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for genoptræning af kri!;lIinvalidc

Under 2. verdenskrig var LE'ontjev
med til at organisere et hospital

rede. Og han kom selv til at fore
stå forskningen på stedet. Efter kri
gen beskæftigede Leontjev sig med
et omfattende og alsidigt forsknings
amejde, der blandt andet omfatte
de perceptionspsykologien, udvik·
lingopsykologien, den kliniske psy
kologi, defektologien, den pædago
giske psykologi og »ingeniør-psyko
logien«. Desuden var han aktiv som
underviser og som organisator af
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_~,~.

det videnskabelige arbejde og un
dervisningen. Han var en hoved·
kraft bag oprettelsen af psykolo
giske fakulteter i en lang række
byer, og ved sin død var han dekan
for det psykologiske fakultet ved
Moskvas universitet.
Blandt de ca. 150 større og mindre
arbejder, Leontjev har publiceret,
indtager »Det psykiske. udvikling.
problemer« fra 1959 en central
plads og er ligesom nærværende bog
oversat til mange sprog.
Leontjev nød stor international
anerkendelse og var således i en
årrække viCepræsident for Det in
ternationale p,ykologforbund lige
,om han præsiderede ved den 18.
internationale psykologkongres i
Moskva.
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Forfatterens forord

Denne lille, teoretiske bog har været temmelig
længe under forberedelse\ men selv i dag kan jeg
ikke betragte den som fuldt færdig, dertil er alt for
meget i den ikke færdigbehandlet, men kun lige
berørt. Men hvorfor har jeg så besluttet at publi~
cere den? Lad mig sige det straks: i hvert fald ik
ke, fordi min hu står til at teoretisere.
F orsøgene på at finde rede i den psykologiske .,.
videnskabs metodologiske problemer er altid lld~
sprunget af det tvingende behov for teoretisk orien~
tering, uden hvilken konkrete undersøgelser uund
gåeligt kommer til at mangle perspektiv.
Psykologiens udvikling, i verdensmålestok, har
nu efterhånden i hundrede år fundet sted und~r
en. metodologisk .,~rise,i~enIle __v~~e_nskab. Efter i
t~rvid.ex!.skabeli&1

beskrivende og forUarende, korn~

sT;tici=; t''';~7~'' ble~~t- spil}ii,T h~~.~~~~_~,~s~., ~g.)l9; ~

~er der ~t;dig' nye rev~e;~~ spalter -{ hele sy;te~

l) Bogens centrale del, kap. 3, 4 og 5 er en redi
geret genudgivelse af en række artikler i tidskriftet V 0
prosy filosofii (Filosofien.- spørp,smJI) 1972: nr. 9 og 12
og 1974: "nt. 4 og 5. Ændringerne i forhold til de oprin.
delige artikler består i, at nogle mindre tekstafsnit er
udeladt eller flyttet til en anden placering", hyppigst in~
den for samme kapitel, at nogle udtryk el' omformuleret
og at referencer er ajourført. Der er ikke her tilføjet prin
cipielt nye tanker. Boge~ er udkommet i to uciga",rer, 1975
og 1977. De el" næsten identiske. En 1974-udga''':, eksi
sterer, men er kun kendt inden fOr en :ln;:ever krecb,
O. a.

5

at psykologisk viden, så det kan se ud, som om
psykologiens genstand løber ud igennem dem.
bliver beskåret, ofte under dække af, at det /.
ødvendigt at udvikle den interdisciplinære for
ng. Lejlighedsvis lyder der endda røsler, der
t tilkalder »væringer« til psykologien: »Kom
og hersk over os«.
~rado}{setbestår i, at på trods af alle de teo
ke va~s-keligheder kan der i dag i hele verden
ages en kraftigt accelereret udvikling ;lf den
ologiske forskning, presset frem af livets

esultatet har været en yderligere gka::rpdse
odsætningen mellem den enorme mængde
sk materiale, der omhyggeligt er stykket sam
af psykologien i prægtigt udstyrede laborato
og den jammerlige tilstand dens teoretiske,

en ligegyldighed og skepsis i forholdet til

ogiskc fundament befinder sig i.

ologiens almene teori, den udbred te faktolo
e og scientisme, der er karakterisliske for den
erne amerikanske psykologi (og ikke bare for
er blevet en hindring for udforskningen af

sykologiske hovedproblemer.

"""""'~~""'"
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Det er ikke svært at se forbindelsen mellem dis
ænomener og den skuffelse, der skyldes de
ettigede prætentioner, de største vesteuropæis
g amerikanske retninger har gjort sig i retning
hidføre den længe venteue teoretiske revolu
i psykologien. Da behaviorismen kom til ver
talte man om en tændstik, der var sat til en
ttønde. Men så så det ud som om iJike beha
smen, men gestaltpsykologien havde opdaget
enerelle princip, der kunne ·lede psykologien ud
et blinds~or~ den elementaristiskeJ »a,tornistis.
a;;-aiYs';-havdeb-;:~i!:del>iil(rpå. -i:TI';s~-ii-elt
- .
. ....
ar fået hovedet forurejet af (reudianisme-!').l
tilsynelad~nde i det t~"evidst:e havde fundet
tøttepunkt, der kunne få psykologien op at stå

---.

l!

og gøre den virkelig livsnær. Andre borgerlige ret
ninger var - måske - minciæ prætentiose, men
der ventede dem den samme vanskæbne. Alle er
de havnet i den almindelige eklektiske sgbemad,
som ~de psyk~oioger, der hlger-'efter et om:dømme
som »vicitfavnencie ånder«, brygger sammen. Ud
viklingen af den psykologiske videnskab i Sov]cl:"
umonen har ful t en anske anden ve'.
ver for den metodologiske pluralisme har
sovjetpsykologerne sat den marxistlsk-lenmlstIske
metodologJs enhed~ der har gjort det mulIgt at
finde frem til det psykiskes og den menneskelige
bevidstheds virkelige natur. Man er gået i gang
med ihærdige forsøg på at løse psykologiens teore
tiske hovedproblemer på marxismens grund. Side
løbende er man, på dette grundlag, i gang med en
kritisk vurdering af den udenlandske psykologis
positive resultater, og man har udviklet en konkret
forskning, der omfatter en bred kreds af spørgsmål. .

Der. er på kort tid blevet udviklet nye fremgangs-"
måder og et hyt be~rebsapparat, der har gjort det
muligt forholdsvis hurtigt at hæve den sovjetiske

t

psykologi til et niveau, der er uden sammenligning
meget højere end den psykologis niveau, der nød
officiel anerkendelse i det førrevolutionære Rus
land. Der er dukket nye navne op i psykologien:
Blonskij og Kornilov, dernæst Vygotskij, Usnad5e,
Rubinstein og andre.
Hovedsagen er, at dette har været den uophør
lige, målrettede kamps vej, en kamp for den ska.
bende tilegnelse af marxismen-leninismen og en
kamp ~od iciealisti5ke og mekanicistiske, biologi.
serende opfattelser) der fremstår snart i en, snart
l en anden klædedrag!:. Under udvIkungen at ~
lInJe) der kunne stå fast over for disse opfattc1ser
var ~et .samtidig
lige høj. gr~d nødvendigt at
.undga vldenskabe; isolationisme og placeringen
som en af de psykologi~ke skoler l der består ved

z

"den af de øvrige. Vi har alle halt forståelsen af,

~

rxistisk psykologi ikke er en enkelt retning,
n skole; men en ny historisk etape, der dan
egyndelsen til en ægte, videnskabelig, kon
nt materialistisk psykologi. Og vi har forstået
g mere, nemlig at psykologien i dag har fået
ologisk funktion, at den tjener klasseinteres
g at det er umuligt ikke at tage dette med
gtning.
metodologiske og ideologiske spørgsmål har
centrum for sovjetpsykologiens opmærksom
sær i dennes tidligste udviklingsperiode, der
præget af udgivelsen af så iciemæssigt
mentale bøger som L. S. Vygotskijs »Tænk
g Sprog« og »Den almene psykologis Grund
f S. L. Rubinstein. Man må dog erkende,

mærksomheden i de følgende år er blevet
et en smule over for psykologiens metodolo
problemer. Dette betyder selvfølgelig ingen
at man har diskuter~t de teoretiske spørgs
mindre, eller at der er blevet skrevet mindre
m. J~ har noget andet i tankerne: en vis
ologisk skødesløshed i mange konkret-psyko
, herunder også »anvendtpsykologiske« un
eiser.
tte fænomen er forklarligt ud fra en "række
ndigheder. En af dem er denne, at de indre
delser mellem arbejder med psykologiens fi
ke problemer og den faktiske metodologi i
rskning) der finder stea, efterhånden er ble
ækkede.
r er skrevet et betragteligt antal tykke bøger
ykologiens filosofiske problemer (lwrunder
sk kritik af udenlandske ikke-marxistiske
ger)] men spørgsmål der vedrører konkrete
l undersøgelse af brede psykologiske pro
illinger, berøres så at s~ ikke i dem. NIan
dtryk af en slags forgrening: på den ene side
råde for d~n filosofisk-psykologiske problema
på den anden side de specielt psykologisk-

l'

et

}!.- L-t'J

I.:

~
_

n.r ~_~.)'~

metodologiske spørgsmål, der rejser sig i forbindel
se med konkrete undersøgelser. Selvfølgelig er en
gennem~rbejdelse af ?~ __~g~~YiK filoso'fiske;";pol:gs'=
n;1T-rdet~~;--~~· ~~det områd~--;rdenskabelig
eiken-d~i;;-~~ødvendig. Men _det vi_ her sigter på,
e7'en g~_~:nemarbejdelse af de specielle..2!1etodolC?
gis~:_j>robl~mer for psykologien som konkret vi
denskab på et marxistisk, filcisolisk grundlag. Og
dette kræver, at den teoretiske tænkning skal træn
~ Ind i p:ykologiens, _så at sige, »i~dre hushold
~l!,lg«.

••_<,.. ,,,,,,,,,,,,,

9

-'~""'Lad mig gøre min tanke klar med et eksempel
på et af de vanskeligste problemer, et der i umin
delige tider har været stillet den psykologiske forsk
ning: problemet om forbindelsen mellem psykolo
giske processer og hjerneprocesser, fysiologiske pro
cesser. I dag er det næppe nødvendigt at overbe
vise psykologer om) at det psykiske er en funktion
af hjernen, og at psykisk~ fænomener og processe~
må studeres 1 enhed med fysiologiske. Men hvad
betyder det at studeI"e dem i deres enn:ec:rT--For
den konkret-psykologIske forskning viser dette ~
spørgsmål sig at være enormt svært. Sagen er, at
~_ enhver direkte relatering mellem de psykiske pro
y cesser og de fysiologiske hjerneprocesser stadig la
der problemet uløst. De teoretiske alternativer, der
opstår ved en sådan direkte forbindelse er velkend
te: enten hypotesen om R.aralle:!!.sIQ.~, der uundgåe
ligt fører til opfattelsen af det psykiske som et epi
fænomen, eller den p.aiv.e .fy~~sk~_sleterrninis;
~ mes indstilling med den deraf følgende reducering
år psykologien til fysiologien] eller, til sidst, den
4: ~alistiske jlYJ?qte~ om den psykofysiologiske in
teraktion, som giver plads for en ikke-materiel psy
kes mdvirken på materielle processer. der forløber
i hjernen. F Ol' den metafysiske tænkning eksisterer
der simpelt hen ikke nogen anden løsning, kun be
tegnelserne forandres, mer:. de dækker over de
samme alternativer.

""'"''''''~'"'''"~"""",",*""",~~"""",*".- ... ~~-,,,,._=~,,,,,,,,,.,,,. ''''~''''''~~i:.""""~~_,=""~,_",~.-

/

Samtidig har det psyko!ysid!ogiske problem

ro~.nth~!or:kret--oglaJJerhøjest~_ grad prak

s arbejde i tankerne. Man kan f.eks. lkke an

J("rne_ni~~_!~~~orogieri-;~rord.7psykologentil
[giled- skal have de morfofyslologiske mekanis

ge vurderinger af perceptionsprocesserne uden

l

age morfologiske og fysiologiske facts i betragt
. Men perceptionsbilledet som p s y k o l o
k virkelighed er på ingen måde det samme
CIC h)erneprocesser og deres konstellationer~
der er en hmktIon at. Der er øjensynligt, at

, men dette stiller nødvendigvis det næste

her har at gøre med forskellige bevægelsesfof.

plan~-

gsmål, om de indholdsmæssige o v e r g a TI g e,~
forbinder disse bevægelsesformer med hinan. Skønt dette problem først og fre~
ologisk, kræver dets løsning en analyse, der,
jeg har sagt, træng,er så langt ind, at den
kontakt med de resu1tater, der er opnået ved
krete undersøgelser på psykologisk og fysiolo

_.".,....-~"'"~

..

På den anden side har man inden for den spe
t psykologiske problematiks område mere og
e koncentreret opmærksomheden om omhuen
gennemarbejdelsen af de enkelte spørgsmål,
forbedring af det tekniske lIdstyr til lahorato·
ksperimentet, fuldkommengørelsen af det sta
ske apparat og anvendelsen af formale sprog.
ag er fremskridt inden for psykologien selvføl
g utænkeligt uden dette. Men det er også klart,
dette alene ikke er tilstrækkeligt. Det er nød
digt, at delopgaverne ikke heIVed er kommet til
overskygge de bredere opgaver, at forskningens
todik ikke overskygger dens metodologi. Sagen
den, at den psykologiske forsker, der har påta
sig at undersøge nogle konkrete spørgsmål, bli
ved med at ramle ind i den psykologiske vi
skabs fundamentale metodologiske spørgsmål.
n de viser sig for ham i en fordækt form1 sål~~

~-=

"
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des at løsningen af konkrete spørgsmål synes at
være uafhængig af dem og kun at kræve empiriske
data i større antal og med større præcision.
Der opstår en illusion om »afmetodologisering«
af de konkrete undersø'gehrT, hvad der endnu
mere forstærker indtrykket af en afbrydelse af de
indre forbindelser mellem den psykologiske vi·
denskabs almenteoretiske, marxistiske grundlag og
dens faktologi. Som resultat dannes der i det psy
kologiske begrebssystem et særegent tomrum, hvor
der spontant indfinder sig ideer, der stammer fra
synspunkter, der er væsensfremmede for marxis
men.
Den teoretiske, metodologiske sorgløshed ytrer
sig undertiden også i den måde~ man søger at
løse rent anvendtpsykologbke opgaver på. Den
viser sig fø~ og fremmest ved en ukritisk anven
delse af metodiske redskaber, der mangler viden·
skabelig begrundelse, til praktiske formål. Dc, der
foretager den slags forsøg, gør det ofte ud fra
overvejelser over nødVf'ndighe:den af at forbinde
psykologien nærmere med de aktuelle opgaver,--=:
som stilles i den nuværende etape af s.amfundets
udvikling og den teknisk~videnskabeligerevolution.
Det groveste udtryk for sådanne forsøg er den
praksis, der består i en tankeløs anvendelse af psy
kologiske tests, for det meste importeret fra USA.
Når jeg nævner det her, er det kun fordi ud.
viklingen af denne test-praksis afslører en af de
mekanismer, der fremmer en antimetodologisk
indstiUing inden for psykologien.
Tests er som bekendt betegnelsen for kortvari
ge forsøg, der har det formål at bringe en eller
anden, i forvejen videnskabeligt gennemtænkt,
egenskab ~ller proces for dagen, undertiden også
at måle den.
Da man for eksempel blev kendt med lakmus
OL
reaktionen på syre, fremkom lakmuspapir·testen:
forandringen af dets farve tjener som den enkleste

Il

'1'>

r på surheden af den væske, som papiret
ed. Studiet af individuelle forskelle i far
ption h3Jr ført til skabelsen af de velkendte
NG-tavler. En persons evne til at skelne
ldede tal giver et tilstrækkelig pålideligt
g for at bedømme, om der foreligger en
sanomali, og om dennes karakter.
ne slags tests, der anvendes vidt og bredt in
de mest forskellige vidensområder, kan
de »forstående« l den forstand, at de støt
på en indholdsmæssig forestilling om af
eder, som forbinder resultaterne af test
med de undersøgte egenskaber, tilstande
cesser. De er ikke løsrevne fra videnskaben
r sig ikke i vejen for en uddybende forsk

rincipielt anden karakter har de tests, der
om et middel til at smyge sig uden om
gheden ved at tilvejebringe ægte, viden
psykologisk viden. En typisk fonn for så
ests er inte1ligenstests. Til grund for dem
er følgende procedure. Først antages ek
n af et eller andet »psykologisk flogiston«,
ntellektuel begavelse. Derefter opfindes et
pgave-spørgsmål, og blandt dem udvælges
har den største differentieringsstyrke; her
gges et »testba-tteri«. På grundlag af en
k behandling af et stort antal afprøvninger
man til sidst antallet af rigtigt løste opga
et sådant batteri i relation til forsøgsper
s alder, deres racernæssige eller sociale til
hold. En vis, empirisk fastlagt procent af
er tages som må1eenhed~ og afvigelser fra
dfældes som brøker, der skal udtrykke den
enskoefficient«, der karakteriserer det giv
vid eller gruppen.
metodologiske uholdbarhed ved den slags
åbenbar. Det eneste kriterium der ligger
d for indførelsen af bestemte testopgaver,

...
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er deres validitet, dvs. graden af overensstemmelse
mellem resultaterne af løsningen af disse opgaver
og det ene eller andet indirekte udtryk for de tes
tede psykologiske træk.
Dette har også bragt en speciel psykologisk dis
ciplin til verden, den såkaJldte testologi. Det er let
at se, at der bag en sådan transformation af en
metodisk teknik til en selvstændig disciplin ikke
skjuler sig andet end ombytningen af teoretisk
forskning med grov pragmatik.
'Betyder det, at vi skal afstå fra psykologiske
tests? Nej, selvfølgelig ikke.
Jeg har brugt disse begavelsestests, der for
længst har diskrediteret sig selv, som eksempel, for
endnu en gang at understrege nødvendigheden af
en alvorlig, teoretisk analyse, selv ved løsningen
af sådanne spørgsmål, som ved første øjekast sy
nes rent metodiske.
Jeg har opholdt mig ved de vanskeligheder,
den videnskabelige psykologi er kommet ud i, og
ikke sagt noget om dens ubestridelige og meget
betydelige resultater. Men netop identificeringen
af disse vanskeligheder udgør, hvad man kan kalø
de det kritiske indhold i denne bog, men er dog
ikke det eneste fundament for de fremlagte syns
punkter. Også positive resultater fra konkret-psy
kologiske undersøgelser, både andres og mine eg
ne, har i vid udstrækning bidraget til disse syns
punkter. ResU!ltaterne af disse undersøgelser har
jeg til stadighed haft i tankerne, skønt de kun
sjældent nævnes di.rekte, og kun som lejligheds
vise illustrationer. I de fleste tilfælde er de holdt
helt uden for denne fremstilling. Dette har sin
forklaring i nødvendigheden af at undgå lange
digressioner for at gøre forfatterens ide klarere
og mere overskuelig.
Af samme grund. prætenderer bogen heller
lkke at give en ov~~sigt over den videnskabelige
litteratur om de behandlede spørgsmål. Mange

~-=,"~-,.,.",.",",,~.~._~.~~~.~.~ ~-~~--=-===--.=
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ge arbejder, som måtte være læseren be
teres ikke t den, skont de er underforstået.
e kan give et forkert indtryk, må jeg unw
e, at hvis disse psykologiske arbejder ikke
t, så skyldes det absolut ikke; at de efter
attelse ikke fortjener opmærksomhed. Til
forholder det sig med de fitosofisk-histo
der. Læseren vil uden vanskelighed opdage
e overvejelser, bag hvilke der skjuler sig
se af visse ikke direkte nævnte kategorier
rmarxistiske klassiske filosofi. Alt dette er
el, som kun kan udfyldes i form af en ny,
der er skrevet på en ganske anden måde.
n overstiger desværre ganske mine mulig w
.
en ethvert teoretisk arbejde kan man læse
ellige måder, undertiden helt anderledes
atteren har tænkt sig det. Derfor vil jeg
mig af muligheden for her i forordet at
et om, hvad der efter min mening er det
man kan finde på denne bogs sider.
mener, at det væsentligste i denne bog be
rsøget på psykologisk at gennemtænke de
er, der er de vigtigste for opbygningen af
dssystem tor psykologien som en konkret ~
b om skabelsen, funktioneringen og 012:.
en af den psyktske genspejling af virkeiig
om formidler individernes liv. Det er ka~
g~nstandsma':ssig virksomhe9..l
katego
enneskets bevidsthed og kateg~~'ien: per
? ., .
,
.-...
første af disse er ikke blot udgangspunkogså den væsentligste. I sovjetpsykolo~
mføres dette synspunkt til stadighed, men
ligger bag påstanden J kan være yderst
t. Det centrale punkt, der ligesom danner
mellem de forskellige opfattelser af kate
xiEksomhed, beståri~ibm man betragter
standsmæssige virksomhed blot som be·
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tingeIse for den psykiske genspejling og som ud
r\
tryk for denne, ~dler om man betragter den SOpl
'. den proces, der i -sig bærer de indre, drivend.e
,.,' modsigelser, spaltninger og transfofIIl.ationer, der,
fremb~lni~:.clet psykiske som ~t nødyendigt mQ
m_e~~ y~!k~9~hedens . ~gtnb~y,~g~l&e~j _qeJ,Ls ,u:<J
viNing: Hvis den forste af disse opfattelser place
rer studiet af virksomheden i dens grundform,
i fonn af praksis, uden for psykologiens grænser,
så forudsætter den anden position tværtimod, at
virksomheden, uafhængigt af dens form, indgår i
den psykologiske videnskabs genstand, underfor
stået selvfølgelig: på en ganske anden måde, end
den indgår i andre videnskabers genstand.
rvfed andre ord: den psykologiske analyse af·
~ virksomheden består ud fra denne anden opfattel
se ikke i, at man udskiller de indre psykiske ele
menter fra virksomheden med sigte på et senere
isoleret studium af dem, men i at man indfører
sådanne analyseenheder i psykologien, 30m ~;
bærer den psykiske genspejling i den uadSkmelig-'
hed ha de momenter i den menneskelige virk~
somhed, der frembringer og formidler den. rvfen
denne opfattelse, som Jeg går ind for, kræver
imidlertid en ombygning af hele psykologiens be
grebsapparat, som i denne bog kun kan skitseres,
"(
og som i høj grad må henvises til fremtiden.
r.. . (J , Endnu vanskeligere er bevidsthedsk~tegorie'p i
~. psykologien. Den almindelige fremstilling af be
~ vidstheden som den højeste, specifikt menneske
lige, farm for psyke, der opstår i den samfunds
mæssige arbejdsproces, og som forudsætter, at der
fungerer et sprog, er en vigtig forudsætning for
menneskets psykologi. DeJ"!. psykologiske forsknings
()pgav~ .}~~g:er i, at man ikke begrænser sig til stu
diet af' fænomener og processer på bevidsthede~s
(~::erfhlde, 'men trænger 9iØ· i dens indre struktur..
Men til dette formål kan man ikke betragte be
vidstheden som en skærm, der iagttages af subjek~

~

Et andet synspu nkt går til forskel fra det før

«( Et vidt udbred t synspu nkt på de mennes kelige
behovs og drifters natur består i, at de regnes for
de bestem mende faktore r for personl igheden s
virksom hed, dens »kompa s«. Fremde les, at det er
psykologiens hovedo pgave at studere , hvilke be
hov der er karakte ristiske for mennes ket, og hvil
ke psykiske oplevel ser (impuls er, ønsker, følelser)
de frembri nger.

bl

hvad skal denne virksom hed blive til? Hvorledes

I

I ste ud på at forstå, på hvilken måde udvikli ngen
af mennes kets egen virksom hed, dens motive r og
midler, transfo rmerer dets behov og frembri nger
nye behov, således at be-hovenes hierark i herund er
forandr er sig, og således at tilfredss tillelsen af
nogle af dem degrade res til status af blot at være I
~I~ødvendige betinge lser for mennes kets virksom hed
.og dets eksistens som personl ighed.
Det skal siges, at der af forsvar erne for det·
f~rste, antropo logiske , eller rettere, naturali stiske,
synspun kt fremfør es en mængd e argume nter, her
iblandt :sådanne, som man metafor isk kunne kal
de argume nter »fra maven~::. Dette at fyæde ma~
ven med mad er selvfølgelig en ufravig elig betin
gelse for enhver genstan dsrnæss ig virksom hed) men
"1!::s- r k o log i s ~ består problem et i noget andet:

Når jeg har valgt lige dette spørgsmål, skyldes

af~ selve-.behovene?

f-eregår dens udvikli ng og samtidi g omdann elsen

i
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det, at det netop er herJ der sker et samme nstød
melle-m modsat rettede synspun kter på perspek ti
vet i studiet af personl igheden .
&!Det_ ene fører til opbygn ingen af en personl ig
~~edens psykologi, der går ud fra behove ts primat
.1\ I 'o~dets br~de betydn ing (i behavio risterne s sprog:
v »reInf?rcer:mg«) 1~et andet fører til en p:sykologi, )
der gar ud fra v1rksom hedens primat' således at
. k somhed mennes ket hævder
. VIr
det . er gennem sm
sin mennes kelige personl ighed. '

~

og hVOIpå dets billeder og begrebe r projicer es,
som en særllg, indre bevægelse, der frem
ges ;lf bevæge lsen i den mennes kelige virk
hed.
Vanske lighede n består her allered e i at bestem 
kategor ien bevidst hed som p s y k o log i s k
gori, og dette indebæ rer at forstå de reale
gange, som forbind er de konkre te individ ers
e med den samfun dsmæss ige bevidst hed og
forskellige former. Men dette kan man ikke
uden en fOiudgå ende analyse af de »konsti 
ende elemen ter« i den individ uelle bevidst hed,
det er disse »eleme nters« bevæge lse, der karak
erer dens indre struktu r. Resulta tet af en så
analyse , der bygger på analyse af virksom he
bevæge lse, har fået sit eget kapitel i bogen.
er ikke min opgave at vurdere , om dette re~
at er vellykket. Jeg vil blot gørl": læseren op
ksom på, at »b~Yk!.~t4e,9~:n~,E;;q~~« inden for
olo[~en er uløselig for enhver metode und
n Jen, der er blevet opdage t af Marx. Den:,

det muligt at. af~s..ti.t~,'?.s~~~~,t~.:.~~~'".'~f=~~e 1
sanselig e egenska ber ved de samfun dsmæss ige ,I

;ili~~:Qt;~~f~i~~~~nom~subj~ki~f~r-be:-

Mine synspun kter på pt::E~g_nligh~n som gen~
d for egentlig t psykologisk studiw n er nok
der vil vække størst postyr. Det mener jeg,
i de på afgøren de måde ikke falder samme n
de metafysiske, kultura ntropol ogiske opfattel~
af personl igheden (eller med teoriern e om
s dobbelt e determ ination : biologisk arv/soc ialt
ø) som i dag oversvø mmer psykologien på
ensplan .
Denne uforlige lighed træder særlig klart for
en, når man ser på spørgsm ålet om naturen
personl igheden s såk~ldte indre drivkræ fter og
spørgsm ålet om forbind elsen mellem menne
s personl ighed og dets somatis ke særegen heder.

.•
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et andet spørgsmål, -.spørgsmålet om menne
s personlighed og deb legemlige særegenheder,
er tilspidset i forbindelse med den tese, at en
ologisk teori om personligheden ikke kan op
es: hvis den i hovedsagen skal støtte sig på
kelle i menneskenes konstitution. Hvorledes
man klare sig i personlighedsteoricll uden de
e henvisninger til Sheldons konstitutioner,
ncks faktorer .og endelig de pavlovs~e typer
øjere nervevirksomhedX Denne tanke udsprin
ligeledes af en metodologisk misforståelse, som
en stor deJ skyldes ikke~entydigheden af selve
ebet »personlighed«. Men denne ikke-enty~
ed forsvinder, hvis man går ind på den kend

'

.....

.

....

s~I~ntung:§~~_~SJge.~~I~~~o.n.~.~rs.
system. Pro6Ie
...
--..

marxistiske tese, at personlig~~den.~r._.en sær
kvaLttel, som det ~aturhge mdlVld erh~erve;

bestemmende. faktoreruersonligheden eller I,

kan så lkJi.e _~~~g~__~LRlh::~- y~ggt om :....indivi
_ ~I!..!~~_ologiske .__eg..e.DSkaJ?_~L.Jreæ~t~J;' __q~..i~e

.

g~L"L_~~~i st~ktll(:-~~_r:_".,~~?_IE~i~_I).i~~..B:!y~e

~~l~~~_l~!_persQ~lighed~~._"._1!df~~ning __.?$
J:idig .§.QJIl.-noge.t_.QIT_ ikke bestemmer dens psy
i~~c:: __ tr~k, mep. kun J_or~~i~qL,m~.Q_erne
res_i!:~I!1..!n~.qen. . For eksempel vil aggressivi
om personlighedstræk selvfølgelig vise sig på
nden måde hos en koleriker end hos en fleg~
ker, men at forklare aggressivitet sOm en sær
hed ved temperamentet er videnskabeligt
så meningsløst som at søge forklaringen på
e i en for menneskene karakteristisk stridslyst.
På denne måde bliver problemet om tempera
, om nenresystemets egenskaber osv. ikke for~
fra personlighedsteorien, men kommer til at
ere på et andet, utraditionelt, pLan, - som
gsmålet om den personlige anvendelse, hvis
kan udtrykke det sådan) af de medfødte, in.,
uelle egenskaber og evner. Og dette er et
et væsentligt problem for den praktiske ka~

•

rakterologi, som vi - i lighed med en række anclre
problemer - ikke får lejlighed til at komme nær·
mere ind på i denne bog. De forbehold, der er
gjort i dette forord (og de kunne have været langt
flere) skyldes, at forfatteren har set sin opgave
ikke så meget i at hævde disse eller hine konkret
psykologiske teser, som i en søgen efter en metode
til at generere dem ud fra den historisk-materia
listiske'lære om menneskets natur, dets virksom
hed, bJ,idsthed og personlighed.
Til afslutning skal jeg sige et par ord om bo
gens komposition. De tanker, der rummes i den,
har allerede været fremført i forfatterens tidlige
re publikationer) som bliver anført i noterne til
kapitlerne. Men de bliver for første gang frem
. stillet systematisk her.
Efter sit indhold falder bogen i tre dele. Den
første består af kapitlerne 1 og 2, der beskæftiger ~
sig med analyse af genspejlingsbegrebet og med
det bidrag, marxismen har ydet til den videnska
belige psykologi. Disse kapitler tjener som indfø
ring til bogens centrale del, hvor problemerne
virksomhed, bevidsthed og personlighed bliver be~
handlet.'

--
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1) Leontjevs forord slutter således: »En ganske særlig
stilling indtager bogens sidste del: den er ikke en fort
sætteise af de foregående kapitler, men udgor et af for
fatterens tidlige arbejder om- bevidsthedem psykologi.
Siden den første, nu sjældne, udgave af dette arbejde
el' der gået mere end 20 år, og mangt og meget i det
er forældet. Men det indeholder nogle pædagogisk-psy
kologi:;ke aspekter af bevidsthedsproblemet, som slet ik
ke bliver berørt i bogens øvrige dele, skønt disse aspek~
ter endnu i dag står forfatterens hjerte nær. Dette har
da også fået mig til at placere dette arbejde i bogen.~
Det nævnte arbejde: Psykologiske spørgsmål vedrøren·
de indlæringens bevidsthed som blev offentliggjort
første gang i 1947, er ikke medtaget i denne danske
udgave. - O. a.
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XISMEN OG DEN PSYKOLOGISKE
NSKAB

den marxistiske psykologis
e grundlag

Marx' lære har medført en omvæltning i
dsvidenskaberne: i filosofien, i den poli
konomi og i socialismens teori. Psykologien
som bekendt i mange år isoleret ha marx
indflydelse. 1vlarxismen trængte ikke ind
logiens officielle, 'videnskabelige centre, og
Marx' navn blev i mere end et halvt århun
efter publikationen af hans hovedværker
ikke nævnt i psykologiske arbejder. Først
delsen af tyverne fremførte videnskabsmænd
land som de første kravet om bevidst at
e psykologien på marxismens grundlag l.
ar således sovjetiske videnskabsmænd, der (
de Marx for den internationale videnskabe
ykologi.
en begyndelse opfattede man denne opga
grundlægge en marxistisk psykologi, som ens
nde med at kritisere de idealistiske filoso
ynspunkter, der herskede i psykologien, og
øre nogle af den marxistiske dialektiks
nkter i den. Karakteristisk i den henseende

er titlerl pa en ny lærebog af Kornilov fra 1926:
Lærebog i psykologi, fremstillet ud fra den dia
lektiske materialisme. I den var - ligesom i
andre arbejder fra den periode - mange for psy
kologien grundlæggende ideer og begreber fra
marxismen-leninismen, herunder genspejlingsbe
grebet, endnu ikke afklarede. Skønt Kornilov og
mange andre af den tids forfattere understregede
synspunktet om den menneskelige psykes sam
fundsmæssige natur) blev dette synspunkt allige
vel ofte fortolket ud fra naive forestillinger om
den menneskelige adfærds bio-sociale betingethecl.
Først efter L. S. Vygotskijst, og noget senere
S. L. Rubinsteins 2 arbejder begyndte en mere
fuldstændig forståelse af marxismens betydning for
psykologien. Det historiske synspunkt på menne~
skets psyke gennem ik en udviklin sammen med
en ankret-psykologiske fremstilling af bevidst
heden som den højeste form for genspejling af
vIrkelIgheden, ligeledes udvikledes forståelsen
af virksomheden og dens struktur. Der skete en
gradvis omvurdering af betydningen af marxis
mens klassikere for den psykologiske videnskab.
Det blev stadig mere åbenlyst, ~t der med marx
ismen var givet en bred teori, der afslørede psy
kens og bevidsthedens natur og almene lovmæs
sigheder, at marxismens bidrag til den psykologis~
ke videnskab efter sin betydning var hævet over
sammenligning med selv de største teoretiske op
dagelser, der var sket inden for psykologien både
før og efter Marx.

