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Jantzen U.: PSYKOLOGISK TEQ,1PI r'IEllHI FUSKERI OG

.PRINCIPIELLE

Oversat af lis Skov &: Kl2,uS 9.8ære!1tsen

SP~RGS~ÅL

AGJTATJO~1

1 EN MATERIALISTISK TERAPIKO::CEPTION
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mell€~ pæda~ogik/terapi

Sw~t mulig~e~en

draget. der blev optaget p~ b~ndt er blevet sprogligt be
arbejeet og forsynet ~ed noter. Det skel dog bemærkes, at
de foreliggende udredninger på Qang~ punkter er skitsemæs
sige. Studenterforbuncets annoncering af dette ~foredrag
-opridser kort og pr2cist den psykologis%e terapis situation;
jeg ,gengIver dan i sin f~lde længde. som en situations~.

I

ter~?eute~s virkso~hed

Forholdet
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"Psykologiske terapikonceptione~fra'adf~rdster3pi o,er samtale
._..
kOr.iITlunikationsterapi til psykoanalyse,. fremstill.es i
l
so~ "pluralistisk ' ~angfoldighed. hvorfra enhver kan plu~ke
sin;act. i ov~rensstenl:lelse Med "tilf.=ldene"··. fork~rlj']hed

psykologist~

- - --- -.- ---- -

-

fre

\~-

~

og teoretiske Dverbevisni!Lger. Den relative vilk~rlighed
llIed hensyn til terapeutiske forcnstaltninger genspejler (.!..en
~en vidensk~belige vilk~rlighed. hvor~ed men anbefaler fcr
sk~11ige tepretiske ansatser med sa~me "eRJirisk! fundering"
Jndenfor psykologien. PS1'ko!cStrne synes fDr12~gst ~r have
.1I0vervundet" teoristriden, og hver' fer si) r.iEd eklektisk pr2cis
at have s-Hl;'7\enfl ikket hver deres teori O:n den mennesket ige
persenl ighed. I'ian ~ager lidt ad-;2rdsane.lyse. overser i visse
situationer U~r,e de vitalt! drifter og nikker yderl i~ere j2'.fn
ligt til det, jjj~n på passende mAde kon;;1enterer I:Ied et _ mh_
og straks har r.]e.n svaret hver sit. At betegne der:ne teoreti
ske salat SOI7l fuskeri syne.2.- ikke overGr~vet. Har de tecretiske

.~i.e i
; n·

I ;

før mine udreåning~r.

og terapeutiske kon~eptioners universalitetskrav vist sig fejl

..

i':

. ~~
.~

~

.

3

3.. Tilegn,=lses:t'r'ccessens mikros~ruk'tur og pEEdagogens
~.

en konception, der 2.12.1977 blev fr~mla~t ved dEt psykolo
giske ~dgomr~de ved Justus-lieblg-unJversitetet i Giesen
indenfor ra~merne af det demokratisk~~oduniversjtet. Fore

': .:.

l. Særegenhederne ved den menneskelige

)

;

."
De ner udviklede overvejelser. svarer i det væsentlige til

Indle~ende bex~rk~inger'

,

..

be~~rkninger.

praksis. sLer den nuværende tilstand ikke
__.
.
,._.

sst~llende.\
1

"

rf

~ere

til--

. 2
3
~-

.-;-_1

~/
lj-k

Dc rosende omtalte "redikale" alternativer vil afskaffe
psykologisk ter~pi overhovedet. Med den mekanistiske ~rgu~en
erstatt'?s terapi mere

eller mindre tydeligt af politisk agitation.
~ :'5(;. ~
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~-':": ...,;
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dels kun filuJig SOITl kollektiv, solidarisk handling. I':Dl.§!l
til at handle i overensster.melse"-metJ egne interesser eller
~dlino~rne mod egne ln~ser Vlser S.19 's71 i ekstre~
tjlf21de som.psykologisk pro~le~~ Hvnrlpde~ udvid~1s~n af

~ation: psykiske problemer er- sa~funds:'!J25si9t skabte, ~

2ndringen af samfundet kan hj.?lpe,

:-

SAledes kan man

i KSG's avis fra 2.2.1977 (s.4,")
Jæse:"Denne b~vidste poli
tiske handling - revolutionen - er ogsA den eneste ~ulighed

handlernulighed~rn=: (real ite'tskontrol) lader sig ge:nne:':lfore
den psykologiske. erhvervspraksis, .det er gens~anden for
overvejelser om en alternatIv psykologisk terapi. ~ •

for-at helbrede psykisk SYfid00. der udspringer af forhuldene".
Enhver f Of

fil for psykologisk terapi
betegnes SOI7l reaktion.Ef
og eO[(09 kontrare'lolutIon<?f._ dvs. filere klart udtrykt: ode

l?gg~nde for det revolutionære subjekt. p~ samme mdGe k~rer

rldet socialistiske patfentkol!ekt_Iv" de syge til den revo

,

lutionære klasse. Hvor fejltagtig- denne position er, e~ken
der enhver, der bliver konfronteret·me~ denne teoris ~revo

;

i"-pt;
,"

q
T

~

2:

mellem arbejde og tera;1i som grundproblem for den kritisk
psykologiske praksis" pA den jnternational~ kongres for
kritisk psykologi i r"arburg.1) Den der udviklede konception

r-

U

lution~ie subjekter", de alvorligt syge, der i dag oftest er at
finde i de psykiatriske institutioner.
""\: ).-.y. ~ .~t)J.-

om arbejde og kooperation som grundbegreber for en mate
rialistisk psykologi er ogsA her konstjtutiv.Begrebs~pparctet

~~

er videreud'/iklet

~~

Ke~s man i de uklassiske psykologiske t2rapiansatser" ag
deres eklektiske salat mere eller mindre entydi-gt ben2gter
;den menneskelige persDnligheds samfunds~~ssigc determination
går de~ der--tJnsker terapien afskaffet. implicit ud fra. at

ske __~_ist
~

.

-;...,.

I "

/

struktu~~ 5~ledes
~

som

Karl r~arx. i 54 1::apiter;; og f~~_~! vidt
1711 enhver nenneskelig virksomned - hinsides enhver san
.~forstås

arbejllsbegrebet,
nævnte foredrag.

~~

~.

V

psykologi, ~cr går ud fra .-=~~2~~el!~~_~~~~~~r.2skelige
væsen ik~e er no~et cbs:rckt, dEr er C2t e~kelte incivid
.iboende,---_en ·-r._e~n-e-sr.~lig el-ler biologisk n3.tur, r:1'2n de;i;;Qo

i~dbegr~b~t af ~~_sa~fu~~sm2Ssi3~ rclatfc~er. Den ~2nne
skelige personli:;:rr:c, der ud':i~ler sig onLog!:'netisk., -t-l l eg
~.c. sig i denne ud-'ikt ingsprcc:?s r:1Cds2tnlnJsfllldheGen ~
i
disse sar..funds;n~$sise forhold/ cg det ikke blot so'.! objekt,

."--

med arbejdets

som menneskets stofskifte

~ed

naturen.

s~~ arbejde. ·På den anden side ville bibeholdelsen af

Der udvikler sig en teori. ~2terialistis~ eller kritisk

men ogsA SOr.l suhjekt. Det vil i det konkrete tilf2Id€ ! sige,
åt persor.li~heden enten tilfar.er sig fzrdigr,eder, ved ~j21p
af hvilke individet kan overvinde saillf!,mds_I'l;r;:sigt for~rsd~'
gede konflikter. el Jer at aen"IJn9"''' be st e Q tj1etinQelSer
-f.eks. isolation - manglEr· disd. Denne overvindelse er til
J:i{~;;,",.li?- -~-. ~.~.~

overensstem~else

fundsforrn

og genneQ deres siQple negation "smides barnet u) ~Åa~:,y,.
vandet".

J

sig_:_i

forhold til dette foredrag. Det er gao
-- rig.tigt. at e~1Jver menneskel fg virksQr.1hed for::;er
j

J.i te.." . det er udvik1e~ af
'

; ~2tte skulle _.v2re den eneste mulighed for psykologisk terapi

~

Jndho]ds~2ssigt knytter mit foredrag og den her fremlagte
udforl ige udarbejtJeIse an til mit for2drag "Om forholc,=,t

"'

kolOgi fere til forveks.ling l71ed den~ for .menneSkelis; virk
soDhed, som p~ et givet historisk tidspunkt .fre~tr2cer so~ arbejd
.-('~ll,
•
·
• ·dt f
ForS<1Vl
are.k o iO,r:l e r det 81g\
~nd.er hensyntagen tI i d€::r:
re
levante forsknjngsljtterat~r v~Grcrende de menneskeli~2 vi~k
s.omhedspro:::essers fylogenetiSke og ontcgenetiske struktur:,-u:a..
at V2re mere I":lenillgsfyldt at_ tale om, at enhver r::enr:es:.::el ie
virksor:l~ed har arbejd~ts stru~tur_ Det:e vil jeg ~ive en noj
ere frer.,still in:] af elncetsteds og ~er Pd det første trin
af min argument~tion begr~nse mig udelukkende til de vigtig
ste kendsgerninger.
l.

.i

- -_

i den form. hvori det anvendes i det
for d~n m=t~ri2Iistiske psy

so~ grund~egreb

S;:lreClef]~('derne

ved den

l'iennesi<~l

sc~

iCle 12reoroces

nel scsoroces .

v

t;

LI

tilel]

I tilSlutning til forskel1i~e forfatter~ (leontje'if. Hcrusze~i
ski, HolZkdf.lp.Schuri(2)skelne~r.leile:;; tre I.?re;.:~der tios le'/~n

.

de organisi'ler, t:e

_m~der hvorp~

den.

- 5 • ".
lev~nde

l7Iaterie

rE:'3

gerer p~ den objektive
virkelighed.
-_.----_.-_.---_.
- .__ .-.-----_.. ..
 Disse er:

~!

'

- Reaktionen pA grundlag af de medfadte. artsspecifikke erfa
~inger. der videregives gennem g~clet cg realiseres i geneks
pressionsprocessen i overensste~melse med omverdensbetingel
serne/og son udiJar grundlaget for organisnens

1\

.~ L

,

r_e~9-2...!>Jli.t~.~~.).

C

sam~enh2ng hermed er også overforingen

\

.~
.:\:
Cl

De tilsvarende adf2rdsmAder er de. der i psykologien og fy
siologien disKuteres som arvekoordinationer. instinkter el
ler ~betingede reflekser 4 )

"'\

1.)

-"

\

fylogenetisk meget lave udviklingstrin og til hpjt organisew
rede fysiske og psykiske strukturer hos prir.Jater. leontjeV
b~skriver denne udviklings fylogenetis~e trin so~ stadierne
den elernent2re sensoriske psyke. den perceptive psyke og in
tellektet. S-(dstn2vnte kendetegnes ifølge leontj~~ ved en
r<!!kke særegenheder, der ~tegnes som indL~ring genneM incsigt,
reproducerbarhed af ~n gang fu.ldfljrte operationer, o'lerfc
ring af l~sninger DA nye betingelser og kc~binati~n af opera
tioner i to-faSe-OP;J3.ver 6 ). Forskeli ige forfattere taler IJ;:\
OIbe'ljdst-her''' ,'l'!erere (l~ d~+:e ud'/i1.:lir.!:'strin, ~er er relativt

o

SV2rt at

af~~2nse

ved

enkel~7un%tioner

overfor

dyr-~enneskc

o'lerg~ngsfElte: og ~enneskets enkelte f~rdigheder7).

>(

- Tilc~nelsen af en ikke-biologisk, social arv, so:a V2sent
lig foruds2tning for den individuelle real iser!ng ·af arts
V2senet. "Det er sociale erfaringer, der er samlet af de
fcrgangne generatiorIer og formidlet til de efterfolgende gene
rationer. På en vis måde er det ogs~ en artsm2ssig erfaring.
ne;;'llig hele arten "menneskets" erfaring. Dog er den r.:~de.
hvorpd erfaringen er samlet. cg m~den den bliver for~idlet
p.\, gr'JndL?~:I':Jende forskellig fra den artsm2ssi~e erfcring
hos dyr. Denne erfaring bl iver n~r.11 tg i~k~-_~_amlet i forr.; af
arvem2ssigt av.erf'::otte adf.:r.rdsforr.:er, mell deri::,:od i den :<:en
.:'..esk~l i.ge _~J.~.kso.~hed.s._produ:-('tc:rii de skrevn~ og de te 1te tek

fundal:lentalt anderledes. Den bl iver ikke videregivet af
arv~ns vej, men derimod i form ·af en undervisnjngsproc~s.