K. N. Kornilov. Den moderne psykologi og marx
1) Se L. S. Vygotskij. Bevidstheden som problem for
Leningrad 1923 (russ.)
adfærdspsykologien. I samleværket: Psykologi og marx
på værker af russiske ag sovjetiske psykologer
isme, Moskva 1924, samme: Tænkning og sprog, Mosk
i dansk oversættelse. De originale titler kan
va 1934
rstedelens vedkommende findes j litteraturlisterne
2) Se S. L. Rubinstein. Psykologiske problemer i Karl
pTl~ncipper i marxistisk psykologi, Sputnik Kø·
Marx' arbejder. I: Sovjetisk psykoteknik nr. 1, 1934
/Progres Moskva 1982. - Red.
(russ. ), og Den almene psykologis gmndlag, Moskva
1940
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enne erkendelse var resultatet af et stort teo
arbejde, som mange marxistiske psykologer
taget del i, herunder også nogle uden for
unionen 1 ,
en selv i dag kan man ikke sige, at psykolo~
har udtømt de marxistisk-leninistiske ideers
mmer. Det er derfor, vi atter og atter ven
til Karl Marx' arbejder, der giver løsnin~
å den psykologiske videnskabs dybeste og
komplicerede, teoretiske spørgsmåL
marxismens teori er det fremstillingen af den
skelige virksomhed~ dens udvikling og for
der har den store, afgørende betydning for
ogien.
m bekendt begynder Marx sine kendte teser
euerba.ch med påvisningen af ))hovedmang
d al hidtidig materialisme«. Den består i, at
nden, virkeligheden, her kun opfattes i form
ekt, i form af betragtning, men ikke som
skelig virksomhed, ikke subjektive.
r Marx taler om den gamle materialismes
ende karakter, tænkte han på det forhold,
n her kun opfattede erkendelsen som resulaf genstandenes indvirkning på det erken- J il
subjekt, på dets sanseorganer, og ikke soml
kt af udviklingen af dets virksomhed i dene)
dsmæssige verden. Således adskilte den
materialisme erkendelsen fra den sanselige
mhed, fra forbindelserne mellem menneskets
ksis og den omgivende verden.
d indførelsen af virksomhedsbegrebet i er
sesteorjen gav Marx dette en strengt mate-

af de første udenlandske forfattere, der krævede
skulle opbygge p~ykologien på marxistisk grundM
G. Politzer (Revue de psychologie concrete
1929)

-

Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske -ideolo.
ilosofiens elendighed, Rhodos, København 1974;
eser om Feuerbach)

-----
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rialistisk betydning. For Marx er virksomheden
i den oprindeEge og vigtigste form den sanselW,
praktiske virksomhed, hvor menneskene -træcreri
praktisk "kontakt med den omgivende verdens gen
stande, mærker deres modstand på sig selv og
indvirker på dem, idet de underordner sig under
deres objektive egenskaber. Heri består og"så den
grundlæggende forskel mellem den marxistiske
[ære om virksomheden og den idealistiske, som nok
kender virksomheden, men kun i dens abstrakte,
spekulative form.
Den dybtgående omvæltning) Marx har fore
taget i erkendelsesteorien, består i, at han opfatte
de den menneskelige praksis som grundlaget for
den menneskelige erkendelse, som den proces, un
der hvis udvikling erkendelscsopgaverne frem
kommer, og menneskets perception og tænkning
opstår og udvikles, og som samtidig indeholder
kriteriet for vor videns adækvathed og sandhed:
» I praks~ siger Marx, må mennesket bevise sin
tænknings sandhed, dvs. dens virkelighed og magt,
dens dennesidighed«l.
Når man bringer disse velkendte teser af Marx
i erindring, må det især understreges, at man ikke
kan tage en - enkelt af dem isoleret,. løsrevet fra
den marxistiske lære i sin helhed. Dette gælder
ikke mindst tesen om praksis' rolle, en sentens
som visse moderne forfaIskere af marxismen for
søger at behandle, som om den udtrykte og be
grundede et pragmatisk synspunkt.
.
I virkeligheden består Marx' filosofiske opda
e:else overhovedet ikke i en identificering af prak_,
sis og erkendelse, men i at erkendelsen ikke eksi-:.
sterer uden for livsprocessen, som ifølge sin natur
er en materiel, praktisk proces. Genspejlingen af
viTkeligheden opstår og udvikler sig i og med ud
_~

I
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1) Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi 
Filosofiens elendighed. s. 10

~
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ngen af de erkendende menneskers virkelige
indelser med den omgivende, menneskelige
en, bestemmes af disse forbindelser og udø~
tilbagevirkende indflydelse på deres udvik

De forudsætninger, vi begynder med, læser
Den tyske ideolog-i, er ikke vilkårlige, er ikke
mer, det er virkelige forudsætninger, som man
kan abstrahere fra i indbildningen. Det er
irkelige individer, deres aktion og deres mate~
livsbetingelser. .. «1 Disse forudsætninger
r samtidig tre nødvendige hovedrnomenter,
d, hvis dialektiske forbindelser danner et en
selvudviklende system.
llerede i individernes legemlige organisation
nødvendigheden af, at de træder i et aktivt
ld til den ydre verden; for at eksistere må
andle, producere de nødvendige midler til
opretholdelse. Ved at indvirke på den ydre
n forandrer de den; derved forandrer de
sig selv. Det de er, bestemmes af deres virk
ed, der er betinget af det udviklingsniveau,
virksomheds redskaber og organisationsfor_
Llerede har opnået. Også menneskenes psy
genspejling af virkeligheden udvikles kun
m udviklingen af disse relatloner: »... men
e, som udvikler deres materielle produktion
es materielrie samkvem, ændrer sammen med
deres virkelighed også deres tænkning og
kterne af deres tænkning«2.
ed andre ord, tænkningen, bevidstheden,
mes af den virkelige væren, af menneskenes
eksisterer kun som deres bevidsthed, som
ingsprodukt af dette system af objektive re
r. I sin selvudvikling danner dette system

_.__

.~~

Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske 1'deologi _
ns elefidighed, s. 25
, s. 34
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forskellige infrastrukturer, relationer og processer,
som kan blive genstand for enkeltvidenskabernes
studium. Men det marxistiske krav består i, at de
skal betragtes inden for dette fælles system ~g
ikKe Isoleret fra det. Dette krav gælder selvføigelig
også for det psykologiske studium af menneskene,
for den psykologiske videnskab. Den gamle meta
fysiske psykologi kendte kun abstrakte individer,
aer blev påvirket af det dre mil' øs modstand og
som på deres SI e fremviste sådanne for deIIl ka
rakteristiske psykiske egenskaber som erc~p.ti9r:,
tæn mug, vilje og ø e se: et spiller ingen rolle,
om mdlvidet i den forhindeise opfattes som en
eller anden reaktiv maskine (ganske vist meget
kompliceret programmeret) eller det tildeles ån
delige kræfter, der ytrer sig autoktont.
På samme måde som den hellige Sancho1 (som
Marx morede sig over) naivt antog, at vi med
stålet slår den gnist ud, som gemmer sig i stenen,
således mener den metafysisk tænkende psykolog
også, at det psykiske udsondres af selve subjektet,
af dets hovede. Ligesom SancllO har han ingen
anelse om, at de glødende smådele ikke kommer
fra stenen, men fra stålet og, hvad der er det
vigtigste, ~ at det hele drejer sig om, at det er
vekselvirkningen mellem stenen og stålet, der får
disse smådele til at gløde. Den metafysisk tænken·
,de psykolog får heller ikke fat på det vigtigste ,led:
Ide proces~~~ der fonnidler subjektets forbindelser
tmed . dtu '~1kelige verden; og det er kun under
pisse processer, subjektet opnår den psykiske gen~
fpejlingaf virkeligheden, overgangen fra det tna- i
lterielle til det ideale. Det er jo processerne i' sub- i
j Jektets virksomhed, der altid først er ydre og prak
Jtisk og derefter også får form af indre virksomhed,
'bevidsthedens virksomhed.
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1) Se Marx/Engel.s. Werke, Dietz Verlag, Berlin 19i3,
bd. 3, s. 407

,-- ... _-~

nalysen af virksomheden er også det afgø
e punkt og hovedmetoden for den videnska
e erkendelse af den psykiske genspejling, be
he9. e:g. I studiet af den samfundsmæssige b~
heds fonne:r: drejer det sig om analysen af
undets væren, af dets karakteristiske produk
måder og af systemet af samfundsmæssige re
er. Ved studiet af det indiviq:u~1J-psykiske
:) det sig om analysen af individernes virk
ed under de givne samfundsmæssige betin
og af de konkrete omstændigheder, der bli
en enkeltes lod.

idsthed5teori

sa_IIlmeIlh~ngende s)'st~m~-_-'~~--~~.I1~p~YfoTo~'

Marx lagde grunden til en konkret-psykolo_
eori om bevidstheden, som har åbnet helt
erspektiver for den psykologiske videnskab.
ønt den tidligere, subjektivt-empiriske psy
gerne kaldte sig videnskaben om bevidsthe
ar den i virkeligheden aldrig været det.
ten studerede den bevidsthedsfænomenerne
rent beskrivende plan u-!L k<;LJmjf<EnQfJJ~~_?~
eller p~alle~~st~ske ,_-B<?sitiop_~r, eller den
kkede dem -- heit-~(;~<geri's·t~;:d~; for den vi
beligt psykologiske viden, som de mest ra
repræsentanter for den såkaldte »objektive
ogi«' krævede det. Men. der kan ikke byg

vidsthed~p'. Herom vidn~r netop de teore

.'

ld~n~~~_~~-~_~~~, ~.~nJ~Q~~!"_~'!~.R~~~_!wk_J~_Ori.

Watson. Psychology as the Behaviorist Views it.
hological Review 1913. Endnu tidligere blev
igheden af fuldstændigt at give afkald på psy
e begreber og termer proklameret af en gruppe

ologer. (T. Beer 1 J. van Uexklill. Vorschliige
objektiven Nomenklatur. I: Biologisches Zen~
1899. Bd. XIX)

_"""', .,_.,

~~,

2""

~

som=n~g~t/.,.,aeJyb.LQt~eL,kn_hi.Li ~'i,~l~_ e.. f,?r

tiske kriser, der til stadighed opstår i psykologien
samtidig med ophobningen af en konkret-psykolo.
gisk viden, hvis omfang er vokset hastigt siden
a~den halvdel af forrige århundrede.
Den centrale gåde i den menneskelige psyke,
som den videnskabelige psykologiske forskning
standsede op ved, var alllerede selve eksistensen af
indre psykiske fænomener, selve den kendsgerning,
at et billede af verden kan vise sig for subjektet.
Denne psykologiske gåde kunne heller ikke løses
i den førmarxistiske psykologi; den er også frem
deles uløst i den moderne psykologi, der udvikler
sig uden for marxismen.
B,gldstheden er i psyk"logien bestandig blevet
fremstillet som noget, der er sa t udeCl. f?~,.E~,rC:Jl
teSt

forløbet ål de. psykIske _gr:o~~ss~r. Således var i
særdeleshed Wundts position. Bevidstheden, skrev
han, består i dette, at vi finder disse eller hine
psykiske tilstande i os, og derfor kan vi ikke er
kende bevidsthedens væsen. »Alle forsøg på at be
stemme bevidstheden... fører enten til tautologi
eller til bestemmelser af aktiviteter der opstår i
bevidstheden, og som ikke kan være bevidsthed,
allerede fordi de forudsætter den«l. Den samme
tanke finder vi endnu skarpere udtrykt hos Na
torp: bevidstheden har ikke nogen egen struktur,
den er kun en betingelse for psykologien, m e n
i k k e d e n s g e n s t a n d. Skønt dens eksistens
er et grundlæggende og aldeles ubestrideligt
psykologisk faktum, kan den ikke underlægges
nogen bestemmelse og kan kun udledes af sig
selv2 •

~lh.e.4~n er k val i t e t s l ø s, fordi den
selv er kvali!~:~_: de psykis~e fænomeners og pro-.

_
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l) .W. Wundt. Grundzuge der physiologischen Psycho
logte, Leipzig 1893, Bd. 2, 4. Auflage, s. 254
2) P. Natarp. Einleitung in die Psychoiogie, Berlin
1888, s. 14, Il2
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kvalii.et; denne kvalitet udtrykker sig i de.

ræsenterbarhed« (»forestilbarhed«) (Stou t) .

en kvalitet, der ikke kan forklares, den
un enten være til stede eller ikke være til

en om bevidstheden som stående uden for
s lå også i den kendte sammenligning af
heden med en scene, hvorpå det åndelige
givenheder udspilles. For at disse begiven
kunne finde sted, behøvedes der en scene,
enen tager ikke selv del i dem.
idstheden er således noget uden for psyko
noget psykologisk kvalitetsløst. Skønt den

e ikke ahid udtrykkes lige ud) er den sted
erforstået. Ikke et eneste af de tidligere

på at karakterisere bevidstheden er i mod
d den. Jeg tænker først og fremmest på den
tive opfattelse af bevidstheden) som blev
allerede af Ledd med den største lige~
: bevidstheden er det som formindskes
øges, som delvis går tabt under søvn og
elt ved besvimelse 2 • Den er en særlig be~
en omvandrende lysplet, eller bedre: en
r, hvis ilysstråle belyser et ydre eller indre
ns bevægelse omkring på dette felt giver
yk i opmærksomhedsfænomenerne, og det
g kun her, at bevidstheden får sin psykolo
akteristik, men stadig kun kvantitativt og
»BevidsthedSfeltrrg, (ener hvad der er
me, »opmærkso edsfeltet«) kan være
ævert og koncentreret, eller mere bredt og
det kan være mere eller mindre bestan
fluktuerende. Men alt dette taget i be

Stout. Analytisk Psykologi, Moskva 1920 (russ.)
psykologiske litteratur har denne ide fundet et
dtryk i det forslag til en systematisering af
n J P. P. Blonskij har givet. (P. P. Blonskij
ke Skitser. Moskva 1927, russ.)

lJ.

tragtning forbliver beskrivelsen af selve »bevidst
hedsfeltet« kvalitetsløs og strukturløs. Tilsvarende
havde de »bevidsthedslove«, der blev opstillet, og
så rent -(onnel karakter. Det drejede sig om love
der beskæftigede sig med bevidsthedens klarhed,
dens kontinuitet, bevidsthedsstrømmen.
Undertiden regner man også sådanne love
j som associationsloven eller de af gestaltpsykolo- . . :)
~! gerne opstillede love for helheden, for prægnans (
\ mJI. med til bevidsthedslovenej men disse love

~

i

l
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Jv,::e:d~r-,:ø~r~e:.r-*-f~æ~n~o~m~e.:n:.e:.:r-Ai..:.::b~evc:.i~d~s",th7e~d"e",n'.;-:"o"g .....ik;,·k,..e
! bevIdstheden som en særlig form for det psykis
ke, og gælder derfor i samme grad for bevidsthe
i dens »fe1t« som for fænomener, der opstår uden
for dette »felt«, - blide på menneskets niveau
i og på dyrenes.
-.. En noget speciel stBling indtager de bevidst
hedsteorier, der går tilbage til den franske socio
logiske skole (Durkheim, de Roberti, Halbwachs.
og andre) 1. Hvad angår bevidsthedens psykolo
giske problem består denne skoles hovedide som
bekendt i, at den individuelle bevidsthed opstår
som resultat af samfundets bevidstheds ind
virkning på det enkelte menneske, og under
denne indflydelse socialisew og intellektualiseres
dets psyke; denne menneskets socialiserede og
iptellektualiserede psyke er netop dets bevidst
hed. Men også i denne konception bevares.
bevidsthedens psykologiske kvalitetsløshed fuld
stændigt; her repræsenteres bevidstheden blot
af et eller andet plan, hvorpå de begreber
og ideer, der udgør indholdet af den sam
fundsmæssige bevidsthed, projiceres. Derved iden
tificeres bevidstheden med viden: be~vidsthed, d~t 

,~

1) Se S. L. Rubinstein. Psykologiens principper og ud
viklingsveje, Moskva 1959. Tysk udgave: Prinzipien 'lmd
Wege der Entwicklung der Psychologie, Akademie-Ver·
lag, Berlin, 2. Auflage, s. 260 ff.
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~ cl v i cl e n" _,.~!_Erodukt af komlllu nikatio nen
,
evidsth ed 1,
n anden retning i forsøge ue på at karakte 
e bevidst heden psykologisk bestod i at forestil~
den som betinge lsen for enhede n i det indre
ske liv.
afening en af de p:>ykiske funktio ner, evner
genskaber, - det er lige netop bevidst heden;
er derfor samtidi g også S e l v - b e v i cl s t h cA
WiITi;;:;;;-J;~~s-~d.
Lipps'. Mest enkelt
deuuc ide i et brev til K. Stumpf : bevidst 
n er »den fæliles vært for de psykisk e funk
er«, Men netop ved lames' eksempel er cl!!
g tydeligt at se. at en sådan opfatte lse af be
heden helt og holden t forbliver inden for
serne af læren om dens kVahtetsrløshed 0[-
emmeli ghed. Netop James sagde jo om sig
»Nu er det tyve år siden, jeg begynd te at
e på eksistensen af et væsen, kaldet bevidst 
n... jeg synes, det er på tide, at alle frasiger
en«3.
verken Wurzbu rgernes eksperimenteLle intro
ion eller Husseri s og eksLstentialisternes fæ
nologi har været i stand til at trænge frem
vidsthe dens s t r l i k t u r. Tværti mod, idet de
bevidst hed forstodcl<;l}~(©Nmii~Ji::QPJiyg,
I?ed :-d~,;;'i~d;e·:i~~i1~~.-T~I~Ji<!~.r:.)0si_s~q~~e

f,~~,,>.~~~g~-"k'ol2g!~~~inJ{«!,~xi~__ ~~~~~_,~p ".u~_~_,

, ,_d~~ så~~_n_, af 9-isseindre reIa,0oner. :sevidst-

~~~JJet er 'ganske interess ant at lægge mærke

s"psY~·?l?gi·".~pJ~~~_~·_,E~~~it~?~ig 'i., f~·~~~~

~."

..

-~.

~

til) at ae forfatte re, der har s.tillet sig sOm mål at
trænge om »b;:tg« ~)evidsth~den, og S()ID har Y?
viklet læren ~~--det' p;YkT~r{-es';:;bevidste··-sfæ~e~har
bev~r~Vt'~'2fe;-_;;;:~;;;:e ~9EfatteIse: af bevidst~
s~~3en -&~bin~de organis ation af de psykiske
grocess er« jFreud ). L~m andre repræsent~!!l
. .• ter for dybdepsykologien fører Freud bevidsthed,,"
i prob!em-etlid af den egentJk e psykologis område .
'\ Den h~dinstans-J supereg oet. der repræse nterer
, bevidst heden. er jo efter sit vægen metapsykisk.
Det metafYSIske udgang s.punkt ved behand lin
gen af bevidstheclsproblemet kunne egentlig
he:Ier ikke føre psykologien tH nogen anden.
opfatte lse. Skønt udvikli ngstank en nok træng
te frem til den fØImarx:istiske, psykologiske tænk
ning, især i periode n efter Spenee r, rakte den dog
ikke til løsning en af problem et om den menne~
skelige psyke3 natur, således .at roan fortsatt e med
at betragt e denne som noget forudek sisteren de,
der blot »bliver udfyldt « med nyt indhold . Netop
disse metafysiske position er eT blevet sønderb rudt
af den dialekti sk-mate rialistis ke synsmåde, der åb
ner helt nye perspek tiver for bevidst hedens psy
kologi.
U~~~_~_g,sE!-1!J:kt~t for. '_ mi!J~!s!1!~!!?_",~~I~r~l?-å,=p~~:
.!j

'[ opståen . Bevidst heden er lige fra begyndelsen et

f. der arbejde ts og de samfun dsmæss ige relation ers

~ -ha'r '~sIrllan~ -rZ,rhlstorle 1 dY;~~~rdeIlen~

d~~
~ il ~~~~~t1~i';;~e~;;;ii~raj~~~;~~tt:.~~1;~~~oudvik
l'ling, opstår den for første gang hos mennesket un

-
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samfun dsmæss igt produk t!.
russisk hedder bevidsth ed »sosnanie4::) sammen sat
Det marxistiske syn på bevidst hedens nødven 
o(: med, og »snanie<!: viden. Smig. engelsk »con
dighed og dens- virkelig e funktio n udelukk er in~
nessot af lat. conscius. Det danske ord »uevicht
møder man i øvrigt først i slutning en af det 18. år
den for psykologien fuldstæ ndig muligh eden af
ede. - O.a.
at opfatte bevidst hedsfæ nomene rne blot som epi
e G. Lipps. Psykologiens veje. Foredrag på den
fænome ner, der ledsager hjernep rocesse rne og den
rnationa le psykologiske kongres, 1905
virksomhed" de realiserer. Samtid ig kan psykolo~
. James. Eksister er bevidsth eden? I: Nye ideer i fi
n. nr. 4, Mo!kva 1910 (ross.)
1) Se Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideolo
gi - Filosofiens elendigh ed, s. 39

~
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Marx. Kapitalen, Rhodas; København
s. 306
s. 317

-
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1970,
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En ,<;åd8n hcskrive1se af beviclsth/ivelsesprocesM
~en er imidlertid ufuldstændig. For at denne pro
ces kan finde sted, skal objektet fremtræde for
subjektet på en sådan måde) at det fastholder
præget af virksomheden:. psykiske indhold, dvs.
dens ideale side. Udskillelsen af denne bliver
imidlertid uforståelig, hvis man abstraherer fra
de samfundsmæssige forbindelser, som deltagerne
i arbejdet nødvendigvis indtræder i, hvis man
'ibstraherer fra deres samkvem. Når menneskene
indgår i samkvem med hinanden, producerer de
også sprog, der tjener til at betegne tingene, red~
skaberne og selve arbeJ·dsprocessen. Denne akt, at \
give betegnelser, er ikke andet end udskilldsen a(
tingenes ideelle side. og individernes tilegnelse af
sproget er tilegnelsen af det betegnede i form af
dets bliven bevidst »'..:.' Sproge~, siger Marx og
) Engels, l';'!. ~en p:r~}{tis~_e~ 5!g~~. fc:)]; andre mennesk.er
eksis!erende, virkelige bevidsthed.. .«1
D~nne tes~ -ni~tpa-~iiigen"inåde fortolkes i den
forstand; at sproget frembringer bevidstheden.
Sproget er ikke bevidsthedens skaber, men dens
eksistensform. Helved er ordet, det sproglige tegn;
ikke bare tingenes stedfortræder, en vilkårlig sub
stitut for dem. Bag ordbetydningerne skjuler sig
den samfundsmæssige praksis, den i ordbetydnin
gerne omdannede og krystal·liserede virksomhed,
hvorunder den objektive virkelighed alene åben
\
\.. bares for mennesket.
Udviklin~en ,af ,ci~t en~el!~_ ___menneskes be
~~:.t~,ed .g_e_~~~ge,! _~.~l vfø-l~~Eg)~~~:_"4_~!!_ ,~~r».fE~~4§~
~!.::~?r~~~~ Eroces, hVO!veci ~_ ~_eyiq~~l;t~~,g~!LPrQQ1Jce~,
\ -rt=~·_ Men den bevidste genspejEng af verden opstår heller ikke hos det enkelte menneske ved en
direkte projektion af de forestillinger og begreber,
der er udarbejdet af de foregående generationer.
Dets bevidsthed er også et produkt af dets virkR

I
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l) Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi _
Filosofiens elendighed, s. 39
3-1842
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ed i ting'sverdencn, I denne virksomhed, del'
rmidlet af kommunikation med andre men
r, sker også dets tilegnelse (Aneignung) af
ndelige rigdomme, der er ophobet af men
arten (Mensehengattung) og legemliggjort
standsmæssig, sanselig form. !jeo/ed fremstår
menneskelige aktivitets genstandsmæssige ek
,~J9.r!Jtsom f~4en D,1~.nnes){,~l.ig~ "ps"ykologi' i
nselige skikJ~el~~"<~.:_.. (M.ar~, s~ger »produktio~'
__ g~nstaI.lsJs_mæssi.ge . eksist_~nsfo~m, ',' '.og for~

52

}~~g ~~r v:~ret ~rqej~~.~',"· ~l!~åprochiktlon.) 1-'

:._"derrpeJI,-, ~l3,t..~l me.np,~sJ~~,l.ig-~aktivitet "fra be'-'

I

arx', for de~ psykologis'ke teor( radik'ale op
se består således i, at bevidstheden ikke er
tryk for en eller anden mystisk evne hos den
eskelige hjerne til at udstråle »beviclsthe
lys« under indflydelse af ting, der indvirker
et, stimuli, ~~E~. ~_L.PE<?~,~kt af sædig:,~_?~VS,
llD9~,!P.~~sige~.~ r.ela,tloner,. ~_~~QJ;n" __ m~~Df,s.ke.ne
r ~_".og som. kun "reali.se,res ,<:LLs!~res.l:i~~!':e, ,

:. ~~~i~~!i~~~~_-~.~i.~~~~~"~~~~·~g~~S_~[~E~Jl~~4 ~

Inden for de af disse relationer skabte pro-l
sker så overførelsen af objekter i form af
subJektive afbildninger til menneskets ho
form af bevidsthed._
mmen med bevidsthcdsteorien har Marx
udarbejdet det videnskabelige grundlag for
menneskeli e bevidstheds historie. Man kan
e overvurdere den betydning, et har for
ogien.
nset at psykologien råder over et stort ma~
vedrørende den historiske udviHing af,
ingen, hukommelsen og andre psykiske pro~
der i hovedsagen er samlet af kulturhisto~
og etnografer, er det centrale problem,
målet om de historiske etaper i dannelsen af
theden, forblevet uløst inden for psykologien.

rx/Engels. Werke, Erganzungsband, en;ter Teil,

l

t

.,~.i~;; '~,I_I~Lt_~I

NIarx og Engels har ikke blot grundlagt en ge
nerel metode Lil hi~LOrisk underwgci;;c af bevidst"
heden, de har ogsl opdaget de fundamentale lor
andringer, som ll1enne~kcts bcvid.sthed undergår
i løbet af samfundets udvilding,
Det drejer sig fms t og frernrnest om bevidsthe·
dens og sprogets første opståen og om den etape,
• hvor bevidstheden forandres til den almene form
for den specifikt menneskelige psyke, ~lår genspej
lingen i form af bevidsthed udstrækkes til hele
:kredsen af fænomener i verden omkring menne
sket, ul dets egen virksomhed og ul det selvL.
SærlIg stor betydning har JVfarx' here om de
ændringer, bevidstheden undergår under udviklin·
gen af den samfundsmæssige arbejdsdeling, ho
vedrnassen af producenters adskillelse fra produk
~ tionsmidlerne og isoleringen af den teoretiske virb
..;omhed fra den praktiske.
Den økonomiske fremmedgørelse, der skyldes
.. udviklingen af privatejendomsretten, fører til
fremmedgørelse, til desintegration, også i me.flne
skenes bevidsthed. Denne finder udtryk i, at den
mening, som menneskets virksomhed og dens pro
dukt får for mennesket selv, begynder at blive in
adækvat for den objektive betyclning af virksom
heden og dens produkt.
Denne ~,~vi~s0:e9-.e!1~ g.~~.iDE~g!,a~!.op bliver
~ først tilintetgjC;;t '~a~e'n~ med tI1lOtetgør~lsen af
~ privatejendornsfarholdet, som har frembragt den,
med overgangen fra klassesamfundet til det kom
munistiske samfund. »Kommu~ismen~ s~rev Marx,

rr,:t~~

t.

Ee.,
m..,
..n.es.ketS.·...r..e.'.•in. ei.I.,.a'
.
.•.,-.•
Dagevenden tIll SIg selv, som tilIntetgørelse af _men":,
.§Sk:t's'.'frem~~dgørelse {r;a s~g- s;;1Y:~~<2--,
teoretiske standpunkter hos Marx får

'~~. !~.,;. r...~~ig.s?
I. '-TlIsse
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1) Se Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi 
Filosofiens elendighed, s. 39
2) Marx/Engels, Werke, Erganzungsband, erster Teil:
s. 536
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ig aktuel mening i vor tid. De giver et nri('n~
ngspunkt for den videnskahelige psykologi, nål'
arbejder med de overordentlig komplicerede
gsmål om for.andringen af menneskets bevidst~
i det socialisti~ke, kommunistiske samfund og
øsningen af de konkrete psykologiske opgaver)
viser sig i dag, ikke blot inden for opdragelsen
en opvoksende generation) men også inden
rbejdsorganisation: kommunikation og andre
der, hvor den menneskelige personlighed er
le.

kognitive processers
logi

marxistiske lære om bevidsthedens natur
agt <'.gr~n-~-e~.·ti_f~~'a~I;lente~~i'''~~-cleri-:IIlen

ig-~~~_p~Yk~~·"S~~ti~fig -~r -~d~<~ --bT~~et- k~~kl:eti~

( l~'lsningen af sådanne hovedproblemer som
tiQ.n og t~~~.~!EB" Inden for begge disse
der har Marx frembragt ideer: der er grund
nde for den videnskabelige psykologi. Disse
har været mange år forud for hovedlinjen
ologiens udvikling med hensyn tit studiet af
skets tænkning og perceptuelle virksomhed.

~_~sansemæsslge genspejlIng af vlrkehghed~~n

~~::::.~~yag~.~~~~pti.o.ne!!~_ d V~;:A.~~~~~q:

som~et~7rk~TIdelseno'-~so~m'crken-del_

ovedfor~I\.~gJ9I"InftergellI1'I11~Il~_;;~~;eJ;·: !

--

~~e.,.2:!g.Y~~_k!!~KJ19I.Jl.a~t . .eJ.~b.pJ! .t!Pl.g,f fu.ld-, ::.j
n~ed. Perceptionens muligheder er selvfo!-, \
~ti~g~t af indretningen af menneskets sanse
r, dets sensoriske evner, eller for at bruge,
yk fra Marx' tidlige arbejder: »dets tilsva
væsenskræfter«.
n for at et taktilt, visuelt eller auditivt bil~
en genstand kan opstå i menneskets ho
det nødvendigt, at der udvikles ep b.and.,::_

._------.
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gCilst;\ri~f" i\JlJllc!'llin"gens ;lchckvalhcd og [uldslæn~
~iTiiE~li' (lf'hxnger ne'--top af de processer, der reali~
sercr denne relation. Det betyder) at for at give
en videnskabelig forklajing på fremkomsten af en
subjektiv, sansemæssig afbildning og dens ejen
( dOlIuneligheder er det utilstrækkeligt at !ltudere
sanseorganernes bygning og arbejde på den ene
\ side og på den anden side den fysiske natur af de
\ påvirkninger, genstanden udøver på dem. Man
<:.
må også trænge ind til subjektets virksomhed:crer
iOITmdler dets ·forblndelse med imgsveF~
En ganske anden, sensualistisk-betragtende, op
fattelse af perceptionen herskede i den formarxis-.
ti.'i~e p~ykQJo.gi. Denne opfattelse fandt udtryk i en
'" tilsyneladende selvindlysende sætning, der blev
\I formuleret af de sensualistiske psykologer: [Ol' at
( der i menneskets bevidsthed kan opstå et billede
af en genstand er det tilstrækkeligt at have denne
genstand foran øjnene.
Skønt psykologien på den ene side kendte men
nesket med dets morfofysiologiske egenskaber og
på den anden side den tingsverden) det står over~
for, kom den psykologiske udforskning af percep
tionen til at stå foran uløselige, teoretiske vanske
ligheder. Specielt kunne .m,ul ikk~. forklare?()~E:d
s2;g~}l.~_._.?-_d_~fvath~cJ~n ~ at.~~~_. ~.~}fue_~tjye . bl)liAe·.~~,!:{
d:'I2:o,,,9.,~j~k_~ive<.Yt::l~~.teD. Derved viste perceptionspsy
"kologien sIg i realiteten ude af stand til at gå
ud over grænserne for en forklaring -i den fys~
logiske idealismes og hieroglyfteor-iens ånd og
blev nødt til at appellere til begreber som evnen
tIl strukturering, til dannelse af »gestalter«. Men
herved forblev mange kendsgerninger illden for
. p.erceptionen 'tadig uklare. Hertil hører i særdeles- \
hed den kendsgerning, at vi ikke opfatter de virk~ .
~/t
~lDgef: der bliver fremkaldt i vore organer, som \
lI,
.')
vore egne ltlstande, men som noget der behnoer ~
et faktum som l parentes be-'

si?" uden ror-~sJ

I-~

~

-----

blev frelllhævcl af ~'Iarx li! belysning ,1f
iderne vecl det forhoLd, al de menneskelige
er i folk:; bevidsthed forvanskes til reiatio
llem ting, der' befinder sig uden for dem l,
st under pres af de nye kendsgerninger,
ver ved at dukke op, og som især har ho
op i de seneste, så at sige »postgestaltiske«
forskernes bestræbelser rettet sig mod stu
den virksomhed hos subjektet, hvorunder
ionsbillederne dannes. Der er fremkommet
antal arbejder, der er helliget studiet af
ceptuelle handlingers genese, struktur og
ationer: følesansens, synets og til sidst hø
Det har altså krævet et helt århundrede,
kologien kunne frigøre sig fra at behandle
ionen som om den var resultatet af en
indvirkning fra de ydre ting på det pas
bjekt) der betragter omverdenen, og for at
elsen kunne gøres til udviklingen af en ny
at behandle de perceptuelle processer på.
vfølgelig fortsætter sammenstødene mellem
dsatte filosofiske linjer) materialismen og
men~ også inden for dette nye approach,
rste) materialismen~ kræver, at den percep
virksomhed skal opfattes som en proces) der
ygget i menneskets praktiske livsforbindel
d den objektive virkelighed, en proces hvor
t materielle med Marx' ud tryk »oversættesc<
ideelle, Den anden) den idealistiske, linj~
ler denne perceptuelle virksomhed som om
nstruerede tingsverdenen,
ønt perceptionsvirksomheden er en speciel \
mhed i den betydning) at den i sine udvik
ormer ikke umiddelbart er forbundet med
skets praktiske indvirkning på genstanden
det subjektive bi:l1ede af genstanden som ~
kt (dvs. et ideelt proclukt)~ er den alligevel 1

Karl Marx. Kapitalen, 1. bog l, s. 171.172
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en ægte gE'nslanrlsmæssig virksomhed. (~~r f,~j~l:
sig cfl~,r.sin, gcnsta~d) idetd~nne _ .legemliggør
Ln rl b~ I~e ri e't'~ erej'l~--'- -riYco~n c"s~~~Jji~·,,~":.-,~~~_.~~llliu~s'C~~~
!?~~~~~ g_~>.E!i~:)~øJ'~t: -~iger Marx, er blevet
det rnenneskelige øje, præcis ligesom dets objekt
er blevet et samfundsmæssigt, menneskeligt objekl J
skabt af mennesket for mennesket. Derfor er san
serne umiddelbart i deres praksis blevet teoreti
kere«. Og videre: »Dannelsen af de fem ydre S<in
,ser er hele den fra tidernes morgen gennemløbne
verdenshistories værkc<~.
De citerede teser sigter umiddelbart på det
samfundsmæssige menneske, ~~}?-J!~§'k~L.~9JJl_ arts.
væsen, ug ~ets art~virksoJP.h-~Qz qy.§,_ qe:n samfl}pds,
historiske P.roces. - Men det enkelte individ eksiste
rer ikke som ~enneske uden for samfundet. Det
bliver menneske alene som resultat af den rorn)
hvor et tI egner sig den menneskelige virk~d.
Den perceptuelle virksomhed er netop en af de
,j" former) hvorunder denne proces sker,
F ar hele den tidligere) empiriske) psykologi har
sådanne ideer været helt fremmede. Kun få af de
mest fremsynede tænkere havde nærmet sig en
forståelse af, at der bag perceptionen ligger en
form for ophævet2 praksis, og at den følende hånd
eller øjet ikke fortaber sig i deres objekter, alene
fordi de lærer at udføre perceptuelle handlinger
og operationer) der er udformet i praksis, Men net
op disse ideer bringer os nærmere til en forståelse
af den menneskelige perceptions virkelige natur.
Foruden det teoretiske grundlag for den vi
denskabelige perceptionspsykologi har Marx også
1) Marx/Engels. Wer'ke, Ergånzungsband, erster Teit,
,. 540 f.
2) Ordet »ophævet« benyttes i dets hegelske betydning
(aufheben, das Aufgehobene) som bliver nærmere for
klaret i Hegels Wissenschaft der Logik, erstes Buch,
s. 124 f. (1812-udg, s. 45) Reelam, Leipzig 1963, Sam
me sted omtales begrebet »moment«, se dog også ibid.,
s. 122 - O. a,
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rundlaget for lænkeproec.'l.'lcrnes videnskabe
sykologi. Kun den marxistiske lære gør det
at overvincle både det idealistiske syn på
ngen, der stiller tænkningen over det san
ige: og begrænsningerne i den metafysiske
alisme, som henregner tænkningen til de
tære processer: analyse og generalisering
eindtryk, og dannelsen af associationer mel
m. t ~?~~~tn~_~g -tit dette.be~ragter mar~
som be~_enqt. ,d,~n ... p1~np~skelig~ Jcepknipg

.p~~'d'~kt '_"~i_~d~~ ~~{UIldshi;-to~isk~ ..~.d~jk
~~_--~_~i;~~ii~teoretisk~JQ!Pl''f~~~-d~~,- ~~~;
!

l

ge virksomhed, som ikke er noget and teJ epd
ya t af de? Er~k§~e visf.s!?mhe,9&. Selv på~'
n af tænkningens udvikling, hvor den er- ~j
relativ selvstændighed, forbliver praksis c.,gi
undlag og kriteriet for dens sandhed.
m funktion af den menneskelige hjerne er
ngen en naturlig proces, men tænkningen
er ikke uden for samfundet, uden for den
neskeheden akkumulerede viden og de af
keheden udarbejdede metoder til tænkeR
hed. På denne måde bliver hvert enkelt 1
ke kun tænkningens subjekt ved at sætte
siddelse af sprog, begreber og logik, der i
nterer en generaliseret genspejling af er-~
ne fra den samfundsmæssige praksis: selv li
ver, det stiller sin tænkning~ frembringes ~
amfundsmæssige betingelser for dets liv. i
l_gLe. .9[g~;~..fQJk§, J~tl-kIl,i11g._t.r",§iY.~L1?9m .~q,~r~~ o:
cm '.<l.f ~§:rEftL_Q.4.~hi§.t~::H:A~t 11<l.1.1.!~.
'1s~~-n 'under~t;~g~r især tænkningens op
forbindelser med den praktiske virksom
~duktionen af ideerne, læser vi i Den ~
ogl) er fra tørstetærd umIddelbart sam
et med menneskenes mateneUe virksom
deres mateneIIe samkvem) det virkelige
g. Menneskenes måde at forestille sig ting,
, deres åndelige samkvem fremtræder her

endnll som direklc udspringcnde ar deres male
ricIle adfærd.«l På mere gencrel måde udtryklc
Engels det, cia han skrev: »:NIcn netop nature-ns
/o'l"andriJlg ved mennesket, ikke blot naturen som
sådan, er den menneskelige tænknings væsentligste
og mest umiddelbare grundlag... «2 Disse teser
har fundamental betydning ikke blot for
erkendelsesteorien, men også for tænkningens
psykologi. De nedbryder ikke blot de naivt
naturalistiske og idealistiske synspunkter, der
herskede i den gamle psykologi, men lægger også
grunden for en adækvat gennemtænkning og for
ståelse af de mangfoldige videnskabelige kends
gerninger og ideer, der er resultatet af det psyko
logiske studium af tænkeprocesserne i de seneste
tiår. En analyse af de psykologiske teorier om
tænkningen, der udspringer af borgerlige filoso
fiske synspunkter, viser, at de ikke er i stand til
at give egentlig videnskabelige svar på selv de
mest centrale spørgsmål, hvor mangelen af en
løsning hæmmer den videre udvikling af konkrete
undersøgelser af dette aktuelle problem.
Til disse kardinalspørgsmål hører først og
åil" fremmest spørgsmålet om, hvorledes tænkningen,
--I{ der som sit eneste. udspring har den sanservg:§~,~
~ Berceptio~l kan trænge ned under overfladen på

~. de fæno~ner, der er i stand til at indvirke på
JlaJi vore sanseorganer. Løsningen på dette spørgsmål

Arbej~et

æ.eg ~j",lp.~~.f reelskaber stiller!"e!]

tænknings oprindelse og væsen.

1"4Itt. giver den m;:;xistiske lære om den menneskelige

e

}~.'.~ ~._:~k~~~v
m.~e~~I:.n.is~.',~~~r.fil~.J.~t::r.i5~.lk~e.l~~':~~f~i:.
kontroller~r Jeprodu~ereJ~
J .lb..

\ som det
lJg
I den
n'~-'p;~~~s 'sker ci~r' også 'h~s me~nesket en erken

l) K8rl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideologi _
Filoso!ieJlS elendighed, s. 33
2) Friedrich Engels. Natu'fens dialektik, Sphinx og Ni
hil) København 1973, s. 203
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f dem, der overgå, den ullliddelbart samc
gc gempej,jings mulighecler.
[-(vis ohjcklcl
n direkte indvirknillg »"llbjekt~()biekt« hlO
ara ::.ine egenskaber inden for cle grænser,
betinget af den sammensætning og den
f cliskriminationsfinhed, sansningen har hos
et, så går erkendelsen ud over disse græn
der den vekseivirkningsproces, der er formid
værktøj.
d mekanisk forarbejdning af et materiale
n genstand) der er lavet af et andet mate
underkaster vi deres relative hårdhed en
rlig undersøgelse inden for grænser, der er
den for rækkevidden af vore hud-muskel
nger: fra den perciperede deformation af
e af dem drager vi en slutning om den an
ørre hårdhed.
en forstand er værktøjet elen første virkilige ~
a k t i o n, Kun ved at gå videre ad denne \
kes det Os at udskille objektive enheder, som
anvende til at give en vilkårligt præcis og
afhængig af vore svingende sansetærskler,
melse af clen givne egenskab ved genstan

rindeligt er en erkendelse af tingsverdenens
aber, der overstiger grænserne fqr en umid
sansemæssig erkendelse, et util~igtet resul
handlinger, der har været rettet mod prak~'
mål, dvs. handlinger der var indeholdt i
skers p r o d u k t i o n s v i r k s o m h e d. Se
egynder den at besvare særlige opgaver, fo.f
pel opgaven at vurdere et givet materiales
ed ved en forudgående praktisk afprøveI
enkleste e k s p e r i m e n t.
n slags handlinger.. der er underlagt bevidste
elsesformål, repræsenterer allerede den vir
tænkning, skønt clen også bevarer formen
e processer. Deres erkendelsesmæssige resul
der er generaliseret og fæstnet ved hjælp af

L

sprogel, 8dskiller ~ig prin("-ipiclt fra resuilalerflt:
al dell ullliddelb;:Jre ,,,ansclll:.c:-,;.;igc g,~nspejling, som
jo generaliseres i de tilsvarende S,\ Ilsemæssige dan
lIelser. De adskiller sig fra disse, ikke blot ved al
de indeholder egenskaber, Eorbindelser og' rdatLo
ner, der er utilgængelige for direkte sz.. nsemæs:lig
vurdering) men også ved at de i kraft nf at være
videregivet til a ndre mennesker i den sproglige
kommunikationsproces danner et system af viden,
der udgør indholdet i kollekdvets, samfundets be
vidsthed. Takket være dette bliver de hos de enkel
te mennesker opståede forestillinger) begreber og
ideer udformet) beriget og sorteret ikke blot i løbet
af deres individuelle praksis (der ikke kan undg8
at være snævert begrænset og underkastet tiJfældig
heder L men også på grundlag af den af de en
kelte mennesker tilegnede, uforholdsmæssigt meget
breclere erfaring fra den samfundsmæssige praksis.
Desuden giver den sproglige udtryk~måde for (
.-Oprindeligt ydre-tingslige former for erkendelses
mæssig virksomhed muligheder for senere at ud
) føre dens enkelte processer alene på det sproglige
plan. ~ordi talen derved mister sin kommunikati
ve funktion og alene udfylder en erkcndelsesmæs
;lg funktIOn, reduceres dens J~ dli e) udtale·side
~ ter anden og de tilsvarende rocesser får stadig
..mere arakter af indre processer, der realiseres
for sig selv) »)i tankew/.. Mellem de først forelig
gende betingelser og den praktiske udførelse aE
handlingerne incbkydes stadig længere kæder af
indre processer af tankemæssig s<'lmmenligning,
analyse osv., som til sidst får relativ selvstændig
hed og evne til at skille sig ud fra den praktiske
virksomhed,
En sådan adskillelse af tænkningen fra den
praktlske virksomhed finder sted historisk; men
ikke bare af sig selv, ikke i krnft blot af udviklin
gens specielle logik) men frembringes af arbejdsde~
lingen, som fører til: at den åndelige virksomhed
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en pr;lktl',kc, lllalcricl1e virksom!H'ci LlJch.'!' i
llige tllcllne.. . kcrs lod. Under udviklingen ;\1
ltejendomsrcUen ti! produktionsmielleme (Ig
undets differentiering i antagonistiske sanl.
klasser løsrives den åndelige virksomhed fIa
siske arbejde og stilles i modsætning til den
ske virksomhed, Den synes nu fuldstændig
ngig af denne sidste; som om den har et an
dspring, en anelen natur. Disse forestillinger
nkevirksomheden fastholdes netop i ele ielea
teorier om tænkningen.
rnelsen af tænkningen fra den praktiske
mhed og deres modsætning er dog ikke evig,
tilintetgørelsen af privatejendomsretten til
tionsmidlerne og de antagonistiske klasser.,
afgrund, der er gravet mellem dem, efter
n forsvinde. Med udviklingen <lf det kom
ske samfund vil overg.angen fra elen ene
or virksomhed til den anden blive et natur.
ddel til deres realisering og udvikling. Til
bemærker Marx; behøves der nu ikke no
omplicerede reflektionskunststykker«l,

f~lge1i,g , bett~er en sådan ~nh~,g m~llem

ank-e~æ~-sig~ ~g d~_n -pra_~tiske"-"v·l~ksomhed

(-J~'~-- -kyaJitativ~ forsk~eI m~lleII1_dem~for.
~15-~';;-;n-t;;l1~kt~~il~'-~i~ksomhedm ister nog
e træk: den har erhvervet som følge af sin
e fra den praktiske virksomhed; men be
lligevel sine særlige egenskaber: men disse
ber afmystificeres. De består først og
st i; at den intellektuelle virksomhed i
viklede form i form af teoretisk tænk
rløber uden di-rekte kontakt med elen ma
verdens objekter. Det enkelte menneskes
e tænkning behøver endda ikke ('t tings
sanseligt grundlag at gt\ ud fr~l, dette kan
repræsenteret i dets hoved i genspejlet)

Engels, Werke, bd. 3, s, 246
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ideel form, i form (Il' allerede ops;\mlct vluen og
abstrakte begreber.
Til l'crskel ha den lænkning, eler objektivere~
i form af produktionsvirksoLlllled og eksperimen
tet, og som i kraft å[ dette er strengt begrænset
til de reale tingsmæssige betingelser, råder den
teoretiske tænkning derfor over principielt ube
grænsede muligheJer for at trænge inJ i virkelig
heden, herunder også den virkelighed, cler er
fuldstændig utilgængelig [ar vor indvirken.
Fordi den abstrakte tænkning forløber uden
direkte kontakter med den tingsmæssige verelen,
opstår der endnu et aspekt i relation til tænkningen
L problemet om praksis som grundlag og krite
riwn for erkendelsens sandhed, Det drejer sig om,
at en verificering i praksis af sandheden af tænk
ningens teoretis.ke resultater langtfra altiel kan
realiseres straks efter.. at disse resultater foreligger.
Den kan være adskilt fra dem med aelskillige tiår
og kan ikke altid være direkte, og dette gør det
nødvendigt; at erfaring fra den samfundsmæssige
praksis er nærværende i selve tæn1cevirksomheden,
Til en sådan nødvendighed svarer det faktum, at
tænkningen er underordnet logikken; systemet af

logiske.J2K. matematiske) love, regler og forskrif

..!.!;r. Analysen af deres natur giver også svaret på.,
hvordan erfaringen fra den samfundsmæssige
praksis trænger ind i selve forløbet a.f menneskets
tænkep races.
I modsætning til synspunkter på de !oglske
love Som noget, der skulle forløbe uel fra princip
perne for hjernens arbejde (eller som udtryk for
immanente love for den tænkende ånd, eller en
delig Som noget der er avlet af selve viden.-'.;kabens

~.

.,v~ __ ~'O_..--_,...~

e~";T~erte;~
...,'>_'''''

spr?g) består d _et_1:2~~l"Xis tis!_~_!y_r;.æuIlJs.S_,,~J~e<_~_~~~~..
12g1,s~e love re.Eræ:~.:~r ~!,1~,,",Æ:,:::!~~~:E';5_,_,~:~:..
spejlIng af de objektive relationer i VIrkeligheden,
........-2~".,

;om mennesre~~'p-;aktlsEe'~~I'rk~~~11'~~r'f~j
..5!g reproCIucerc i" -...
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Lemætk er' Lenin, SKULL E }v'I1LLIARM

ENNES KETS PRAkT ISKE ViRKS UM

F GANGE FØRE MENN ESKET S BE
HED TIL GENTA GELSE AF FOR
IGE LOGIS KE FIGUR ER, F O R A T
FA BETYD NING AF A K

J( U N N E

som på afgøren de måde forandr er ikke

M E R.« 1 På Jenne måc.le giver den prak
ksomhe d: praksis, ledetrå den for den teo
tanke, og takket være det bliver df':nne i
l ikke at vige fra den vej, der fører til
t viden.
n er i den rnest generel le form hovedp unk
den marxist isk-leni nistiske lære om tænk

almen teoretis ke forestil linger om tænknin 
tur, men også vor forståel se af konkret e
gi~ke problem er. Derfor er det synspun kt..
marxist iske lære kun er vigtig for tænkni n.
mene teori, mens deu speciell e eksperi men
logiske forsknin g skulle kunne blive ståen
ent empiris k grund.. en stor fejltagelse. Den
som også i dag stilles den viden:.kabelige
gi, består netop ikke i at begræn se sig til
dialekti sk-mate rialistis ke standpu nkter om
nneskel ige tænknin gs væsen) men at kon~
disse stanclp tmkter med henblik på de
spørgsm ål i ~tudiet af udviklingsproces~
mennes kets tænkev irksomh ed) de forskelli
er for denne virksom hed) de indbyrd es
ge mellem dem og den indflyd else, nye
dsvilkår og -fænom ener uuøver på Uelll,
et hastigt voksend e teknisk -videns kabelig e
dt, udbrede lsen og forandr ingen af kom
ionens midler og former osv.
g er der sket store forandr inger i tænk
p~ykologi. Udvikl ingen inden for dette
Lenin. Samlede værker, Mo~kya 19G4 (ru~5.)
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område af den psykologiske viden har ført lil, al
ly.ange marxist iske ideer hr.r fundet deres konkre
te legemliggørelse og udvikli ng her) således at
nogle psykologer, der endda i deres filo:-..ofiske
synspun kter står fjernt fra marxism en, ikke uden
sig til at c:tere
et vist kokette ri har givet
!vlarx.
I dag er der ikke længere nogen, der står på
UeJl for længst miskred iterede subjekt ivt-emp iriske
psykologis grundla g, der fremstD ede tænknin gen
som en bevæge lse i bevidst heden af forestill in
ger og begrebe r, der skulle være et produk t
af aflejrin gen af sansein dtryk i det enkelte
mennes kes erfaring og deres generali~ering, en
bevæge lse der styrede s af lovene for associa tion og
perseve ration. Det er hievAt åbenlys t, at den eneste
æf~ttelsea~ _ t<;e"n~ep.F?cesserne) der svarer til de
kends-gerninger; der ha~ hobet -sig op) er den op
fattelse) at de realise rer er;! _sæ~liK form for U1N
retj:~sl.~ _haq9.hng~r __ ~g ~.~p~~ ~i9,r~_~r;_~§~:~.€:< _~~:~g;'{are 1m de crkcndelscsmæssige opgave!:..
Også sådann e psykologiske teorier, der kun
kendte tænkning-en i en eneste af dem former) i
[orm af indre) diskurs iv tænknin g) tilhører forti
den. Vor tids genetis ke undersø gelser har afsløret
den ubestrid elige kendsg erning, at der eksister er
tænkep rocesse r, der også forløbe r i form af ydre
virksom hed med materie lle genstan de. Og mere
end det: de har også vist, at de indre tænkep ro·
cesser ikke er andet end resultat et af en interiOIi~
sering og specifik omdann else af den ydre) prak~
tiske virksom hed, og at der eksister er stadige over~
gange fra den cnc forTIl til den anden. Under den
højtudv iklede tænknin gs betinge lser er disse over
gange trådt særlig- tydeligt for dagen i undersø gel·
ser af den såkaldt e tekniske tænkni ng: tænknin gen
hos arbejde ren, der skal få kompli cerede teknisk e
indretn inger til at fungere rigLigl og hos den eks
undersø gelser
perime nterend e vidensk absman d)
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fremkaldt ar hehovenc i den nuværende
Leicnikkett': udvikling.

<

ta:

ved siden af disse og andre ubestridelige
r i tænkningens psykologi har mange af
undproblerner~ som der arbejdes med løs
a den almene marxistiske teori, fået en
og derfor forvansket belysning .i den mo
sykologi. Selv begrebet virksomhed, der
dført i tænkningens psykologi, behandles
vistiske psykologer i en betydning, der er
n fra den,· Marx lagde ihegrebet gen
ssig menneskelig virksomhed. I flertallet
andske undersø~dser frem~ræder
nk -.
vlrksQm-hed ku~ fra den~ adaptive funk
og ikke som en af fonnerne for menne~
gnelse og f~randring af' virkehgheden:
ækkes operationerne, der er dens bestand
m i Jørste række. I virkeligheden betyder
e andet end, at man vender tilbage til
icering af det logiske og det psykologiske
gen og til en særegen »panlogisme«.'
eraf kommende »autonomisering« af de
erationer er dybt fremmed for den marx~
e om tænkningen, som kræver, at man
tænkningen som en levende menneskelig
d, de~ _har den samme principiClIIe op- ~'
om de·~ praktis~e ~irks0!Ull_ed._Ligesom
ske' virksomhed svarer tænkevirksomhe.
se eller hine behov og tilskyndelser og
arende under for følelsernes reguleren- \
else. Ligesom den praktiske virksomhed
af handlinger) der er underkastet beEndelig: ligesom den praktiske virk~
aliseres tænkningen med disse eller hine
dvs, ved hjælp af bestemte operatio
givne tilfælde: logiske eller matematiske.
operationer, uanset om de er ydre, mo~
er indre, mentale, repræsenterer efter
delse kun et udviklingsprodukt af den

tllsvZLl'C'mle handling, hvori alJstraktionen og ge~
llcraliseringcn ar de objektive forhold, det' karak
lC'ti~crC'r llandlingew) genslanclsmæssigc betingel
ser, fiksere,.,. De erhvcl vel' derfOr' en relativt selv-o
stændtg ebistcns og bliver i stand til at manifes
tere sig i den ene eller anden materielle fonn,
i form af værktøj, maskiner, multiplikationstavler;
de simpleste former for kuglerammer eller de
mest komplicerede edb-indretninger. Men denned
holder de ikke op med blot at være midler for den
menneskelige virksomhed og dens objekler, Derfor
kan menneskets tænkevirksQmhed overhovedet ikk~
~ed~lceres tii et system af .disse elI~r hine logiske"
II?atematiske eqer andre oper:atipner,_ ligesom _~o_r
eksempel produktio I1_E;n _overhoyedet ikke kan _re~u
ceres til de teknologiske processer, der realiserer den:.
Ignorerlnge~ ~f' -dis's~---ubestrid~lige t~s~r fører
retop til illusoriske forestillinger om tænkningen,
hvor ah bringes til at stå på hovedet: de mentale
tegnoperationer, der er frembragt under udviklin
gen af menneskets erkendelsesvirksomhed, synes at
frembringe denne tænkning. Disse forestillinger
finder især udtryk i, at de moderne »tænkende
maskiner« (der ligesom alle andre maskiner med
~ Marx' ord kun er »organer for menneskets hjerne,
f skabt af menneskets hånd«') tilskrives egenskaber
som ægte subjekter for tænkningen. Man får det
billede, at det ikke er dem, der betjener menne
skets tænkning, men at mennesket betjener dem 2 •
Det er ikke svært at se, at nål' man tilskriver
maskinerne menneskets intellektuelle evner, så
udtrykker det den samme løsrivelse af tænknins;en.
fra den sanseliK,e virksomhed, som her blot frem
træder i en awien iklædning: her udskilles tænk~
mngens operationel' i deres eksterioriserede for~
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1) Karl Marx. Skrifter i udvalg, Grundrids 3, s. 750
2) Se A. N. Leontjev. Automatiseringen og mennesket.
I: PS'ykolo/iiske undersøgelser 2, Moskva 1970 (russ,),
s. 3-12
4-IS42

vori de er overgivet til maskinerne) fra den
kelige virksomhed. Men operationerne er
dler) redskaber for tænimingen og ikke sel~
L~~ing~~. Derfor- vil 'de psyk~logiske konse~
af den teknisk-videnskabelige revolution,
bjektivt frembringer en intellektualisering
menneskelige arbejde, en forening af in
el og praktisk virksomhed i arbejdet) vise
være afhængige, ikke af teknikkens auto
ng i sig selv) men af det samfundssystem~
denne teknik fungerer. Under kapitalis
etingelser) under fremmedgørelsen af pro
smidlerne~ forskyder den blot brudlinjen
ntellektuelle virksomheds område) idet den
n elite, - dem der skaber automaterne _
, der betjener disse automater. Under det
ske, og det kommende kommunistiske
ds betingelser stimulerer teknikken den
kelige tænkning og sikrer tværtimod ud
n af arbejdets skabende og intellektuelle
i alle dets led og fonner.
e er selvfølgelig et ganske specielt pro
om kræver en sædig behandling. !'får jeg
nt det her, er det kun for endnu en gang
rstrege tænkningens uadskillelighed fra de
dngelser for dens funktioneren i menne
liv. Udforskningen af tænkeprocesserne,
de er løsrevet fra de mangfoldige former
er for menneskelig virksomhed, der reali~
dem, men betragtet som et middel for
heden, udgør netop en af de vigtigste op~
r den sovjetiske psykologi, for alle ln-arxw
sykologer.
tte kapitel er nogle spørgsmål kun lige
erørt. Det er opgaven for den følgende
ng at give dem en indgående belysning,
remfor alt problemet om opfattelsen af det
som virkelighedsgenspejling trænger til.

ti'

Kapitel II

DEN PSYKISKE GENSPEJLING

1. Niveauer

__

Begrebet genspejling er et grundlæggende filoso
fisk begreb. Denne grundlæggende betydning ha,r
det også for den psykologiske videnskab. Indførin
gen af genspejlingsbegrebet som en grundtese i
psykologien er blevet begyndelsen ti'l psykologiens
udvikling på et nyt, marxistisk-leninistisk grund
lag. Siden da har den sovjetiske psykologl gen
nemløbet et halvt århundrede, hvorunder dens
konkret-videnskabelige forestillinger har udviklet
_j
og ændret sig; J!len ...det. vigti&,ste,,,. 0l?t.at~else~" at
()U.A, d~,!"p~ykisl<esgIJ) <s~bJ~~:t;v'geiispe~\iriga(den:cl,jei~.
tw.Ij..: . tiv~ _-",i.r~~.~i~hed, ~r ?g _bFve!:_\l.ro.l*~'~gt ingen J-9L
~~ PjX,&i?,J2g,it;Jl. Når d~r. t.aJ~~~ .9IrJgensp~jii~g,_w~wap
(\11\I' l
~~:~!,' ~JLf,r~mme_s~ u,nderst:ege ~ette_ begrebs histQ:
• r.!Ske }!1ep.iJ;lg. Denne består for det første i, at dets
indhold ikke er stivnet. Tværtimoo udvikles og
beriges det sarnmen med fremgangen i videnska
berne om naturen, om mennesket og om samfun
det.

r

.
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e;,~~~r::l:.~,~ ?g:..,,~~d~K_'d&!~~, J~,~~" ,~~~_,.,,~d. på,
<!,t_5!~">!_gt:J:)$;pdlingsbegr;gJJ.ttJ~gg~r.J~rtt~le, om 1.1q::
vlkli~g, id~en om eksi~teI~s~n,_aJl9I?~~mg~.Jlive~u~r
~i}?,i~~r <for 'gerisp~l~,~~g. Der er tale om forskel
lige niveauer for de" forandringer i de genspejlende
legemer, der fremkommer som resultat af de på
virkninger, der rammer dem, og som er adækvate
"

Disse nivealler er meget forskellige. Men
er det niveauer af en og samLlIe relatiOll,
der 101' dagen i kvalitativt forskeIlige for
en livløse natur, i dyreverdenen og, til
mennesket.

ne forbindelse opstår eler en opgave, der

erangs betydning for psykologien: at un
de særlige egenskaber ved de forskellige
ngsniveauer og deres funktion og at stu
rgangene fra genspejlingens mere sim
ens mere komplicerede niveauer og for

allered~_

r kendt, at Lenin betragtede genspejling
genskab, der er nedlagt
j ?dII P ;.
til selve materiens bygning«, og som På(
t udviklingstrin, nemHg på den høj t
de levende materies niveau, får form af
og perception, og hos mennesket tillige
den teoretiske tanke, begrebet. En sådan
rede betydning h i s t o r i s k opfattelse af
gen udelukker muligheden af at behand
e fænomener, som om de var løsrevet
virkningssystemet i verden, som er en i
alitet.

norme betydning, dette har for videnska
r i, at det psykiske, hvis oprindelighed
postuleret af idealismen, bliver gjort til
mål for den videnskabelige forskning; det

~-.-o~}~.kti'; _v}r~~~lii4.~~~ H~!:iJigge~:-

c

1!I~~~e_ der _~1i:,~!-, ~il~a~:?, __ e~ __ a!1~_~~:nd~I~
_uafh<Jengigt -af d~t erk~Il.cienq~ subjekt

af Lenins krav om ikke at gå fra »san.;
ek tjl den ydre vercIep men fr~l,. . ; "j,
en til »sanseindtrykket«, fra den ydre
m det primære .!il..,;.,de sub [e~ psykiske
som det sek~ndærel. Det siger sig
tte krav helt og fuldt også gæ,lder for

L Lenin. Materialisme og empiriokrilicisme,
en, København 1970! s. 27

det konkrcl-vit.ienskabelige ~tLldllllll af del psykis
ke) ror psykologien.
Den slrategi for udrorsknlIlg~n af sansefæno
menerne, der går ud fra den ydre verden, fra tin
gene, er strategien for den o b j e Ic t i v e udforsk
ning af dem. Som erfaringerne fra psykologiens
udvikling viser: opstår der mange teoretiske van
skeligheder, når man går den vej. De har vist sig
allerede i forbindelse med de første konkrete re
sultater af det naturvidenskabelige studium af
h.iernen og sanseorganerne. Skønt fysiologer~es og
psykofysikerne~ arbejder har beriget den videnska
belige psykologi med viden om væsent:lige kends
gerninger og lovmæssigheder, der er betingelser
for at der kan fremkomme psykiske fænomener,
har de ikke umiddelbart kunnet forklare selve
disse fænomeners væsen: det psykiske blev stadig
anskuet isoleret, og problemer om at sætte det
psykiske i forhold til den ydre verden blev løst
i Johannes Miillen fysiologiske idealismes ånd:
ud fra Helmholtz' hieroglyfteori, ''''undts dualis
tiske idealisme osv. StØl~.s.t udbred_~~_.s~_:h_a_r eJ..e._...R<,l

rallelistis~~ syn.sp~~kt~r·. f~~t, i. I.n()?~rn~·.psykol<?gi
;~ 4~_~~~.§r~~~-.n?~~F~~~~ E?~~,~. '~;; ~y .~t~r~!q~}~g{~.
I forbindelse med genspejlingsproblemet har
den reflektoriske teori. Pavlovs lære om den højere
nervevi-rksQmhed, ydet 'eCsfo~-t bidrag. Hovedac
centen i forskningen er blevet flyttet væsentligt:
hjernens genspejlende, psykiske funktion blev nu
set som et pwdukt af og som en betingelse for
organismens virkelige forbindelser med det ydre
miljø~ der påvirker den. Derved blev forskningen
ledet tll en principielt nyorientering, der fik ud
tryk i, at man nu så på hjernefænomenerne ud
.fra den vekselvirkning, der frembringer dem, og
som realiseres i organismernes adfærd, i forbere
delsen af den, i dens udformning og styrkelse. Det
forekom (';ndog som om studiet af hjernen på
c\(';ttc niveau (med Pavlovs udtryk: »)fysiologiens
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ls.-:( l niveau) 1 sit perspektiv flød fuld
sammen meel clen videnskabelige) forlda
ykologi,
tilbage blev den teoretiske hovedvanske
er kan udtrykkes som umuligheden af at
den psykologiske analyses niveau til den
ke analyses, de psykologiske love ti'l lo
hjernens virksomhed. Nu, hvor psykolo
et specielt vidensområde har fået stor
e og' praktisk betydning for losningen af
pgaver; som livet stiner, har tesen om
cerbarheden af det psykiske til d~t fy- .
_-få~t ~,yt-_~eyi§" ~ {selve de~ psykologis_
ings praksis. Der har udviklet sig en
lig præcis; faktisk adskillelse mellem
processer på den ene side, og de proces
fysiologiske mekanismer, der realiserer
den anden, en adskillelse uden hvilken
ølgelig heller ikke kan løse problemet
Onerne og forbindelserne meJtlem de~
desuden udviklet sig et system af objek
logiske metoder, i særdeleshed metoder
psykologisk-fysiologiske grænseforskning.
ære dette er det konkrete studium af de
processers natur og mekanismer gået
over de grænser, der er sat af de natur
elige forestillinger om det psykiskes or
nens virksomhed. Selvfølgelig er dette
ensbetydende med, at aBe teoretiske
der vedrører problemet om det psyko
det fysiologiske, har fundet deres løs
n kan kun sige, at der er sket virkelig
i den retning. Samtidig er der opstået
elige teoretiske problemer. Et af dem er
dviklingen af det 4YberQ~Jj,sk~_ approach.
<lf genspejlingsprocesserne.

Pavlov. Samlede værker, Leningrad 1951
3, 1. bog. s. 28

Under indflydelse af kybernetikken blev op
mærksomheclen koncentreret om analysen af regu
leringen af levende systemers tilstande gennem
den i~',!I' der styrer dem. Hermed er der
tagett:~ndt på den allerede skitserede vej:
studiet af levende organismers vekselvirkning med
miljøet, som her viser sig fra en ny side, nemlig
~,:~~eriJ1KeEL, f?,:.~.~~~qg_~p~g og b.~~~~els~_!!._.,~~~
information. Samtidig er det sket en teoretisk tH
nærrneISe-~melIem opfattelsen af kvalitativt forskel
lige~ styrende og selvstyrende objekter uorga
niske systemer, dyr og mennesker. Selve begrebet
1\ information (et af de grundlæggende begreber i
kybernetikken) er nok kommet fra kommunika- li
men det nedstammer så at sige ~\
i

! tionsteknikken,

H
""J ,----,,""",.-

,,-,-,,'~

-

'""

"

--.

- .,

-

-

-

l. f'fa .menn,e.sket, fra fY.S,iOIO
..,gie.n o.g. e,n.dd.a....fra .p.s.y-. '
I kologien: det hele begyndte jo med. studiet af 1
_?ve~!øring~ri ~af -semaptfs!c_-c !I~J9IP!~tiqn_._ fra met:l- I
, neske til menneske gennem tekniske kanaler.
l Som bekendt bredte det kybernetiske approach
sig lige fra begyndelsen implicit også til den psy
kiske virksomhed 1 • Meget snart viste kybernetik
kens nødvendighed sig også i selve psykologien,
særlig ilbenlyst i »ingeniør-psykologien« der stu
derer systemet »menneske-maskine«, som betrag
tes som et specialtilfælde af styringssystemet, I dag
anvendes begreber af typen »f..e ed-back«, »regule-_
ring«J »information«, »model« osv. i vidt omfang
også i sådanne grene atpsykologien, som ikke er
bundet af nødvendigheden af at anvende fonnale
sprog, der er beregnet på at beskrive styringspro
cesser, som de forløber i vilkårlige systemer, her
under også tekniske.
Medens indførelsen af neurofysiologiske begre
ber i psykologien støttede sig på tesen om det
psykiske som en funktion af hjernen, så har udbre

1) Se Norbert Wiener. Cybernetics or Control and
COnJtnunicatinn. I: The Animal and the Machine, Pa~
ris 1952
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ar

den kyherneliske frerllgallg:-.lllåcle i pw
en anclen videnskabelig rctfærdiggmelsc.
en er jo den konkrele videnskab Olll
sten og udviklingen
menneskets gen~
f virkeligheden, :lOnt finder sted i dets
d og som fonnidler cIenne og spiller
olle i den. Kybernetikken på cleo anden
studerer vekselvirkningsproC'esser i syste
ellem systemer i begreberne information
fi) gør det muligt at indføre kvantitative

studiet af gempejlingsprocesser og be
med læren om genspejlingen som en al
skab ved materien. Dette er blevet på
ge gange i vor filosofiske litteratur\ li
forhold, at kybernetikkens resultater
·[ig betydning for psykologiske uncler

etikkens betydning for studiet af den
ge genspejlings mekanismer er ubestri
den ses fra denne side. Men man må ;;
me, at når den almene kybernetik giv";;" 'i~
af reg u lenIl?;sprocesser, abstrahere C , 'Jl.;',
es konkrete natur. D~X~!.5)1?_~~~ør&-~~ /,~
den adækvate anvetl9!i~~af-.!ybe.rne~
hvert
område.-. Det er for ek
~_.__specielt
._~-,-----d t, hvor kompliceret dette spørgsmål
n er om sociale processer. Det er også

?-~._~~~J..§.YkoI9g~'s-e:_.__.~citnj~ __med

for psykologien. Den, ~rnetiske
de_!~l'.syl<.'?logi,Q.bei(fr:',j;,"'se1Yfø JgeJig

de~~~,9-_JicLJ?J~~,~_Kj2D..l?å

iske~~~d~~__~~~~gj.!:!K __e.~~._~ __u

m de forsag,

irsf;-yatr:dL~_m~(~L_fy_sio.1o~Sk~.

encykl[1fJa:di~ Moskva

genspejlin,t;.lteo1'i ng den moderne

mindre tilladeligt er det mekanisk at
rnetikkens enkelte teser og teoremer
,

llinske

skva 1967 (russ.)
I: Filo"of/sk

us~.)

etik,

-

lhj

r

l
I
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>
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Blandt de prohlcmer, der op~tår i psykologien
i r(Jrhinde\"c med udviklingen ar den kybernetiske
!"rC'lllgangsrnåde) Ilar eroblcrUl'I- Olll . dCll s a n s e
lIt æ oS s i g e a f b i l d nt1tg,- o
o 'l~l~~-oderre-n'-'
sæ~~'~~}toi"-b-eryan~i-seTV--OlllaasI{ilTlge"-'vær:

kel' af fUoWffcr, fysiologer, psykologer og kyher.
nctikere har været helliget dette problem, fortje
ner det en yderligere teoretisk analyse i lyset af
opfattelsen af den sansernæssige afbadning som
bevidsthed,

~en subjektive g;nspcjhng at' verden i mennesk~i

i..

.

Som bekendt har begrebet '!!.?_dq,!, fået kolossal
udbredelse og anvend~s i meget forskellige betyd
ninger. Men til brug for den følgende betragtning
af vort problem kan vi anvende den simpleste og
så at sige groveste definition af det. ~e~!I11()d~t"
l vil vi betegn_e, .~,t __ .?_åA_'~:P!_ sy~te_J!l_= __ (f!læp_g:9~»_,,_hvis .
:;~I~rnen_~_cr s~~r_ j. _e!:l_lig~edsrelatio~e (hmn0!D0rfi_:
is?r_llorfi)_ ti! el~.r!lent~Ene j .. et an_dc~ (d~t II1odel~
rer~,d~) .':iy~telll. Det er indlysende, at specielt den
s~ns~mæssige ;fbildning falder ind under en så~
dan bred definition af modeL Men p~?~l~met__ !i~_
ger ikke
.om vi kan behandfe den psykiske aF
bddning Som en modeC men 1. om denne frem~
\
,.",~.
\ gangsmåde ammer til at omfatte afbil?ningens
L, væsentlige, specifikke karakteristika, dens natur.
Den leninske genspejlingsteori betragter de
sansemæssige afbildninger i menneskets bevidsthed
:som aftryk, optagelser af den uafhængigt eksiste
rende virkelighed. Heri består det, der tilnæl'mer
den psykiske genspejling til »beslægtede« genspej
" ,~ingsfonner: der også er karakteristiske for den
~aterie, der ikkc er i besiddelse af en »klart ud
.sanseevne«l. 1--fen dette udgør kun den ene
af karakteristikken af den psykiske genspej~
Den anden består i, at den psykiske genspej
til forskel fra spejling i et spejl og andre
talt
side
Ung.
'Iling:

&

J

-

1) V. I. Lenin, lvfatetialisme og empiriokritici:l'Tne s. 31
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CO!' passiv ?,cnspcjlinp.' er subjektiv, d,./~
ikke er pas:-;iv og- død. men aktlv, ' al del
kelige liv. praksis, indgår i dens definition,
den karakteriseres af en st:1c1ig bev;:r~geJse.
er det ohjektive over i det subjektive,
e teser, der først og fremmest har gnoseo~
mening, er samtidig også udgangspunkter
nkret-videnskabelig psykologisk forskning.
på det psykologiske plan opstår problemet
cifikke karakteristika ved de genspejlings~
der udtrykker sig ved, at m~.~n-~.:ili~:t~eLj
se af su2ili:ktive, saI1se~ og' taflkeil1;æssige-,

inge!.:~L -;lit:kfiligh~ci~~~

r

.

Ø

t~se, at elen psykiske genspejling af vir-'.-)
den er dens s Hh j e k t i v e a f b i l cl~b
betegner afbildningens tilhørlghed til et {(
»subjekt for sit liv«. Men begrebet afbild~ ,~
suhjektivitet i betydningen tilhørighed til
nt subjekt indebærer en henvisning til det
t i v i t e t. Afbildningens forhold til
ede er ikke forholdet mellem to objekter
er. mængder) der står i en en-entydig reI.a
hinanden; forholdet mellem dem reprodu
~..§ation, der gælder for enhver liv~
på hvis ene pol det aktive) »engagerede«
befinder sig; mens det i forhold til subJek
eglade« obje1<t står på den anden. ~~~op
æk ved den sub'ektive afbildnings forhold
ens e ·lede virkeli hed er ikke lO e o -'-,
ldet »model - det modellerede«. Dette. i
har egenskaben sym-;netn, O~~s.v~ j
enn~ »rn..a~.-.Og.".&g~.Lmodellerede«re !,
tydning, alt efter hvilket af de to objekter: 1
endende subjekt vælger (teoretisk eller L
at lade være mod~s.g h~l,lket -=- det rnQ- j

_-~~~.:--

, Hvad angår m,2,2.:~!.~ril~~~:E'~'.~"~"h~}~~~}~~<
ubjektets konstruktion af modeller af VJIeller endcln subjektets erkendebe af
ioner) der hestemmer en sådan forandring

type~
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af et ohjekt. <;orn gol' Lld ti! model af et eller aJl
det objekt) S;:l er delte cl helt andet ,,;pørgsmåJ.
Begrebet afbilcllllllgens subjektivitet indhefat
ter således begrebet subjektets engagement. PSyø
kologien har næsten fra tidernes·rnorgei1 '"beskre
vet og studeret perceptionem) forestillingens og
tænkningens afhængighed af »hvad mennesket
har brug for(~; af dets behov) motiver) indstillin
ger og emotioner. Det er i den forbindelse meget
vigtigt at understrege) at et sådant engagement selv
er objektivt determineret og udtrykker sig) ikke
i afbildningernes inac1ækva thed (skønt det k a n
udtrykke sig heri) men i, at det gør det muligt
aktivt at trænge ind i virkeligheden, Sagt på en

J

--_=-
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ande.n._....måde: subjektivitet på den sansemæs.'lige
genSP.~.J'.lings niveau skal ikke opfattes som subjek
tivisme, men snarere som genspe.illn~ens »subjekt
hed~- dvs. dens tilhørighed til det virksomme
subjekt.
-Den psykiske afbildning er et 'Produkt af sub
jektets vitale) praktiske forbindelser og relationer
til tingsverdenen) og den er uden sammenligning
meget bredere og righoldigere end en hvilken
som helst modelrelation. Derfor er en beskrivelse
af afbildningen som en reproduktion j de senso
riske modaliteters sprog (i den sensoriske »kode«j
af parametl:ene ved det objekt, der indvirker på
subjektets sanseorganer) resultatet af en analyse,
der egentlig finder sted på det fysikalske plan.
Men netop på dette plan fremtræder den sanse
.mæssige afbildning fattigere i sammenligning med
en mulig matematisk elIer fysisk model af ohjektet
li~~,:nderledes ligger sagen) p5r vi betragter af
~~!2~nge-r:t i det psykologiske plan) - som p s y
~i:d~,.,_genspejling. Som s~ldan fremtræder den
hge modsat j al sin righoldighec1. fordi den opta
ger hele det system af ohjektive rc1J.tionrr i sig,
alene det gel1spejle(ie indhold b,,1' virkelig
ekSIstens. Så meget mere gælder det s<lgte for

l hv~ri
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v i d s t c sanselLlæssLgc afhildning, dvs. af~
en pil den bevidste genspejlings nivealL
ykiske genspejlings

inden for psykologien udviklet sig to
eje, to synsmåder på den proces, der
ger den sansemæssige afbildning. Den
tager den gamle, sensualistiske opfattelse
ptionen, hvorefter afbildningen er det
are resultat af objektets ensidige indvirk
sanseorganerne.
rincipielt anden opfattelse af den proces,
bringer afbildningen, går tilbage til Des
sin berømte »Dioptrik« sammenlignede
t og perceptionen af ting hos den blinde,
esom ser med hænclerne«, og skrev:
s I mener, at den forskel, den blinde
mærke til mellem træer, sten, vand og
gnende ting ved hjælp af sin stok, ikke
mer ham mindre end den, der eksisterer
rød, gul, grøn og en hvilken som helst
arve, så er dog uligheden mellem lege~
ke andet end forskellige måder at bevæ
en på eller lade den modsætte sig bevæ
Senere blev ideen om det principielle
b mellem frembringelsen af taktile og vi~
bildninger som bekendt videreudviklet af _
og især af Setjenov.
n moderne psykologi er den opfattelse, at
nen er en aktiv races, der nødvendi is
}' efferente led nu lmindeli t aner
kønt ot æggelsen og registreringen af de
processer undertiden frembyder betyde
diske vanskeligheder, idet nogle fænome

scartes. Om melodefl. Med tillæggene: Diop
o'€1",
Geometri, Moskva. 1959, s. 71, se og!;?
.)

t

Her snarere syne;;, at vidne til fordel for en passiv,
~)ska:,rn1«-teorL om perception, nå man dog anse
det for en fastslået sag) al de nøJvendigvis må
luedvirke.
Særlig v;)~gLige resultater har man fået ved
ontogenetiske undersøgelser af perceptionen. Dis~
se undersøgelser har det fortrin, at de gør det mu
ligt at studere de aktive processer i perceptionen
i deres så at sige fuldt udfoldede, åbne, dvs. udven
digt motoriske, endnu ikke interioriserede og ikke
reducerede former. De resultater, man har fået
her, er velkendte, og jeg vil ikke fremlægge dem
her, blot nævne, at det netop er i disse undersø
gelser, man har indført begrebet den perceptuelle
irtmdlin·g l •

De efferente processers rolle er også blevet stu~
deret i undersøgelser af den auditive perception,
hvis receptororgan, i modsætning til den følende
hånd og synsapparatet, fuldstændig mangler ydre
aktivitet. For det sproglige gehør blev nødvendig
heden af »artikulatorisk imitation«2 eksperimentelt
påvist, for gehøret for tonehøjde: en skjult aktivi
tet i stemmeapparatet 3 •
I dag er den opfattelse næsten blevet banal, at
tingenes ensidige indvirkning på subjektets sanse:"
organer Ikke er tdstrækkelig til, at der fremkom

(niss.)

1) Se A. V. Saporosjets, L. A. Venger, V. P. Sintjenko,
A. G. Russkaja. Perception og handling, Moskva 1967

2) Se L. A. Tjistovitj, V. V. Aljakrinskij, V. A. Abu
ljan. Forsinkelser ved gentagelse af det hørte. I: Psyko
logiens sporgsmål, nr. 1, 1960; L. A.' Tjistovitj,
J. A. Klaas, R. O. Aleksin. Om imitationens betydm:ng
ved genkendelse af lydfolger. I: Psykologiens spørgsmål,
nr. 5, 1961, se ligeledes A. N. Sokolov. Indre sprog og
tlFnkning, Moskva 1968, s. 150-157
3) Se J. B. Gippenreiter, A, N. Leontjev, O. V. OVLjin.
nikova. Analyse af perceptionens systems:ruktu·r. I: Rap
porter fra det Russiske Pædagogiske Akademi, Moskva
1957-59, indlæg }-7
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bildning, og at det yderligere
.-""er nodvenen>;modsat rettet«, a~~iv

~ili~~i(~;:'"l~;::~Zd~t
-~~=~~"~"-f)e7'

e~forekornmer

-<.---,-~"

_.,.~,-,,-

gt, at hovedretniugen i perceptionsforsk
blevet studiet af de aktive, perceptuelle
deres genese og struktur. Trods al for
hypoteser, forskerne går ud fra, når de
den perceptuelle virksomhed, forenes de
delsen af dens nødvendighed og i den
ning, at netop gennem den perceptuelle
ed sker »oversættelsesprocessen« af de
virker på sanseorganerne, til den psykiske
g. M~~__ .~~~)~tycJ_!::.h"_~L, 9~t .ikk:e e~, __ ~_<l;9:~ :
ne, d~r.• - perci.pf?~~r,~):n~_!'LJJ!tiH1~§.~~
x.e._d '
'
-
a ( s!lrr~_~organ_~~_~~.
.
er psykolog ved, at nethindebilledet (net
odel1en«) af et objekt ikke er det samme
sete (psykiske) afbildning af det, og på
måde ved han for eksempel også, at man
forbehold kan kalde de såkaldte ef ter
or afbildninger, fordi de mangler kons I
er blikkets bevægelser og er underkastet'
lovl •
er selvfølgelig ikke nødvendigt at spilde
rd på den kendsgerning, at perceptions
ne indgår i menneskets vitale, praktiske.'
ser med verden} med objekt~tingene, og
ødvendigvis, direkte eller indirekte, føjer.
objekternes egne egenskaber. Det er
t det sub'ektive rodukt af percep~
iske afbildnings. adækvathed bliver de
t. Hvilken form den perceptuelle virk~
end måtte antage, hvilken grad af reduk
automatisering den end er undergået i
sin udformning og udvikling, så er den
lt bygget på samme måde som den fø~

_n ••"

.• •

rts lov (1881) går ud på} at et e{terbilledes
arierer direkte (lineært) med afstanden mel~
ktet og' den flade, det projiceres på. - Q. a.
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aen:s'l(oiittir:'-Ligesom

lex:de hå~ds virkso~hed, .der »opt~ge!:,~~ __K~P~§J2,r.!::
'den følende' hånds virksom
hed tinder enhver pen,'eptuel Virksomhed ob]ek
tet der, hvor det reaLt eksisterer, i den ydre ver
den, l det objektive rum og i tiden. Dette udgør
også den afgørende vigtige psykologiske egenskab
ved den sUbje..ktive af.bildning , som man kalder
dens genstandsmæssighed eller - med et meget
uheldigt udtryk: dens ;;bjektiverethed.
Denne egenskab ved den sansemæssige psy~
.~iske afbildning finder man i sin mest enkle og
karakteristiske form ved eksteroceptive genstands~
afbildninger.
centrale psykologiske faktu~
l~er her i, at det} der er givet os i afbildningen,
ikke er vore subjektive tilstande, men selve objek-_
terne. For eksempel perCiperes lyspavlrkmngen af
øjet fra en ting netop s.om en ting, der befinder
sig uden for øjet. I perceptionsakten stiller subjek
tet ikk~ sin afbildning af tingen i relation til selve
1mgen. For subjektet er afbildningen ligesom h~n'":'
agt til tingen. Heri udtrykkes også psykologisk
den af Lenin fremhævecle umiddelbare forbindelse

••

.....
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~-~:,~~:~-=~~,~~å~~~~">-d_~~ s_~-~:s~~4e b~i!~~~~/~d ~gQ
:år-_
en~ re ver en .
vi~-jt6pler~; en genstand i tegning, må vi
nødvendigvis stille kopien (modellen) af genstan
den i relation til den afbildede (modellerede) gen
stand, idet vi opfatter dem som to f o r s k e Il i g e
ting; men vi opstiller ikke en sådan relation mel
lem vor subjektive afbildning af genstanden og
selve genstanden, mellem perceptionen af tegnin
gen og selve tegningen. Skulle spørgsmålet om en
sådan relatering også opstå, da kun sekundært ud
fa en re e tton over erce bonso eveisen.
Man kan derfor ikke være enig i den SOITlIUe
tider fremførte påstand, at perceptionens gen
standsmæssighed er resultatet af en »objektive

-

1) Se V. L Lenin. Mate1"ialisme og empiriokriticisme,
s, 35
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den psykiske afbildning, altså at tingens
ng først frembringer CIl saD3em~e'iSlg
g i:d den, og at subjekteL så rclaLerer den
ning til verden, »projicerer den pe1. ori

i\)

ogisk eksisterer en sådan speciel »bagektionshandling« under normale bet in- ....
mpelt hen ikke.•.Når nethinden påvirkes
en af en lysplet, der uventet viser sig på
, drejes øjet straks hen mod den, og
sonen ser med det samme dette punkt
i det objektive rum; hvad han overho
e perciperer, er dets flytning i forhold
den J i det øjeblik øjet »hopper«, eller
gerne i l'eceptorsystemets neurodynamis
de.
på en anden måde eksisterer der for s u b
ikke nogen struktur, som det i a"nde~'~~b~
te 1QiIii1e relatere til det ydre objekt, pa
ma e som det kan re a ere sm tegnmg til

ren:--~----

n.~o,-_

jet~g..lsa!l~ning.~M."P~I~Jl9E~~~~ J'

,~.l"2!W'jJ<~.~.Y.,!i.L',\!JJ:.<j,~lJ~k'i.

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

:"·_=c-~=.,=~~_",Oo".o'i"

Jl_.s..jglJl;.:li
.
er
!
~~~f~?~Y~>~~~J:cJ~~l?ge bemærkelsesvc;r?ig.: "
~AA~~ ejer længe har
været kendt~~!"l~"~"n
. ,000
ielP~, En af dem hænger sammen mea
dte »sQ.,l}.g~~-.R-!:9I~J~_~. Denne kendsgerning
at når for eksempel en kirurg eksplorerer
r, er det spidsen af den sonde, han bruger'
de projektilet med, der er »følende«, dvs.
sansning på paradoksal vis synes at være
d i de ydre tings verden og lokaliseret,
grænsen »sonde - hånd«J men på græn
nde -- perciperet objekt«
(projektilet).
me sker i ethvert andet analogt tilfælde,
mpel når vi fornemmer papirets ruhed med
af en pen 1 eller når vi i mørke foler os
vejen ved hjælp af en stok osv.