\..-.-------------....----....-------------------

~~'-l..u....
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med genstandene i omverdenen, at man tilegner sig evnen
til at omgås dem. betyder at man tilegner. sig de sar.1funds
mæssige erfaring~r. thi det afgljrende flertal af de genstan

...,

de,. der or.1giver DS. er genstande. der er et produkt af det
mennesket ige arbejde, et produkt frembragt af mennesker, der
kender en bestemt genstands besteml:lelse. de objektive egen

-'J

skaber ved det materiale. den er lavet af oSV"7a).

!
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·l

... J
~j'
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:1
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Co

o
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1:.'

,-,.1

_

;'--b-: r-<-.... !
der alt efter- et bester'1t saj.\funds udvikl in~sgrad er mere
eller mindre organiseret. Ethvert nyfodt menneske l igt in
divid lever fra første øjeblik blandt andie mennesker,
blandt mennesker, der allerede har tilegnet siS den sa:afunds

mæsslge erfaring. SOr.1 de giver.videre til det D~g~ldende
individ. Allerede den kendsgerning. at man kommer i beroring

-"Evnen til at samle individuelle erfaringer i form
af forskel! ioarted~ betinoede reflekser. Denne p.rrn
ring bliver nag ik!<p. fOr'i71irllet. til andre individer
indenfor en bestemt art liS} • Denne ·evne real iseres pA
~U..e-er-f-a ~-i 11 g e T:_i ..-f OiJTLaf_fo c..s ~ e.l]j g a Lte.da-bet-·i n g e del" e-
-f+€.-k-~~Denne -er-r-a·ri ng-b 1.l . . . . e:_dc....:;......i:.: ~.e ((Jr, i"" 1 e t-t H-a nd r·e4
"frtd+v-He-r-i.-ftdenf.or--best'!r,..-t-a.,:""S). nE-::.-r''' e""'-· re3~~å

af denne erfaring

Den ene5te r.1U1 ighed for en sådan videregiveIse beror pA
genstandsr.2ssiggorelserne. der uafh2ngigt af de handlende
individer til enhver tid videregiver ~ erfaringer.
Dette er mul f~_~ gennem genstandenes brugsv2rdieg~nskaber
eller bedre udtrykt. gennem invarianserne i den mennesket ige
virksOl:lheds produkter, der gennem den proces, hvori menne
skene tilegner sig det pc\~21dende produkt bliver til invari
anser i t2nkningen B). S~led~5 bliver den invari.a.ns, der

e~ knyttet til en terning ~enp.er.1 'lirksenheden med den til
et tankeprod~kt, til orthogonalitet- Der eksisterer hos r.;en
nesket f'/siol.'Jr::is:-:e fcruds,-:::~jljnser, de:- sor dette mul i~t.
Disse er for efi del ikke tilst~de hos primaterne. Ifol~e
Haruszevski er det f.eks. iU.e mul igt hos chimpans-:: r at ud'likle
en overfersel fra visuel til taktil opfattelse af ~n gen
stand. da stru~,turer i temporJllappen til sammenl ign.,ing r.:ed
e9
mennesket ikke muliggør en intermodal si!r.ultan syntes )
Udover dette beskrives yderligeie organiske forskellelO) •
Genstand5m~ssiggorelserne. genstandenes invar'ianser bl ivpr
1 tilpgneJsesprocessen mere og mpre til invarianser ved
evnerne. Dette har også Piaget besk'revet udr.;~rket Il)

.,,

_.

_. --

- 6 -

- 7 - •

..
,

gerning. at alle forhold under kapital iSli1en fremtr2der

,,}oer eksisterer ikke blot genstandsm2ssiggorelser i produktio
nen, men derinod oysA genstandsm2ssiggorelS2f i sproget og
_-

ikke-sproglige

;"-')

"1
~

-:

'l".I·'

'som ting l8J •

genst1!ndSrl2Ssigg~relser12). NAr j.eg f.eks.

IndS2t.

J

denne situation. Det ville altsA v~re menings lost kun at
forbinde genstandsm2ssi990relse m~d sprog og produktion;
dette begreb mA relateres til ~csultatet af den' samlede
mennesket ige handlen. 0954 selvom an jeg blev

st~ende

en ganske bestemt mAde

l

•

o'

nu ved hj21p af en figur (I) tydeliggore. 'hvordan

. antage"tina for c~". dvs.en samfund5m2ssig arv J4 ). Disse

LsL"':':r.
~...-.....r:::~
;\!...-::...~

';~.~ :'1;'"",;
~""i·~r:>.:\j

Som ekser.,pel pJ

d<Ht~

l~

som det er

beskrev~t

kan nzvnes en

af

.,"

,

,"
"
,';

., ,

brugt

vare2stetikkens negative side. Dette som eksempel

pA en

l

men må

"If,

.

o

hverd~9.

i

for

mekanis~erne

beg denne

r~digh.;.j

er· ikke til

·9S"

m~ningsd~nnel s~~

fo:" os i

de:-es total itet,

tilegne]sesprocessen gores disponible for os p~ en

bestemt m~de. Denne tilegnelses~roces bliver filtrer~t gennen

den nod'/8ndic-? sar:lrl!nds:'2ssilJe crb2icsd.::li:1Q, Leibnitz var
tids viden., I dag ;;"e,;<.:s d2t:e i;';'ke nere muligt. Tilegn~lscs
orOC('5S!?n bli\'"r enrlv!den: filT.reret ge~n!":'r.! r.1cct og ej<!:-!do:T1s

SOr."l

.

j

forhcle, gennen den

herskcnd~

klasses in:eresser og genner.! den

ideologiske fo~kI2dnjn:; af "tingene ;oor os" so~ "ting i
selv", der ikke 12nlJ~re kan stil~es sDC1Qsi:l;1

ner;; bliver nu en bestemt ~2ngde "ting for os" fiitreret.

udvidels~ til

forsåvidt vi

domme.

"Tingene for os"

mystifikation. til for-

er alts~ ogsA indlejret i mystifikatio

'Iting i

ner og si~ple perceptionsuavidelser 17 ). Dette kan konstat~res både pA d~t sa~fundso2ssiae

niveau og p~ det

'2:

individuel

le niveau, a~ den~e perceptionsudvidelse er nodver,diggjort
genne~ tingsliggorelsen af ~lle forbindelser,

ge~ne~ d~n kends.

j

••

l

ikke har tilegnet os dem. de alts~

sig selv

l1

'i

stadig er

forh~ld tilos. "potentielle tino for os".

For de"n. der tilegner sig noget. gives cer alts~ også en

n

objektiv mU.lighed for at gore "ting i

W

ham". ved hjc:!lp

sig selv" til"ting for

af hY'ilke~ han kan udvikle sine evner.

."
\'

sig

vf!d. H~rigen

so!!tningc:-r.e begynder at blive synlige, forer denne p~rccptions
fejlv~rderjng. til

.

den sidste, der r.1enes at have hc:ft fuldt overbl ik over sin

su~p;erings

dens for;JollJ ti'! ",ig, o;:,,"

Institutio~

og bl iver

"Tingen~

flof~

Hvis jeg i~idlertid opretholder denne ~oGel, efter at ~cd

'0

2stetik og samtidig Konstituerer model

måde. såfremt jeg ikke ved hj21 p af ·ad<2kvate begreber for

jeg endnu ikke kender. kan jeg ikkC~S]utte r;-,ig tiJ~

c

byttet
opbyg~er

len for· det hæsl ige, det d~rl tge ,pa. en måde der i re:~Ien
betjener sig af billedet af den handicappede 19 ). Hvis man

SOf;l

slutl;ing (Ho'lzkanp bC!~e~nC'r den se::1i-fejla;tiq); de mods2tninger,
i

s~ecifik

mår at sprænge

stcreot~,'pi

Dette er do; altid en Simpel

4er ]jgger i genstanden hhv.

d:~ ~b~ .....~

kl<?be-r til den handicappede og som jeg kun kan se på denne

grundlag af de egenskaoer. jeg k.ender, slutter mig til yd~r
Jigere ecensk2oer.

I"\oJ>..l"":'

i regelen ikke individuelt genn~~skueli9 tingslig9arelso? der
i dette tiJf<?lde bliver til en kvalitet "i sig selv". ceor

eller fordom. Jeg supplerer ~in viden om et l':lenneske pA
grundlag af den siMple perceptionsudvid~lse, id~t jeg p~

J

p~

d-:r med henblik

gennem reklamen for varen efter: en/skcniiedsr:lOceL.

nerne for hendicappede oplever son;

besteQte supplerln,-ger. da der altid eksisterer en vis grad
af uvisned.··Oe bliver suppleret efter modellen for si;.,::~l
perceptionsud~ideIse. sAI~des

vare2steti~,

~

der sporgsmå(et sig: hvor tages de. afskr2kkende skikkelser

Jsproglige handlingsresultater. "Tingene for as". alts~ de lovm~s
~bT1~er suppleret heuristisk 15 ). Det er nodvendigt med

kCl':lpIEd.

~

alt .ud fra.'

f.!.a? De er taget fra det. man i psykii!trien og i

r::;

''ting for os" er til riidighed gennem genstandsm.2ssiggcrelser
indenfor produktionen. in-denfor ,;proget. og i ikke-

.

,..:. ,.,....... ..

en fordom overfor de han-

studerer horror-film najere, undersoger deres astetik.rnel

man mA forestille sig tilegnelsesprocessen. Først må ~an

D:~ .1. .... ..,;.

her' /'i

dicappede. jeg begrlbl?r ik.ke, at den ogs:" alt i

en ganske

her

"

Jog vil

forbindelse med de andre, f.eks,
den kapjtalistiske

og lkke- sagde noget. ville jeg genstandSi112ssiggore mine
13)
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J
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fi'J'.Il'·-.t~ 'D~:HrE'nt

Jeg ser fordonnen 1 508 noget,' der h2nger sarn-r.:en ~ed ~

nu udforer en bestent gestus. så er denne integreret i min
handl ingsplan. i min model for genstands;;'l2ssig1j~relse af

evne~

;"',.~ I ,

!
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mulighed bl iver formidlet. realiseret gerJrJem

Fi!;".l:' 1. 5':~·J·.-":·~~"~ .:!.f <!~~

~::J~!·I~~:":~!'!.~

I'~~",,'l- .

p~dagogen

~ller terapeuten eller gennem ef andet menneske.· der arbpj
der s~r:H:ten med eleven, klienten, den tilegnenrle .. D"'nnJ:> P2
danog pllpr tJ:>rane:.Jl h~r igPrl ti l del S en anden l.ld<l,: at n2rne

"'::'~"'~"'!.:;~:;:l~'}-="!

sig "ting for os" Pd. id<::t fl~n lnd~~r i andre fortlolC: irJdenfor
arbejdsdel ingen og igen har en q,r:.den ple.rjs indenfor det sar.lfunds
m2Bige syster.'l af repressioh og re~roduktion, indenfor de
ideologiske og materier l~ forh91d 20 }'O Den første pil i figur~n
angiver s~ledes den sa~funds~2s5ige reproduktionsproces og
den ind'ividuelle kvalifikationsproces. d-vs. formidl ingen mel

3

lem individ og samfund. Den and;an pil betyder. at e!1 lignende
proces må t2nkes for p2dcgogen eller terapeuten. Den tre
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6) Den tile~nen~es o=ien~e=i~;~=e~tion o.e~ror ~~1~;o~~n (t~~3Fe~t~~)

•<

I

dagogen el ler terapeuten, kan hah ikke forcfdle dem. Desuden
foruds~ttes det, at flan som p~dagog her udviklet en oriente
ringsre~ktion21) overfor ·eleven. at denne overhovedet er
syn] ig for halil. at han indtr2der i et bestemt forhold ti l

II
'\

II'
Io
~

harri. Omvendt"foruds2ttes det også, at den tilegn.ende. eleven.
kJ iei1t~n. l igeledes har udviklet en orienteringsrecktjo.". som
viser hen til pædago~en eller tEra;:>euten. I" denne situation m'\
p~da~ogen eller tera~euten genstar.dsmæssiggore de potentiell~
ting for eleven i en.oo"avestru~~ur22) .på en sAdan nåde. at

i

:;C~ . ..:.

~~~~~i~~t~~~:~~~;;~~~ ;~~'~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~!~;~;~_~~~:~~;3~~~~~~:
~~~~~;:::~~::'-l=elt ~':';~:'~:':l~; t . . d!~1..::le!~e
-
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der altsA 09s3 er "tin9 for h!n". S~fremt de potentielle ting
for den. der skal tllegne Sig aer;), ikke ogs,} er ting for p<?_
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(h

die pil viser, at p2dagogen eller terapeuten kun kan formidle ~~
det til et andet menneske. som han selv ha#greb om. hvad
... o

'._-'

.

j

d~t bliver muliat for den tilegnende at tilegne sig den.