TIukhtin. Genspejling og information. I: Fi·
pørgsmål, nr. 3, 1967 (russ.)
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Hovedinteressen ved disse kendsgerninger lig~
ger i, at man her har nogle relationer, der nor
malt er skjult for forskeren, isoleret (»:iepareret«)
og til en vis grad eksterioriseret. En af disse er
relationen »hånd - sonde«. Den påvirkning, ~on
den udøver på håndens receptive apparat] frem
kalder sansninger, der integreres i en kompliceret
visuelt-taktil afbildning af sonden og herefter spil
ler en ledende rol:le i f a s t h o l d e l s e n af son
den i hånden. En anden relation er relationen
:'sonde - objekt«. Den opstår, så snart kirurgen
fører sonden til berøring med objektet. Men selv
! dette første øjeblik bliver objektet, der endnu
fremtræder i al ubestemthed, som »et eller an
det«, som det første punkt på en linje, der udgør
afbildningens næppe påbegyndte »tegning«, - re~
lateret til den ydre verden, lokaliseret i det objek
tive rum, Med andre ord fremviser d~.~-.'[
, m~ssi e. s kiske a~ildn.i.J:.l e ep.ske-l?~!t,g~nsJ~nds~
r~ tereU~~,d -allerege i'"~tilblive s-e-s"ø}e liJ~.~
N~
·1ad os fortsætte analysen af relationen
»"sonde - obje~« lidt længere. Lokaliseringen af
ob)ektet i rummet udtrykker dets adskilthed fra
subjektet; dette er en »skitsering af grænserne«
for dets af subjektet uafhængige eksistens. Disse
grænser viser sig tydeligt, så snart subjektets virk~
somhed nødes til at føje sig efter objektet, og
dette sker selv i det tilfælde, hvor virksomheden
fører til omformning eller ødelæggelse af det. Det
,interessante ved denne relation ligger i, at den~e
~rænse forløber som grænsen mellem to fysiske
tfl!%1{emer; det ene af dem! sondens ende, realiserer tf
Al subjektets kognitive, perseptuelle v i r k s o JTI 11 e d. U
"På grjnsen mellem disse to materielle ting lokaliseres e sansninger, der udgør »stoffet« i den sub·
jektive afbildning af objektet: de fremtræder) som
om de var forflyttede til ,sondens følende spids, c;len
kunstige distansreceptor, der danner en forlæn
gelse af det handlende subjekts hånd.
5-1842
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subjektets handling uncler de beskrevne
nsbetingetscr er blevet ledet gennem en
der er bragt i bevægelse, så bliver lo~
sprocessen, når man lokaliserer et objekt
ved den egentlige (sædvanlige, f.eks.
Q. a.) distante perception omstruktureret
kompliceret. I tilfældet: perception ved
en sonde bevæges hånden ikke væsentligt
til sonden, men ved visuel perception er
der er bevægeligt, når det ~)beføler« de
der tilbagekastes fra objektet og når
nethinden. Men også i dette tilfælde er
endigt at overholde de betingelser. der
r [ænsen »sub'ekt - objekt« til selve
overflade, for at der kan opstå en subje 
ning.
r de samme betingelser, der ligger bag
lle objekts såkaldte invarians, specielt fo
n af sådanne flytninger af nethinden i
il den tilbagekastede lysstrøm, der udg.qr
uophørlig, af subjektet styret »skiften
orskellige følere«, der er ækvivalent 'med,
væges langs objektets overflade. Her flyt
ktets sansning ligeledes ud til objektets
nse~, dog ikke gennem en ting (sonden) J
nem lysstrålerne. Subjektet ser ikke den
gt og hurtigt skiftende nethindeprojek
bjektet, men det ydre objekt i sin relative
og stabilitet.
netop ignoreringen af den sansemæssige
gs hovedkendetegn, vore se.I1:s:qW,gers sam.:
med den ydre. verden, der ligger bag en
ov misforståelse, d'er har beredt iordbun
subjektivt-idealistiske konklusioner ud fra
et om sanseorganernes specifikke energier.
isforstå.else går ud på, at Johannes MiiJ_
lighedstegn mellem subjek~ts oplevede '
r fra sanseorganerne, der fremkaldes af
es virkninger, og sansninger der indgår
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i afbildningen af den ydI'e verden. I virkeligheden
er der ingen, der tager den ;.>lysen op«, der opstår
som resultat af elektrisk stimulation af øjet, for
at være virkeligt lys, og kun i en lvIilnchhauseu$. ~
hoved kunne den ide opstå, at sætte ild~i krudtet ,)
på fænghætten med de gnister, der føg ud af (
((
øjnene på ham. Ofte siger vi med fuld ret: »Det
sortnede for øjnene« eller ;.;.det suser for ører
ne«, - f o r øjnene, f o r ørerne, men ikke i væ
relset, på gaden osv. Til forsvar for det synspunkt,
at den subjektive afbildning er sekundært rela
teret (tH den ydre verdens ting, O. a.) kunne man
tænkes at støtte sig til Senden, Hebb og andre for
fattere, der beskriver tilfælde af helbredelse af
synet hos voksne efter operation for medfødt ka
tarakt: først optræder der hos dem kun et kaos
af subjektive, visuelle fænomener, som derpå re
~ateres til objekter i den ydre verden og bliver af
bildninger af dem. Men der er jo tale om menne
sker med en allerede udformet enstands erce don
I en an eD modalitet, som nu blot får et nyt bi
drag fra synets side; her har vi derfor strengt ta
[et ikke at gøre med en afbildning, der relateres
~ekundært til den ydre verden, men med elemen
ter af en ny modalitet, der inkluderes i afbildnin
g,en af den ydre verden.
",
Den distante perception (den visuelle og
auditive) er selvfølgelig en overordentlig kompli
. ~eret proces, og udforskningen af den ~tøde~ ind
1" en mængde forhold, der synes at modsIge hman
,
den, ja undertiden virker uforklarlige. Men psy
l kologien kan som enhver anden videnskab ikke
opbygges alene 'som summen af empiriske kends
~ gerninger, den kan ikke slippe uden om teorien, og
hele sagen drejer sig om, hvilken teori den ledes af.
_ ~
I lyset af genspejlingsteorien er det »klassiske«
'I' skema til undervisningsbrug: lys-})-detJ projektion
på øjets nethinde--'Jcafbildning af denne projektion
hjernen, der udsender et eller ondet »metafysisk
r

t4u i

1
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a.f__
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andet end en overfladisk, groft ensidig
r også falsk gengivelse af den psykiske
ng. Delte skema [ører direkte til en aner~
af at vore 3anseor aner der råder over
ke energier« (hvad der er et a tum i ~<
den s
ild'nin fra den die, 'l'
V~I'~~tigJle_d;-Do~_t_ ~r .f,o~~tåe~ig_t, at ingen~'
se af dette _s~e~~ fOJ:__ pe!"~t:ptionsprocessen ,
fonner som udb_~_ci~!se_ '!1f pervcexci'tation, ;".
.1, _k(m§_tQ.1ktk~lL
mod~fier ~y-~ e~ {

:l.t_!o~~n~iI"~~_9~~~~"vx_~~e~_~li$~~ _,

nden side af problemet om den sanse~
subjektive afbildning er spørgsmålet om.,
olle ved dens dannelse Det er alminde
t, at indførelsen at k~egorien praksis i
esteorien er hovedpunktet i den skillelin~
til den ene side adskiller den marx~
fattelse af erkendelsen fra opfattelsen af
en i den førmarxistiske materialisme, og
anden side fra den idealistiske filosofi.
EE.~.~,sis . ,må ,væ~e,erkendelsesteori~ns

~~~.4~~gg~ti~~re'iY~~E~~g«~'SJi~r=~eE.ur~

&"

nspunkt bliver også bevaret som det før
undlæggende i de sansemæssige, kognitive
s psykologi.
foregående har vi talt om, at perceptio~
ktiv, at den subjektive afbildning af den
den er et produkt af subjektets virksom-'
nne verden. Men denne virksomhed kan
tås anderledes end som vrrksoffihed, der
det legemlige subjekts liv, altså fø?lt
mest en praktisk proces. Det ville selv
være en alvorlig fejl, hvis man inden for
en betragtede enhver perceptuel virk
hos individet som noget, der sker umid
form af praktisk virksomhed eller udgår
ra en sådan. Den aktive visuelle eller

Lenin. !-laterialisme og empirigkriticism6, s. 117
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auditive perce:ptions processer adskiller sig fra
den umiddelbare praksis, for både det menneske
lige øje og øre er blevet - med Marx' udtryk 
teoretiske organer 1 , ~un følesansen opretholder
individets direkte prak.tiske kontakter med den yd,,:, ~
re, tingsmæssige verden.. U d fra det foreliggende i
problems synsvinkel er dette en meget væsentlig 'I
omstændighed: men heller ikke den udtømmer
dette problem fuldstændigt. Sag~!1 <,er~ ..::lJ ik~
sllbjektets, i.~dividl1elle p,:~sis~~.m~!!.!?Indhe.g.ælu~L.
-1!f .d!E~eEneskelia.tJr~~E,1i~~9~QP~! g~,U:ridb.get f~r~ ,
de
kogllitive pr()(;esser.
Derfor overstiger ikke blot  \
- - ··-'~~
r-.::-~·
roenneskets tænknmg , men også dets perception i
\
vidt omfang i sin rigdom dets personlige erfarings
relative armod.
Den rigtige måde at stille spørgsmålet om prak
sis) rolle som grundlag og kriterium for sandheden
på inden for psykologien kræver, at man undersø~
ger, h y,SI.!" SL9: _Il'v_Q...~ t_g_RJ?E_~ksi? indgår i menne
skets perceptuelle virksomhed. Det må siges, at
psykologien allerede har tilvejebragt en mængde
konkret-videnskabelige resultater, der fører meget
nær til en løsning af dette spørgsmål.
§,om det allerede er. sagt, gør den psykologiske
forskning det stadi mere åbenlyst for os, at det
er "e e er
der spiller en afgørende rol- ~i:r i 'perceptionsprocesserne. I nogle tilfælde, nem
hg nar dISse led udtrykker sig i motorikken eller
mikromotorikken, frem træder de tydeligt nok.
I andre tilfælde er de »skjulte« og udtrykker sig
i forandringer (»dynamikken«) i de løbende indre
ti\stande i det reciperende system. Men de er der
altid. Deres funktion er ))assimilerende«, Ikke blot
"--"'="
--l
..
i snæver2 : men også i bredere betydnmg. Denne
sidste omfatter også den proces at »indoptage«
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1) Se Marx/Engels. Werke, Ergånzungsband, erster Tei1,
s. 540
2) Se A. N. Leontjev: Om den sansemæssige genspej
lings mekanisme. I: Psykologiens spørgsmål, nr. 2, 1959
(russ. )
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ets samlede erfaring med getlsLand~lllæs- 1\ "
omhed i den proce;-, der frembringer a[_;1
en. Sagen er den, at en sådan indoptagelkan ske som resultat af en simpe! genta
at nogle sensoriske elementer falder saffi- "
de midlertidige forbindelser mellem dem
res. Der er jo ikke tale om en associativ .~.
tion af manglende elementer i sensoriske
ser, men om, hvorvidt de fremkomne
e afbildninger er adækvate for de alme
skaber ved den virkelige verden, menne
r og virker i.
er med andre ord tale om. hvordan ~- ,
ens frembringelsesI2roces",underor.s:lDer..:;jg~j ,
et om t-roværdJ..gged.
1;/
os t11 illustration af dette princip igell
til nogle af psykologiens gamle, velkendte
virkningerne af den »pseJl.g.9~!m-F!j~ke«
perception. Som bekendt består den pseu
ke effekt i, at når man betragter objekter
en kikkert, der er sammensat af t.~.J?Cl,v~
sker der en lovmæssig forvrængning af
onen: objekternes næmlere punkter synes
de sig længere borte og omvendt. Som
ses for eksempel en konkav gipsmaske af
under en bestemt belysning som en kon·
efafbildning, og en reliefafbildning" ses
som en maske. Men hovedinteressen ved
enterne med pseudoskopet ligger i, at
pseudoskopiske fonn kun optræder, hvis
roværdig (en gipsmaske af et ansigt er
troværdig« set ud fra virkelighedens syns
m en afbildning i form af en konveks
ptur ) - eller hvis det på en eller anden
lykkedes at blokere assimileringen af den
udoskopiske form i det biltede af den vir
rden, der danner sig hos det pågældende
e.
har erfaret l at hvis man erstatter et men-
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Hcskehoved, del' er lavet af gips med hovedet af
_et virkcligt rnenneske, så opstår den pseudoskopis
ke eHekt overhovedet ikke. Særligt illustrerende er
-forsøg, hvor forsøgspersonen, der er udstyret med
pseudoskop, samtidig og i et og samme synsfel t
.får forevist to objekter, både et virkeligt hoved
og en konveks gipsafstøbning af det, så ses men
neskehovedet som sædvanlig, men gipsen perci
peres pseudoskopisk, dvs. som en konkav maske.
Men sådanne fænomener forekommer kun, hvis
den pseudoskopiske form er troværdig.~ anden
Lt..J egenskab ved den pseudoskopiske eff~ki er, at for
{' at den kan opstå, er det bedst at fremvise objek
tet på en abstrakt, ikke tingslignende baggrund,
dvs. uden for et system af konkret-tingsmæssige
forbinde1se?delig udtrykker det samme trovær
c,/ dighedsprincip sig i den helt forbløffende effekt,
t' at der kommer sådanne »tilføjelser« til den sete,
pseudoskopiske fonn som gør dens eksistens objek
tivt mulig. Hvis man således foran en eller anden
flade placerer en ·skænn med åbninger l hvorigen
nem man kan se dele af denne flade, så skal vi
ved pseudoskopisk perception få et billede som
dette: de dele af fladen, som er placeret bag skær
men og er synlige gennem dens åbninger, skal
:pereiperes af forsøgspersonen som liggende nær
mere ved ham end skærmen, dvs. de skal ligesom
hænge frit foran skærmen. Men i virkeligheden
forholder tingene sig anderledes. Under gunstige
omstændigh~der ser forsøgspersonen, som det og
·så bør være tilfældet ved pseudoskopisk percep
tion, dele af fladen bag skærmen som om de var
foran skælmen. Men de »hænger« ikke i luften
(hvad der er utroværdigt), men opfattes som rum
'lige, fysiske legemer, der stikker frem gennem
skærmens åbninger. I den sete form opstår der
'tilfojelser i form af sideflader, der danner disse
fysiske legemers grænse~g til sidst dette: som
systematiske undersøgelser har vist, ~r de proces
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ingen af forsøgene med pseudoskopet
vfølgelig ingenlunelf': i dette, at man un
mte betingelser kan få en falsk subjektiv~
ldning ved at skabe en forvrængning af
en af de foreviste- genstande på nethiIl
jælp af en speciel optik. Deres virkelige ~
(og det gælder også Strattons} Kohlers

j

i L.!

f

I

l

l

klasSiSke.)~kroniske« forsøg) best.å r i d.en ~i
de har åbnet for at studere en sådan
ng af den information, der ankommer
nsoriske »indgang«, at den underordner,
bjektive virkeligheds almene egenskaber,
nge og lovmæsslghecler. ,Dette er et
mere fuldstændigt udtryk for den subjek~
nlngs ger.standsrnæssighed, som her vi
ke blot i sin oprindelige relaterethed til
jlede objekt) men også i ~latereth~~s
nstandsmæssige verden i det hele taget. 1
er sig selv,. a~ der anel~~);;'~
ille,c;Ic a! ,denne vel·den hos det pågæl
meske. Men det dannes jkke hm på et !
rt sansernæssigt niveau} men. også på j
cndclsesmæssige niveauer
som re5111- 1
mdividet sætter sig i besiddelse af d~n._I
æssige praksis~_ erfaring,_.'Cwm:J!~. \ ':
roglig [orm,"- i systemet af b~t dnin er.,' , :

_~an,~.:~~),~l9~~~_1.~~~!l~m",~.,Q~~-6~)

EThJ!:w!~~~"",r..!lg~~~A\!c<;lk'~~-

\;,";;t';;P,;,i;;;,e~~';,_,~';'~~'!'~~~\~J2~;. \ 0;
sr~;;:-~t~~;~\;';~~;,;(r~~;t~;j~:; J \)

ig uvægerligt ind i en dobbelt abstrak~

j,

lion i sin anaiyse al perceptionen: <lbstraktion ar
nCllllcsket fra. samfundet og abstraktion af det
pCl'ciperede olJjekt ha clets sammenhænge med
den gemtandsmc:ssige virkelighed. Den subjekti
ve, .:;ansernæssige afbildning og dens objekt op
l:-ådte som to over for hinanden stående t i n g.
I\1en den psykiske afbildning er ikke en ting. Stik
imod de fysikalske forestiUinger eksisterer den ikke
i hjernens væv i form af en ting, ligesom der hel~
k:r ikke eksistecer nogen »tilskuer« til denne ting}
det kunne da kun være ånden) det åndelige »Jeg«.
....
t

iI

r~esKe
ved h]æJr>: t:•.af:::.i.sin
hjerne
organer
~~n_,_.d.
""~~'.
r.k. e. .l.~ge
. •0".g. og
Virk..sine
,,-nd.:'..'
ID... :_n._,., .

perciperer ydre obj?~\,ti.-:"l:!.F";;'_.Jj,,wJ;i:iaiiLlQi'

~:~~r;es~.~:..E~tC:p:ae~§~ s.anscmæ~ti~~_~[b!~~hlW~.

ae

Lad os understrege det endnu en gang: o ~7"
. t e r il e s [remyæden, og ikke de aJ dem fremraTa-,
te fvsloTolZisre-til;,taTI"de. "~_~~-Under perceptionen 3ker der uophørligt en
aktiv proces, hvor den reale virkelighed »drænes<
for sine egenskaber; relationer osv., som fikseres
i. korte eller langvarige tilstande i de reciperende
systemer, og en reproducering af disse egenskaber
i aandlinger (akter)} der danner nye afbildninger,
i genkendelses- og erindringsakter.
Her må vi på ny afbryde fremstil1ing~n mC'd eT',
beskrivelse af en psykologisk kendsgerning, der
illustrerer det netop sagte. Alle ved) hvad det vil
sige at »gætte fikserbilIeder«. Pti et billede skal
man finde en i dette billede ma~keret afbildning
af en genstand, som nævnes i et ~pørgsmål (f.eks.
»Hvor er jæge-ren?(( osv.) .'. Den trivielte forlda
ring på, hvordan perception (genkendelse) af
den søgte genstand foregår, går ud på, at drn
"h'T" som resultat af successive .:ammcn!igningcr
mellem den vi:meHe afhilc~ning af den givne gen
stand, sub.:ektC't: er i besic1de!se
og de enkelte
komplekser af billedets elementer. Hvis denne af
bildning falder sammen ILed et af billedets kom~
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er det Lil »løsningen«. Denne forkla
) alligevel la:llkl SOtll en slags )iF~r;rdlgc« d<LltlLc1.'iCr,
ed andre ord ud fr,a foresti!lingen orn lo
( der opbevares i :lUkOllllne]sens l11agasine~" .Del er ,
ammenlignelige ting: afbildnIngen inde i
. let at SC, at en sadan opfattelse af forestilImgerne (
hoved og tingens afbildning på billedet.
stemmer godt overens med den formelt-logiske
år de vanskeligheder: der opstår under
fremstiUing af konkrete begreber, men den er i
es, tilskrives de det forhotd, at den søgte
skrigende modsætning til den dialektisk-materia
ke er tilstrækkeligt UdSk.ilt og ufuldstæll
listiske opfattelse af generaliseringen.
det, hvad der kræver gentagne tillemp
)/
Vore sansemæssigeJ generaliserede afbildninger
[..",ro"
afbildningen~n sådan forklarings B2Y_:
indeholder ligesom begreberne bevægelse og, føl~
rimelighea.-ha~ givet forfatteren id~en
g~lig, modsigelser., De genspejler objektet i dets
e simpelt eks erimentcierbestår i, ;t
sammenhænge
og formidlinger. Det
mangfoldige
"
giver forsøgspersonen nogen oPlYSriU)"'g
betyder,
at
ingen
sansemæssig"",viden er et stivr1?'
det er tor en tmg, der er maskeret pr
Selvom
den godt nok opbevares i men
aftryk.
rsøgspersonen linstru -tIonen: » oran
neskets
hoved: er det dog ikke som en »færdig«
De nogle almindelige fikserbilleder for
ting, men kun virtuelt: ~ i form af fysiologiske
at finde den ting: der gemmer sig på
hjernekonstellatloner, der har udformet sig, og som
m.« Under disse betingelser kunne pro
er
j stand til at realisere den subjektive afbildning
forløbe efter skemaet: sammenligning
af
objektet,
når
det viser sig for mennesket snart
ildning af tingen, der opstår hos for
i
det
ene)
snart
i det andet system af objektive for
n med den afbildning af den, der lig
bindelser.
Forestillingen om objektet rummer ikke
ets elementer. Ikke desto mindre løste \
blot
det
ens ved objekterne~ men også hvad man
onerne opgaverne. De »uddrog« afbild
kunne
kalde deres forskellige facetter} herunder
ingen af billedet, og der aktualisered~s
også sådanne, som ikke »kan lægges oven på hin
personerne en afbildning af den dem
anden«, ikke står i strukturelt eller funktionelt
enstand.
ligheds!orhold til hinanden.
u kommet til et nyt aspekt af proble
Ikke
blot
begreberne~ men også vore sansemæ5~
en sansernæssige afbildning, for_estilli[/,
s~ge
f~restillinger
er
dialektiske~
derfor er de også
m. I psykologien bruger man ofte fore
i
stand
til
at
udføre
en funktion, som ikke kan
betegnelse for en generaliseret afbild
den
rolle, fikserede skabelon-model
reduceres
til
er »indskrevet« i hukommelsen. Den
der
Svarer
til de påvirkninger} receptorerne
ler,
stantielle opfattelse af afbildningen som
har
modtaget
fra enkelte objekter, kan spille. Som
te til en substantiel opfattelse også af
p
s
y
k i s k a f b i l d n i n g eksisterer de uadskIlk~
n. Den er da en generalisering.. der
lIgt
fra subjektets virksomhed.=~-IYlder".meQ;
resultat af, at sansernæssige aftryk læg
dEn rigdom, ~er er akkumuleret i dem og gør den
å hinanden - ligesom ved Galtonfoto
levende og skabencle.
g associativt forbindes med en ordbe·
...
Skønt muligheden for omformning
ation) af forestiUingerne er faldet væk
Problemet om de sansemæssige afbildninger og
ammerne af en sådan opfattelse, blev de
forestillingerne er opstået for psYkologien allerede

-=-:c=-------

e trin ar dens udvikling. Ingen psykoto
kunne, uanset hvilket filosofisk grl1ncl~
ud fra, komme uden om spørgsmålet
nsningers og perceptionens natur. Man
ikke undre sig over, at dette spørgsmål
emnet for et umådeligt antal arbejder,
g eksperimentelle. Deres antal fort~
at vokse hurtigt også i vore dage. Som
man se en række enkelte spørgsmål
jdet overordentlig detaljeret, og der
t næsten uoverskueligt videnskabeligt
Men uanset det, er den moderne psyko
langtfra at have mulighed for at skabe
et, ikke-eklektisk begrebsramme for per
der kan omfatte dens forskellige ni~
mekanismer. Dette gælder især for den
perceptions niveau.
åbnet nye perspektiver i den henseende
gorien, p-~-y~J.s!c_g~~J}lip-ejljE& hvis viden
oduktivitet ikke længere kræver bevis,
agt ind i psykologien. Men denne ka
kke behandles uden for dens indre sam
med andre grundlæggende marxistiske
D~rfor" ~r<:ever i~d~øringen af katego
jli~'g' i de~ ~i~~n;k~belige psYlsgl.Qgj
s eri- --ombygp.i}1g af. h_~l~ dens kat~g9~
De første problemer, der viser sig på
er problemer om virksomheden, be
og personlighedens psykologi. Den
rn"tilling drejer sig derfor om en teore~
af dem.
J(ajJite!

lIf

VIR[{SOMHEDSPROBLEMET I
PSYKOLOGIEN

to analyseskemaer

1. To fremgangsmåder inden for psykologien 

1) Se Karl Man.;:. Skrifter i udva.lg. Den tyske ideologi
Filosofiens elendighed (Teser om Feuerbach), s. 13

I de seneste år er der sket en accelereret udvik
ling af sovjetpsykologiens enkelte grene og af den
anvendte forskning. Men i dette tidsrum har man
ofret den almene psykologis teoretiske problemer
meget mindre opmærksomhed. Samtidig har
sovjetpsykologien, der udvikler sig på grundlag af
.Jen marxistisk-leninistiske filosofi~ udarbejdet en
principielt ny måde at opfatte og undersøge det
psykiske på og har først af alle indført en række
meget vigtige kategorier i psykologien, kategorier,
der behøver en fortsat gennemarbejdelse.
Blandt disse kategorier er det kategorien y i r k~
s o m h :d, der har den største betydning. Vi ~mIn:
der 'om Karl Marx' berømte teser om Feuerbach,
hvori det siges~ at hovedmanglen ved den tidligere
metafysiske materialisme bestod i, at den opfatte~
de det sansernæssige alene i fonn af betragtning
og ikke som menneskelig virksomhed, prak-s,i~;; »at
den aktive side, i modsætning til materialismen
blev udviklet af idealismen«, som dog opfattede
den abstrakt og ikke som menneskelig virkelig,
sanselig virksomhed 1 •
Sådan var tingenes tilstand da også i hele den
fønnarxistiske psykologi. Ja, for så vid t også i den
moderne psykologi, der udvikler sig uden for marxM
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gså inden for denne psykologi fortolkes
den',' enten inden for rammerne af en
opfattebe cHer i~;haturvidenskabelige, ef·
almene tendens materialisliske, retninODl det passive subjekts reaktion på ydr,e 11
er, som er bes.temt <~f dett~ subjekt§ ,! i
,
organisation og dets indlæring~ Men net- i I ',I ;
opdeler s~. ogs~ psy~ol()gien i 'den' nattir~ \

:l0IQ_~~n5t~_~J_. J~~~~!'!Y_~9~ls~~p.~psY~-91Qgl,,> .

~-~~!~.~~i~.~.«. De krisefænomener, der er
C-psykologien i denne forbindelse, eksistedag; de er blot »gået under jorden« og
un for dagen i mindre gennemskuelige

or vore dage karakteristiske, intensive
af q~),!j!!l~[1ii§.~Jplig~Ee..Js>rsk~ng~o ,der '!
psykologien med neurofysiolog1e~,-'med '
kken og de matematisk-logiske discipli
sociologien og kulturhistorien, kan i sig!
u ikke føre til løsning af den psykologis
kabs fundamentale metodologiske pro~

y ~:L,:t la~:,.~~,:~,"!t.?:,-llJ.e,~~~.,.f.9.E~.!-<::::~':~.9,~n I

~~,~.~_,,_~

.~ii,~en~' li!~ . e!i.l:;~D$_J:tsig.L9KLsÆ~~;,-!yper 1).(;.- -:
k -errer".. ...sociologisk reduktionisme, der 1f
ykologien i fare -for at mIste s~.K~~.-!~I!.g,,,il
'.!reIJerikKe(len:omsTær\argned at striden
e forskellige psykologiske retninger nu har
tidligere skarphed, vidner om teoretisk
: den militante behaviorisme har veget
or den kompromisprægede nybehavioris
som nogle forfattere siger: »den subjek
viorisme«), gestaltpsykologien har veget
or ny-gestaltpsykologien og freudianismen
udianismen og kulturantropologien. Skønt
»ekle_~tis,k« hos amerikanske forfattere
betydr'ilrig";om noget nær den højeste ros,
tiske positioner endnu aldrig ført til et
ltat. En videnskabelig syntese af hetero
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gene komplekser: af de psykologiske resultater og
generaliseringer, man har 'fundet frem til, kan gi
vetvis ikke opnås ved simpelt hen at forene dem i en
fæUes indbinding. Den kræver en videregående
gennemarbejdelse af psykologiens begrebsmæssige
arkitektur, en :-;øgen efter nye videnskabelige teo·
rier, der kan holde sammen på de udskridende
fuger i den psykologiske videnskabs bygningsværk.
;i I al mangfoldigheden i de retninger} der er tale
Jorn} består det, der er fælles for dem ud fra et
11 metodologisk synspunkt i, at de går ud fra et to
l!.
leddet analyseskema: indvirkning på subjektets
',reciperende systemer-;,fremkomst af reaktive,
'~. objektive og subjektive, fænomener, der et frem
'jkaldt af den givne påvirkning.
Dette skema optrådte med klassisk klarhed
allerede i forrige århundredes psykofysik og fysio
logiske psykologi. Den hovedopgave, der på den
tid blev stillet, var at studere bevidsthedselemen
ternes afhængighed af de forskellige parametre
ved de stimuli, der fremkaldte dem. Senerej i be
haviorismen, dvs. med henblik på studiet af ad
færden J fik dette skema sit direkte ud tryk i den
kendte formel S -:K
Det utilfredsstillende ved dette skema lå i, at
det udelukkede den indholdsrige proces J der rea
liserer subjektets virkelige forbindelser med den
genstandsmæssige verden J dets genstandsmæssige
virksomhed, (Tysk: Tatigkeit - til forskel fra Al<
tivitåt) fra forskningens synsfelt.
~ed
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~e .,~It:~~.~~r~,.P~_Y~~.Qfy.siol~i_s,~~_",.~~_~~~i§ro~r. Men
I rUaI~- behøver blot at b~væge sig uden for disse
\ snævre grænserJ så viser dens utilstrækkelighed sig
straks. Dette har også tvunget tidligere forskere
til, når de skulle forklare psykologiske kendsger
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at antage en indblanding af vIsse særlige
i'.åsom aktiv apperception, indre intenlion
t vil sige til alligevc1 at appellere til subjek_ 1
ksomhed, men kun i den:-> af ideali~men
erede form.
'
principielle vanskelighec1er, del loiecldec1e
skema og det »umiddelbarhedspostulat«i,
uler sig bag det, skaber inden for psykolo
ar fremkaldt ihærdige forsøg på at komme
kema til livs. Nogle af disse forsøg har fun
ryk i en understregning af det faktum, at
gerne af ydre påvirkninger afhænger af de·
brydning hos subjektet, af de psykologiske
enerende variable« (Tolman og andre) som
riserer dets indre tilstand. I sin tid udtryk. '
. Rubinstein dette i en formel, hvor det
»')'clre' '~rs~ger virker gennem indre betin
. l?e:nn~ f~~eler.se~vf~lg·d.ig, u?c~trid~~ig.
vis. d~~_ ,::~(l.iridre .b-~tl~_g~fsf;:·io~t~~·_ d-e', s1fc~'

~}~ '.nyt., <~-Se~~ fkk;;-r~~~~d~ -g~~~t'and-~

g,. ~så _"til~øjti '·aE;t"!.~~e ~_ ~::;1l~skeIP'aet. I!qget

y(}

"jo -p! f~rskellig måde i deres vekse1virk~
e.~ andre genstande, når deres tilstande
'S~'2På en fugtig og blød jordbund kommer
elige fodOlpor, men ikke på en tør og sam
sset. Så meget tydeligere viser dette sig hos
og hos mennesket: det sultne dyr vil reag-e
erledes end et mæt på en fødestimulus, og
menne3ke, der interesserer sig for fodbold,
diskussion om kampens resultat fremkalde
anden reaktion end hos et menneske, der
lt ligeglad med fodbold.

•

~oerrger' 'uden 'lV1Vr~adrærdsanaiy~en,"me~_

ffJrin~cn af ..begre~et ... »interven~reJ1de

Væren

D. N. Usnad5e. Psykologiske undersøgelserJ Mo~

6, ,. 158 (nm.)

L. Rubinstein.
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den ophæver på ingen måde det nævnte umiddel~

ae

t

JA .

1'1

oarhedspos.tula.t. Sag~n er jo;. a.t. S.køn.t. de.. v.ar.ia... lJl~,
Cler her er t~l~ om" nQ~. er jDJ~.ry~~er~f.l9-.e:,,s~ ef i
~
de...t ...k-~~-_·i_ ~.~t;y~.!1:ing~n: subjekt~t~ egne, indr~'I':\
KV; tiIstanae~-Dette gælder også for '>;moiiVerende rak~~
~;-'l'>ehov og drifu,r. Arbejdet med disse fak- I
tarers rolle er som bekendt gået i helt forskel- )
lige retninger, - i behaviorismen, i Kurt Le- !
wins skole og især i dybdepsykologien. Men trods :
alle de forskelle, der er mellem disse retninger og I
trods forskellene i opfattelsen af selve motivatio-[
nen og dem rolle, er det væsentlige ,forblevet J
uforandret: motivationen stilles op over for virk-\
somhedens objektlve betingelser, den ydre verden.'
Der er grund til at beskæftige sig særskilt med
de forsøg på at løse problemet, der er kommet fra
A,- den såkaldte kulturologis s;de. J;._.':Y1ute_,> der er
anerkendt som grundlægger af denne retning, har
':ldviklet ideen om den »kulturelle deternlinering«
af fænomener i samfundet og i individernes ad
færd. Menneskets og det menneskelige samfunds
fremkomst har ført til, at de tidligere direkte, na
turlige forbindelser mellem organismen og miljøet
bliver 'ionnid1et af kulturen, der udvikler sig på ba
~is af den materielle produktion2. I den forbindelse
fteIutræder kulturen for individerne ,i {orm af be
tydninger, der videregives med sproglige symboler /
tegn. Med dette som udgangspunkt foreslår White

,~,
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1.) L. White. The Science of Cu[tU'Te~ New York 1919
2) Ihns henvisning til, at samfundet er organiseret på
~rundlag af ejendomsforholdene, har undertiden givet
anledning til at regne White for tilhænger af den his to
cj~ke materialisme. En af hans apologeter har faktisk
i den forbindelse gjort det forbehold, at den historiske
materialisme hos ham ikke kommer fra Marx, men fra
»den sunde [oITIuft«, fra selvopholdelsesideen (business
of living). H. Barnes. Outstanding Contributio'fts to An
tropology, Culture, Culturologie and Cultural Evolution.
New York 1960 _ Red.
6-1'842
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X

kulturelle

stimuLi....::-adtærd.

et skema for menneskets adfærd: men

organisme

fOlmel giver en illusion om, at umid
spostu~atet er overvundet sammen med
aet; som er dets konsekvens. Men ind
af kulturen, der kommunikeres af tegn
som et formidlende led i dette skema l pres
rlig den psykologiske forskning ind i kred
vidsthedens fænomener, den samfunds
og den individuelle, Der sker en simpel
g: den af samfundet udarbejdede tegns
etydningernes verden, indtager her gen
denens plads. På den måde står vi igen
det toleddede skema S~R, blot fortolkes
nu som »kulturel stimulus«, Det samme
Whites senere formel også, den han
at forklare forskellen idetelmineringen
ke reaktioner (minding) hos dyrene og
esket. Han skriver denne fonnel sådan:
(Vb) - hos dyrene,
f(Vc) - hos mennesket,
r variable, m er det psykiske, h er legem
nde (bedy) og c er kulturen.
rskel fra de sociologiske opfattelser inden
logien, der stammer fra Durkheim, og
en ene eller anden måde bevarer ideen
menneskets vekselvirkning med den gen
ssige verden er det primære, kender den
amerikanske kulturologi kun til »ekstra
objekters« indvirkning på mennesket;
r et kontinuum, der udvikler sig efter
»supra-psykolog:iske« og »supra-sociolo
ve (hvad der også nødvendiggør en sær

skab: kulturologien). Ud fra d<w!;_!<JJJ,"
,,~XZ:~E~!~Z;~~t""~~ >oe.~!J,,~;:§~~I~§~I~1i~,j!ldi~q

-
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<
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ana~

'k,<:ttal~sator« ,0&, ~t »llØ~ksll1ili~« for den

);-ci2.~~~~~~Oi~~~~J~(~---·_· ~-----,

5.

nske anden udviklingslinje for den

te. The Science o/ Culture1

lyse, der udspringer af umiddelbarhedspostulatet,
blev skabt med opdagelsen af adfærdsreguleringen
ved hjælp af feed-back, der blev præcist forrnu·
leret allerede af N. N. Lange.'
Allerede de første undersøgelser af de kompli
cerede motoriske processers opbygning hos men
nesket, hvoriblandt specielt må nævncs N, A. Denl
steins arbejder 2 , der viser betydningen af refleks
ringen med feed-back; skabte mulighed for at
forstå mekanismen i en bred kreds af fænomener
på en ny måde.
r den tid, der er gået siden de første arbejder,
der blev gennemført allerede i trediverne, har
styTings- og informationsteorierne fået en ahnen
videnskabelig betydning, som omfatter processer
både i levende og ikke-levende strukturer.
Det er ganske interessant at se, at de kyberne
tiske begreber, der er blevet udarbejdet gennem
disse år, er blevet opfattet som ganske nye af de
flcste psykologer. De har ligesom fået deres gen
fødelse i psykologien, en omstændighed der har
givet nogle entusiastiske tilhængere af den kyber~
netiske tænkemåde det indtryk, at man endelig
har fundet et nyt metodologisk grundlag for en
-altomfattende psykologisk teori. Men det viste
sig meget snart, at den kybernetiske fremgangsmåde
inden for. psykologien også har sine grænser, som
man kun kan komme over ved at betale den pris,
der består i at erstatte den videnskabelige kyber
netik med en slags »kybemetisk mytologi«. De
ægte psykologiske realiteter som den psykiske af
bildning, bevidstheden, motivationen og målsæt
ningen blev faktisk tabt på gulvet. I den forstand
skete der også en vis afstandtagen fra de tidligere

~
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1) N. N. Lange. Psykologiske undersøgelser, Odessa
1893 (ru>s.)
2) Se N, A. Bernstein: Bevægelsens fysiologi. l: Koma·
di, Slonim og Farret Arbejdets fysiologi, Moskva 193-l
(russ. ); N. A. Bernstein. Om bevægelsernes opbygning,
Moskva 1947 (russ.)
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der havde udviklet princippet om akti
forestillingen om reguieringsniveaucr, her~
specielt de genstalldsmæssige handlingers
g de højeste kognitive niveauer.
moderne teoretiske kybernetiks begreber
t meget vigtigt abstraktionspla~, der gør
gt at bt::skrive eg~nskaber. ~e_~ s'try_~turen:
gelserne j er. rneg~t _bred ~red,s__ ~J proc~s
tkke kunne beskrives ved hjælp af det tid~,
re,b~~PI)ar_it.'Me"nsamtidig -~r- u~dersøgel~
finder'~sted"på dette nye abstraktionsplan,
res ubestridelige produktivitet, ikke j' sig
and til at give løsningen på det ene eller
ecielle vidensområdes fundamentale me
ke problemer. Der er derfor ikke noget
alt i) at heller ikke indførelsen af begre
styring, informations processer og selvregu
ystemer: i psykologien ophæver det nævn
elbarherlspostulat.
lusionen må blive, at ingen komplicering
prindelige skema~ der er et resultat af det
at, så at sige »indefra« er i stand til at
metodologiske vanskeligheder, dette ske

bragt psykologien. For atblive ~LI!J.e"l,d.~

,~E~~!t~~_~~!!.ol~"9,9_~4[aii~~~~1.~LI1J~<i~e~f

!_~.~~_~~t_~!;.~'~91L9~~t!!,!-~Q~I]}~!Li~~k~~. g:o/~~ .
\i;:,:..;,!!~I<!.J,,!.!!.'!!.i.<!sklb<lW~~!J\.a.tet.

hovedtese, som skal begrundes i den vide~
illing, går ud på: at der bliver åbnet en
vej til at overvinde dette, med D. N. Us
dtryk, »skæbnesvangre« (for psykologien)
med indførelsen af kategorien genstands
irksomhed i- psykologien,
vi nu fremfører denne sætning, er det nød
med det samme af præcisere- den. -Def e"r
netop om Vi1ksonz~_~_d og ikke om adfærd
de nervem~;'i~g~';>'''fysiplogiske processer,
iserer yirk:~..o~heden. S~gen er) at de »en
g den terminologi, man ,n_å, frem til gen

••... ....
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nem analysen, og med hvis hjælp man beskriver
på den ene side adfærdsmæssige, cerebrale eller
logiske processer og på den anden side genstands
mæssig virksomhed, - ikke falder S3,mmen.
Der har altså udviklet s.ig følgende alternativ
inden for psykologien: ente}], bevare det toleddede
skema som det grundlægg~~de: objektets i7ldvirk
ning---7forandring af subjektets aktuelle tilstande
(eller hvad der principielt er det samme: S ---7R)
~lle! gå_ ud Jra ,~,t,Jreledde.t_ske~a, der sC?~ _~it

formidler.

meiI~~~te led c( ~!E,c:lh~~§t~_ terr;d~~s« )-- ind~'
stl~je~tets "yirksS~I]1h~.Q_~.9~~J?etI~~els~r,_ .Inål og

iril<!ler,g;;isy~r i(Cdin,rd;tl~ der
L

I

.1,

i

tqi~i~aeIser~e~~if~~ d~~:'--~
--
-~~
Lader vi problemet om det psykiskes determi
nering være vor synsvinkel, kan dette alternativ
formuleres således: enten stiller vi os på den po
sition, som hævder, at bevidstheden bestemmes af
de omgivende ting og fænomener eller på den,
som hævder, at bevidstheden bestemmes af men
neskenes samfundsmæssige væren, som efter Marx)
og Engels' definition ikke er andet end deres vir~
kelige livsproces~.
Nf"~l._~vad "LJ]'!.. <:!~t.me1!Deskelige.-li.v2 . .D~
f ".irk. I

~\ illdl>.egr"bet, ..elIer mere". r~.i~Ls: ~=et

1_

I,,'

virksom~eden, at objektets Qy~~g?:~g-1il ~ "i

~?~~9.,~E_~_.der ,~il stadighed afløser hjnanden __ Det \

er ne~op

I vlfkso-~hed_en ske~. sa-,?~idig _deIl:~ _eg~J1.,,~yit,k~Qro:: ;'1 i

,~~~f~~~~_F~~~~:~:'-~?~,-_~-~full~~jli~_g~~~:=Jl~4,~~ ,~ ste~.

.-

•..•.. _----
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1) Se Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den tyske ideolo~
.~i. - Filosoliens elendighed, s. 33 (Den tyske ideologi)
2) Karl Marx. Skrifter i udvalg. Bidrag til kritik af
'den politiske økonomi, Indledning fra Grundrids, Rho
dos 1974, s. 201 (Indle-dning fra GrundrUG)

e";l-proces~--l-lvoi~raer'~s~ei e!}
~'~·e-r;:-~kH·~--' over:--aIl~-mel1em=-orerne -';;sub;ekt=-~b
I g~~_.'!K ...~.,~.:!L-g;""_~~~ .._J?:.~" ....".• ~._~ ..•,,-....__ •
, jekt«. »1 produktionen objektiveres personen, i kon
sumtionen subjektiveres tingen«) bemærker Marx\!.

uI v1fkSOiTI1ie-åen-slgsom
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ategorien genstandsrnæssig
ed

mheden er en molær, ikke additiv, enhed i
mlige, materidle subjekts liv. I snævrere
ng, dvs. på det psykologiske plan, er den
d i livet, der Jonniclks af .den psy.kiske
ing) hvis reelle Junktion består i~ at den
er subjektet i den~enstandsmæssige ver
rksomhed.en. er ~eg.",andJ.~_..or,d _ikke el)'
og ikke ens~mlingaf reakti~n~r,-.p?:~~_.. ~t,

~~.~,!}~.s~~,~_t~E<_:IE.e_~~~,i_~~ln~~E~._?\:'.~Eg~n.[e

Jo~.~,tiont?~ .. og _!E_~d sir:t. __~g~~ ~_~vi~If!Jg.
øringen af kategorien virksomhed i psyko
orandrer hele den psykologiske videns be
ssige struktur. Men for at dette :'>kal være
, må man tage denne kategori i hele dens
dens væsentligste afhængigheder og deter
ner: fra dens strukturside OK i dens speci
namik, i dens tQlJ'k.~.ilige,"~.r~er_ Clg forD:1.~r.
jer- sig 'med'- ;'~dre ord om at svar~' på .
ålet om) hvorledes virkso~l1hedskategorien
i psykologien. Dette spørgsmål rejser en
oretiske problemer) der endnu er langt fra
sning. Det siger sig selv, at jeg kun kan

ge mig med nogle af dem.

'en'teri-

I1eskets psyk()lo~~ ha~ ,<it /?ore med ~onkre
d-ers, virliso,iJ1!leCG ~aer
find~r steYd
ber~b~;t ~k~TIekti~e betingelser; blandt de
de mennesker, sammpn med dem og i
med dem," eller alene over for den omgi
enstandsmæssige verden; ved drejeskiven
skrivebordet. 1-1en under hvilke betingel
ormer menneskets virksomhed end finder
hvilken struktur den end måtte antage,
n ikke betragte Jen løsrevet fra de sam
ssige relationer, fra samfundets liv. 1._ ~l

ngf()ldig~ed udg~r .c.Iet rneqp-esJeelig~ jnd!v~ds

hed·et"sYstem,. -d~r er indeholdt .i de sarTI;
ssige relatlone~rs ·~)'St~~. Ud~n 'f~~- diss~

Man_ må

i~_æL

a,<;\yare mo?: at opfatte

menne~

relationer eksisterer der overhovedet ik~e men
neskelig virksomhed. Men netop hvordan den ek
sisterer, det bestemmes af de former og redskaber
for det materielle og åndellge samkvem (Verkehr)
der er frembragt ·af produktionens udvikling, og
som ikke kan reali~eres andededes end i konkrete
menneskers virksomhed 1 •
Det siger sig selv, at hvert enkelt menneskes
virksomhed derfor afhænger af dets plads i sam
fundet, af de vilkår, der er hlevet dets jod, aR af
hvordan virksomheden bygges op under indivi
duelle, ikke-gentagelige omstændigheder.

over-

.

sl}ets virksomhed som en relat'ion Inellem menne
ske-t og et
for cle-t -:~tå~ncte S~D1fJIJl:L Det"
~r 'nodvendigt at nnd~rstrege dette, fordi de po
sitivistiske ideer) der nu for tiden oversvømmer psy
~ologien~ pa enhver måde søger gehør for ideen om
det enkelte menne:)kes konfrontation med samfun
det. For mennesket skulle samfundet -kun udgøre det
ydre miljo, som det er nødt tH at tilpasse sig for
ikke at blive »maladapteret« og for at overleve,
fulds'tændig ligesom dyret er nødt til at tilpasse
sig det ydre, naturtige miLjø. Ud fra dette syns
punkt udformes menneskets virksomhed som resul·
tat af dens (virksomhedens) reinforcering, som
dog ikke behøver at være direkte (f.eks. gennem
den vurdering, der udtrykkes af »referencegrup~
ppn«). -på der:! J?l~(k glt:mrnt;r__ m~.n_ det vigtigste ~
at i samfu~de,t_ fiJ.:lder mennesket ikke simpelt_~e.n
ydre ,beting~lser, som_'d~t m~J~drette_ ..s in virksom- "
hcddte-r',_ '~cn ~(:sc1vc cli§~S- saxnf~'~·;~'smæs~ige.. be-'
tingeiser i~deh~l-der' ~otiveine-.~g ~ii.ene}o~-.~~ts·
;irk~~~h~d sar~~ -dens' r~ds~abt:r. og-1:P~t(lsl_~·r:, :k9rt

-~~- -_._--~~-,'-

..

,-.~~~,,-~

sagt, at ~}..~!~~,~~:L.EE~~~~y:;e~er .samfqX:.ill~~~~l~_JE~~
mernes virksomhe"d. Dette betyder selvfølgelig in

l) Se Karl Marx. Skrifter i udvalg. Den lyske ideolo.
gi-Filosofiens elendighed. s. 27 (Den tyske ideologi)
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at deres virksomhed kun personificerer
s relationer og dets kultur. De (virksom~
samfundsrelationerne m.m. - 0, a.)
mmen af komplicerede transformationer
nge, således at en direkte henføring af det
et andet ikke er mulig. Far den psykologi,
rænker sig til begrebet »soci,alisering« af
psyke uden at analysere dette begreb
forbliver disse transformationer en vir
, Denne psykologiske gåde kan kun løses
dersøgelse af den menneskelige virksom
velse og dens indre struktur.

n - slg~r: k~ns'i::it~-;;~'~'rlde;' karakteristik ~r

N \,~_~

omhede0~_,grundlæggende" eller som man

!

j

t;3xLds.mæS~ighed.....•.<"E.g.~n_tl~g, -ligg.".,.er de_~ a~-. \
elve ~egr~bet yirksomhed .irnpJkit et be
dens genstalld JGegenstand). Udtrykket I

lø~_ ,~i~~ks9,m_h~d_<cmanil~[ _~ enl!X~,L m~-

virk~omhecl kan" ,s.y p,~,s , ,g:enstanlisløs,

id~ns~aE~T[g',--u~~er~~g;!,s~,~_~r~~j~~§~qq~))-e~;

ined
-den

I~,~l?_~y~~-,~{([hecL_ at d~,~~,_g,~0§~~!1d
s: I
forbindelse kommer virksomhe
'~nd til at optræde på en dobbelt måde:
i sin uafhængige eksistens som noget,
kaster sig subjektets virksomhed og om
n, sekundært - som genstandens afbild
produktet af den psykiske genspejling
genskaber, der finder sted som resultat
ets virksomhed og "ikke kan ske på nogen
de.
2~~_den _~g d~,!'! p_sykJsk,e, _g~,I!sp~jJ~pg, ,/i.~
e i deres,kimtilstand (~vs. i ~el5Yndl~{s~~p

p~t!~nj !fyl,Qge_~~s~~c~, Q~~,a;L~,~i~_~c,$~n-_

sige natur. Man har således påvist, at or
11~ -i et 'homogent, om end foranderligt,
kan udvikle sig i form af en kompIke
t system af elementære funktioner, der
r deres eksistens. Først ved overgang til
diskret miljø, dvs. til et liv i gen~

<j

It' ,
,",'Cl ."

"

stancleues verdeu, kommer der oven på de proces~
ser. som reagerer på påvirkninger, der har direkte
biotisk betydning, en overbygning af processer J
der fremkaldes af påvirkninger, som i sig selv kan
være neutrale, abiotiske, men som orienterer det
levende væsen i forhold til påvirkninger af den
første slags. Udformningen af disse processer, der
formidler fundamentale livsfunktioner, sker i
kraft af at genstandens biotiske egenskaber (f.eks.
dens spiselige egenskaber), optræder skjulte bag
dens andre, »overfladiske« egenskaber, overfladis
ke i den betydning, at før man på sig selv kan
mærke de virkninger, der bliver fremkaldt af den
biotiske påvirkning, må man billedlig talt gå igen
nem disse egenskaber (sådanne som for eksempel
et hårdt legemes mekaniske egenskaber i forhold
til dets kemiske egenskaber) .
Jeg må forståeligt nok her udelade en frem~
lægning af de konkret-videnskabelige begrundelser
[Ol' disse påstande, såvel som en diskussion af
spørgsmålet om deres indre forbindelser med Pav
lovs lære om de betingede stimulis signalfunktion
og om orientcringsreflekserne. Begge dele har jeg
belyst i tidligere arbejder1 •
Man ser altc;,~,,_~a~ ,(t~n_. ~enneskelige ~irks,01;n- ·\1
he.d. ~forhi;torie begynder med, at livsprocessern~
~;erver_E"enstandsmæssig karakter. Dce~~ be~eg-

' 'i

_n~r_,~_a~n.t. . l~._I~L,f.r~!~~,~o...m.s~~.#_ ?-.f. e.lemen.t.ære.. [?,rm.
,[Ol' p~y'~is_~, ge~~p~jFn,g: orgg<L~nelsen ,af i~it<;lbilitet (irrita~~litast"~,~l~,_~a,~~I2~,~g, (se~~ibilitas)_- ti.J
»sanseevnen«.
"Den vi'de~'~ udvikling af dyrenes adfærd og
psyke kan adækvat forstås som ud~i~,~_ingsl:istQri~
der, dr~jer'" sig om yi.rks()~nh~cl~ns gellst9:~ldsmæssige
indhold, På hver ny etape 'underordner virksom
hedens' effektoriske processer sig stadig mere fuld

1) Se A. N. Leontjev, Det psykiskes 'udviklingsproble.
mer
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de objektive forbindelser og relationer
nskaberne ved de genstande, dyret træder
virkning med. Den genstandsmæssige ver
som »inddrages« stadig mere i virksomhe
edes underordner et dyrs bevægelse langs
forhindring sig under dens »geometri«j til
g den og bærer den i sig; et springs bevæ
derordner sig under miljøets objektive me
valget af en omvej  under relationerne
ingene.
klingen af virksomhedens genstandsmæs
old finder udtryk i den påfølgende udvik
den psykiske genspejling, som regulerer
heden i tingsmiljøet.
er virksomhed har ringstryktu.r: oprinde
entieTil1g~effektoriske processer, der ska
akt med tingsmiljøet~korrektion og beri
det oprindelige atterensbiUede ved feed
vore dage er ringstrukturen i processer,
liserer organismens vekselvirkning med
almindelig anerkendt og tilstrækkelig godt
t. lyfen qe:Lyig_ti~te"..~k_ikk~ __ ~~h~~._ ri.ng,~
rl so~~_'i(4aJl,.-~m~IL"dt_H~J ~~_! Ae~} __ P_sI~~sXe
lg~<::it_~_:~~tan913y'~J;"sJeE!~~ ....'_~_~_~.~_~,ska?e~s
~~!!."~Lxd~~~~J>_~IT.kEj~r-.. D~~!<~gsi~LQg~-.- ,
~oblede« påvirkninger), men. af de pr()~es 
~"nvlS~=hjær;;~;;brektettræder: .i PJ"~~it~k

.

m~~~_,. >~~Il~~~ll<is~Y~l.~~~~_n __ ~~_~_~!?~ _ ,~_~~!:f~!
gvis undero~d[J.er ,~ig urid~r 4.~n_~ ~5LB}?~n-7
s.~.abe~,1oi?i~d~~er.og r~I_~~~~!1~~~, pet sid
aer;--~t -d~~- »-~f{e<r-e~lta:-t"or«l der styrer virk
ns processer, primært er selve genstanden
sekundært dens afbildning som subjektivt
af virksomheden, der fikserer og stabili
ns genstandsmæssige indhold og bærer det
gt med andre ord sker der en dobbelt ove~
ver~arig:en--c--ie~~:Otarid~ viiksomh e-'d sproce~
gangen - vtikro'mlie71~dens subFe/;;t[iJ'e -pro-'
en processens overgang til produktformen '

1t

l

0-

.ct,
..

•.f

sker ikkf:" b.il'l ved subjektets poL Endnu tydeligere
sker den ved objektets pol, når dette transforme
res af den menneskelige virksomhed, I dette til
fælde går subjektets virksomhed, der reguleres af
den psykiske afbildning~ over i dens objektive pro
dukts ))hvilende egenskab« (ruhende EigensciJ.aft).
Ved første øjekast kan det se ud, som om fo
restillingen om psykens genstandsmæssige natur
kun gælder for de egentligt kognitive proces.se. f. og
-ikke kan "udstrækkes til at gælde på be~oyen.e~ og
emotionernes område, Men således forholder det
sig ikk~.
Den synsmåd~ der anser det emotionelt-behovs
mæ;S1ge--~--;;~fui~ f~~ct---;;~-~de. d";;~~mf~-tt~r til

'~ta'nde-ogprocess~s~-h;i;--;;at~Ll~~r;~lyi~i~~

jektet, og som -kun forandrer deres måde at ytre
sig pa under _~=-J:'i!r~_~~n~~rs---R;~~l?ygger-l
rearrre~en sammenblanding af forskellige ka
tegoner, en samuleiiOlandi'ng sOrrlSærlTggTver sig
tIl kende i forbindelse ~ed -probl~et- omkring
behovene.:.......
----~--------_._---~--
-'" I beho~~nesp s y k 0.1 o.~ i må man lige fra be
gyndel;e;;'g1l'uiI fi:åtølgende p~incipielt vigtige distinktion: distiIl,kti(:men melle~ehovet som en in~
J' i dre beting~l~~; ~-~~--~n" af de obligatoriske forudsæt
ili ninger for virksomhed, oJbehovet som det der sty
4U rer og regulerer subjektets konkrete virksomhed i
tingsverdenen. »Sulten er i stand til at få dyret op at
stå, den er i stand til at give dets søgen en mere eller
mindre iidenskabelig karakter, men der er ikke no
gen elementer i den til at styre bevægelsen til den
ene eller den anden side og forandre den i over
ensstemmelse med stedets krav og mødernes til
.fældighed«, (Loks. muligheden fOf at møde et bytte
, - O. a.), skrev Setjenov1.. Men netop i sin sty
rende funktion er behovet jo genstand for psyko
1) I. M. Setjenav. Udvalgte værker, Moskva 1952, bd. 1,
.s, 581 (russ.)
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et første tilfælde fremstår behovet kun
hovstilstand i organismen, som i sig selv
and til at fremkalde nogen bestemt sty
mhed. Dets funktion indskrænker sig' til
af de tilsvarende biologiske funktioner
motorisk excitation, der viser sig i sø- _
er uden nogen bestemt retning.,FØrS~)n
at af dets »møde« med en genstand, Ii

tildet, bilverh<:ho~~tT stand'tIrat st)rø -$
~re~i;:ks<>r.n!,ecl~;;·· ~~. 1.1 j
~_ }:p.Q.<i~~mesL~in ge.m1.<lJ}JL.~L. ~lt .vigtig

-

S<ml, ,_~llerede, D_~r~iJ1, har_Y~.r~J,~JlP-"

'pl og

~

-~~; ~i;;~ ~'- p:;:~i~~s .resultater
L
;;"- noget om. Usnadse betragtede det
ingelse for, at der kan opstå en indstil
, »ustanovka« - O.a.) og de moderne
ver en strålende beskrivelse af det. Den~

'?!~~lw.QL..J;le.l...)~fyldes« _me(L_~~Lir:.cJ:~

~.Q~ffih~!LeL ...dJ:1Lak~ ...h.."QL.lieho.Y';t._

!~~~~}~_~_.~~~,~?!::,WY:.~~~_~~:~~:- ~P,!t.!~_
o

-~~_ . . . ... -

..._-_••_ . _ - - - - _ . _ - - _ .

_.~
•••

vet over på det egentlig psykologiske

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

,.~~_~~"~~~,!~,~~.pt~~ettE.J~,~!!,sk~E~Li?~
!_~~~.,~i.4.~!.~,~$5:.I}!~!l~~~~~i~~~~r:..~~?~.?
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l

bemærket er det også kun denne om~ \ _
d, der gør det muligt at forstå, a~ der l"
esket kan fremkomme nye behov, der ,
eres analogier hos dyrene, behov der er 1
organismens biologiske behov og i den .!
optræder som »autonome«1. Når de ,
s, har det sin forklaring i, at behovenes!
prOCftiCeres i det menneskelige samfu!1<hl
-grund ~duceres også selve behovene2 •
r~~de styrer behovene virksomheden
men de er kun i stand til a.tJ\\~ d1/:

tets side,

udføre denne funktion under den betingelse, aE
de er gffistandsm~ssige~ Det er dette, der ligger
bagved, når Kurt Lewin har kunnet vende udtryk
kene om og tale om tingenes tilskyndende kraft
(Aufforderungscharakter) '.
Det forholder sig ikke anderledes med emotio
,i'
nerne og følelserne. Også her må man skelne mel
',", lem på den t:t;Le. ~i~~ g~iis(aI1d'~løs~" stenisk~Ia~,t~7
,
niske - tilsta~de~ (),g, p~, g~p. ,~(i.aiil'h~S-id"e _.~g~ntli8:e.
"",,'" ,I ... enl"otio~er, qg~ f~f~[~er" d,=L fX~_lJ!br,i!!K~~ . _c~LJ9..r4.pJ~.
Pf'!,I//
detmellem slibJ~kte~' genst<,lnd§I1}~S,~m:, \,i~ks9!P
~!,
hea ~ ?g" d~t:i 1?i~Siv>, og :'~o~i~~~. Men dette 'kræver
en særskilt behandling. ·1 forbindelse med analy
sen af virksomheden er det tilstrækkeligt at hen
vise til, at virksomhedens genstandsmæssighed ik
ke blot skaber afbildningernes genstandsmæssige
karakter) men også behovenes, emotionernes og
følelsernes genstandsmæssighed.
l
Udviklingen af behovenes geru;tandsmæssige
'\ indhold sker sdvfølgeHg ikke ensidigt. Den anden
, side best:li' i, at også selve genstanden for virksom
, heden opdages af subjektet som svarende til det
ene eller andet af det.s behov. På denne måde til- ))

l

"--,,~,,

.'~_.

.. mæsslge.
-.'
j

3. Den gendandsmæssige virksomhed
f,lg psykologien

Den omstændighed, at den genetisk oprindelige
bg vigtigste fonn for menneskelig virksomhed er
~~r~,J.,~~,~.s.~~:i9!~PJ~,ti;3,~-".YJ.~~~~h~;~,h~r en særl~g
l'ietydmng for psykologIen. PsykologIen har JO
selvfølgelig altid studeret virksomhed, f.eks. tan
kevirksomhed, fantasi- og erindringsvirksomhed

G. Patterns and Growth in Personality, New
1) Kurt Lewin. A Dynamic TheOTY of Personality, Nev.'
York 1935
arx. Skrifter i udvalg. Indledning fra Grund
208
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kun en sådan indre virksomhed, der i
orstand hører ind under Descartes '
ogito~ blev betragtet som psykologisk,
n var inden for psykologiens synsfelt. På
de fjernede psykologien sig fra studiet
aktiske, sanselige virksomhed.
en ydre virksomhed overhovedet figu~
en gamle psykologi, var det kun som
u d t r y k t e den indre virksomhed, be
virksomhed. Behavioristernes revolte
e mentalistiske psykologi, der fandt sted
redskif,tet, snarere uddybede end fjer
en mellem bevidstheden og den ydre
j kun var det lige omvendt her den
mhed, der blev fjernet fra bevidstheden.
ørgsmål, der var forberedt af den psy
idens objektive udviklingsforløb, og som
elt klart, var: skal studiet af den ydre,
irksomhed høre ind under psykologiens
å virksomhedens »pande« står der ikke
hvilken videnskab der skal studere den.
ortæller den videnskabelige erfaring, at
r berettiget at bestemme virksomheden
anden for et særligt vidensområde,
ien«. Som enhver empirisk givet reali
s virksomheden af forskellige videnska
kan studere virksomhedens fysiologi,
å berettiget er det at studere den ud fra
ke økonomi eller sociologien. Den ydre,
irksomhed kan ikke rives ud af den egent
ogiske forskning. Men denne påstand
gelig opfattes på helt forskellige måder.
e i trediverne gjorde S.
... L~ubinsteinl

Rubinstein. Psykologiske problemer i Karl
jder. I: Sovjetisk psykoteknik, nr. 71 1934
sykoteknik var dengang det eneste psykolo
ift i Sovjetunionen. Rubinsteins artikel er
ptrykt i S. L. Rubinstein: Den almene psyko·
mer, 2. udg., Moskva 1976 (russ.) - O. a.J

j

opmærksom på den store teoretiske betydning af
Marx' tanke om, at vi i den daglige materielle
produktion har de menneskelige væsenskræfters
åbne bog foran os, og at en psykologi, for hvilken
denne bog er lukket, ikke kan være en indholds
rig og virkelig videnskab, at psykologien ikke må
ignorere den menneskelige virksomheds rigdom.
Men Rubinstein understregede også i sine føl
gende publikationer, at skønt den praktiske virk
somhed, hvormed menneskene forandrer naturen og
!lamfundet, også indgår i psykologiens område, så er
genstanden for psykologisk forskning »kun deres
(hos Rubinstein : »bevægelsernes, handlingernes
og adfærdsformernes« - O. a.) specifikt psykolo
giske indhold, deres motivation og regulering, ved
hvis hjælp handlingerne bringes i overensstemmel
se med de i sansningen, perceptionen og bevidst
heden genspejlede objektive betingelser, som de
udføres under«l.
Efter denne forfatters opfattelse indgår den
praktiske virksomhed i genstanden for den psyko
logiske forskning, men kun med den del af sit
indhold, der viser sig i form af sansning, percep
tion, tænkning, og overhovedet i form af indre
psykiske processer og tilstande hos subjektet. P.$!!IlE
påstand er i det mind~_ensidig,19rdide!!.J!bstrahe,:,_~
renr~sren]:~ipi~ftv~gtige kendsgerning, at y.ir_~~:

so~~~~.~_~~~~~~~~:~li~~~~~~ICi§=_==I~_å:

Ii.-~l~_~n .'P~.!iJl!~-E~~l'jlingspr9~~.i.sely.!'. ing
hoTaet
af denne proces,
i skabelsen af den.
f
"._~_~~_.~~.~__ =,~~,_,_,~~.~__
~~=._=._-.=-<-~,. __ =~~_~..• ="W'=·_~"~~_~="'"
Lad os se på det allerenkleste tilfælde: pro
(~ c,essen under perceptionen af en genstands elasti
f
citet. Det er en ydre-motorisk proces, hvorved
subjektet træder i praktisk forbindelse med den
ydre genstand, og som kan, være rettet mod at
løse en ikke engang kognitivJ men umiddelbart
1) S. L. Rubinstein. Prinzipien und Wege der Entwick
tung der Psychologie, Berlin 1969, s. 36 (ross. 1959)
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opgave) for eksempel at forme genstan
rledes. Den subjektive afbildning, der
mer herunder J er selvfølgelig psykisk og
bestrideligt genstanden for psykologisk
Men for at forstå denne afbildnings
jeg studere den proces, der frembringer
en er i dette tilfælde ydre, praktisk. Hvad "\
ønsker det ener ikke, hvad enten det'
eller ikke svarer til mine teoretiske syns
er jeg under alle omstændigheder nødt
befatte subjektets ydre) genstandsmæssige
r i genstanden for mine p s y k o log i s- "
øgelser.
l følgelig være urigtigt at mene, at den
tandsmæssige virksomhed nok kommer in
den psykologiske forsknings felt l men kun
t, der rummer de indre psykiske processer,
egentlig psykologiske forskning kan skride
n at bevæge sig over l ~t plan, hvor den
elve den ydre virksomhed og dens struktur.
kan man kun være enig i, hvis man
at den ydre virksomhed ensidigt er af~
den psykiske afbildning, der styrer den,
lingen om et mål eller et tankemæssigt
er det. Men således forholder det sig
ks?~ecl~r:.~~~~;;ter_~~?5!ve~i.g;1~_l,.EE~~
kt med de genstande, der ~onfronterer
, og som givef"VifKsomneden -en anden
orandrer og ~enger cren:-Der~Sker-'Iiiei:r~.'\
tY

.i[lleIqi'lj:]"ri:..Yclr~_'C!E1<~,!,!>,,~:~~~~g;.~gl:

tive ~enst<::r:~,sv~~~!:~~ ~~~~_!Lg~~?!?_.,_~~:.I (ii

.pSXk.is.,~~r.E-~2S~.~.,.~.r~~,f. ~~1E~.,.L.L~~~.e._~.t. _~p.~-_~.4.

!Y4if~~~5!~~~~_,~~~!:1·

ndgår virksomheden i psykologiens gen
e med en enkelt af sine »dele« eller
r«, tpen med sin _s(l;';r1ige funktio~.Den~

~E~~Y~E~_~!!g.h~(t~~ ~gmI:!~!l!l~, ~l~}2-Jl~.,,-_~il..

I~ _,~E,_~j:~;'~gi~i~l?I~~-t~i~~illftJ:~d"~n_:g~i;i;"'

ett:ns ~orm._.

>

l
I
!

!

!'v'len lad os vende tilbage til det beskrevne til~
L,Jc\e l hvor del" fremkommer en psykisk genspej
ling af ~n elementær egenskab ved en konkret
ting under den praktiske kontakt med den. Dette
tilfælde er kun anført som et illustrerende, groft
forenklet eksempeL Men det har også en reel, ge
netisk betydning. Det er i vore dage næppe nød
vendigt at bevise, at virksomheden på de allerfør
ste etaper af sin udvikling har form af ydre pro
cesser, og at den psykiske afbildning tilsvarende
er et produkt af disse processer, der praktisk for~
binder subjektet med den genstandsmæssige vir
kelighed. Det er. øjensynligt, .at på. de tidlige ge
netiske _ et~pe; 'er'"~; -_-;ide~_s~kabelig __f~rki;rlng: af

d~~- -_~syki~k~~_ iensp~):ii~gs·~- ,-n~-tu~'_'~ og .. ~g~~~k;b~~r
,",'~'~~"~-'''''''''''~