I
I

Den ti 1 egnende er en person] j"hi:cJ. et kQnk,et indivj::1, et
handlende Individ med en eGest~~~1e bionrafi. 1 der.n~ bio
grafi bl iver de samfundsr.æssi;)"e forhold brudt P ~

~oa bliver til indi"idt:ell~ eVr",er. eller de lov:;;2ss1g
heder, der knytter sig til d~l1. bl iver i en eneStAende bryd
23
} til individuelle evner. Ned s~ye24) m';' det altså slås
ning
fast, dt dette individ skal forstl.s. som eneståence i dets
samfundsm?ssighed og sa~fundsrn2ssjgt i dets enest~endEhed.

Det kan kun udfolde sig som noget enestAende, hvis det i ar
bejds- og kooperationsproces5en ka~ gore de Iovffiæssigh~der•

..

,

9 -

\

-.
der knytter sig til tinGene. til sine evner. Det står

j

et.

. som Seve udtrykker det, juxte:strukturelt determineret for-

hold til sa~fundsstruktur~n. e~ alts~ pare1lelt. ind~oblet i denne.
p~ arundlag af en biologisk b2rerstruktur tilegnes de samfunds~

!

mæssige forhold lidt efter I idt. disse determinerer udvikl ingen.
Samtidig deter~inerer den tilejnende pIler den arbejdende som enkel
indivirl pA p.n vis mAde de s<lr;jfllnd~~2ssige

nes illtså den kendsoernina,

forhold.

Der me-

i".1.:.?IO.f'

s01!1 i den "Tyske -f-i+os-lj~·+" ken-

at ofiist~ndi<JhedC'rne ligesåvel ska? 5)
ber ~enneskene
Som menneskene skaber omst2•
n dighedernedetegnes (,led s2tningen

Q lil ,

Dette g~lder for helheden. men omst2ndighederne skaber det
enkelte menneske i hØjere grad enØ det enkelte menneske på
den anden side er j stand til at skabe omst~ndighederr.e;
det kan kun skabe omst2ndigheder ne, når det sammen med andre
tager sine interesser i egne hænder og i en kollektiv subjek
'tiveringsproces kan 2ndre omst~~dighederne26).

r

Hvo~dan fre~t;2der den tilegne~de Som konkret individ nu i

)

- lo

tilegnetsesprocessen? PA grundlag af bestemte ha'ldl inosstr'ulc
turer,27) indenfor hvilke han genstandsm2ssiggor sig. Hans
evner viser'sig SOm handlingsstrukturer og udtrykkes SCr.!
genstands:;)Z!ssigg"rei s~r. Hen må nu la:re forskel l ige mul ighe~
der. Man kunne m~d Vygotskij tale om den aktuelle or2st!tians :<':one,og jeg vil, l igelctjes med Vygotskij, betEgne
feltet mellem den aktuelle pr2stations.zor.e og det pL.:nkt, hvor
opgavestrukturer netop kan tilegnes ~ed hj2lp fra p2d2goger
eller terapeuter, som der. n?ste uC'likl i.'1:,s 2ont:028).

"

~.'\....'

I
I
I

-o

Den n22ste udvikl iflgs zone str~d;turerer sig p!l e:l bes:",,~:t
sz;regen må~e, i hvilken forbir;del.:;e jeg r.1~ tiJfjje. at til
egnelsesproc~sserls specifikke struktur hos mennesket inde
holder en psykisk struktur, der adskiller sig fra dvrets,
n..emlfg en p"'fkisk <::trllktllr, SOITl nrincipielt kun kan t~n:<es

illArbeOjdet er i første instans en proces, hv~ri bAde menne
. sket og naturen deltager, en proces. hvor mennesket pA
e~et initiativ iV2rks2tter, reg~Ierer og kontrollerer sit
\ stofskifte med naturen. Han stiller sig Som natur~aot
op SOJT! modstykke ti l selve naturstoffet; han s;:<tter de natur
kr~fter. han ~r udrustet ned. nemlig arme, ben, hoved og
h2nder i bevægelse for at tilegne siD naturprodukterne i
en for::!, der er tillempet hans. egne beh::lv. Sar.ltidig liled at han
gennem denne bevægelse indvirker på og 2ndrer naturen
udenfor ham selv, ændrer han sin egen natur". Han fuldfører
ikke denne virksomhed uden plan ("hvad der imidlertid pA
forhdnd udo;:<rker den d~rliDste bygmester frewfor den dygtig
ste bi er, at han har bygget celle-n on i tanken. for han
bygger d~n i voks. Ved slutningen af arbejdsprocessen frem
~":~j
,~~
kO(;lm-er et resultat, der allerede ved begyndelsen af processen
~'
)
eksisterede
som en forestilling hos arbejderen. altså alle
~
rede ideelt var tilstede"'. Planerne er saledes m~lrettede
bevidste nlaner. dvs. de invarianser, "der er i Droduk~ionens
ting, i den samrundsrn2ssige arv, bliver til invarianser i
tæ~kninqen og k~n derfor isen anvendes prodlJktivt mod ~ndre
gpnstanrle. j'eg hJ.r' medinddraget de v2s~f!t.l igste ,strukturer
i arbejdsprocessen i figur 1. Der" findes et bevidst b~hov
indlejret i e~otive kcc~itioner som fcruds2tnino for hand
len. (Jeg afviser adskillelsen af emotioner og kognitianer
Som et bestemt produkt af det borgeri ige samfund 30 ). som
kun genspejles i den borgerlige psykologi; jeg h~r gnde
.Grunde til ctette, som .ieg vil ko;,-;;ne illd p~ senere).Der findes
et anticioeret produkt, s~vel som en bevidst plan an, hvor
-2
dan dette prorlukt kan opn~s. ~ virkso"hed udf0res ~ed be
ster:lte mi dl er overfor en ge nsund. produktet cnn,~ s, b~hovet
~
3JJ
-
er tllfre~sstillet
• Kun n~r p2da~aG~n ell~r terapeuten
~
~
tilbyder noget - l'tilbyder" er forøvrigt et ord, der viser,
hvorledes samfundsr:l.2ssige forhold i kapital ismen pr2ger S!1ro
get - der Svarer til disse behov og pliiner, handler eleven
eller klienten. Hans planer u~~oldes yderli~nnp.n g~nstan
denes lovm?ss-ighe~er. Dette kan jeg besk:-ive indl?:?ringsteore
tisk i overensster.:;,else i:led Gatperins teori 32l • først 0(1 frem

(r

l(

-

~arbejd~ts :.Iod':!:. Enhver lærepr:oces forudsætter det,
SOf;l ~lilrx med arbpjdpt snm lTlodel har bec;kTf~vet med forsk>"ll ige
29
kategorier
). nAr han betragtc:r arb!!jdsprocessen, sO;(.'i
"
første omgang uafhængig af enhver bestemt samfundsf;l2ssig
for~".

,,
I

..

-

11 -.
-

mest mA der v~re en subjektiv ooqave forh~nden. el lers hand
. Jer vedko~mende ikke; den nå naterialiserespi forste o~gang

J

;,(

.'

~,

/. NyT Rr-S.I,nT-
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Ingen kan tilegne sig orthcQonalitet. med8indre han har ud
fort nogle handl.inger med Ofthogonale genstande. Forud for
tilegnelsen af begrebet orthogonalitet eller begrebet ter
njng~ .gAr
den sanselige erfar!ng. om hvad en ternin(j over
hovedet ef. Dette sker. med den materinliserenqe fern. hertil

~

fØjes det ydre sproq.fprst ben2vnelsen. denne ben2vneIse
} bliver i stadig hdjere grad indflettet i det sprogli;e begrebssystem. som jeg råder over og sOIl1"jeg kan genstandS;l2ssiggo

<~-.

.;.'
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~

~c

~

o

re.
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~~_~~_o

_Il!ere jeg aktivt knytter "det nye begreb ind i det
s~roglige systeo_:i samoe~h~ng med det ydre"sprog, desto mere
bliver det ogs~ disponibelt for mig i det indre srro';-,so!i1

o

l terning, son orthog'onaliteten's princip, ?,9_e.r tiisIdst til
stede i t~nkningen. Dette er en vroces. som jeg kan betegne
sem,tiltagende tilegnelse og genstands~2ssi09~relse (ifølge

GalPerin interioriserings~ og exte.rioriSeringSprOcessenJ. Det
er den proces, som Hacker og Volpert betegner SOIil den !ntel
\ lektuel le gerrnentr~nne~ ae s~otidi1e auto~atiserina33)~
v.ille nu kunn~ forme en terning. mens jeg holder- dette foredrag. 0<] dermed realisere--orthogonalitetens princip. da hand
lingen er auto!:1atiseret for mig, de lovr;;2ssi~heder, der knyt
ter s i g t i l genstand8n er cutCr.1at i ser ede i mi ne evner, og p~
trods af dette kan jeg tale og t2nke videre. Foruds2tnin<]
for tilegn8lsesprocf;;lssens forl~o er, at der ikke blot er
udviklet en orjent2ri:lgsr2~ktioll ~ellen personerne lndoyrdes.
~en dCji~od oOs; en o~ier,terf~;srea~tion overfor opg2ven, at
denne fre"":1t r2dcr i et best2nt fo~ho l d. Dermed er v i I(o:--::~;et
ind p~ d8t, Galperi;l incl2ringst'20i-etisk ben.2vnte' f.1ed be
grebet "ori'?n~erin""1s"JruwJl~C!". Da0nelsen af orienterings
grundlaget ville V2re den s'jstei:1dtiske udfor!.lnin-.i:l af orien~
teringsrecktionen overfor genstanden. Den n~ste udvikl ines zone
nedbrydes nu. fors~vidt som den tilegnende selv er handlende.
\ er bevidst handl~nde,i en zone, SOr.1 han selv kan organisere
og en zone. som bl iver organiseret 'af P2!c.::gogen el ier terapeu-

,

•

_
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\ oplr2de som materialiseret handling. Dette kan endnu engang
t'ydel iggores hled terningen som eksempel:
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ten i<]ennen strukturerne i de gellstande. han ar,bejder med •
~i kan nu 'definere personl ighedens emanc:oation eller udvi~:_
1in9 inrl12rinnstoorptic;k: dpt'villp hetydp. st~di3 at IId
vidp den del ilf den rI~stP. ud'likl inos zone. som ,personen
selv kan strukturere og derned !]C1re p2dagogen ~I ler tera
peuten overfl.:ldIg. Jeg bl iver s~ledes overflod il] so,~ "tera~
peut", ikke som handlende. men jeg tr2der ind i et andet
forhold til Uk! renten", idet vi mere an mere bevidst ska
ber vores praksis sammen. at vi ogs~e~ids~or
vor egen
histori"e til vor egen historie.
."

"

2. Forstyrrelserne af

~~

"

tileon~ls~sorccessen.

Jeg må fOrst udvikle nogle kategorier. for at gøre det
forståeligt. hvad forstyrrelse ef tjlegnels~sprocessen
vil sige. I mit foredrag p.i den internationale kcngres
for kritisk psykologi anvendte jeg kctegori~n isolation
SO,il central kategori til kendetegneise af forstyrrelsen ,af
tile<]nelsesprocessen. Jeg <]engiver" den definition. sora
j~g forspgte at opstille der: ~isolation adskiller individet
so~ noget kQQkret historisk fra den of.1fattende tilegnelse
af den sa~fu~ds~2ssige arv, fra den o~fattEnde realisering
af sit menneskel ige v=::sen sar.! indbearebet af de senfunds
m2:ssige forhold". D;.;t st~r nu klart, hvad real isering af
v2senet. SOIil indbegrebet af de samfunds~2ssige forho!d
-

-

bet'jder: i~~": je<] g':lr IIt,ingene i sig selv" til "tinge~e
for mi<]". erhverver jeg i det hele tag8: først mine evner.
~i~se

er ut2nkel iGe udenfor sar:lfunc1et. "Is~~!-_~_on" be:y
forstyrrelsen af det j.lennes~el ige individs
. itofskifte med natur og sanfund, alts~ forstyrrelsen af for
holdet- -r.:;-el"lePl arbcJde og kooperation. Dcn skal forst~s so~-
d!~__ ,så~edes

forstyrrelse af genspejlin<]s- tileanelses- og gel1stands
mæssig<]orelsesprocesser i det indreorganismiske oiiiråde,
1 igeso::l i forlloldet til den objektive virkel ighed i natur
og samfund.,34).