~~~~~~-~~~~dt~~~;~~~to~~te~r~[~~f~~~~!~}~
"-,,-_ __ 
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uette tilfælde ikke en ombyhling af studiet af det
psykiske med studiet af adfærden) men kun en
demystificering af det psykiskes natur. Ellers har ,
vi jo intet andet valg tilbage end at aneiliende
eksistensen af en gådefuld »psykisk evne«, som
j består i, at der under indflydelse af ydre impul
ser, der rammer subjektets receptorer, tændes et
, vist indre lys i dets hjerne i takt med fænomenets
l fysiologiske processer, som belyser verden for men
I nesket, og at der sker en slags udstråling fra af
\ bildningerne l som derefter lokaliseres] »objektive
, res« af subjektet i det omgivende rum.
Det er indlysende, at den virkelighedJ psyko
logen har med at gøre, uden sammenligning er
meget mere indviklet og righoldig, end det anty
des af det anførte, grove skema for, hvordan af
bildningen fremkommer som resultat af den prak
tiske kontakt med genstanden. Men hvor langt
den psykologiske virkelighed end måtte fjerne sig
fra dette grove skema, og hvor dybtgående virk
somhedens forvandlinger måtte være: under alle
omstændigheder realiserer den det legemlige sub
7-1842

~

"''1",-~

:::;. IA/Ql

som efter selve sit væsen er ~n sanseligt
proces.
tiltagende komplicering af virksomheden
ilsvarende udvikl~ng af dens psykiske re
rejser en bred kreds af videnskabeligt~
ske problemer, først og fremmest spørgs
m formerne for menneskelig virksomhed
res indbyrdes forbindelser.

det mellem ydre
irksomhed

le psykologi havde kun at gøre med de
ocesser, med forestillingernes bevægelse)
ociation i bevidstheden, med deres gene~
og med ordenes, deres substitutter::>, be
Disse processer blev sammen med ikke
indre oplevelser regnet for alene at ud
standen for den psykologiske forskning.
delsen til en nyorientering i den tidligere
blev gjort, da man stillede spørgsmålet
dre psykiske processers oprindelse. I den
e blev der taget et A.fgørende skridt frem~
M. Setjenov, som allerede for hundrede
viste, at psykologien uberettiget har op
helhedsproces, hvis led er knyttet sam~
elve naturen, og borttaget det midterste
»psykiske«, og stillet det i modsætning
materiel1e«. Og eftersom psykologien er
denne med Setjenovs udtryk unaturlige
) så kan ikke længere ))noget kunstgreb
e, dens itubrudte led sammen«. Denne
til sagen må ændres, fortsatte Setjenov:
enskabelige psykologi kan efter hele sit
kke være andet end er! række læresæt
m den psykiske virksomheds oprindelse«l.
r historikerens opgave at følge etaperne

etjenov. Udvalgte væl"ker, bd. 1, s. 209 (russ.)
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man

i denne tankf'.~ udvikling. Jeg skal kun bemærke.
at det påbegYlldte stucliunt af tænkningens fylo
genetic og on togene.sc faktisk lIar ~lbnet den psy
kologiske forsknings grænser. Ind i p5ykologien
er der trængt sådanne Lor det sub jcktivt-empiris~
ke synspunkt paradoksale begreber som den prak
tiske intelligens og tænkning med hænderne. ~n
opfattels~~_,_at rqre handliIl:~er, genetisk g:år f_o~url
f~r ~~~ i~dr.i, ~~.n_t~l~-l~a_l1-dli~g~~: er næsie~, blev~t
alment ~~erl,:endt..' _F-~_a- ,:~~r;_-~~d~~-" side;-- dvs,"hid- ~
~;;;e~ld~- f~~ -~t~diet -~( a(lf;rd~~, ~ ha~
frei!l~'

~~t_h,yp~t-es~n om -ydre -proc~~-eo;s 4_i~~k}e,,_ ~~kCl;
~pf~t_t~~~fe _o~er~ang_ tir -~~juJt~~---i~_~re._t_~<~~"g~.

f~_~ ,e~~_~~E~f_'iri1~4~~··~~_,,-'V~!~?~~~_~~e~~_:',~pr_~.g.?~~

ni;k"

adfærd->hvisken->luldstændig lydløs tale'.
- ~'Me~ 'i~df~~~[;~~~-~r"be<gr~bet -i.,n t e r, (o,r,i s"e~
r i n, & i psykologien har spillet h~..:r~droj~~- T-~ci-'~
'vikfiI;gen af konkret-psykologiske synspunkter på
de indre tænkeoperationers opståen.
Interiorisering er som bekendt betegnelsen for
den overgang, der fører til, at processer, der efter
deres form er ydre, med ydre genstandsmæssige
objekter, omdannes til processer, der forløber i
det mentale plan, i bevidsthedsplaneL Herunder
underkastes de specifikke tmn.sformationer - de
generaliseres, verbaliseres, forkortes, og som det
vigtigste, bliver tilgængelige for en videre udvik
ling, der går ud over grænsen1e for den ydre virk~
somheds muligheder. Dette er, hvis man skal be
nytte Piagets korte formulering, den overgallg,
der )fører fra det sensomotoriske plan til tanken~::.
In terioriseringsprocessen studeres i vore dage
detaljeret i forbindelse med mange problemer, on
togenetiske, psykologisk-pædagogiske og almenpsy·
kologiske. Herunuer viser der sig alvorlige for~
skelle både i det teoretiske grundlag for undersø

m__

'i

-~
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1) 1. B. Watson. Thc Ways of thc Bchaviorism, New
York 1928
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1) Se L. S. Vygotskij. De højere psyki5ke funktioners
udvikling Moskva 1960, s. 198·199 (russ.)
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af dette problem og i den teoretiske forsomhed, der udføres ved hjælp af redskaber, en
af Jel. For Piaget består det vigtigste
virksomhed der fra begyndelsen er samfundsmæs
for .lludersogelsen af de iIl~re ta-:Ilkeop.esig, dvs. som kun udvikl~r s,ig under menneskers
kooperation og kommunIkatIOn.
overe~sstern~
opr.Indelse. fra sensomotonske akter ltlnde l umulIgheden af at udlede tænkllinmelse med dette bestemte VygotSkIJ de to mdbyr
rationelle skemaer direkte af percepliodes sammenhængende hovedmomenter, der skal
anne operationer som forening (klasseO' lægges til grund for den psykologiske videnskab.
(serieBet er . d~n; . rp!#A~~~"kyJigx." Y~.!:~.~?I]}~"e9:s.,".,rnsl~~.~~s
- O. a.), rækkefølgeordning
O. a.) og centreringl opstår oprindelig
s~,c·tT);~t~ument~!e. struktu~)~.0L~1et, ~t virk
førelsen af ydre handlinger med ydre ob.' _~heden - er indb
et} et, .. t " __.."._~_ ...
..Ed~~
g fortsætter så med at udvikle sig i den
(, l ir .1ltlOner lIled. a_n<;lJ;~~.mennesker.:._.p~_._~_e:'t~~~~
nk~ings plan efter deres. ,egne genetisk-, ' / ; ogs& egen~i~~r~~~ed ,_ ~~J::Y=~.~~<:~~~~~"-- p~r.~~"::~:~
ove-o Andre udgangspOSItlOner har be")
,tios menne~ket~_ ~~.a~<l:1?~rI:;~".,~~?r.J:EI~~,~~E."Y~E~~~9g!-~,
net på overgangen fra handling til tænk.
- h~den, de~fo;bln~'~ '~men~esket ,., ik~e..~~?~."~,.~~-9~
Pierre Janet, Henri Wallon og Jerome
~~,' t4ngenes ver3!.~~:rli~~=i.~!~'~~~~".~§i(fu~~J}.~,~~"~!:;
runer.:);",:/
tiakket være ..~e~te oJJ, s .1l&_,~.!~y,}.!~.~~?,.!P"_~,!}t~,P
jetpsykologien sætter man ofte interiori-J,; :",.:,'
rit::'e n n es1te-~'"e-'d~~.
~'~'r'(,:"r),n,.gj __~~,!g'...Heraf
grebet i forbindelse med Vygotskij og
x~r1,~,,;~følger ogsI:-"at"menneskei's -p;ykTsk~ ~processer (dets
rfølgere, der har udført betydningsfulde
.3~ :i~>" . a »højere psykologiske funktioner«) får en s.!E~~U~l'~~
elser af denne proces. I de senere år er
,1;," .'~'i',i~;,:: deT, som et nødvendigt led indeholder de sam~
ssive etaper i - og betingelserne for ;I:'~i:'::i
',tundshistorisk udviklede redskaber og fremgangs
ttet »ikke spontan« omdannelse af ydre
\~';?~,'- måder, der befordres til den enkelte af de omgi
iserede) handlinger til indre (menta'le)
<~,,'
vende mennesker under samarbejdsprocessen og
uderet indgående af f.~J:,JJilillc~!:'L:t},,3.
11,/"
i'kommWlikationen med dem. Men at befordre
'&
prindelige i~eer, der f~rte V~gotskij til
~i,
et redskab, en metode til at ~dføre en e:ler ande~
et om den mdre,. psykI.ske :llr~s?mheds
,,' .. '
proces på, er ikke muligt pa. anden m~de end l
af den ydre, adskIller SIg pnnClplelt fra
.-~:. ':-:,:
ydre form, i form af handlmg eller l form af
ti~ke k?nce?tioner hos andre forfattere
y?re sprog. ~~_d ~I,~~m~:,,,?~~.,.~,n ?e.,-l~,~j::~?, .~p~ci-,
tId. DIsse Ideer e~ !ødt af en a~alyse. ai:~ ·-:.i:rl fikt, mennesk~_g!J.~Y.~?~~!5.~~~~.J?~~~('~~~e,r,.~\f~<~'!
erne ved den specIfIkt menneskel~ge v~rk~
l •.. j~"'''~":/ .,des I vekse!yir~E.i,I§~E.,,~~~J}~E-:,~r.!~}:~;~~~,'<?J~,,~~,~;
- arbejdsvirksomheden, produktIv vlrk:<i~.}. ;&~eske, dvuom i n t e r P <xk o l_~ IS ke,=-.g.g-=~~~
~. ~nder først derefter at kunne udføres selvstæn
erIng er Ikke en operatIOn. Fejlen gal Igen liq"'~If;;. ' _ ' "
•
.;
.
,~-~-,,~~.,"c.~,,"·r~;"-.~'-'-O"'~~Y~~-~"J'd~"~"
ver. _ O. a.
,,:....
'Ig! af mdlvld~!:..Ji~",-:s~.~,_~~~e_r.,!;o~g~~_;'l~~~.~!fl
__
Piag'et, Udvalgte psykologiske arbejder Mos-I
yaerligere dere~-.9E.t:~Eg~lig~s.yclg~.fQ~m,.oK-f9r.Y~Hq~
(russ.)
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viklet sig historisk som resultat af uanw
det menneskelige samfund, der bygger

, - og at de udformes under den on
udvikling hos de enkelte individer i
neration, har der knyttet sig endnu en

entlig tese. Den består i, at der sam
en fo~andring af selve formen f~'r den"

:gståI, -

_som __S1J-Rje~t~_~~_ reJlek_t~QP __$lf

nspejling~af ~irkeligh~d~n.: bexip si

hvad er bevidstheden? Bevidstheden er

dw,-.af-,in__egell-_0J:ksQ.whedQg .' 'lLsig

i} me.E--!~!!__ i_5!_e~~~Y..?:r!i!!K~~4.~n iD5!.i:

i

vidsthed kun kan eksistere under forud
r_ 9 t ):Ie~-. fm-d~& -~n- '-~~-[r}{~'pd~m~~~ig-'b'~-:
~!",,~E~9g,, __ ~_e_~!?! ~en,~_yirkeljg~.,s~J~.~.~Fa"t.
terielle produktionsproces producerer
e også sprog, der tjener ikke alene som
tionsmiddel, men også sOm bærer af
t fikserede samfundsskabte betydninger.
dligere psykologi betragtede bevidsthe
n slags metapsykologisk plan for de psy
ssers bevægelse. Men bevidstheden er
eligt given, og frembringes ikke af na
idstheden frembringes af samfundet,
!_H}~,E_.~._._~_.;, Derfor er bevidstheden ik
at og ikke en betingelse for psykologien,
dens problemer; den er genstand for
enskabelig, psykologisk forskning.

'~!~oCe!g!4",_at,1~~~L?!ls~.dn~_E2~~!~_~,.5~~e ;~~'

»bev!dsth"Q.æLa!'.~~:.}?~.O'~ lIl: \'.:,;

.11 \;Q_tungg,r-dette.u:.u:lr~_R~a!-.:L.~~l~ !!}}~~~;

t . c.!~!Ly9L~~y!r.k~2_~~~(L Q~Y~,~_IllJ:ll~~t - ,
eksisterende
..
..
kendt begyndte Vygotskij efter den .
us af arbejder, der beskæftigede sig
re redskabers rolle og deres interiorise
t af bevidstheden og dens »celler«, af
ngerne, deres udformning og opbyg-

' s. 30

ning. Skønt betydning i disse undersøgelser blev
set fra sin,om jeg så må sige »omvendte bevæ
gelses« side og derfor som noget, der ligger bag
livet og styrer virksomheden, så stod dog den,
modsatte tese som noget urokkeligt for Vygotskij;
hverkf~n betydningerne eller bevidstheden ligger
til grund for livet, n!~:r: _b a g q_e v:.i.~ s ~ h e d ~ I!'
li,gger livet..
U ndersøgel~-e~~e omkring dannelsen af men tale
processer og betydninger (begreber) trækker på
~n måde kun en, omend også meget vigtig, be
standdel af virksomheden ud af dens hele bevæ
gelse: individets tilegnelse af metoder til at tæn
ke, som de er udviklet af menneskeheden. Men
herved dækkes ikke engang den kognitive virk
somhed, hverken dens dannelse eller dens funge
ren! P s y k o log i s k er tænkningen (og den in
dividuelle bevidsthed i det hele taget) bredere
end de logiske operationer og de betydninger, i
hvis struktur de er ophævedel. :Betydn~ngern.e
avler af sig selv ikke tanken, men. for~rd~e~ cf~~~~'

::~~~f~~:'Ji,~~e;~~~I~~~~ii.:ikk:~.·.'fr~~f;~:ng~~

"<'_··'P&o-"d~'~'~~;;e~~~ct~pe=--Jsin-'f~rskning udtrykte
Vygotskij mange gange og i forskellige former
denne principielt meget vigtige tanke. Den sprog
lige tænknings sidste, stadig »skjulte« plan så
han i dens motivation, i det affektivt-viljesmæssi
ge område. En deterministisk holdning over for
det psykiske liv, skrev han, udelukker »at tilskri
ve tænkningen magisk kraft til at bestemme men
neskets adfærd alene med sit eget system«2. Det
heraf følgende positive program krævede endnu
en gang at vende problemet om, under bevarelse
af betydningernes og tankens aktive funktion,
der nu var konlLneL fol' clagen. Og hertil blev
1) Se note 2, s. 39
2) L. S. Vygotskij. Udv(llJ:te jJsykologiskc værker, Mos
kva 1956, s. 54 (russ.)
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endigt at vende tilbage til kategorien
mæssig virksomhed og at anvende den
e indre proeesser, bevidsthedens processer.
som et resultat af den teoretiske tan
gelse ad denne vej viser det principieVe
~el1em den y_dr~ og deI1:-- indr~ virk~
ig som det der formidler den gensidige
e mellem mennesket og verden og reali
virkelige liv.
ensstemmelse med dette må den hoved
n, der ligger til grund for den klassiske,
k-Iockeske psykologi, distinktionen mel
en ene side den ydre verden, udstræk~
erden, som den ydre, legemlige virksom
orholder sig til, og på den anden side
fænomeners og bevidsthedsprocessers
fstå sin plads til fordel for en anden
n; på den ene side den genstandsmæssi
ghed og dens idealiserede, forvandlede
erwandelte Fonnen) - og på den an
subjektets virksomhed, der omfatter bå
og indre processer. Men dette betyder,
ngen (»overskæringen«) af virksomhe
dele eller sider, der skulle hore til to
g forskellige sfærer, forsvinder. Men
samtidig et nyt problem, dette at under
onkrete forhold og forbindelser mellem
lige fonner for menneskets virksomhed.
problem eksisterede også tidligere. Men
tid har det fået en helt konkret betyd
ore dage sker der for øjnene af os en
ttere sammenfletning og tilnærmelse
en ydre og den indre virksomhed; det
ejde, der udfører den praktiske omclan
onkrete genstande, bliver stadig mere
liserct« og indeholder udførelsen af
omplicerede mentale handlinger. Sam
den moderne forskcrs arbcjde, en spe
Lv virksomhed~ der er mental par ex
o

ø

cellence, mere og mere fylclt med processer, som
efter deres form er ydre handlinger. En sådan
forening af virksomhedsprocesser, der er forskel
lige efter deres fonn, kan ikke længere fortolke,s
blot som resultatet af overga.I).ge, ~er dækkes af
udtrykket interiorisering af ydre virksomhed. Den
forudsætter n~dven'digvjs eksIstens'en af st:l~ig
opst~ende overgange (Jgså i. der!. ,IIlod.~att~ retning,
fra d~[l indr~ -til ~~~~~- y4T~ .~l~~sQm,h~~,.·
D~de~"s-~~f;;~d~forhold d~r sikrer menneskenes
alsidige udvikling, adskiHes den mentale virksom
hed ikke fra den praktiske virksomhed. Tænknin
gen bliver et moment, der genfrembringes efter
behov i individernes hele livssarnmenhæng1 •
Idet jeg foregriber begivenhedernes gang en
smule, skal jeg med det samme sige, at de ind
byrdes overgange, der er tale om, udgor den men·
neskelige genstandsmæssige virksomheds væsent
ligste bevægelse i dens historiske og ontogenetis
ke udvikling. Disse overgange er mulige, fordi'
d en .y dre.?peni 11 cl re vi r kso mh e
h'~'r de il, sam fie gen e r'eTre=-; tru k t u r.
Opdag~is~~-'~rd~r~s stn&hirlæIlesska6' er tor mig
if -se en af den. modern~ykologiske videnskabs
vigtigste .opdagelser.
Den""" efter sin larm indre virksomhed, der ud
springer af den ydre, praktiske virksomhed, skiller sig således ikke ud fra denne og stiller sig ikke
over den, men bevarer den principielle og tilmed
gensidige forbindelse med den.
struktur

5. Virksomhedens generelle

~.

·r

.~,

,", "·'r

"

1) Marx I t;ngels. Werke, bd. 3, s. 246

o.".·,.-~,

IdentLteten i makrostruktur hos den ydre, prak
tiske virksomhed og den indre, teoretiske, tillader
,os at genne[:nfore analysen af ·deh således, at .Yi~
~j,~.~,~~_~gyn~el,s~. <l;b~tr,8:h~!"er _fra ~~~~~_ form} vir:~
somheden.. udføres i.
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tuJJ

om analyse af virksomheden som den
ige humanpsykologis metode blev,
lerede har sagt, nedfældet i Vygotskijs
ejder. Han indførte begreberne redska
absmæssige (»instrumentale«) operatio
bet mål og senere også begrebet motiv
edens motivationssfære«). Men der gik
lykkedes at beskrive den menneskelige
ds og den individuelle bevidstheds ge
uktur i en første tilnærmelse~. Denne
krivelse forekommer i dag, årtier sene~
gt og meget utilfredsstillende, overor
strakt. Men netop takket være dens
d kan den tages som udgangspunkt for
undersøgelse.
nu har der været tale om virksomhed
grebs almindelige, brede betydning. I vir
n har vi altid at gøre med s ~-X) i g,~
der, som hver især svarer tilb~t~m~te
s et subjekt? søger hen mod genstandeil
behov og udslukkes som resultat af dets
lelse og reproduceres på ny) - nu mu
er helt ændrede betmgeIser.
kelte konkrete fonner for virksomhed
es fra hinanden efter et hvilken som
erium: efter deres form, efter metoder
es udførelse, efter deres emotionelle lad
er deres tids- og rumkarakteristikker) de~
ogiske mekanismer osv. Men det væsent
adskiller den ene virksomhed fra-den
estår i forskellen mellem deres gen~tan
p genstanden for en virksomhed giver
n ganske bestemt retning. ~fter den ter
jeg, f?re~lå.E:"",e,~_,':'~:~~~J!1hedens genstand" !
elige motiv2 •
'!Io....
'I

''7$

tb, ,

---,
-;:<'
-., v~ J.
)'1'+
N. Leontjev. Grundtræk af psykens udvikling, Z
947 (russ.)
dan indsnævret opfattelse af motiv som den
(tingsmæssig eller ideal), der igangsætter

,

~-.-~-',--

veret«

_-,",~---,-----,--,-.-,,-_._,-'-

-;n

Det er underforstået. at den kan være tings~
mæssig eJler idt':tl, givet i perceptionen eller kun
el{sisterende i fantasien eller i tanken. Hovedsa
gen er, at (ler ligger. et behov bag den? at de"n
altId svarer til det ene eiler andet b~hQX".
.~
Begrebet virksomhed hænger således med nød
veniTihe'd '~am;;:ien ed' bei1:eb~i-.m~'izv ~"D.e.~'"ka"n
ikKe-I6reko~me'virr{somhe(Cuden "m~tI;;';>~~~tI:
vrrks~~h~d~ det er ~i;k~;d'~ der"lkke
mangIer--~~otiv, men hvis motiv både~siiliJekt[vt
..
og oOJektIvCsef er skjult. ' .
Hoved:;>kons-tit~;;rterne« i de enkelte menne~
skelige virksomheder er de ha n d l i n,g.e r~, der
udføres i dem. Handling kafd~r' ~i en proces, der
er underordnet under forestillingen om det resul
tat, der skal nås, dvs. en proces der er underord
net et bevidst mål. På samme måde som beITe~
bet motiv. relateres til' virksomheden) ~~l;ie~~s
begr~bet-;;>iU til beBrebeCflandIlng.
De m~lrettede' pr'oresser,' handlingerne} er hi
storisk opstået i virksomheden som følge af men
neskets overgang til at leve i et samfund. Virk
somheden hos deltagerne i det kollektive arb'eTCie
sættes i gang af dets produkt, som oprindelig
svarer umiddelbart til behovet hos hver af dem.
Men udviklingen af selv den enkleste tekniske
arbejdsdeling fører nødvendigt til udskillelse af
en slags mellemresultater eller delresultater, der
skabes af enkelte af deltagerne i den kollektive
arbejcisvirksomhed, men som i sig selv ikke er i
stand til at tilfredsstille deres behov. Deres behov
tilfredsstilles .ikke af disse »:n:ellernresultater«, men
af den. andel -a:-f--p'I:oa-;;ktet af '4eres. sClJE-I~.d~ ,'yirk

~rrihe~l. sOITl hver af dem får.i kr@ftaT de '~~I;
tj~u~: ('fer forbinder.. .deJtqg~X~~:,:~~,~LJl,inaDd,el),

virksomheden og styrer den hen mod sig, er forskellig
fra den almindeligt anerkendte, Men dette er ikke stedet
at kaste sig ud j en polemik om dette spørgsmål.
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A' 1.(

r opstået i arbejdsprocessen, dvs. s a m~
o æ s s i g e relationer.
r let at forstå, et det »mel1emresultat<<,
skes arbejdsprocesser tjener til at opnå

rciner sig«) J også skal være fastlagt
t for det, i form af en forestilling. Netop
en fastlæggelse af målet) som med Marx'

besternmer dets virksomheds måde og
som en lov... «1,

ionen ~,~~QFY_~_L__h~_t _C?g !lg!g~g.t ~_~2s,~-:~i

ggelsen af målene og udformningen af
inger, der er unde!-,ordnet dem, fører til,
ker en slags spaltning af de funktioner,
gere flød sammen i motivet. Igangs~ttel-

Tilsvarende er handtinger ikke enkelte »)afdelin
gel'«, der rummes l. virksomheden. Den merme
skelige virksomhed eksisterer ikke pil nogen anden
måde end i form af en haudling eller en kæde al' '
handlinger. For eksempel ebisterer arbeJdsvirk
sornhcd i arbejdsh<1.ndlingerJ unc1ervisningsvirk
somhed i undervisningshandlinger, kommunika
tionsvirksomhed i kommunikationshandlinger (»ak
ter«) osv. Hvis man som et tankeeksperiment
ville borttage de handlinger, del' udgør virksom
heden, så ville der overhovedet ikke blive noget
tilbage af den. Man kan ud trykke det på en an
den måde; når vi ser på forløbet af en konkret
proces, ydre eller indre, så viser den sig, set ud
fra dens forhold til motivet, som et menneskes
virksomhed, men ud fra dens underordning under
målet: som en handling eller som en helhed, en
kæde af handlinger.
En. og

109

·'SL~i?~"-.'i~~ri~_Erig,~:kip·~T~~j~§~i~: !9~~ik~Æjl~~_"~~r~~9~:"_~,

tHm~~(r" ikke, s~m[nenfald_~.nde . ~ealite~er.

~Gl:m~_!g.!g ,~x~ylrk~_QIJ!hec;tQg._.h@'P5Hl~g.a;g~e) og

heder, ka!1: ~?~~~K.~JrltJ~J:LYilks.Qu1P-ed_.!~1 en ~!;1_~!:!1,)
1i~~ij~sLS!~g.'yis.~r~~~i!!.>L~!~~~~t;,_~~'y~~~:?=~gE~.c!.Lad
os igen benytte en grov illustration: lad os antage,
at der opstår et mål hos mig, - at komme tLl
et punkt N - og at jeg gør det. Det er klart, at
den givne handling kan have helt forskellige mo~
tiver, dvs. realisere helt forskellige virksomheder.
Også det omvendte er klart, altså at et og samme
motiv kan konkretiseres i forskellige mål og til
svarende frembringe forskellige handlinger.
I forbindelse med fasblæggelsen af begrebet
handling som den væsentligste konstituent i den
menneskelige virksomhed (dens moment) 1 må
man være opmærksom på, at den lidt mere kom-"
plicerede virksomhed forudsætter, at man skal nå
e n r æ k k e konkrete mål, hvoraf nogle hænger

~~

er en anden sag med styringsfunktfonen:
inger der udfører virksomheden, sættes i
dens motiv, men styres mod målet. Lad os
at et menneskes virksomhed anspores af
i består også dens motiv. Men for at til
behovet for føde må mennesket udføre
er, som u ID i d d e l b a r t ikke er rettet
ejebringelse af føde. For eksempel kan
nneskes mål være at fremstille fangstred
Men hvad enten det i det følgende forløb
ender det redskab, det har fremstillet, el
ader det til andre og modtager en del
ælles bytte, så falder i begge tilfælde det,
ansporet menneskets virksomhed og det,
dlinger var rettet mod, ikke sammen. De
menfald repræsenterer et specialtilfælde,
t af en særlig proces, som vi senere skal
.
illelsen af målrettede handlinger som det,
r de konkrete virksomheders indhold, rej
ligt spørgsmålet om de indre relationer,
inder dem med hinanden. Som tidligere
r virksomheden ikke cn additiv proces.
1) Se note 2, side 39

~

Marx. Kapitalen, 1, bog 2, s. 303

~

en streng rækkefølge. Sagt med andre
res virksomheden ofte af en vis mængger, eler underordner sig e n k e l t In å I,
uelskilles fra elet generelle mål. I den
æng består det tilfælde, der karakterise
este udviklingstrin, i at det er et bevidst
r. spil1e~ rollen ~om det gen~relle_ mAl,
~.ket være dets. plads i bevidstheqen for~~
m ot iv-m åL
de spørgs~~C'der dukker op her, er
et om målsætningen, som er et meget
kologisk problem. :g!:L}fg:g:t;!".i?_,. ~t~~~_i~}{:
_ ~~!~y~JHlll __ hes.temJPer,~~j;_,_1!fb~~g._ ~ ~~n
:"obj~k:ti~~ .~9~.~Y~~,~~ __ ,~~J.:,>~Den subjek'tlvt;
se -;{ ~-r;,iiet (d-~s. at blive sig det nærltat bevidst, som, når det bliver opnået, j\,)
den givne virksomhed, der er i stand ,..1
dsstille det behov, der er genstandsgjort 'l)
\i.'
tiv) er en særlig, hidtil næsten ikke un
oces. Under laboratoriebetingelser eller
agogiske eksperiment stiller vi altid et
»færdigt« mål for forsøgspersonen. Derr selve målsætningsprocessen ofte ud
ngrene på den, der foretager undersøgelske vist er denne proces blevet bragt for
n kun i forsøg der i deres metode ligner
berømte forsøgl. Det har været gjort
men aHigevel temmelig præcist, i det
vad angår processens kvantitativt-dyna. ~Q,,~~~:d~g~!? Jigge_L~de1,.,.Lq~t,,,,'yjr~~,~l~~.
,j

~
Il1h

lossal forskel på, hvordan den subjektive fastsæt
telse af mål sker, men også med henblik på den
psykologiske indholdsrigdom i denne proces.
Først og fremmest .er det i begge tllfælde me;
get tydeligt at se, at mål ikke opfindes, ikke stil.
les vilkårligt af subjektet. De er Kivne i de Qpje~
tiy~ omstændigheder. Samtidig er bestemmelsen
~f målene og det at blive sig dem bevidst ingen
lunde en akt, der forløber automatisk og momen
tant, men en temmelig langstrakt proces, der går
ud på at_apE.ro~~_r:.~, m_åle_~,~_g,_e_p:_p-._~II1
h<1 D d l {l? g,. og, hvii. m<in _ ~n sige.det ~åsifUl"

~~fyi~~ .(tem KenstLlndsmissi&'t-., »!P9~~id~.tJ .. 'si~er
FI~~1 m~d ~ett~:. k-~I1- i~~)~~tO~mm~' ~4(~~~fQ~-~iri.>,

h~ndlen, fgI d~-t-h.3.r han~let.«l - - ,
'-E;; anden v~se~tlig side ~f målsætningsproees
sen består i kon,kretiseriJ]gen af .,målet, ibestem
mels~~ <lf beti~get;-e!n~-~l~~'- ~t- ~å d~-t: M-e~ d~et
~iCvi ~ph~12i~ ~~ s~~lig't -~e-d. ' ~
Ethvert mål, - selvet sådant som at »nå til
punktet N« - eksisterer objektivt i en eller an
den genstandsmæssig situation. ~!:~0:øl:K~}.!g_ .~~.~
rn~let .frernst~ ,f?r. ~ubje.ktets beyidsthed;..llI1d~r,~b.
~

~en.. I>erf?r_.hfir

~-

stråJ{tion~ria'~aenne-' ~1t~~ti;;;;~-'I;e;~~d~~-'-i~ -~ -11 d
....•.......... ........•.." ""..............•.• .... ----'.. . . . .
-~·

r l n 'g. k~?:, ,ik~~" a~~.~ra~ere _ . fra

[~~~ig1eI:i~:i::~14~;~~~;~~":~ton~~~:~d~~;

iKge

iI!!Ief r

(h "V,o r 1~. ?es" 'på., hvilk~n måcie, det .. ,~an, ... 1?~~)
s~, ?~st,emrUes<
~~(
'~ig- selV:J,_IJ~en af
Ji~~§ii~t.fV!-~:~II~~~~E~sI_sE:1~<s~~K~.beti~g~!.~~r: ._ ~2Eo" ~1"
nå (let; M~~ .~n~:: ord": den l\anclljj1g,.,r~rLe.",,!!
LL~~e.,E ,~_h,.. ~.~,s:V~~~E-?.PJ~~':~I!J..~ 9g,.S?E&~Y~!?:J. 9~!.w
tet, en særlig ))konstituent«, nemlig de fremgangs
måder, hvormed den realiseres. Fremgangsmåder.

~_æ!~_~,~tpiI!g~n_,!l_4g~~_qet,Yko~;~g~JJ.§,t:e._~~:» &{,~

B}P~-U1;;Å~,?:L"§1d;pJ~'~i~-t~:",,yirb-~~Lad
e henseende sammenligne udviklingen af
pel Darwins og Pasteurs videnskabelige
d. Denne sammenligning er lærerig, ikfra det synspunkt at der findes en ko-

l) G. W. F. Hege1. Werke, Bd. 12, Stuttgart 1937,
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eresserede kan finde Ferdinand Hoppes arti·
ILnd Misserfolg, I: Psykologiske tekster, bd. 2,
forlag, Kbh. 1965 - O. d.
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ealiseringen ar en handling kalder jeg
er.
skelner man ikke mellem udtrykkene
ger« og )Operatloner«. Men i samrnen~
d den psykologiske analyse af virksomhe
et helt nødvendigt at skelne nøje mellem
ndlingernE: ~r, s()m d~t aUereqe ~r sagt;"
'tir l!lålene,. operationern,e.,.,tiL IWJing~l:
d os sætte, at målet forbliver det samme, ~
e betingelser, hvorunder det er givet, for· '\
da er det netop kun handlingens opera~ ,
organisation, der forandres.
ellen mellem handlinger og operationer
særlig anskuelig fOffil ved redskabshand~ ,
edskabet er jo en materiel genstand, hvor- f
nogle fremgangsmåder, operationer, er
liseret, men ikke handlinger, ikke måL
mpel kan man fysisk sønderdele en ting
p af forskellige redskaber, der hver især
er en metode til at udføre den givne
Under nogle betingelser vil for eksem
e-operationen være mest adækvat, under
vning. Her forudsættes det, at personen
t bruge de tilsvarende redskaber, kniv;
På samme måde forholder det sig også i
mplicerede tilfælde. Lad os antage J at der
et mål for et menneske at give en grafisk
ng af visse afhængigheder, det har fundet.
øre dette skal det anvende en eller anden
til konstruktion af graferne, udføre be
operationer, som det må beherske. I den
se er det uden forskel, hvorledes, under
omstændigheder og på hvilket materiale
enneske har lært disse operationer. Det er
ndet, der er væsentligt~ nemlig at udform·
af operationer sker på en helt anden måde
sætning, dvs. frembringelse af handlinger.
dlinger og operationer har forskellig op
dynamik og en forskellig
forskellig
~

'~''''~Ikk~~·d~~i~~A"-~i~d;·~ r-~d~:;';-·-~pe~~·ti~n~;; r-f~;~~

en;;

skæbne. Handlingens genese ligger .i de relationer,
hvori virksomhederne udveksles 1 ; enhver opera
tion er resultatet af en omdannelse af en hand
ling som følge af at den indplaceres i en anden
handling, og begynder at blive »teknificeret«. Som
den simpleste illustration af denne proces kan vi
bruge dannelsen af de operationer, det er nød
vendigt at udføre, når man for eksempel skal køre
bil. Til en begyndelse udformes hver operation,
fur eksempel gearskift, som en handling, der er
underordnet netop dette mål, og som har sit be
vidste »orienteringsgrundlag« (Galperin) . I det
videre forløb indplaceres denne handling i en an
den handling af mere kompliceret struktur, for
·,eksempel i den handling at forandre bilens be
vægelse. Her bliver gearskiftet et af midlerne tlI
at udføre denne handling, en operation, der l'ea~
liserer den, og den holder nu op med at blive ud
ført som en særlig, målrettet proces: dens mål ud
skilles ikke. For førerens bevidsthed er det under
normale forhold, som om gearskiftet overhovedet
ikke eksisterer. Han gør noget andet: sætter bilen
i gang, tager stejle stigninger, kører promenade
kørsel) standser bilen på et bestemt sted osv. Fak
tisk er det sådan, at denne operation helt kan
falde ud af førerens virksomhed og udføres af en
automat. D,~t er ,overho,vedet__ operation~[,I'les_ skæb
ne før
~~nere~'a't-6TiV'e .f~nktioner a(m·~s·ki~~~i.
hold til handlingen, ligesom handlingen i forhold
til virksomheden, ikke nogen selvstændig del. Selv
i det tilfælde, at operationen udføres af en maski
ne, realiserer den alligevel s u b j e k t e t s hand
Hng. Hos et menneske) som løser en opgave ved
hjælp af en regnemaskine, afbrydes handlingen
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l) Se'.I07_0.a.
2) Se A. N. Leontjev. Automatiseringen og mennesket.
I: Ps)'kologiske ltndersøgelser, hæfte 2, Moskva 1970
(russ.)
8-1842
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deLle ekstraccrcbralc led; ligesom i clens
finder den sin l'ealisering i det. KU11 en
der er »gåel i Spiml(';, er røget ud af men~
ontrol, kan udløre operationer, der ikke
nogen målretlet handling hos subjektet.
somhedens totale strøm, der danner det
ige liv i dets højeste, af psykisk gen
ormidlede former, udskiller analysen så~
det forste de enkelte (særskilte) virk
efter ~rit~pe>t: de motiver der til~Yf.ld_~r

ere uelsk{lles handi'inger - processer der
er sig bevids~-mål.-Til sidst op:rati-~

i

m afhænger mniddelbart af betingelser~
nå det konkrete mål.
»enhedeL«_~Ld~JJ}!).~n~~s~e1.~g~ v_irksom;
et.,A~ll~_,nlakrostDJ.ktID:. Det særlige ved
~e, der [ører tit udskillelsen af dem,
at den ikke benyttes til en opstykning af ;
de virksomhed i elementer, men afdæk
dre ",,,.I'elati(mer,, ~er kara]{ t~I. is.~r~r-- de~,

ra<tl.9:i~-r~.h;g,"Ju~n~~._~:i~:"~~i~I~I:-sig~ QP1<~'

c ..

. ~~r er opstået ,i løbe~, a.~,,-~irksomhede~s
i-.d-~ns--be\Tæg~ls~. -Kun- i~derl~-- for den'
ge-' virksoml~ed~~-system er tingene selv
at få kvalitet som tilskyndelse, mål el
b; løsrevet fra dette system mister de de
ens som tilskyndelse, mål eller redskab.
man for eksempel et redskab uden for
ndelse med et mål, bliver det en abs trak·
mme slags, som en operation der bliver
uden for dens forbindelse med den hand
ealiserer.
.øgc::;l~er __ .a[ _yiI'~~8m.lted_~n ~~~y~r ~I}
-~_top af d~J?S, indre sJ'~_~_t e nl~-.~ __-?._~ iK~
er. EHers bliver vi ude af stand til t1.t
d"'e simpleste opgaver, for eksempel at
om vi i et givet tilfælde har at gøre med
ng eller en operation. Hertil kommer, at
den er en proces, eler karakteriseres af
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scac1igc foregående transfonnationer \/irksomhe
den kan miste det motiv, der har kaldt den til
live) og så fOlvandles deLl til en handling, der
måske lealiscrer et helt andet forhold lil verden)
en anden virksomhed. Omvcudl kan handlLngcn
få selvstændig, tilskyndende kraft og blive en sær
lig virksomhed. Endelig kan handlingen transfor
meres til en metode til at opnå et mål J til en ope
ration, der kan realisere forskellige handlinger.
Bevægeligh~den i de enkelte »konstituenter« i
virksomhedssyste~ei finder på den anden side
også udtryk i, at hver af dem kan jblive'·:inere op~
delt eller omvendt kan korrune til-'-at rumme en-_,
h_~ger) der tidligere har været relativt selvstæn
dige. Således kan der på vejen til at nå et gene
relt mål, der er blevet bestemt, ske en udskillelse
af mellemliggende mål, med det resultat at hele
handlingen opdeles i en række enkelte) succeSSlve
handlinger. Dette er særlig karakteristisk for til
fælde, hvor handlingen foregår under betingelser,
der gør det vanskeligt at udføre den ved hjælp
af allerede udformede operationer. Den modsatte
proces består i en i!1~~~!:!I'~~,g af adskilte virksom
heclsenheder. Dette er- tilfældet, når objektivt til
vejebragte meIlerru'esultater Hyder sammen og hol
der op med at blive bevidste for subjektet.
På samme måde sker en opdeling, ellei' OJli
vend t en integrering, af de psykiske afbildningers
»enheder«: når barnet på begynderstadiet skal
afskrive en tekst, bliver den i barnets perception
opdelt i de enkelte bogstaver og endda i deres
grafiske elementer; senere i denne proces bliver
barnets perceptionsenheder hele ord eller endda
sætninger.
For det blotte øje viser opdelings- eller integre
ringsprocessen for virksomhedens eller den psykis
ke genspej!ings enheder sig ikke rigtig tydeligt,
hverken ved ydre iagttagelse eller ved introspek
lion. Nlen man kan undersøge denne proces ved
8'

i~~~{,YI!1~io;;h;f;~(qSi~i~~:=d_~E., ef~r _,,,,~~e:

nde en speciel procedure og objektive in
. Til disse indikatorer hører for eksempel
Jdte optokinetiske nystagmus 1 • Forsøg har
forandringer i dens cykliske perioder gør
gt at bestemme omfanget af de motoriske
« under udførelse af grafiske handlinger.
ningen af ord på et fremmed sprog op
eksempel i meget mere opdelte enheder
krivningen af kendte ord på modersmå~
har grund til at regne med, at en sådan
der kommer tydeligt frem på okulo
ne, svarer til opdelingen af handlingen i
ioner, der indgår i den, tilsyneladende de
e, primære.
mmelsen af de »enheder«, der danner
eden, har førsterangs betydning for løs
en række principielt vigtige problemer.
m er det aIIerede berør\ej2f2lJkl!LQ!11

er ydre og in_gre. Princippet
eller
loven
''=---='''"''''_~~'''_'=--''>=_=_ "'"
".'''_~,_.,'''"C_~,..".
•
foremng består i, at den nøje følger
« i den beskrevne struktur.
ndes enkelte virksomheder, hvis led aBe
ageligt indre. Det kunne for eksempel
nitiv virksomhed. Et mere specielt til
år i, at den indre virksomhed, der sva
kognitivt motiv, realiseres af processer,
vedsageligt ydre efter deres form j det
være ydre handlinger eller ydre moto
ationer, men a<ldrig enkelte af deres ele
et samme gælder for den ydre virksom.
e af de handlinger og operationer, der

Gippenreiter og G. L. Pikk. Fiksations-opto~
tagmus som indikator for synets deltagelse
. I: Undersøgelser af menneskets visuelle
Moskva 1973 (russ.)
nreiter, B. J. Romanov og I. S. Samsonov.
til bestemmelse af virksomhedens enheder.
n og virksomhed, Moskva 1975 (russ.)

(

realiserer den ydre virksomhed, kan have ronn af
indre, mentale processer, men igen n e t o p k u n
som handlinger eller operationer i deres helhed og
udelelighed. Grunden til en sådan, først og frem
mest rent faktisk, tingenes tilstand er at finde i
selve interioriserings- og eksterioriseringsprocesser
nes natur: de giver jo overhovedet ikke mulighed
for nogen omdannelse af virksomhedens enkelte
~stumper«. Det ville ikke betyde en transforma
'::ion af virksomheden, men en destruktion af den.
Udskillelsen af handlinger og operationer i
virksomheden udtømmer ikke hele analysen af
den. ;Bag virksomheden og depsykiske afbildnin.

,

~.,'",.~,~~ __",,,,,_ ~"r,'_'"~~C'_'~7",_-,-,~~~,_"~~,<.,
__~_~;:J_.~,~_

J}~;ø;~S~å~::e~~~~~~~~~;~B~!~~f~;i;~~~o

~e er et og d~!.,_~~~r:t:L_~L,,~~~li_K.E~~!~~,~!?E!sk._g~r;
.spejlende vir~~I1ll.L~_,,-_~E]~!1~,>9;.!J:~~l;!~9~~.,,_~~,_!9~,~~W~g~
relatIoner, _og,'!:f]1.~g._~pSY~91~~~<~~__ ,_1!~_~~~~~~!~~_ c:f
den er den .logi~~.~_J9ft~~g~l&~__9:J _. ~~.~Jysi?10_giske1.
En nøjere betragtning af disse teser, og' Hgeledes ~
af teser, der er fremført af andre forfattere, vil
Qog føre os bort fra det analyseplan, vi er inde
på. J.~g skal derf?r.saIl1m~I1 IIled __ ~~l!-gi,:~l~_~~~1lf \

~'.""

$låede fY~2!Qgjsk.~ arb~L~~e, I og for sig behøver
_denne sætning ikke noget bevis. Problemet ligger
i noget andet, - i at finde de virkelige relatio
ner, som danner forbindelsen mellem subjektets
virksomhed, der formidles af psykisk genspejling,
dg de fysiologiske hjerneprocesser.
Forholdet mellem det psykiske og det fysiolo
giske er behandlet i en mængde psykologiske ar
bejder. I forbindelse med læren om den højere
nervevirksomhed er det særlig grundigt belyst af
S; L. Rubimtein der har fremført den tanke at

@ g~r, dffregu!"~r~r, 4,~~~_~~~,~ii~-~'~~ ~j~!~~E~,'~~~.9~~

·."::k.·

---

~~"' '.,"~-~-_._-'''-,~,-.'

~. , ~.~'-'_.--"-,

.--".

,-

-~

~-

'\J [ C~mg inienneskets
genstandsmæssige virksomhed.
..
1) Se S. L. Rubinstein. Væ1·ell og bevidsthed. (Sein und
Bewusstsein, Berlin 1960, s. 161)

117

.?L)

)

[~

at løse problemet. Med visse forbehold

al erindre OID, at den tidligere, subjek
iske psykologi indskrænkede sig til at
en parallelisme mellem psykiske og fy.
fænomener, På dette grundlag opstod
sære teori om de »psykiske skyggeN, som
e varianter faktisk har betydet at give
tte også for de senere forsøg på at be

'~'9g',-fQit~~it~_"~_Wly.s~!L_<lf_.YJrJ~~9Pl4~il~IJ.

bindelsen mellem det psykologiske og det
e på grundlag af ideen om deres iso
eller hornomorfisme og fOftolkningen af
og fysiologiske strukturer ved hjælp af
odeller 1 ,
det alternativ består i at,giye a~!~;J~tp..å
e sanunenstiIIinlL.aLste\ ~,Il§Y~{ske.. og.det

træk~e ,__ g-~!l ,.~~iL~qe_L3.y$iQ1Qgy,k~ DiY~l-!11_·_.
~tt'~ formål er det nødvendigt at over
vante modstilling af psykologien og fy
som videnskaber, der studerer forskelli

hjernens funktioner og mekanismer ud
ubestridelige genstand for fysiologien, så
ingenlunde heraf; at disse funkti-oner
ismer forbliver aldeles uden for den psy
forskning, at man »skal give kejseren;
erens er«.
bekvemme formel; der redder os fra
logiske reduktionisme~ fører samtidig til
større f-orsyndelse: at isolere det psykiske
ens arbejde. De virkelige relationer) der
_psyk.91Q~2I!....!ll~s!_1~i2.lqg!,~QJ!g!t~L §nfl

o~.iig~_m.~llt;_m.Jy~~iQJQgieu~_-_Q.gJ;{iJ~k~~Il)J~q~_~

~~J_~_~~~*E~~t~~ .!~r.~E~, __ ~=~y~~",~-!:!_Lg~:;}_:

~~y~e!~e af ,,~~~. ,XJ~~_~gi.~~~~ ",O;n_a.I~~~)lg~

.....

s. J. Piaget. Karaktl1ren af fork(arin.ffer i p~y
g den psykofysiolo.r;iske parallelisme. T: Ekspe.
sykologi, red. P. Fraisse Og" Je3n PLaget, bd. 1
va 1966 (russ.)
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. 1) I. P. PavloY. Pavtovske onsdagskollegier, Moskva
1934, bd, l, " 249·250 (ru",)
2) r. P. Pavlov. Pavlovske kliniske Ollsdagskollegier,
Moskva-Leningrad 1954, bd. I . s. 275 (russ.)

ind til de biokemiske processers niveau: på den
anden side, kun en udvikling af fysiolo~en (bre-'
dere: biologien) frembringer den særlige proble
matik: som udgør biokemiens specifikke områd~.
I fortsættelse af denne - selvfølgelig ganske>
relative - analogi, kan man sige) at også den psy
kofysiologiske (højere fysiologiske) problematik
bliver skabt af udviklingen i den psykologiske vi~
den; at et sådant fundamentalt begreb i fysiolo
gien som den betingede refleks er født i »psykiske
forsøg«, som Pavlov først ka'ldte dem. Senere ud
talte Pavlov sig som bekendt i den retning; at
psykologien i sin etapevise tilnælme]se forklarer
»de psykiske dannelsers generelle konstruktioner.
mens fysiologien på sin etape stræber efter at føre
opgaven videre) at forstå dem som en særlig vek
selvirkning mellem fysiologiske fænomener«l. På
denne måde bevæger forskningen sig ikke fra
fysiologien til psykologien, men fra psykologien til
fysiologien. »Først og fremmest er det nødvendigt
at forstå psykologisk; og derefter oversætte til det
\ fysiologiske sprog,«'
\~.-- J2~Ly~s~E!,tl!K~~s:.,fuEl!Q1~t.~S~~L2Y$Ig~gg~_n-Jr~
~~t;~~~er~~r ryk~ssm},ht~d~n...til.~~D_~~Jy'~lL~LSh~[l-'§_ll§Ykg:
~
cfx~lg19,g~~~~,JE!:~!1i§.1;:Q~r_~y-~n~x~t~J~9~_E.~~~_~,_~ 9X~X:
~
zeE:&_l? _ p~U~!I1_-~q~[lLJ vore dage kan vi ikke læn
gere opfatte hjernemekanismerne (de psykofysio
logiske mekanismer) på anden måde end som et
produkt af selve den genstandsmæssige virksom·
heds udvikling. Men det er nødvendigt at nave
for øje, at disse mekanismer udformes forskelligt
i fylogenesen og under den ontogenetiske - (især
funktionelle) udviklings vilkår, og at de derfor
ikke fungerer på en og samme måde.'
De mekanismer, der har udviklet sig under

..,J~

fo)

n, udgør færdige forudsætninger for
eden og den psykiske genspejling. For
er den visuelle perceptions processer li
dskrevet i bygningsegenskaberne ved det
ige visudle system, men kun i virtuel
m deres mulighed. Men dette sidste frita
den psykologiske perceptionsforskning
nge ind i disse egenskaber. Det ligger jo
vi overhovedet intet kan sige om per
uden at appellere til disse egenskaber.
spørgsmål er, om vi gør disse morfofysio
enskaber til en s e l v s t æ n d i g gen
vort studium eller om vi undersøger de
oneren inden for handlingernes og ope
s struktur. Forskf':1len i disse fremgangs
ser sig straks, så snart vi sammenligner
lsesresultater vedrørende for eksempel
e efterbilleder~ varighed - og resultater
søgelser af den postekspositionelle inte
sensoriske, visuelle elementer ved 10s
rskellige perceptuelle opgaver.
anderledes ligger det, når dannelsen af
kanismer sker under den funktionelle ud
Under dis.<::e betingelser vi:scr de givne
er sig som nye »bevægelige, fysiologiske
(Ukhtomski,D, der udvikler sig så at
nene af os, eHer »nye funktionelle syste

K. Anokhin) .

~E.U9!&..gg;.r.,_.E9X?~1)ig'E~.!}, . _,~<!I_~d!;.~,J.Qr

t-m.~~[i~~e._ J~~Qk~i9.n.~JJY~_~§YÅter.n~r ">~.;59.nJ,

.