{

I figur 2 forklares

kategor~en

~~~.;.~

isol'ation n2rj.lere ved hjælp

-

r·
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af nogle eksenpler. 35 ) Jea har indtegnet de til.svarende
"tal i min inddeling af figuren.

Figur 2. Ps...,'rnlo.~~~:-t··;·;-~=-:'l.~-:;t~~ :;::~~~ O'l''!':" r!'!i1 i~1i"'i-!;J'!1~~ '!=-~7~~-:'~~!~::_
~

\

v

1-h,../

!
]

apparat er laorrtet. kan man helle-r ikke mere 9·el'}standsr.l25
siggore sig i sproget. men deriMod kun i tankerne; man er

]

I?oleret.
Ill~

]

~

~

nkret individ er endvidert' isoleret~ h.vis der
cerebr~l~ !2sloner ! ror~ af et hjerneorganisk
~k.oSyndrol';l.SQ) tl~r jeg (aler on psykosyndron Mener je>;;
V
her kun de~est alvorlige forstyrrelser, som beskadigelse
af tenporal- og parietalliJppen, der for.er til tab af tale
evne (afasi) eller frontallapl~sioner, der nedfprer, at
den samlede evne til plan~~ssjge handlen falder tort; selv
om s["Jroget bl iVr:f hibe:'oldt. kan dette dog kun prodlJcel~s
~eaktivt.37) Også dette er betinselser, hvorunder cennesket
er isoleret fra tilegnelse af den sarnfulldso2ssige 3rv og
der~~d er isoleret fra at udvikle sir.e egne evner og ud
vikling henimod menneske] iggorel se.
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~ ~et

er klart. at ikke blot de ind.e betingelser skal
næVlles - allerede pa grund af tilegnelsesprocessens saQ
fundsc2ssige determination - ne~l deri~od ogs~ de ydre. Hvis
det konkrete individ er afskAret (~a bestemte dele af
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forp!jQqer
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IJ Isolation finder sted, når det sensoriske ~QDard
falder bort (bl indhed, dovhed, dov-blindhed, bortfald
~a~f~a~n~d>r~~ sanse~odaliteter). Me~ne5kets stofskifte med na
turen er forstyrret; det kan kun genoprettes og stabi
liseres p~ anden m~de gennem supplerende foranstaltninger.
Il) Isolation finder stet!, n~r en genstandsm2ssiggorelse
'ffke i-lere ~r mul ia, f.eks. på grullu dr en lammelse. Hvis
man ligger i en j~rnlu~ge. kan man ikke gen5tands~2ssig
gøre sig i produkter. hvis yderligere det ~otori5ke tale
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,x-'-"'-,
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! inds2t figur 2 omtrent her
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obOjektvcrdenen. er det isoleret, hvis bester:1te d~..le. d.f
. ~bje_~tverde~e!l._ ~un optræder SOm "ting i sig selv ll for det

",

,' \ "

"

I

individuelle nehneske. uden at kunne blive "ting for det",
~e;:--;;~~-~~·sk.·-e-t---i·soleret; jeg har allerede tidligere tyd-e
\""..r
liggjort dette 8ed e~se~plet pA dannelse af fordomme. Hvis
~o·Q
'. bestemte kvaliteter ses som kvaliteter knyttet til genstan
',I

\

",-c

den, altså f.eks. den ~stetiske dlr.'lension IIhæ:sI19 11 bl iver
set ~om en dimension, der knyqer sig til det enkelte (han
dicappede) individ, og' ikke SOr.l en dimension, der ud fra

I

~

vare~stetikken
han~icappede.

overv21der mennesr.ct~ s~ er ikke blot den
men ogsA den perciperende isoleret pA den

m~de.

at han ikke på omfattende mJ.de kan udforme sine re
lationer til dette menneske. Hvis' han sAledes ikke omfattenJ de kan udforme s~ne relationer til andre r.Jennesker. bliver
~(-; de't-he-iJerikke muligt for hai.1 at udforne relationer:le til

)

sig selv. Han

~r

underlagt

isol~rende

med andre, erfare. han lidt :::e . . e. r.;en

~

processer.

lovr.l2~sighed2r.

'-

I
I ~

Hvis vi endvidere undersøger isolation 'indI<Eringsteoretisk. kan
I.'u.-,
i
tod~~
v~ fastslå}{solation kan for det første forklares udfra den
l

sensor i s i\. e d~privations model. 42 ) De opga~estrukt:.Jrer. der
~, forr:lidl es, l igger kun indenfor d~n aktuelle pr2statians zone
-OL
eller fe;r denne, o'/~rskric~r clen ikke. når ikl:e cp til pr2sta
,,,'"
J.'
.. ,..'
tionsr:wJighederne. D~tte er den ti l star:::I, der e;- blevet ud
forsket i den sensoriske dlprivationsfarskning og 'sa~ ~an
finder ved hospitaliseringssyndromet sa~t i tortur~etoderne
i de tyske'og chilenske konCe:ltrationslejre. 43 } Når elever
r:led ind12ringsvanskeli~heder i s~oIen i et helt år bl:'/er
udsa.t for men:ngslt"!S udenadsl2re af regnecpgav'er, kan ;:'lan

~

sar.! kny t

/

J.~-

evner. st~r n2ppe til rådighe:d for ham. Han er således isoleret på en specifik MAde. Der er tale om den tilstand. som
Karl 1'1arx i de Fitosofisk-ckono.':1iske skrifter beskriver som
freliloed90relsestilstanden.39}

'"

Xt.

E;

~

-

Altså. for nu at kor;lIne tilbage til den fCrste figur, hvis der
ikke bl iver o:-ganiseret indlæring i den n2ste udvikl ings-zor:e

og

n~r~ere

bcster.lt sdvet indl2ring af

:enst~nde

')

,;.~,

i

som indl2ring

af SOCIale r:elationer. af m.~ral., af.,:.tlk.,_.~~. mA I:lan tale om en

,,

,

J

"~".!. te.' sig til genstandene cg 500 <unn·, V2re bie'let ti l hons
l"~'

~

1- ....

Endvidere (IV) kan et r.Jenneske være udelukket fra kontrollen
over objektverdenen. fra kontrollen over maskinerne, fra
kont~ollen over' produktionen. dvs. 'bestemte dele af produk
tionen tr2der udelukkende op mod ham med karakter ef ting.
Dette kan und'~r5~geS sAvel hos arbejderen ved sar.l1e::>~ndet.
som hos tekniko:ren ved or.lstillir.9scentralcn. Hvad sker der
f.eKS. Iiled arbejderen ved sa:'Jtebåndet i den kapitalistiske
produktion? flår arbejderen arbejder, så gores kun få lovl:l2s
sigheder ved de genstande. hen bearb~jc'ei". ti tg2ngel ige for
h~(;l. 38) Genn.2m kooperatioiJ2n og den s~;ogl jg~ kooper,=.tion

o----...

r:~_n..e. ~.so.~_erencle b~.~i~9.~}se h~r.

isolerende bi:!tingetse .•
__
ePlO
·Uve ralger. Hvis den varer ved. forer den til stress. hvil
'ket kan fore til dannelse af pS'lkoso~atis~e SVr1Dtoner. Der
opstår bestente tcrr:.gangsorQc~r l centralnervesystenet.
'
eNS er jo ikke et apparat. der udelukkende reagere:r. det
,l..
.stabil iserer sig snarere til stadighed genneR vekselvirk
1J
\ 1
ning mellem aktiveringer og h2mninger. rlAr" nu bestemte ydre
~\..
('
sUmul·i falder bort, så får del) aktiverende side i specifikke
:- \:.;1'
~~ ~
fysiologiske sal:lmenh2nge overv2gten.aktio~spotentialerne
Summeres
op. udelades - sAledes f.eks. ved den sensoriske
I
deprivation - o'; det kOr.1l71er Ul skader. 40 ) ~e_~._~il sige. der
findes en udviklingslogU: for den .. indi\'iduelle udvikling.
, ".....
,
Denne forlober desto bedre. jo mer'e eksa.kt indl2ringsproces
., /". ~erne er struktureret på en s~dan m~de. at en udvikl ing s~'1'idt
mulig altid kan finde sted i den n2ste udviklingszone. Dette
I•.) ..5.-'.
betyder ikke. at der Skal stiI1e~ for store krav, således
"
\
• \('1
~" som ~an hyppigt med rette bebrejder den såkaldte Urene kogni
I • ,l .... \LY
tive indlæring". Det standpunkt, der argumenteres ud fra er.
at en omfattende udfoldelse af personligheden ogsa altid har
1;".;"
et organIsk og biologisk grundlag, skal forst~s som en materi
. el enhed; brf~.er denf1e ikke udfoldet under de givne i3I:'!fund'!:
I
m~ssigE betingelser, virker dette tilbage som systemforstyr
r"eIse. s~vel psykisk SOI7l biOlGgisk. 41 )

j

i

]1

j:
Li

1

ogsA her" taJe ·om betingelse af sensorisk deprivation7for
det andet kan isolatiiln finde sted. når indl.a:!ring farsoges

,,

-

'i. .
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..

or9aniseret hinsides den næste udviklings zone. Samtlige til

,

eller terapeuter ligeledes til stadigheC:: reproducerer, s~l.:=ng~
vi ikke har greb om genstandsmessiggorelsen af vore egne fo
bog i h.1nden 00 forstAr ikke et ord. Hvorfor? Sikkert ikke
l'elser. s~L:::nge vi endnu ikke'forst.lr vore egne emotioner. SOr.l
. ubetinget fordi det. der st~r i bogen er forkert. men deri
vi udfoldQr i den terap~uti~ke proces og
genstandsm2ssigg~r
.mod fordi man endnu ikke har erhvervet en f2kkc foruds2tninger
.~
i hvert enkelt tilf2lde. Dette kan tyd~liQgores ~ed et sim
../·rettet imod at dette stof skulle komme ti l at l igge i den
,
pelt
eksempel. ~i genstandsr.l2ssi990r ukontrolleret vores
.:'
,,~,~~
n~ste udviklings zone. En sAdan "indI2rinSl" har imidlertid
,./' modvilje ~som
er p~get af vare2stetikke~~~verfor
en handicap
~
~~
(\
ingen effekt, det er det sa~Mel som ind12ring af meningslose
'- ~ ~J.
,
pet med spastisk lammelse.og vores sympati, n~r der sidder
L"
stavelser. det forbliver uden indhold, jeg kan intet stille
,
en
kgn pige eller en kon dreng foran os. 501':1 terapeuter er vi
~
,
u
op med stoffet. s~12nge jeg ikke kan s2tte det i et fOfhold
Il..~~ ~ overhovedet ikke i stand til, ikkQ at fo·r~tage disse gen
til mine sporgsl'iIAL Der foreligger en overstimulering. en
~andsm2ssiggorelser. altså m~ vi kende til deli\. for at vi
overbelastning af perceptionssystemet. en situation. der
Ikke gens~ands~æssiggor dem i mods2tning til det verbale
iovrigt kendetegner mange bjrns (qo voksnes l forhold til
:)
•
indhold·!li. vores fre~gangsmAde..
Not.< 1
fjerns~ynet, såfremt dette ikke benyttes bevidst. udv~lgende.
'.
4-. ~ "- < •• : .~
og eventuelt under vejledning. Fjernsynet g~r udelukkenDe
i
" ~lfir isolation finder sted. efterfjjges den ar emotive proces0
som baggrundsstjj. ~an kigger hele aftenen p~ nkassen~,
'1Mw()o"t.v..a
s er. Jeg vil kort forklare, hvad der forst~s ved er.lotioner
."
men umiddelbart derefter nar mao glemt store dele af det,
.
J~~" og knytter an til det tioligere udsagn: ei.lotioner er.en spe
man har set. Ogs~ i skolen eller p~ universitetet kende
cifik del af koanitionen. Forst adskillelsen af emotJon og
tegner isolation gennem overstimulering 44 ) en per~anent
~kOgnition i det borgerlige.sa;n(und ~uliggør opspaltningen'
betingelse: hvi~ 12reprocesserne ikke er struktureret på en
af psykologien i en psykolo[li. der overvejende besk2ftiger sig
s~dan made. -at der tages hensyn t i l el evernes foruds2tn inger.
,
r.Jed"pr2statidner" {herskende bo~gerlig psykologi). og en p~ymen derimod alJid efter den bedstes model. der (ige akkuret
.~
.
k
retter gg
(psykoana.
kan folge med. s~ 'ler man skabt betin;elsen for isolation for
lyse}.Pr2statlons -dinensianen" ) blev C::en relevante dimen
alle de andr~or C::et tredie ken isolation rorel igge, hvis
I
sion, for at kunne s2Jge arbejdskraften p~ markedet (og psy
indholdet af det. der skal 12res ganske, vist l igger indenfor
kologien har i det v2sentl ige i'-kke gjort andet·end at orga
)
den næste udviklings zone, men i sig selv er mods2tningsfyldt,
n~sere og perfektionere dette salg, f.eks. ved hj:?lp af test
o~ denne modS2~ning ikke kan løs~s gennem hv~rken b~greber
metoderne:
m~d hvilket form~J opstod Blnet-testen? For ~t
eller praksis 45 ). ~\odelleLl for double-bi:ld-si::J~~io,1en forelig
udskille de dårl igste elever i skolen. Hed hvilk.et forr.,~l
g,cr 4S ): r,.oderen kOr.1~unjkerer f.ek-;~~~;-9Iig-t'~-~!-\it y.~re barn,
blev f,rli\y-alpha-testen udviklet? For at udskille de liduetfge
hvor er je::glad for, at du vil g0,e dette", og iU:e-sp'Gsli,;t~
rekrutter. Med hvilket for~~J er Gener~i- og dffferential
"din vanskabn[llg~ g~ v2k. jeg kan ikke lide dig!" En enheds
aptitude-tests blevet konstrueret? For bedre ~t kun~e udfore
m2ssig handlinas[lram;;'latjk forbinder vore spro~lige og ikke
Tayloriseringen. ~ed hvilket formål opstod psykiatriske tests?
sproglige handlinger. da de relaterer sig til den sar..;:1e objek- At
For et adskil le de arbejdsdygtige fra de uarbejdSdygtige 43 )).
tive virkelighE-d_ 46 }.oerfor kan barnet i double-bind-situatio- '.f>j
•
Dimensionerne "pr2station" og "at have" strukt.urer virkel fghe
nen n.ke forst~ denne. for barnQt er resul taterne af dets handden, den dimension, hvis vigtigs~e aspekt Wulff h~r udarbejdet
Jen udtryk for dets egen perception og kan ikke fors:~s SOi.1
so~ di~ensionen "det, der tilllcre~ ~jgl.49}: at indkol'~orere
fejl i i.1oderens handlen. Dette skaber for barnet en per~~nent
I l
aJt i mig, at Konstituere mi[l selv efter modellen fai b~sidGel
I .,
betingelse af isolation, en betingelse. som vi som pædagoger
,
se af privatejendom. at forstd mig selv i i overenssteh~else
med pr~stationsuimensione~-~~- S~lgb~~-:rb~j~~~~~~~~D;-effioti~e

-"

. horere har sikkert en gang oplevet folgende: man.tager en

I..

~.

.

I-

'l

I

.k~L~!~der_~~e~v.e)ende

~od e~otioner

o

..

i

\:

~

:;~.",",

.

o",,· .1' .:" :
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.
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j

ko~nitioner

bl iver gennen denne proces skilt fra de

. live kognitioner. er uden
.nen, bliver ikk.e
.

I~ngere

kog~i

betydning for præstationsdii.lensio

Tilbage til undersogelsen af forstyrrelsen af tilegnetses

udtrykt sprogligt. blI'ler sluttelig
50)

processen ?g

.

blot fuldført eller udst~~t
• Psykoanalysen her n~d rette
insiteret pA. at tage denne del af virkeligheden o~. men har

Z":

imidlertid ikke for[';',Aet at udvikle et adækvat begreb, idet

den har forstået den adskillelse, der er frembragt af det OOf
gerlfge samfund. som naturlig, .og har forstAet det oenneske

:\ i'~;

lige væsen. som et det "enkelte individ iboende
abstralctum.

~

heraf: isolation forekommer altsd;

udshed'?n Ofjl en situdtion signaj iseres lobende i

form af

e~~tioner;

denne uvished kan ikke oph2~es. fordi isolationen
ikke bl iver o~hzvet. Det kOl;\mer til specifikke ændringer i

~NS

og det autonomE! nerve;ystem; det kO::lmer ti l en ændring
l den biokemiske struktur. katecholaminsyntesen og -udskil lel
sen -2ndrer sig, stress (ellger .. SS) Hvis denne situation op

drifts~2ssigt

retholdes i laongere tid. sker der en tiIpdsning (hhv. kompen
sation) af organismen; en tilpasning, ~er ofte kan indordnes

Dette som indledende

L~:

bem2rkr.inger~

Hvad skal man Sd forstA ved

emotion? Pribram siger: "tanke og emetion

g~r

tanken er indholdet, emotionen er den proces.
når direkte aktivitet er umulig".5J} Sii.l:Jnov

,Il

,.

~,

<>

~'

-:

,'\.~

, .,
\,,'"

-

,

gens resultater. 56) Gangen i forløbet Ser folgel ig

hånd i hånd.
de~

,:j

foregår.

Pd~eger:

"Er:lO

I

ved første blik paradoksalt forekow~en
Et eksempe:: når

jeg ikke har nogen smertesansning og følgelig hel ler ikke

~]

kan udvikle emotionen "s~erte"~ kan jeg ikke vurdere min
·ik~e-Yiden. Individer, der ikk~ rAder over nogen smertesans.

-]

bliver sj21dent s2rligt gamle

IiI.V ••

r.

GO

lsolation ~ nega~jve emotioner ~ stress
ser og ps)"ko-som~tiske sygdo;;::n~.
.Elsemplificer~t

12jo:

53J , da de ikke kan vurdere deres

ved den nuværende

~

s~letjes

ud:

psykiske forstyrreljQp

situ~tion

crhv~rvs

i

virksomhe~erne: nAr arbejderen - der for øjeblikket har trus
·len c~ at måtte' forla1e sin arbejdsplads h2ngende over ho~e
det -' ,ikk.:! yed., hvad der sker med ha:.!, nAr han er isoleret.

I

Si,;;onov

skE!lner endvider':?: mellem negative og positive emoticr.er:

'V'

o

tionerne sikrer d€ n

under stikordet psykQ-somatisk sygdcm (sml. stressforsknin

de vurdering af graden af ikke_v·iden,,52}.

ikke-viden. o-g gang p~ ~,ng komr.1er til skadE!

o

,.-..:.,'

f~lg~rne

"Ue~

fordi han har mc-dstridence informationer. som han hverken kan
"løse V~d' hj2fp -af et ad~k'{at begrcob eller gennem en ad2kvat
praksis. sker der under visse

Dmst~ndl~heder

folgende: han

gative ~Iilotion~r giver anledning Ul, at syster.;et indsc::rder
informationer til br~g i bearbejdningen af den prag~2tiske

hænger ved sin fabrik. han. feler, at han horer til fabrikker.•

uvished". Angst

IIDette er ~ fabrik" siger han. Han b.liver syg. Hdn ved.

foranlediger rolig til:t,. indsa;;;ling af infor

..,

o

miltioner. raseri foranlediger mig ti l at bedr:Jejc2 cen prag
matiske uvis·hed. i·jet jeg ~enne;;] min egen hilndl ir;g -=:::lcrer

h(![1 har ret til

at lade sig sygemelde, at besoge 12t;;jen

for

I'gen at bl ive rC.s~, ;'ilen sumtidig ved ,'lan i;:lidlertid: "hvis

l.oforr.r:!tionerne eller skaffer ny~. "g':"str2belse!l ;d at vinde p"..-l.~

jeg beSjgei']2gen nu, har jeg min fyres~ddej i oyerr.lorgen,

emotioner dikterer den aktive afsøgning af uvisheder"

~e1v

fordi

info

maticnens fuldst2ndighed "dr~ber fornojelsen", p~~e;er 5i~o~ov54
Jeg vil udtrykke det på en and-:n m';de: fordl inlor.-::ation2ns fuld
st~ndighed sa~tidig

ved denne fabrik".
kendsgernii;g~r

genskaber betingelsen for sensorisk de

fd~t

dette ogsA mA have organiske falger.

o~

jeg emotionelt

h~nger

Han kdn ikke forene disse modstridende

begrebs ..12ssigt, cg hvis han Jrbejder videre.

vil han under visse or.1st!'ndigheder ikke blot blive leger:lligt

privation, da den videre indL=ringsudvikl ing ikke mere er
mulig,

om dette er min fabriK, selv

syg, men også pSYKisk syg. Den kendsgeriling. at den psykia

I

J
:
iJ

li

trISke

undersogelse5ko~~issfon har

v~gret

sig ved, at an

vende verdenssundhedscrganisationens begreb Om "sundhed"
BRO, viser i .hvilket omfang den kapitalistlske

struktur

I BRO frembringer iso13ticn, negative emotioner, stress,

,,

·v

,

;1

\

'

:l.J

..

t:_-;'-

,

(.,.\.~

.V',

modsæ~ninger. d~r

ikke mere kan begribes.

~~

,
,.

,
.'.
\'-.'

'\ :

'v

~S

!. Tilegnelsesprocessens mikrostruktur oa

l"'\

!

manglende evn~ Ul at oegrebsliggore det. der dagligt sk.er
med enk Ligesom ~ USA og Canada ville man med anvendelsen
af ytlo's 1efinition af begrebet sikkert have været nejt
tilat betegne 8o~ af befol~ning~n i BRO som syg~.57) Stig
ning~n i foreko~stEn af psykiske sygdo~me, i skolesygdD~me
etc.,finder deres forklaring i disse sammenh2nge. i de dag
ligt erfarede
-

~/~_~ ~
.

l'·
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p~decoa~ns

eller

teripeutens virksoQhed.
Jeg komner nu til de specielle sy?tembetingelser for den
~

...

-

~

:::t_.__~

tilegnelsesproces, der find~r sted mellem to person2r,
pædagogen og e[even,-t;~·p·eut~n og lel len·ten. Jeg' gir-her
(figur 3.) ud fra en

.t.~er

gr!Jndm2ngd~ af sagsstrukturer. Jeg

,00. lOGisk-historiske stro!:tur.r. fordi en "ting i..

;tt.t.. sig
selv'! overhovedet ikke kan træde
,
.i forhold tilos. -Ter-'

\ ningen i sig selv eksisterer ikke for-mig. I"\vis den ikk.e
~! .,e~ blevet til -e!1 ternir:lg for mig~ Den'.-.ekslsterer. fordi den
,ikQ...ce.j eksisterer i ,~<bestemt forhal.d tO mi-g. Dette f(1rhold har
-:-~n logik, og. de,nne" foglk._er' dets--'h{stori'~. ,En sådan lDgg~
LA,.~...

~ilJger ~ber. ~__ de~ s3:i1fundsr.:2ssige udviklingsproces,

i:-:o
lejret i realhistorien. --Jeg n~'1ner eksefi1pler: fra Demokrit

til Niels Bohr ~r de~ ~t' skridt pA mere end 2000 !r; de~

o

logiske skridt er meget mere direkte. pet logiske skridt

o

fra Galilei til Newton og Einstein er ]~ngt mindre end det
tilsvarende skridt fra de gejsUige- der realhist.orisk
...~van[l Gil l·l .l e•.l ti. l )~s~..::r-a;"..lH.
'.Iv
..
rorn2g:e l S~:;~>~il
.. E','!l.OI1 og E·'·
lnsteln. Det
dtejer sig altså o.., ce 10gisk.~historisk~ strukturer i
Iltingene fo: osu. der beste:T1f.ler vore individuelle evr.er.
Hvjs jeg so;;; individ går alle d~ or.:'1~je, der l~ ~!elle,';I De;~o

,>~

.....::
~
<:-~"..

krit og r:iets 8ohr, når jeG aldrig til l/ieJs Bo:-Jr. Jeg til

l

I
]
~~:,;~:,~, ..

egner mig sagsstrukturer, idet jeg tilegner mig der.! på en
optimal r.!J.de. som elev e:ler SOiil pcddgog. som kl ient eller
Som terapeut. Dette sker på g:-undLag af en historie. der
er indlejret i samfundsm~ssig~ fornold. Sr.oleelev og p~da

I

909. kl ient og terapeut har lig~ledes en f~[les historie. da

,

~'

"

oL

I
U

.
~

;~

I

.1,

! .'

\ -:~

•f',)-7t<.-, {;{

~

Il .
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·Pædagogen eller terapeuten har alts~ et anticiperet produkt
(sml. figur 3): ril;;ens=-nyeeyne·i!. FOl" at opnå dette, m" han \
r·ealisere opgavestrukturer indenfor elevens næste ud'liklin,;s-)
zone. Disse sags strukturer {indl~jret i de logisk-historiske ' \
strukturer i "tingene for os"} bl iver det først mul iCJt for
~
eleven at bearbe-jde og tilegne sIg, n~r pædagogen eller ter~
peuten overS2tter dem til opgaver og orienteringsgrundlag. ~~
Han er· dlts~ tvunget til. at g?nstandsn~ssiggore s_~ne ev~e~~'\j.
p~ en g.anske bestemt m~_de. s~ledes at de ~øjagtigt svarer til~~
elevens eller kl1~ntens anUciperbare produkter~ Kun hvis
~:
dette el" tilfældet, når opgaven og orienteringsgrundlaget
o/'
falder ind i et anticiperet produkt for eleven eller Id fenten. lærer denne noget,eIlers overhovedet intet eller
ikke i den int_endere'cie-Yorstand. Idet jeg~ SQfii pædagog leder
denne proces og O.r en tjlbage(;l~ldning O~ r.lfn~ handli!1ger,
lærer jeg samtidig selv • . Jeg 12rer L,::idlertid ikke uliliddei
bart af genstanden, Aen derimod ·af det forhold. hvori den
ne genstand står til eleven eller kj ienten. Da åette både er
~t enestående og samtidig et saQfunds~2s5igt forhold. 12re~
jeg hermed andre sider af genstanden og af mennesket at kende.
i
der ikke fra·starten var tilg2ngelige for mig. E01~fi
5tadighed p2ny g~r ~jg de~ bevidst. er de modsætninger. so~
jeg erfarer genneD den p~dagogiske eller ter~peutiske proces,.
·som bevidste mods~tninger, ledende erkend~lseskategorier
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og ti Iskynd~1 se for mig til at besk.~fti.\Jemi~ med dem, 09
til at 12re. t·~odsætninoernes optr2den sor.!. uloste. er såle
d~s et udtryk for den p2cagogiske eller terapeutiske prOC2S
.
oa ikk;.:: nodv~ndi9','i3 udtryk fo;'"' p:i"rla:.Jo!;,ens elle:- terap~ute:lS
UfOrr.1dcn. Forr.Jid\'!t gen"nem sagsstrukturel·ne·. vor virksor.lh~dS
"f2L!_:.~tredi2'~'~r.Cler vi. såfrem
i bege:
h~
""stemt
os dertil, 50,11 kl fent og terapeut. Og idet vi h:!ndler l fæl-

S

afgiver sa~en sine !ovæ2sSlgheuer .til Ds.begge to.
~
men p~ forskellig vis. Sdledes er det f.eks. ogs'; fors%elJlgt,
t:vad vi hver iS<i!r l<':'rer af dette foredrag om terapiens gen
stand. Den ene eJI~r anden tilhcrer erfarer n"y~ tiJg"angs'lfn
kjer til forstAel se af den terape·utiske praf:.sis. Selv vil jeg
gennel'l· vores di skussion, genne.~ sporgs,';l~I bl fve gjort op~
I

'{l~ ~

'b.wgw'
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I
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I~
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i/; m~rk.sor.1

på særegenheder veu 9I?n~tanden. 50::1 jeg ikke i alle
. ~iIf21de allerede har reflelo:;te.ret over, som endnu ikke er
f~emtr~dt for mig son ncdsætnl11Uer" i genstdndens bevægelse.
; ~ ~I ~..,.'
J"UJ~·'

~
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l' figur 4?I)Eleven har nu

k.ommunikationens og kooparationens mikrostrukturniveau. I

dette ikke 12r.gere er muligt begynder patologien. Netop
de processer. hvor man taler med hinanden uden, at logikken
1 en genstands struktur endnu strukturerer sproget. har

.

I

DAS Betyder operativt afbi1dnin.gssyste m• Dette er helheden

Watzlawick 62 )

af behov. anticiperede produkter 09 hcndl!ngsplaner med henblik
på en situation~o) Dette operative afbildningssyste~ er for
hånden, fordi jeg i den forgangne tid ge~nem gen5tands~2ssig
gøreIser har tilegnet mig bestemte evner. og jeg i denne
konfrontation ~ed den objektive virkelighed. med de fore
fundne sags strukturer i mine forandrede forhold til genstan

l
':rI':!


II

,I ,

den, har erhvervet et bevidst tidsperspektiv. På grunclag
af denne erfaring t2nk.er jeg altsa: "~I02d d~nne eller hin
opgave ønsker jeg at hj21p~ e!ev~n elTerkl ienten f~~~~-:-'
hj21 pe h am med a t opnA ""n·'y·;··;V~-~;';~"_·-~t~~d" "det"t-e··-fo'"rmå.l· ge nsta n1 s
mæssig;o·~---j;g--~-i:-~·~-·~~~;r·-~~d··en-~estus eller liIed et genstands
m~ssigt

o

produkt (som jeg f.eks. 12gger frem) eller med et

s.progl igt pr~,dukt. Hvis leg ikke genstandsm2-ssigg~r r.line evner,
sker der overhovedet intet. Alle r.line evner ma igen overs2t.
) tes i' genstailds~2ssi~g~relser. for a~ kcop=ration,konmunika
tion og intaraktion kan finde sted. Nu til eleven eller kii
enten: denne råder ligeledes over operative afbildningssyste

,

"'1

som s~~~l_eLignfngs-r forandrings- og tilbagekoblingsproces

-

7 .

t

I

i

I

.siggøreiser, bliver til kollektive subjekter. ~er kan hand
le i f211esskab. Med udgangspunkt i dette burd~ man ud~ikle
·overvejelser ang"ende _Q,ruRpeterapiens område, hvorved lilan
efter Min mening meget ve! kunne gribe tilbage tilr·~akarenkos
red~gorelser or.J ~ollektivets struktur?4) Der er det erkendt

,o

og p",vist, hvad der er kernen i grupp~dcnnels.esproces5en:
ikke en sproglig udviklingsproces, ~en deri~od 0ensta~js~=5sig
gorelsen (også sprogligt) i kooperationen or..kring en f21les

ll.9-. De f211es gcnst.andsC:2ssigg;1relser etab!erer :::ig ik:<.e
.tllf2Idigt. filen på grundlJg 2f den hid;'idige erfaring. Hvis
terapeuten mener, dt han blot skal lade kJ ienterne tale med

i
.1

kobler tilbdGe, han korrigerer sine handl inger (el Jer hen

med Hackers .SFT-enhed fremstillet

-

og forså vidt som de sammen r!der over noget. kan de også
sammen planlægge den ~idere opnåelse af f2iles genstands~2s

'

I

korrigerer dem ikke, men siger til sig selv: .hvad har jeg liled
dig at gere? Hvad vil du ffijg overhovedet?) . .Den!le proces har
overenssteo~else

oenne proces. hvor der forlober en patogen komr.lunikations
struktur. som Watzlawlck har beskrevet den, kan ,kun opløses,
idet f211es genstands~2ssigg,relser igen bliver tilg2nge
\ l ige, der findes ir.gen andre r.:åder?3} Idet de fælles gen- .
~tands~~ssiggorelse~.bliver gjort tilg2ngelige, ophorer de

I':J

ter hen de~; kun hvis de har betydnlng for hcm, tileQner
han sig de;:,. Han sJ.-:;i71enl ig;ler de pert:iperede genstan~s~2ssig

jeg i

indenfor sprogstrukturerr.es omrAde.

individuelle subjekter med at v=re individuelle subjekter,

perspektive~. Han opfatter mine sanstandsmæssig~oreIser.
oette er en aktiv ;Jroces: kun hvis han"'il opfatte de::!, opfat

gerelser med dem, han anticiperede gennem sit DAS. Han korri
gerer det anticiperede· produkt (eller h.3n bibeholder det). Han

beskrev~t

Det oph6rer med, at V2re sprog for os. det er kun sprog
for eleven eller for p~dagogen uden at v~re fæl les sprog.

I"

mer, her liGeledes behov, nAlrettede forestillinger, tids

j

behov, kor

lian kan derfor genstandsm2ssigsJre sig, idet han henholder
sig til r1en f21Ies logisk-historiske sagsstruktur. Hvor

Jeg vil endnu en.gang'" tyueliggare det hidtil fremforte på

)

korrigerede

rigerede 2nticiperede prodllkter, korrigerede ha.ndlings
planer på grundlag af p2dcgogens genstJndsm~ssig~crelser.

,l

figur 4 anvender jeg begrebet QAS i forlængelse af Hacker.

onn~et

hinanden og overlade resten ti l "~rup~edyn~,i(.ken", er h2n
der kunne

- ikke terapeut. sA har han ingen anelse om, hvad
1geres, overlader det til tilfældet; sA markerer

han kun de
institutionelle ramner, der holder klienterne samr:;en?5) Han

viser sig ikke som terapeut, eller endnu værre: han virker

~J

y~gJr hæmnende, da kl)enterne hir'beste~te ~orventninger

:J

tive emotioner.

~

I

til håiTI, sO':l-han ik.ke kan opfylde' og dermed provckerer nega

,,

_ ? 5 c.

..-')',

-c .;

f-'

,,/-'k}l./'"{

~~ '\'interpretative rotle~cori)_Mdn ser nu enheden i det norma

tive os inter~retative aspekt ved I'rolle"-anvisningen og
forstår, hvorfor r.1an ka!'! enes 0171 "roller". 69) Det er lil U l igt.

l! (,
V

Det er ikke nødvendigt r.led en yderligere pointering df. at
hele denne p~oces dybest set er ~ndlejret i saQfundsstruk
]
turens form som heLhed. Der findes intet indhold uden form,
Iig~som der ikke findes nogen form uden indh0Id. Indenfor
ra~me-rne af en systemteort om'.social handlen. hvorti l psy
kologi~n i hoj grad ville kunne bidrage~6)skulle denne

t:/'
'"

. J'.'

i':':' ,t'

r-

,nemli~ repro~ucerersig selv~ og reproducerer sig i udvidet

,

.'

i'

~.

'

',,'

\ ,;'

"

.- "

~~':.t- .....

fordi vi udvikler kooperation udfra genstandens lOV~2ssig
heder, genner.! koo~erationen r.12rker vi, at bestelilte dele
af rndividualit~tsformen sdle?~s ikke uden videre kan brinGe~
anvendelse for os. da genstanden ellers ikke kan udfoldes
som f~11es ge~stand, hhv. anvendelsen if denne individua
litetsform er i'lilodS2tning til bester.,te tilegnede dele af
den samfundsm2ssige arv. Her ligger s~ i kimform ansatsen
til en teori om kollektive suhjekter. kollektiv handlen.
et sagsforhOld, :der burde 0'lers2ttes i sai:lfundsstrukture!'!
til det spjrgsr.;~1 mAske. hvad f211es genstandSri2ssiggo re l se

irO

'~'~~fesio'k i individerne. g~r:nem individernes evner i en ene~t~

\

'

in~ssiggores overfor dem. der le'/er i dette sociale system
(dette er det systemQ,71r~de. som Head sigter til· med sin

.'

":,'7.J'";/

4 .. Forholdet Mell~n P2dacoqik/terapi 00 diaqnostik Scmt
muligtleden for inte~ratjJn af hidtidioe terap[ansatser
[ en materi2listisk helhedsfDrst~else af ter~Di.

samr.lenhæng udfyldes systematisk. Jeg vil antyde retningen
med nogle bem2rkninger. I et samfund som~helhed drejer,_<:,,~.~_
sig også til enhver tid'-;;;-~acifun-det5"r~p~'~'d~k't'i-~n!,';-"i-d-et_d~_t

- r-ofi,) '.LU.. , L /......=Y-c_ ~
_
2., _
- ct~-und"h. '

,,

ende og ny kombination. Dette sikres gennem et syste~ af
arh-ejdS-d~-I'i"ii'9' gennem 'et system af forskellige indretninger.

er i den hØjst lilulige form. nesv~relsen er antydet ~ed be

institutioner, gennem et system. som former individer P~ en
bestemt m~de. i sidste ende genne,jl et herskersystem. Her..
anyender Seve individuaJ j,te-l"s.t'orrnbegrebe~7)Der findes objek
tive indivJ~ualitetsfor~er. som lønarbejderens og kapita
listens. som komme. til ~tryk på mangfoldige liI~der. der vi
ser sig såvel i den borgerlige ret. som i statens funktion.
og som synes ~t fortS2tte i institutionerne. i skolen. S~

hIstorisk udviklingsr.lulighed. evnen til be\,-idst at tage hi
storien i egne h2nder. ,klassebevidsthedenJO) I forhold _til
denne overordentlige kari citerede sammenl12ng ligger gen
standen for-mine hidtidige udredninger
liIikroPla n et?l)

g~ebet: egen situation, ~~~~1)~Jj'yg_r-§!_~ljJe"tSkontrol,

1

p~

Jeg vil endnu er.gang komme direkte ind p~ den terapeutiske
el Le:" p2dagogiske proces. Det burde nu frer.Jgå klart. hvor

l~_des si.krer skol·en gennem den herske~de ideologi den idecl~:.
giske reproduktion ef indvidual itetsforr.Jen lø'narbejder,
mer.s den gennem helheden af undervisnings- og ir.d12ringsind
hold sa~tid'ig sikrer den materielle reproduktion f overens
.y
ste~~else med produkti~1~kr2fternes
til enhver tid givne
-UdVikiingStrin. Det vil sige, at skolen i kapitalis,,,en ~'/ali
ficerer få godt og mange ddr! igt, altsd iki<.e- SJw helhed kva
lificerer r.Jenneskene. s~ledes son dEt allerede nu ville V2re
muligt, men derimod kvalificerer dem sådan som den okonomi
\ ske proces i det store og hele kr2ver det~8)Disse individua
litelsformer. d,er er- objetctivt tilstede (der- er tale om det
sagsforhold, som ?drsons eller Ochrendorf nener med norr.!- og
sanktionSSyster:;~lår ikke direkte ,ned i menneskene, de md
·forst materia'l iseres 'gennem levende r.!E'nnesker. genst~nds

..

for jeg ikke mere kan -foretage nogen ~kelnen ~er. P2dagog

>'>

O

nag elev, klient og ter2peut handler begge i der.ne proces •
i\ tr2-::~r ind i et s2regent forhold; be:;::ge 12rer gerl:len gen

j{)/J

\' stands::-,2ssi'OQorelse r - Fors~:ellel1 ra~l!el71 p2dc.gc~ ag ter~
..P~~~2~2~_e-=__ deri:led p~ procesDl~t, selvom den ganske vist
, ogst _ cg dette md konstatere~ i hvert tilfælde - eksiste

,'

\rer videre p~ institutionsplanet.
\

~

(i

\

J

> ,

Diar:nostikkens sporgsmll som $porgsm~t om foruds~tningerne
for pædagogik og terapi, sti 1 ler sig nu p~" en hel t anden
mAde. Det er spørgsmålet Dm den genstands logik, hvori vi
genstandsm2ssiggør os, er altsd 'et historisK spørgsiiiål. er
elevens hidtidige genstands
et spørgsmål om klienten~"eller

._-'-------..

,.

----_. - ,-
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gesom hen ogsA kun kan forst.\ ~ig selv herudfra.

Stn.:kture.ne.Denr.e nU3ncer~de afste::ining indberdtter- for

H~r.s

realhistorie mA genapridses som historien O~ strukturer.

{?

,A.,

,'" ' -,-,-~'
'

der udvikler sig logisk-historisk. ligesor.l tilf,:ldishe:derne
i denne proces; fejltagelserne og r.lystifikationerne skal
k.larli?gges. Dette er diagnost~~. Og samtidig gælder: denne
historie må ligelede~ kortl~g~e5 for r.t1g selv. da jeg ellers
vil

c

.:'

\J'

..~.J:'J- .
.- ''"?

.'
.-f

,~,

"'.

"

:~- ",'

indtræde i disse relationer som en_mods2tningsfyldt

spørgsmål sig i et spor9-sm~'1 om anve:1delse af den histori

.,

.'Ske

materialisme. nemlig i sporgslii~let om forst~elsen af
de virkelige betingelser for den påg21dende historiske

....

_

._,

!iæs.s~>Igo_re~.er.

et begreb, som
jeg vil definere på specifik-materialistisk m~de. d.V.L

llting for OS'I.

.....
,:l ..... ' .'

vvaotskij~

H'lad er altså t.:.:..a!)iens anlioJoende?

De~_~j~~je.c~_sJ_g.__?.~_.~~_ab3!Ls.e~_.a.L ide!1.~ft~J.

gOrel ser, og

tid også tildels el~Nenter af en sAdan i de overvejelser.
3

trykkeligt dette endnu engar.g, fo·ruds2tter f:=.~!~~ ge.n_s~~~ds

atts~

,~

o~sA

mit eget forhold til mig set 'I, SOI:l netop

afledes og konstitueres ud fra denne pr.:ces. rdent__i_~e.t_.er __ .~_~
ledes rådigheden over ens egen ~istorle. begrebet CQ egen
r~digheden

tilbl ivelse, også
n~~gssyste~,



~_~_'per.spekti'ler.

vil imidlertid sige, at en r~~ke foruds2tninger for terapi

N~r de

o

skitserede diagnostiske metode.
r2dccc(;i(,~~",ns

at

oph~ve

Cf]

teri:piens [('.F.I_lader sig nu aflede. det er
o~n~ frigc.-els e i den

og afv2r'-;;e isolctior., at

~.

det tIl

i eJag efter mere end 30 ~r h~rer et tY5k

eJe svc:!reste f)s.ykfske scr:",;';jenhrt:d. svedafsondringer.

de betingel~E:r i fortiden, der ik;"'e var fcrstAelige og er
næste;, ubegrib'i:l fg~ for o;ret, indtraf ved'/ar;;;iije neget:ve
.e.motioner. p,; grund af disse enotive kognitioner.

~

so~

::Jer:

og igen har sig:1dliseret u'!isheden r:1ht. handler.:!!de i KZ-situ
etionen, er alle erir:drii"l~seler;enter or.: dcn:l? sit·:;atioil for
synet r:led så h~j signalv2rdi, at det h!.!kon;:;elsesiniHl01d. der

er mul igt via fref7lbringelsen af fadles genstandsm2ssiygo
:, .. -,: relser, Hedlidenhed. socialt engagement er ikke tilstr2k

er forbundet med dem. ~å blokeres. fordi de~ ville resultere
i r.1anglende hc'::nålee'lne.(som d~t f.€ : :Cs. foreligger i e~strel:l

Iceligt. det er nodvendigt Red <;enstcnåsm2ssiggcrelse i den
fG!llf::s genstand på en :=1~d~. der er er acceptabel for den
anden ud'fl.ra dennes perspektivEi("=-?r.ticipation af produl-:tet.
Der mA altsA for~ta~es en ~eget nuanceret afstemning af de

- -

---

--- ---_.

/~t-j

o.d, forer

selv at forr.e deres eg~n historie. Dette

cer.1 i stand til

v

v~

angst, massiv deko~pensetiGn?G)~vorfor? p~ grund af isoIe!"'en

91

betydnin;:, je~ t,c, defir.(;ret, d~t vil sige i stadig hoje!"'e~l'ti.... ·

.grad at give ele'if~rne hhv. kl ienterne li'luJ ighed for indivi
duel realitetskontrol, at gore dem haneJledygt~ge, at·gore

be-;rebet fortr=ononi ng: det m~

emotion ~ stress -> ;ortræn'Jning. Ekse",pel: forhenværende pol)·
ske KZ-fanger li~er hyppig~ ur.C2r syr.dro~et hyper~r.esi,

sen te

den terapeutisk~ f)roces, såfreliit vi ix.ke beh2rsker den her

~'

ikke-r~di9hed og fortrc:!ngning.udvik! ingen

~Ang~ende

i denne fortii_.~;jeise beskrives ved r.:::kkefolgen isolation ~

.rapeuter ~edbringer en mangfoldighed af manglende evner i

,-,

oyer ens eget operative afbild

der som helhed blev udviklet i denne historie,

~~~._.~ph2velsen af

'En sådan ansats bor udvikles langt mere omfa~tende. Det
e:1d::~ 1(,::'2-:=:: ud-;oldi:t 'på nuv2rende tidspunkt; ,vi

sAve! tingenes forhold til mig. sON

menneskenes forhold til ~ig. -formidlet gennem genstandsm~ssig

~'

proces. Der findes ansatser til en sAdan diagnostik, især
har luria arbejdet i denne retning 72l. man finder i~idler
der bygger på Piacet oa

stAel sen af forholdene i os, i eleven hhv. i sagsstrukturerI.Vl(ILr·.-::~.f~
ne SOr.1 historiske analyser. Enhver terapI, jeg fretone:r.· ud

det drejer sig om rAdigheden over de i den forgdn~ne tid
gennemgåede forhold med de sa~fundsm=ssigt-eksisterende

isolerende person. Materialistisk set oploser diagnostikkens

)

2·~

mest forskelligartede forhold, meller.l os selv som tereneu
ter eller p2dagoger og klier.tErne eller Eleverne. sant sa!JS

m25sig90relser. Jeg må forst~ ham ud fra hans relationer
.indenfor de ornrider. hvor ting er blevet "ting for ham", 11
(',,:-

_

. i

_

gri'ld ved 1<atatcn skizofreni). Forsuger filen ?t udvikle terd

i.!
]j
. ,

peuti5ke ideer i tilknytni;,y til ~ette- probien. :;~ foreligger
der ned overvindelseri af disse psykiske erfarinQer et over

.r__

vanskel i~t Droble~~l!,:_e~f.~!i~g~
. t~~er_ for._

L O t\[' PQh'i!-.I~j;/'1

_~.J-." ,~M :t;.;~
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. adf2rdsterapi for alvorligt mentalt retarderede børn.
.1 en 12sev2rdig art.!kel IIZ ur klinischen Wirklichkeit d~r
.Ve'rhaltenstherepi~" skriver Gunter- Herz:og: "Adfcrdsterd
pien frembyder sine bedste r.lul igheder der. hV:lr adf2rden
Ikke er tilg2ngelig for patienten selv. hvo, betingelserre
~or dens forts"2ttelse ikke uden videre er syn l ige"
(s. ]99).
Herzog henviser med rette til de adfærdsterapeutiske r.lO
delfcrrestillinger. der ikke liD.esom l!Jetodeeksperimenterne kan
overføres til de kliniske betingelser, og kalder Ilden ad
færdsteraputiske ansats IS partialitet. der skal udvides gen
nem kooperation". (s. 196) for et nod':endigt. krav. der be
grundes ved forskellige eks~mpler.~

at en forarbejdning bedst vil V2re mL:lig og gennemfart ig ~or
de mennesker, det ,dngar, hvis p,!.g.:Eldende erfaringer genop
.'

l~ves sty~ke

for stykke

5a~~en n~d

hvilke de har V2re-t udsat for

(-tionls-rrt~dn:~

de nennesker. sam~e~ ~~j
tiet. isola

inds~r.i:!:lKet. real

et ekseo::pel, som frern.hæver nodvendigheder: af~
,det "fælles tred12",af kooperatIonen. p~ fre~trædeIseSDl~net

kan en

s~dan

med det.

behandlingsmåde absolut tildels falde samnen

som' adfzrdsterapfen udforer, men den må dog princf

pieJt indordnes anderledes på trods af til.syneladende Qver
enssteiJ:ne\ se

pa

ove.rfl aden.

~Tapeutens

handl ing er

Da

l

igeso~

klientens handl inger ses sorn indlejre: 1 en helheds,l{onc=:;p

tfO~'-af handl inger, i ~t ohierarkisk-line2rt system af hand
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af ad'f~rdssekvenser. bl iver overhovedet kun forstå~l it;t.
hvis det hos begge betragtes i et sAdant helhed'ssyste~ af
handlingsplaner og perspektIver .. Dette vil jeg belyse ved ek
sempler. En .... en anvendes en adfcrdsterapi ove.for en kl ient, der
J!1~d dette forlil~ l frivi Il igt har opsOgt terapeuten. lad os tage
eksemplet med en hundefobi: p~ grund af det handlingshierarki
der findes hos klienten,bliver en sit~ation, der er forbun
det med nega-t"jve e;;;otioner i st~dig hnjere graa .fortolket·
SOm en konstant, der er utilg2ngelig for klientens egn~ hand
lingsplaner. SitUationens uafvendelighed fører til, at tera
peuten ops"ges, s~frer.,t et sAd'2nt handlingsperspektiv alle
rede selv er blevet udfoldet og ikke btiver givet forud af
andre institutioner eller per~on~r. AdfcrdsterapiHl le':~r~r
et monster f.ar overvindelse af situationen. so", kan ilit:,
greres i handl in(]spi2nerne. den oplosGr sit:Jationer. i i.likrose~
~v~nscr, der ikke er tilg2:1gelige i kiientens egen enalyse.
En aversionst~~~pi-g~;n-e~fortl-··en--ligrie~nde
situation, f.eks.
ved al~ohQ!i5n~, ~an f~idlertld kun genne~f~res med succes.

når nOdvendigheden af den aversive fre~9angsmåde er foran
kret p" en s"dan m~dQ i kl jente.,s handlingsplaner. hhv. bl i
over intcrnal iseret i sA hØj gr=d i lobet af den under 'lisse
or:1st2ndigheder i;,stitutional iserede tenpi ~~g ved scntidig
manglende acgeng til alkohol. - at de ydre hindringer bl iver
til indre. r~top dette er imidlertid ir:dl<Erir.g, ifolg:.: tileg-
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Hvad der Dd overfl.:l.den synes at v2re et forlob
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Den nOdvendige konsekvens, som Herzog ganske vist n"r frem
.til. r.1eil ikke ben2vner ekspIicit er, Sl')l;l Feuser har udledt
teoretisk gennem arbejdet med autistiske bOrn, at p~p
t~o.9~s~yirksolTi-heden er en foruds2trling og grundl~ggende_k.ata~j
gori
for
personl
ighecsudvikl
ingen
,samt
at
isolationen
er
en
'(,
.o__
o o
o
d
gr_unodl~ggende katego:-i for helhedssitiJationen. Ud fra disse
kategorier, so~ jeg tildels har undersøgt ovenfor. er det nu
mul igt udfra· -et ekseHlpel at diSKutere ~ refnterpretation af
adfærdsterapeufiske frengangs~åder overfor SV2rt har.dica~pede
s~~t de etiske probleoer i forbi~else med d~res anvend~lse:
jeg g~r ud fra et sv~rt handicappet sp~dbarn. hvis synksre
flekser ikke er udviklede, og so:n derfor til stadighed befin
der sig i fare for at kV21es eller d~ af sult. Analys2n af
helh~dssitua~i8n2n og p2rc2ptio~s~irkso~~ed2n viser f~lgend~:
p~ grund af ne;etl~2 e~Gti0~er. der er por~anent forbundet =ed
d~~ne situation, reproducereS isoldtionssit~ationen i
det
indre. Eksplorationsad~2rd er under disse betingelser n2ppe
ofln~elig. funktioi1elle orScr:s)'ste!'iei, so;;; er det materielle
substrat for de højere cortikale fUllktioner, dennes ikke
eller p~ inadækvat [,l,\de. Alene indforelsen af eniinu en til
syneladende iSOlerende betingelse farn"r p" dette niveau at
bryde reprodL:ktionen af helheds::;ltuation2n: ud'/ik] ingen af
en ad2Kvat syr.kerefleks gennem iiVersi\' betingning. På dette
punkt dukkei sporpsrnålet om indførelse af adf2rdsterapi
op p~ ny, atter ud fra helhedssituatior:€ : !1. Det vil sige, at
~_
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ud fra ti legnelsesteoriens synspunkter bl iver en situations
.opgavestruktur til .hver tid opbygget p~ny i den forstand, at
] en optim~l 12re~rOCes. or;pniseres udefrd og indefter, s~ledes
at de lovm2ssigheder, der er opgavestrukturerne iboende. bli
ver til handlingsstrukturerne. til det handlen~e subjekts

,f

Hvjs
Jeg nu urlelukkende anvender terapi i den klassiske te
.
ra piforms betydning. ikke forstår, hvorror knuden "ar for
\
ker t knyttet, h.. . orfor der etableredes en forkert real itets
kontrol fra et bestent tidspunkt, eller forsoger at forst~
\ dette i forkerte kategorier, så ved jeg heller ikke. ar.! jeg
( har Ibst problemet som teraoeut. JeS formoder, at det hyppigt
ikke blev løst eller ku~ blev lost tilsyneladende. Dette
fort211er ogs~. hvordan jeg, _som helhed vil'le indordne disse
terapeuti ske ansatSe~-d'e afbilder dele af genstanden kcr

I
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\ evner. Det drejer sig altsA ogs~ her om den f211es opbygning af rea
litetskontrol. hvadenten omfattende handl ingsplaner er op

bygget på forh~nd eller ej, o~ ~å ingen m~de om den type sam
menhænge, som behavioristiske indl2ringsmodeller som Skinners
eller Kånfers tror at se~7)
f
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"Desto mindre specifikt et delprabI.em. det er. jo mere m!
derir.lod ikke kun denne del af virkel igheden. r.;en derimod vir
k~l igheden som helhed konstrueres pAny. for derved at bl ive

f
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Rekonstruktionen" kan ikke forst~s som en subjektiv rekonstruk
tion. men den-bliver derimod kun til en subjektilJ. idet den
forst er objektiv: idet j~g bringer det pA begreb. som jeg
virkel ig har oplevet under bester..te forhold. hvad der blev
gjort r.lod mig. hvad jeg har gjort og mAttet gore nod e.ndre og
hvem. der var ansvarlig derfor. Dette er "verifikationens"
metode. således SOi.l den anvendes indenfor den ital ie.'lske "de_
mokrati ske psykiE.tri"; heri ligger den v2sentl igsti:! beste.nddel j en material istfs:-: t2:-2.::-~"::;:Lces~icn:9)
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Hvad drejer det sig såled2s Q::l i ter.:.;:de:1? lurie. ,'1~n'Ji5-:r i sin
bog ltHjernen" til. at ce ydre for:;incJ~lser, alts~ forbindel
serne r.1el!er.l genstJncer.e, de IOviTI2ssigheder, der g21der for "tin
gene for os", m~ blive til indre forbindel;:er~O)Jeg benytter
met.aforen,Æ samr.lenknytning eller net: t_erapien skal udred2 de
forkerte sanmenknytninQer 0(1 i<.nytte der.'l sammen_ pari'
knytte
de manqlende knuder i e~nernes ag perspektivernes net.
\
Kort sagt: den skal gennenstrukturere perspektiverne og ha-nd'
lingsplanerne. Den m~ tage d~ modsætninger, der findes i dis-
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ingsPlaner_.o~ ~~m-",~s"tni~e::..:-.!.:':._e~!ster.:~

se handl
,}rkellgheden og gore det mul igt, at erfare der.'l. Forst da i<.an de
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~~~)I~df2rdsterapien, idet den muligger en genstandsreal
teret mikro~nalyse af handl ingssekvens:r. SOlil ikke mere er
_
til r~dighed for klientens egne planhandlinger. og der:!led

, S-·~tl~.\'ia den detalj;;redemikroanalyse af forholdet mellem klient
~l'-" {V og genstand~igen fører til beh2rskelse af d'l?lprocesser;
1'\./;;:·
§/'kor,:~unikationster~pien. idet den 'genskaber f21les genstands
,
(m2ssiggOrelSer, hvor~Adanr.e ikke fandtes;~l'i'ltaleteråPien,
idet den delvis mutiggor hidtil ikke forhAndenv2rende gen
standSr.l2Ssiggorelser, delvis idet den ogs! iS2r genne~
det metodiske- lI speji ingsl>-begreb frelilbringer en hLstorisk
rekonstruktlon.p~ d~t sproglige nive~u8!)~PSYkO~~alysen er
forsåvidt pA den rigtige vej som den i terapien forstdr sig
selv som en historisk videnskab. Derudover er den cgs~ sl~et
ind på den rigtige vej, hvor den påpeger, at ogs5 terapeuten
-"J
(i IObet af den analytiske proces) igen mA råde over sine
.;
'evner. _Det er dog forkert, når terapuetcn s2ttes ind i den
.
,_-..'
' l
terapeutiske proces som invariens, da hans L:~ehagelige overra
.~'
skel:;e. r.;uligheden for genstar,ds::læssiggorelse af hans ubehage
J ..'
lige O'lerrd3Ke! se også er kj lentens r.lul ighed for at genstands
m~ssiogore sine 2g11e erfaring~r.
ikke e~oticnelt at forblive
sproglos på bestemte punkter. l psykoanalysen 'lil han altid
kun blive hen-list tit sig selv. forholdet til tcra;:euten for
bliver indiskutabelt. kan ikke genstandsmæssi-ggores. ikke
sprog! igg"res. 82)
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ltil en ny psykisk virkelighed. Det er denne vej, psykoanaly
sen i princippet er g~et. Den ha~ ganske vist gjort det på en
forkErt måde,da ~en mente at virket igheden kun skulle kon
strueres på ny i de individuelle subjekters hoveder. En sAdan
vej skaber dog med nodvendighed stadig nye mods2tning~r:8)
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og cgså loses som psykiske mods2tninger.
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·T'trolle:1 over udtrykshandlingc;.

f)'y~r g'?nstcndsr,l2ssiggor'?ls~r

\ af ikkE'-sprogl ig art, 501:1 igen bl iver intenreret. i

1~elheden

i en

enhe~sm2ssig h~ndlingsgramm2tik,

baret se. og fcrdi ·jer for det andet il(i\e fir.,jes nogen anden mad,~
V2re virksc:'!l p~ so::; p2dagGg a-Iler terapeut. 8~)

handl ing5

og dermed ud

vider handl ingsevnen sem helhc:d.~ Arbejdsterapien kunne rette
sig r:1od en rekonstruKtion af Deste:nte

der. Den virker kun,

Perspektivet fol'" vort arbejde i den terapeutiske proces

p'r~'d-Uktive";'f2rdighe

ud fra nddven.di~l~'eden af. i en ~a=-i....;.~-:·arbejc!ss3r.ir;;eil
l er
.•
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1:2ng, sot.i1lfeter-:r.::J1Tg-t-at diskutere, ilt. Cph2V~ isolation,
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nAr jeg ogsJ selv har behov for tils\'d

For ham vil le det foriilodentl ig

v~re
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.~ ~.- ~.,
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rende arbejde. Jeg ville måske so~ person have gl2de af a~
flette en kurv, af engang at l~re dette: men jeg ti Ilader
~ig at betvivle om den, som Qct gore dette i p5ykiatrie~ har
gl2de af det.

at skabe ny isolation, at gare klienterne og os selv
i stand til at gere de forhold, der er t;estemf71er.Ce for os,

ud~n

til menneskelig"'?: forhold behers·ket af

Jeg tror, at d8n kendsgerning, at vi h€ r
af det demokratiske

1J

Sammenfattende: at realisere de hEr angivne terapeutiske
C!?

mul ighede, opti;nal t og omfattende. vi l
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sti I le

spC'r9sr.!~let

\ stille hele

I frembragt

ikke blot betyce. at

or.1 j1virkel iggcrelser'l: af disse mul

I .genn.s0!~v-=uten- cg
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.e.-.v~.

forsager

virker igheden for os. Den stopper

mer,~esker

den lemlæster dem, der,

gar cer.l ur.lenneskelig-=. F{jrst når vi fcr:står, at ce handicap-

(

pede og de, der er anbragtE! på. psykiatris!'.p. anstalter,

)

ikke

(l
.~

.

er uhyrer, i:.ke er r.:mennes%er, ne.'1 derii.1od er gjort ti l det, )
de er, i en h[st~r!sk prc:::-:s, n?r v: altså har f~et histOii 5~,
fprs~~else
fors~

af denne sfære af den dybeste u~enneskel i~~c~else •.

dd K,an 'Ii bek2npe dC.lnc

begribe den
Icasti:t til

Ui'.~nn<!sicc:ligr;:"Jre:s~sprcces. og

ur.;~nneskeli1.Jgorels:;;sDro:::es se;';]

vi

selv er u:1der-
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di'.glig under de SJ::1i.le SJ:<fur:dsr.,2?5SiG.:? forhold. Det{

te betyder OgSd. at vor
for vi har

ir.denfor

u~enneskel iggClrel

se ikke kan begribes.

begreb~t den~e umenneskeligg~relse.

også min s2rtige interesse SOr.l p2dagog og

Det er derfor

tera[)~ut,

og rekonstn:er.e alle disse betinge(')er. forei

:It

ramn~r~e

for:;:gcr, at gere dndre

uddan.nelsesbegreber synl ige ved t:nivenitet.erl1e. og ogs~

om de betingelser, der først har

. ned i skuffer, gClr der.l ti l uhyr€:-:-,

!~

moduni'!ersjt~H

den terapeutiske situation. I Pirella1s bog ~ige~

at fremstille

"

)

efter mulighed at .forankre dem~ er et vigtigt skridt
denne vej.

".

lering. at indenfor psykiatrien findes "det nederste trin
af ul;lenne~i;-~1~igg-dr~i.se,,83}. Oette er et absolut endet ud
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betyder derfr.:ad også at

Tranchina et sted, og jeg synes det er

'\,

05.

gavnligt

med en helt anden udvidelse af realitetskontrollen.
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ste derm~d ogsj ODr.~vcr beting~lserne for min ege:1 u~enneskelfg

..

~
o,

pi