__

~_

aJ,.at. det }æ~r ...a~,. _b_~_~~FsJee._ya:rk!øj
:L2~·:_9~~~~dQP~~r.: Di;~~e . sy'st~~er~<'~~-- ik-"
end udvendigt-motoriske og mentale,
pel logiske: operationer, der har aflejret
blevet substantialiseret i hjernen..Ms::n-. .
~!-L~h!1~J.)Js:.alk<:rin~~ 7a.f..J1ew,Jll.e1l_"_._cl~.::.~
,i~~~< _2~~~r~X,!l~_. ~9.tT,y~v"~ For at kunne
e omskrivning er det allerede nødvendigt
et andet spr?g, andn;: enheder, Sådanne
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-;n'"

-~

~c;

c'

---

121

enheder er hjerne.funktionerne og deres ensembler)
de funktionelt-fysiologiske systemer.
Inudfagelsen af hjernefunktionernes (de psy
kofysiologiske funktioners) niveau i udforskningen
af virksomheden gør det muligt at behandle nog
le meget vigtige realiteter, som eksperimentalpsy
kologien egenclig også begyndte sin ud vikling
med at studere. Det må dog siges, at de første ar
bejder, der beskæftigede sig med, hvad man den
gang kaldte »psykiske funktioner«: sensoriske,
mnemiske, diskriminative og toniske, uanset deres
belydelige konkrete værdi var perspektivløse i teo
retisk henseende. Men dette skyldtes netop, at
di:;:;e funktioner blev studeret således: at man så
bort fra subjektets genstandsmæssige virksomhed,
der realiserede dem, dvs. som udtryk for visse ev
ner, der kunne være åndens eller hjernens. Sagens
kerne er: at i begge tilfælde blev de opfattet, ikke
som frembragt af virksomhedenJ men som det der
f r e m b r i n g e r virksomheden.
For øvrigt blev man meget hurtigt klar over
den kendsgerning, at det konkrete udtryk for psy
kofysiologiske funktioner er variabelt i afhængig
hed af indholdet af subjektets virksomhed. Men
den videnskabelige opgave består ikke i at konsta
tere denne afhængighed (den er for længst kon
stateret i utallige psykologers og fysiologers ar
bejde,r), meD i at undersøge de forandringer i
virksomheden, der fører til en omstrukturering af
hjernens psykofysiologiske funktioners ensembler.
Betydningen af psykofysiologiske undersøgel
ser består i, at de gør det muligt at klarlægge de
betingelser og den rækkefølge for udformningen
af virksomhedens processer, der for at blive op·
fyldt kræver en ombYRning af de psykofysiologiske
funktioners ensembler dier en dannelse af nye
sådanne en:;embler, nye funktionale hjernesyste
mer. Det simpleste eksempel er her dannelsen og
fæstnelsen af operationer. Frembringelsen af en

..
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en operation bestemmes selvfølgelig af cle
nde betingelser, redskaber og metoder for
en, som dannes eHer tilegnes udefra; men
vejsning_en af de elementære led, der ud
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ationernes struktur, »kompressionen« af
befordringen af dem til det uncierliggen.
logiske niveau sker efter de fysiologiske
m psykologien selvfølgelig ikke kan und
egne med. Selv ved undervisning i for ek
dvendigt motoriske eller mentale færdig
øtter vi os altid intuitivt på de empirisk
e forestillinger om hjernens mnemiske
r (»gentagelse er kundskabens moder«)
blot det indtryk, at den nOlmale hjerne i
sk henseende ,ikke ihar noget at sige.
nden sag er det, når undersøgelsen kræver
s kvalifikation af de undersøgte processer
mheden, især når det er en virksomhed,
res under betingelser, hvor der er ~_'1~I!"
~~_~IL~:~~~"<;:IE~g~~.kJ~Y.Jjl.FJ~c_i_&i9!1)
__diskri ~'l
_,DS]l_ I dette tilfælde indeholder den pSY-h
undersøgelse af virksomheden nødvendig-U
en speciel opgave en analyse på det psy~ .,
g-iske niveau.
måske mest krævende opgave for analy
irksomheden i dens elementer og for be·
en af deres tidskarakteristikker og af de
input~ og outputapparaters kapacitet har
»ingeniør~psykologien«:. Man har indført
e1ementaroperationer) men i en helt an
e psykologisk, men snarere logisk-teknisk
g, hvad der er dikteret af behovet for at
metoden til analyse af maskinprocesser til
r hos mennesket, når det deltager i maski~
ejde. Men en sådan opdeling af virksom
f hensyn lil dens formale beskrivelse og
sen af informatiom~teoretiskc enheder
mod den forhindring, at den resulterer iJ
omhedens hovec1konstitllenter, dens hoved~

_ _ . . . . . . ._
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bestemmelser, falder ud af forskningens synsfelt,
og at virksomheden »clehumaniseres«. Men sam
tidig må man ikke give afkald på en sådan form
for studiet aI virksomheden, som måtte føre ud
over grænserne for en analyse af dens generelle
struktur. Der er således opstået en ejendommelig
kontrovers: på den ene side begrænses den fort
satte opdeling af virksomhedens »enheder« inden
for grænserne af den givne systemanalyse af den
omstændighed, at grundlaget for bestemmelsen af
disse »enheder« ligger i forskellen i deres forbin
delser til den verden, som individet indgår i sam
fundsmæssige relationer til, deres forbindelser til
det, der ansporer virksomheden og til dens mål
og genstandsmæssige betingelser. På den anden
side melder der sig den påtrængende opgave at
studere de intracerebrale processerJ hvad der har
krævet en yderligere opdeling af disse enheder.
Inden for de seneste år er i den sammenhæng
ideen om en ~mikrostruktur«-anal}'~~ af virksom~
heden' opstaet. Denne analyses opgave består i at
forene den genetiske (psykologiske) og den lwan
titative (infonnationsmæssige) måde at studere
virksomheden pål. Det er blevet krævet, at man
indførte et begrebssæt, der både omfater »funk~
lionelIe blokke« og de direkle og lilbagekoblede
forbindelser mellem dem, som danner strukturen
i de processer, der fysiologisk realiserer virksom
heden. Herunder antages det, at denne struktur
i det store og hele svarer til virksomhedens mak~
rostruktur, og at bestemmelsen af de enkelte »funk~
tionelIe blokke« gør det muligt at uddybe ana
lysen ved at forstsætte den i mere opdelte
enheder. Men her rejser der sig en kompliceret
teoretisk opgave for as: at forstå de relationer,

O. a.)
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t) Se V. P. Sintjenko. Om mikrostrttkturmetoden ti!
wlder.wgelse af kognitiv virksomhed. DVNIITEs sl,rif
1972, bd. 3. (»VNIITE«, Unions-forsk
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af

opgave.
for

For

nder de intracerebrale strukturer med
i den virksomhed, de realiserer, Den
vikling af mikroanalysen af virksomhe

denne

undersøgelsesproceduren

nødvendigvis

selve

er

feedMback forbindelserne mellem ex
lementer i øjets nethinde og d~ hjerne
, der er ansvarlige for opbygrringen af
re, visuelle afbildninger, støtter sig jo på
ngen af fænomener, der kun opstår tak

den efterfølgende forarbejdning af disse
afbildninger i sådanne hypotetiske »seJ
blokke«, hvis funktion bestemmes af
ationer, eJer efter selve deres natur er
bra\le og følgelig ikke fysiologiske.
karakteren af deres formidling-er er de
e, der er tale Offi, sammenlignelige med
ange, der forbinder produ1ctionsteknikken
e produktionen. Produktionen realiseres
g ved hjælp af værktøj og maskiner, og
ydning er produktionen en følge af deres
renj men værktøj og maskiner frembrin
ve produktionen, der ikke længere er en
men en samfuudsøkonomisk kategorI.
ar tiHadt mig at bringe denne sammen
ene med det sigte at gøre den tanke klar,
~ll. af vk1~Q,!gh..~de12..l?~k...Qfysiol~i~~
; om den åbner mulighed for en adækvat
se af præcise indikatorer l af kybernetik- .'
g og informationsteoretiske enheder, dog ~~

~!:~y.~!!ilig,\;is="ab.1?J.J;ilp.er~LJI~J?~~!~!rHiiir.

i

tI!

l

I~

~~b.tl~!1i~ger~.

roduceres af hjerræn,

·rks0tE!h~sLe.lL&Q:m.~.~t ~tem)~,11~L~l'~.fJ~W,;
B0"~~-!~~z~Q.~.~E!:1,.e. Mere enkelt undtrykt,
den genstand~rp.ÆÅSig~~virk$~rnl]~Ji eller

~kc afbild~~~"e~

i,er~

-....,...

~r -so,eu.}Ul1 kt,ion af !:ttern.~I].l-__~~~..~~~,~.~J." I ;'i
dem virksomheden ()g
l,
0.) ved hjælp af de.~.le~em l~e.su Je'.'i

og;å

r

En analY5c af de intracerebrale processer, de~
re:') blokke eller konstellationer er, som tidligere
sagt) en yderligere opdeling af virksomheden J af
dens momenter..,En sådan o-pdelinp; er ikke blot
mulig, men ofte også nødvendig. Man må blot
gøre SIg kJa.rt, at den overfører undersøgelsen af
virksomheden til et særligt niveau) det niveau der
studerer overgangene fra virksomhedens enheder
(handlinger, operationer) til enhederne i de hjer
neprocesser J der realiserer dem. J eg...yjl is~r \-In:
de.,rst~,ege, at der ~e~(Jp, er ta~e,O~,;; v.~ r-.g=''l.XtK~..o
bette· adskiller
de~; ;ik~ldt~- ~ikrostruktur
analyse af den genstandsmæssige virksomhed fra
studiet af den højere nervevirksomhed i de fysio
logiske hjerneprocessers og deres neuronmekarus
mers begreber, hvis resultater kun kan '3 a ro Dl e TI
l i g il e s med de tilsvarende psykologiske rneka~
nismer.
På den anden side fører undersøgelsen af de
intracerebrale processer, der reaii'serer virksorn!he
den ti! en afmystificering af begreberne om «psy
kiske funktioner« i deres tidligere, klassiske betyd
ning som et bund t færdigheder. Det bliver øjen
synligt, at det er fremtrædelsesformer for generel
le funktionelle, fysiologiske (psykofysiologiske)
egenskaber, der overhovedet ikke eksisterer for
sig. I\-fan skal ikke forestille sig, for eksempel den
mnemiske funktion som løsrevet fra den sensoriske
og omvendt. I\-1ed andre ord, kun fysiologiske
fuukllonssystemer realiserer perceptionelle, mne
miske, motoriske og andre operationer. Men lad
mig gentage, operationer kan ikke reduceres til
disse fysiologiske systemer. Operationer er altid
underkastet objektivt-genstand~mæ55ige, dvs. ek&
tracerebrale relationer.
""''''-._'W-,.,.
En anden meget væsentlig vej til at trænge ind
til virksomhedens struktur fra hjernens side, der
allerede er nævnt af Vygotskij, er den, neuropsyko
logien og den kliniske psykologi følger. Deres -a1

_.--~~~~""

logiske be:yclning består i, at de gør det
se virk::;on'.hecieu j dens forfald, når dette
dfaklct af cnkelce Itjerueafdelingcr dlel
n ,ir de rncre generelle beskadigelser CIf
funktioner, der giver sig udtryk i sinds
e.

l kun opholde mig ved enkelte af de re
der er tilvejebragt i neuropsykologien.
l fra de naive psykomorfologiske fore
ifølge hvilke de ydre psykologiske pro
ydigt er knyttet til enkelte hjernecentres
ren (centre for sprog, skrivning, tænk
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greber osv.) har de neuropsykologiske un
er vist, at disse komplicerede, efter deres

~"-_.-'

e sarnfundshistoriske processer, der ud
løbet af individets liv, har en. ~ynamisk
best~J.:I1t l()kalis<iti(jn. SOI~l. resuhat af -e-n
gnenCIe' a~aly~~<' af -~t omfattende mate
er samlet i eksperimenter med patienter
kelligt lokaliserede) fokale hjerneskader,
mer der et billede af, hvordan forskellige
enter« i den menneskelige virksomhed
sig« i hjernens morfologi]'.
nne måde giver neuropsykologien fra sin
fra hjernestrukturernes side, mulighed
ænge ind til virksomhedens »arbejdsme
«.
aldet af enkeJte hjerneafsnit, der førel'
ggelse af disse eller hine processer, åbner
anden mulighed: under. ?i~s~. ~.~lt ~X.9~l?
etingclsc:~ k~~L.nJ.a.u·::,:s li.u.l'eLe.=J:iisse,.-pmcc~
diol-l~lle- .-~~~i}<.liDg)._.)39n!,_J)eL . sJ§_~ __-,.~~g,.l.

-,

.-_

Luria. Menneskets højere kortikale funktioner}
969, 2. udg. (Hos os bedst kendt som Higher
Funetions in Man, London 19G6; 2. rev. og
New York 1900. Der findes en 1. udg. Mos
- O. a.j
etkova: Rehabiliterende undervisning ved loka
eskadigelser} Moskva 1972
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[orm af deres genetablering. Mere præcist dre~
jer Let sig om genoprettelf>cn a{ ydre og men
tale handtiogcr, som det er hlevet umuligt for
patienten a~ udføre, [oldi den l"okale læsion
har blokeret et af leddene i en eller anden
operation, som realiserer disse handlinger. For at
omgå den i fOIVejen omhyggeligt kvalificerede de~

,f~l't ,1i?S j;at1~~t9~-,~:'1id,i~Q,~T~leTIoi$kex,~n~n pl;:t~ ..
f~r'~~n" ;;y -saJ11~eI1s<etl~ing ,af, ope\'il.!i,oneI", .~er k~n ,

@!~~ '. :4e.~l."gJ.y.~i~.~',I~~;{!!~i.~,'~~~ y~qtor~~~c_.9.t:rp'~<,

aktiv.t .s?lm}11eI!_I1l~_(t.p~~~el1te.I.l, d~nne ..nY~.~.'I:,~_I!l~~~ .
sæt~ing, hvor. det besk;digede'Ted'ikk~.deltager,

male f()rhol~-. ~r overfl~~ig~,el1~'r . m~k~-.-slet , i~k~'

,~~g~q~g_.i. s~~;t -lnde~?l.de'r· ~e~,.' ~?rTI~'~'nder-rl.?~:'

den'--'a t;;~EP;y~~Iog!ske, ~T~·ti4..nlnii::i(~g.~Jlf1.~.oJqr$k,.,_

X:.~:_C::~~~~~_._~~,t5.,hi~Fl~~~~_~~~.e_~~ ?~!t3:~~~ ..J2r "J~~!.s~po

\

-~r~konl~er~,. I5e;,·"~r.~.inien~.g.~und~<.iit~~t~ ,~.Qmt~l~> l
Både neuropsykologiske og psykofysiologiske
undersøgelser rejser ja nødvendigvis spørgs~
målet om overgangen fra ekstracerebrale til intra
cerebrale forhold. Som jeg allerede har sagt, kan
dette problel~. ik~~>l·øs~s-.:'~e~r~:ekte~~~g[~qgn

=~i:i~~!~~~~J]g~.,~_~.!l~.ljci~,1YT~~!lg~,~,_

<>

!~~ier.~- ~~~'§:ng~~~ . ,~i~~~I . .~~'~~~yse . a.!._~~~~g~1;
~~~]:o~~d'~~R~~~4~::Æ~ill.~~c~?;!fJ:j,Wll~eq~ ..J~~~~i ;]
1ti s~cll.!g11~?r:.=~~t=_I~g:~E:~:.g~c~~~J~,~.t:'_ . f.~~~!!g- 'l

~Y::,~.~~·~'~~!;~,!~'a _ (f~ 'psj~~l~gisKe'~uil?ei'~øgeIses~l:'

tion. og I1J.~!~~i~).9g~~)!1.4g!E.~ De love, der styrer dis_
ie·~rrorganers funktionsprocesser, træder selvfølgelig
for dagen, men kun indtil det øjeblik hvor vi går
over til at studere selve de af dem realiserede
genstandsmæssige handlinger eller afbildninger,
som kun kan analyseres på det undersøgelsesni
veau, der gælder for menneskets virksomhed, det
psykologiske niveau.
,,-' Anderledes forholder det Stg heller ikke ved

~

e

kJ," ~ea~. til .det__ eg~n,thgt :~C1a'le: blot sker her over
f..c:j gangen til nye) dvs. sociale, love som overgangen
l, fra uncler.søgehc af processer, der realiserer indi
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forhold, til undersøgelse af relationer, der
af deres fæHes virksomhed i samfundet,
udvikling er underkastet objektivt-histo
.

_.~~.9~_~r_~t~s..,~_t:.~.J:.~_!.~,,~, m._~.§...Lg

sTell--ana1Y~"(;O<-e1'te;---~rvea~e~-'--N~~p--~

af den menneskelige virksomhed nødven

ålYSe gør~~gså ,mulig!: at overvind;
dsætning: ~ d~";er !~;bt-~~lIeIE_.9~~t fy<;iql~- l)
t psykologiske og det ~~Qci~~1.Jl~~.!,E~~l!,k.
det ene til det andet.
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Kapitel

I~

VIRKSOMHED OG BEVIDSTHED

1. Bevidsthedens genese

~,!<.t_,t§,_YirJ;§_'Ll1!he.<1,!>_~2,"!!,,n ydre og den

mare formldt~j o, X~ 41~xes jif 4tll.E§X~.i§.k~~"g!;IJ
<·speiiing af virkelighe.g~D~D~_t_}_den_g~_~~t~1?:_"s~æs.,
sige verde~~_~~_~:_ for 5u~jekte;~_.c?B_~de!_..~~m.~ II
uver; -~m[f og betingelser for dets virksomhed, ~~-~1
p-aen:-~ller -anden, måde" 'perdp~res ,aTSu6Tek'ref:

~~:~r~:_~:~~·O~~;?~i~f;~~~:~1~~~rf
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traditionelle temaer. Men nu drejer unclersøgelsens logik sig en omgang. Spørgsmålet" o~J?~
dan _" ~~< .p.§yJsi~ke"_1!Lqce~ser __gix~!~~ig ti~r.~~~?~a~~:
dreS til sl'ørgsmål~t,«".p-,g~r:-"",Qprinde~_~r-

'~:J:~f~l~:::;;~~~,~J;~U:J~:~~_:~~;1~~~
standsmæssige verden.

-'!2~-;:'g~ykiSk;;~";kk~Iighed, der llIl!igdelbacr. \j

st=ror

Det'-har'k.i-ævet
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, ser
os ~ er bevidsthedens sub'ektive verden.
~
ar un re er at befri sig fra iden
tificeringen af det psykiske og det bevidste. Det
er en bemærkelsesværdig mangfoldighed af veje,
der har ført til, at de er blevet adskilt inden for
filosofien, psykologien og fysiologien: det må være
nok at nævne navne som Leibnitz, Fechner, Freud,
Setjenov og Pavlov.
Det afgørende skridt blev taget, da man frem
førte ideen om f_orskeHig~ _!1iveauer for den psy
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nspejling. Fra et historisk, genetisk syns
etød det anerkendelsen af, at der ek
n fl!'Jr-beviqst psyke hos dyrene, og at der
ommf':t en' kvalitativt ny form for psyke
nesket: b e v i d s t h e d e n. Således op
en række nye spørgsmål': hvilken objek
endighed svarer fremkomsten af bevidst
Hvad frembringer den? - og hvordan er
re struktur.
dstheden i sin umiddelbarhed er det. bil·
veraeD','def wser
f~I ;~bJe'kt~t, ~g Sq~
'~'F-Qerser~dclS handlinger og_~Hstand~-:-:
aImE~deligt '-urefl~kteret menneske"' r~Js~~- '
ærelsen ,af dette subjektive billede hos ;
v formentlig ikke nogen teoretiske proble- .
ran sig har han verden, og ikke verden
billede af verden. I denne spontane rea
ger der en ægte, omend naiv, sandhed,
n anden sag med identificeringen af den ','")
genspejling og bevidstheder; den er ik- J . :
end en· illusion ved vor introspektion.
har .sin rou i bevidsthedens tilsyneladende
sede vidde, Spørger vi os selv, om vi er
eller hint fænomen bevidst, Stillf':f vi os
g a ve a t b e v i d s t g ø r ej og løser den
lig praktisk talt øjeblikkelig. Det har
ødvendigt at opfinde den takistoskopiske
for eksperimentelt at kunne adskille »per
feltet« og »bevidsthedsfeltet«.
_...
en anden SIde fortæller velkendte og un
ratoriebetingelser let reproducerbare facts
ennesket er i stand til at udføre kompli~
tilpasningsprocesser, der styres af forsøgs
gens genstande, uden overhovedet at gøre
skab for tilstedeværelsen af afbildninger
forsøgspersonen går uden om forhind.rin~
manipulerer endda meel ting ligesom
t se dem«. En anden sag er det, hvis man
mstille el,ler forandre en ting efter et for..

==--===

billede eller g i v e e n f r e m s t i Il i n g med et
eller andet genstandsmæssigt indhold, Når jeg
for eksempel tegner en femkant eller bøjer en af
ståltråd, så sammenligner jeg nødvendigvis den
forestilling; jeg har, med de genstandsmæssige be
tingelser, med etaperne i dens realisering i produk
tet, foretager en indre tilpasning af det ene til det
andet. En sådan tilpasning kræver, at min fore
stilling fremtræder for mig ligesom i samme plan
som den genstandsmæssige verden; dog uden at
falde sammen med den. Dette er særlig klart i
opgaver, hvor det er nødvendigt i forvejen »i tan
kerne« at foretage en flytning i rummet af bille
der af gemtande, der er placeret i et eller andet
forhold til hinanden, f.eks. i en opgave der kræver,
at man i tankerne skal vende en figur om, når
den er indskrevet i en anden figur.
H:istorisk ~står, ,n,ød~e?digh~den .,~f, , at den
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'f~~~;k;~::~:t;;nsig åi~nii~~~~~:t '. ~:~s;r::d • ttJ
·virksomhed -til

-~J;_:~rii!:niies~~~,~2~~ke. rod~kt1Ve'~ll,}sorr;~-

m,~r angen fra cl renes ada tive

J}Il;e(fcn-

;'. r

._~"..

hed" ar eJ.~Yu.: som e e
et p~, virksomnu stHeber efter, ~ktz.rer e!,dnu.. iliJi,:".~~ tueIt. Derfor kan det kun regulere Virksomheden
iCkt tilfælde, at det er repræsenteret for subjek~ tet i en sådan form. der gør det muligt at sam. ~ menligne det med råmateriælet arbejdsmaterla"
I
let) og dets melle.mliggende omdannelser't der. ligere skal den psykiske afbildning af produktet
Som mål eksistere således for subjektet, at det kan
, b e h a n d l e denne afbHdning, forandre den i
overensstemmelse med de forhånqenværende be
J:ingelser. Sådanne afbildninger er netop bevidste
afbildninger, bevidste forestillinger, kort sagt) de
er bevidsthedsfænomener.
I sig selv siger nødvendigheden af, at der op
står bevidsthedsfænomener hos mennesket, ikke
noget om den proces, hvorved de bliver til. Men
go

_ _ .~_....
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l) S. L. Rubinstein. Sein und BewttSstsein, Berlin 1970
V. A. Lektorskij. Problemet subjekt og objekt i den mo
derne borgerlige lilosofi~ Moskva 1965
A. V. BrusjIinskij. Om nogle modelleringsmetoder i PS)'.
reologien. I: Psykologiens metodologiske og teoretiske
Problemer, red. Sjorokhova. Tysk: Berlin 1977
2} Se A. N. Leontjev. Afbildning og modet. I: Psykolo.
glens spørgsmål, nr. 2, 1970

stand. Den Iiiin tetgør den mY.'itificcring at dette
ligesom en kredsbevægelse, og derfor kan
problem, som det af mig adskillige gange nævnte
es ligegyldigt, hvilket af dens led eller mO
i
umiddelbarhed5postulat har lagt grunden til in
man tager som det første. Men det er 1
den for psykologien. For hvis man går ud fra
nde en b~vægelse i en tryllering" Dennej
. den antagelse, at ydre påvirkninger u m i cl cl e i
nes o den bFyqe~ net9 i selve den san:- )
b a r t fremkalder en 5ubjektiv afbildning ho," 05,
faktiske vir so
_.' _
. l
i vor hjerne, så rejser spørgsmålet sig straks, ihvor·
d at indgå i en' df~~kte kontakt med den ~
.ledes det går for sig) at denne afbildning viser
dsmæssige virkelighed og underordne sig 1·
·sig som eksisterende uden for os, uden for· vor
ranures og beriges virksomheden, og med 1.
subjektivitet) i den ydre verdens koordinater.
større righoldighed udkrystalliseres den i
. Inden for umiddelbarhedspostulatets rammer
tet. Den udførte virksomhed er rigere og
kan man kun svare på dette spørgsmål ved at an
end den bevidsthed, der går forud fa( I
tage en, om jeg så må sige, sekundær proces, der
e tilskud} der i denne forbindelse kommer i
projicerer den psykiske afbildning udenfor. Den
ksomheden, forbliver skjulte for subjektets I,
teorefuke uholubarhed af en sådan antagelse er
hed. Dette er netop grunden til, at bevidf>t-åbenlyst; desuden er den i klar modstrid med
kan synes at være grundlaget for virk
kendsgerninger, der fortæller os, at den psykiske
en.
afbildning lige fra begyndelsen atlerecle er »)hen
os udtrykke det på en anden måde. Gen
lagt« til den i forhold til subjektets hjerne ydre
en af virksomhedens produkter, når virk
virkelighed, og at den ikke projiceres til den ydre
en realiserer individernes samfundsmæssige
,verden, men -~narere »0 s e s li cl« a{ den 2 • Når
elser og relationer~ fremstår for individer
~. 'h"·;t. ,; jeg· taler om art »øse ud«, er det selvfølgelig ikke
fænomener i deres bevidsthed. Men bag
'Ple.re end en metafor. Men den udtrykker dog en
ænomener ligger i virkeligheden de nævnte
virkelig, for videnskabelig undersøgelse tilgængelig
ve forbindelser og relationer, omend ikke i
,~-proces, subjektets tilegnelsesproces af den gen
lys, men i en ophævet, for subjektet skjult
~ ~tandsmæssige verden i dens ideale form, i fonn
Men samtidig u~bevidsthedsfænomener
af· den bevidste genspejling-.
~eaTimC;mffit i virkSc;;;hedenLb.~~~d;
Denne proces opstår oprindelig i det samme
iEg.,{~~<ll:[J:~Joo:ak1\o.L 4Lll\.1>.e._ilL:L"El~
.<;;ystem-af objektive relationer, hvor overgangen af
~g!!,§J.'1_&Lm.s.~Æ_~_~.!1'c_~Som V. P. Kus
virksomhedens genstandsmæssige indhold til dens
d rette har bemærket) optræder den bevid
produkt også finder sted. Men for at denne proces
-kan ske, er det ikke nok) at produktet af virksom-

ldn.ing.i .en funkt.io.n . som e.n

~L_~<:~~!~n~slig,.S"E1Et::~.j ,,)!iEks9!P.:!:t~~n l,

naf bevidstheden, der her er
, ændrer radikalt den vigtigste problemstil
psykologien, problemet om forholdet mel
n subjektive afbildning og den ydre gen-

en marxiftiske diCftektiks historie, Moskva 1971 l
(ross.)
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end den bevidsthed, der g~r forud fo?

ligesom en kredsbevægelse, og derfor kan
es ligegyldigt, hvilket af dens lcd eller mo
man tager som det første. Men det er
nde en bevægelse i f':n tryllering. Denne
...., o den brydes netop i selve den san-...
aktiske vir som - _
at indgå i en direkte kontakt med den
dsmæssige virkelighed og underordne sig
andres og beriges virksomheden, og med
større righolclighed udkrystalliseres den i
et. Den udførte virksomhed er rigere og

e tilskud. der i denne forbindelse kommer
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ksomheden, forbliver skjulte for subjektets
hed, Delte er netop grunden til, at bevid~t
kan synes at være grundiaget for virk
en.
os udtrykke det på en anden måde. Gen
'~n af virksomhedens produkter, når virk
en realiserer individernes samfundsmæssige
elser og rehtioner, fremstår for individer
fænomener i deres bevidsthed. Men bag
ænomener ligger i virkeligheden de nævnte
e forbindelser og relationer, omend ikke i
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ldning i en funktion som en Lq_~_~~) ID å
k l , der, t~~gsligggJr~s_ i v~~~_s.9fi.l_h!:c:!eK.
-opf;ttels~-~f be~id;theden, der her er
, <:emirer radikalt den vigtigste problemstil
psykologien, problemet om forholdet mel
n subjektive afbildning og den ydre gen

(russ.)

en marxistiske dialektiks historie, Mos.kva 1971 1

-c

stand. Den ciiin tetgør den mY5tificcring af dette
problem, som det af mig adskillige gange nævnte
umiddelbarhedspost'J.lat har lagt grunden til in
den for psykologien. F ar hvis roan går ud fra
den antagelse, at ydre påvirkninger u ro i d d e I
b a r t fremkalder en subjektiv afhlldning hos os,
i vor hjerne, så rejser spørgsmålet sig straks, hvor
ledes det går for sig, at denne afbildning viser
sig som eksisterende uden for os; uden for vor
subjektivitet, i den ydre verdens koordinater.
Inden for wniddelbarhedspostulatets rammer
kan man kun svare på dette spørgsmål ved at an
tage en, om jeg så må sige; sekundær proces, der
projicerer den psykiske afbildning udenfor. Den
teoretiske uholdbarhed af en sådan antagelse er
åbenlys \ desuden er den i klar modstrid med
kendsgerninger, der fortæller os, at den psykiske
afbildning lige fra begyndelsen aHerede er »hen
lagt« til Jen i forhold til subjektet.., hjerne ydre
virkelighed, og at den ikke projiceres til den ydre
verden, men snarere »øse s ti d« af den:!. Når
jeg taler om M )>-0se ud«, er det selvfølgelig ikke
mere end en metafor. Men den udtrykker dog en
virkelig, for videnskabelig undersøgelse tilgængelig
proC'.es, subjektets tilegnelsesproces af den gen
standsmæssige verden i dens ideale form, i form
af den bevidste genspejling.
Denne proces opstår oprindelig i det samme
system af objektive relationer, hvor over,gangen af
virksomhedens genstandsmæssige indhold til dens
produkt også finder sted, Men for at denne proces
kan ske, er det ikke nok) at produktet af virksoml) S. L. Rubinstein. Scin tt'nd Bcu:tmtsein, Berlin 1970
V. A. Lektol'skij. Problemet subjekt og objekt i den mo·
derne borgerlige filosofi, Moskva 1965
A. V. Bl'usjlinskij. Om n.ogle modeUcringsmetoder i PS}'
kologien. I: Psykologiens metodologiske og teotetisJ:e
problemer, red. Sjorokhova. Tysk: Berlin 1977
2) Se A. N. Leontjev. Afbildtti-ng og model. I: Psykolo
giem spørgsmål, nr. 2 l 1970
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der har optaget denne (virksomheden _
sig, fremtræder for subjektet i sine gen
æssige egenskaber; der skal også ske ep

ansformation af det at det kan frem træ·
noget, der ;rkend~ 'af suhjekte,t) ~ys. S<?I11
.
e transformation sker ved hjælp af spro
er et produkt af og et middel til M
deltagerne i produktionen. ~Pti

t mellem

i, ~

~g-~~~i-.~:~s~;;;~;1:~h~d:r~:;)eA~Jh~i~ ~C(;:J4.

' .. ~,~~,,,_~.~n, .. <c"'·;:p,_~
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Såle·
øde selvfølgelig en stoflig genstand, men \
TI i TI g e TI af ordet »føde« indeholder ikke j
~pise1igt stof. .1 den !orbind~lse har selve !~,.
SIn egen stoflIge eksIstens, Sin egen ma- ('
en sproget, taget i relation til den beteg
kelighed, er kun en form for dens væ- :
igesom individernes stoflige hjerneproces~ ':'
ealiserer dens bliven bevidst1 •
j
individuelle bevidsthed som en specifikt
elig fonn for den suhjektive genspejling 1
objektive virkelighed kan således kun for- I
et produkt af de relationer og fonnidlin- i
opstår i !løhet af samfundets etablering j
kling. Uden for disse relationers system!
n for den samfundsmæssige hevidsthed) er \
en af en individuel psyke i form af be· J
nspejling, bevidste afbildning-er, umulig.
psykologien er en klar forståelse af dette
t mere vigtig~ som den indtil vore dage
rklaring af bevidsthedsfænomenerne ikke

har frigjort sig fra naiv antropologisme. Selv
virksomhedssynspunktet i det psykologiske studi
um af bevidsthedsfænomenerne lader os kun for
stå dem under den ufravigelige betingelse, at selve
menneskeLs virksomhed bliver anskuet som en
proces; der er indbygget i det system af relatio
ner, der realiserer menneskets sa.mfundsmæssige
væren, som er dets eksistensmåde også som natur
li:gt, legemligt væsen.
De omtalte betingelser og r~lationer, der frem
bringer den menneskelige bevidsthed, karakterise
rer den selvfølgelig kun i de allertidligste etaper.
Senere, i forbindelse med den materielle produk.
tions og samkvemmets udvikling, udskillelsen og
senere specialiseringen af den åndelige produktion
og sprogets tiltagende teknificering, bliver men
neskets hevidsthed frigjort fra den d i r e k t e for
bindelse med dets umiddelbart-praktiske arbejds
virksomhed. Kredsen af det, der bliver bevidst,

u,~~i9~~~.""~~~~~ gg,.~:m'~i~3~I~~§.:::a:f~J2~~~@§Iii~C1~n

rm

·El!Y~E~"!E.~W)"~k.~~!L~.~l}jX~§!J~~9~,__~,~;J_e._~k~~~~
eneste, ..fo
fo~ _ psykisk ~nsEejling. :fierunder

f\ :g~n~~i~pJ1~~~~~:E~S~s~~ka~f:~~~d~i~i··
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~.• ~}/ form af den psykiske genspejling, der viser sub· 1/ ~ w...~
/' jektet den om ivende verden, mens, virkomheden
som tl Igere forblh.:er pra tIS : ydr~'På en senere
etape bliver også virksomheden genstand for be
t/ .....~
.vidsthecl: man bliver sig andres handlinger be
VIdst, og gennem dem også subjektets egne hand
Wl.Æ.J
,!inger. Nu kommunikeres de, gives til kende med
g~stus eller lydsprag. Dette er netop forudsætnin
gen for at der kan opstå indre handlinger og ope
~
r~tioner, der sker »i hovedet«, i »bevidsthedens
plan«. Afbildningen L bevig:s.!heden biiver også til :>j u,W.
.,\ .,' vi
d
bevidstheden. Neto __ i denne il 'e
,,;'/ u stæn 1 ~le~:L_!?e t~c!e~ J)evidsth~;cl;.~ ..a~ ~ise si .
ri .or( fra den y re, sanse l t- raktiske virksom·

":._'

i hed og ti led at styre den, _

l

~u_'.:::-_:::;;

enkov. Det idea,le. I: Filosofisk enCYklopædi,
1962) bd. 2. (For en bedre orientering om
synspunkter, vi møder hos Leontj~v _ og
- kan det anbefales at læse E. V. Iljenkovs
ktisk logik, Moskva 1974, der også indeholder
relse for :tclet icleale«. Engc1sk udgav~ Dialec
e, Progress, Moskva 1977) s. 251-288. - O. a.)

~.-

~le~ ~~ sa'J:Ilfunds~~issii~ relatLoner~ i~~

nden radikal forandring, der er sket med
eden t løbe! af den historiske udvikling,
opløsningen af den oprindelige sammeu
g meIlem arbejdskoUektivets bevid::.thcd
enkelte individers bevidsthed. Dette sker ,i
at en bred kreds af fænomener nu bliver
Hge for bevidsthed; herunder også fæno
er hører til de af indivislf':.mes for_hold, de'r
et :<;pedeNe i hver en~~lts liv., I den for
fører samfundets klassedeling til, at men
kommer i forskellige, indbyrdes modstri~
elationer til produktionsredskaberne og
undsmæssige produkt. Tilsvarende under
deres bevidsthed en på virkning af denne
denne modstrid. Og samtidig udarbejdes
ogiske forestillinger) som indgår i de kon
dividers måde at få bevidsthed om deres
leveforhold.
opst:lf et yderst kompliceret billede af
rbindelser, sammenfletninger og indbyrdes
ge, der er skabt af udviklingen af de indre
ser, der i deres abstrakte form viser sig
ved analysen af de allerenkleste relationer;
akteriserer den menneskelige virksomheds
Ved første øjekast kan det se ud som om
gclsen ved at dykke ned i dette komplicere
de bliver ledet bort fra sine opgaver i den
psykologiske undersøgelse af bevidstheden:
den om!;>ytte!, p~yko10gjf:'n_ med spcioI9gien ..
-er S'It;t- ikke tilfældet., Tv~~·ti~od k~n. de
psykologiske egenskab~r ved den indivi~
evidsthe'd ~lene forstås gennem deres for

;' inddraget i..

nsemæssige stof i
den

rnes udviklede bevidsthed er karakteris
at have flere psykologiske dimensioner,

....~- ~

~.

'"CV.. '. 'tf I I.•. (.\!.. ,i,"J~ (j
~ __~_~~.i9.stJ~~4~t~!:1_~T~~.?E~~ . "J~~~" y-LJ~!:!'_L9g,

f!~~n:::!_~~_~~.~!_~.:-~~_sansemæssige s!~.LDe~te

i~

stof, danner deJ;!, sansel!!æssjg~4mI11~Jls;æ.tnmg arcr~

øj ebl

f~smcrc15c~!.lrelIJtTClen

erindrin~

' k:Ig,~rete'.:J61fcrn:.uj.jerarvlrl{ei[g~:.T&-t

t ~'111r'diD~TIai

\ den perciperes, eller når den dukker op i

~l

U eller endda bare optræder i fantasien. Disse a[ø
bildninger er forskellige efter der-;;~odalitet, efter
den sansemæssige tonus, graden af klarhed, større
eller mindre bestandighed osv. Om alt dette er der
skrevet mange tusind sider. !\lIen den empiriske
psykologi er til stadighed gået uden om det i for
hold til bevidsuhedsproblemet væsentligste spørgs·
mål: den særlige funktion, de sansemæss'ige elemen
ter har i bevidstheden. Eller mere præcist) dette
spørgsmål er blevet opspaltet 1 sekundære proble
mer, sådanne som problemet om perceptionens me
, ningsindhold eller problemet om talens (sprogets)
'I rolle i generaliseringen af det sansemæssigt givne.
De sanser:næssige . . _~~~lclninge,rs_ særlige funk
tion hestår 1, at de tildeler de't . bevius te billede af
verden, _d_~~ y~~_~~_ ~_~g for.: sl!§j~~t~!~lea1~fe"tspræg.
Med andre ord i, at netop takket være bevidstheø
~ns sansernæssige indhold fremtræder verden for
subjektet som eksisterende i e
e ,'dstheden,
men 11 e n o r els bevidsthed, ~om et obje~t
»felt« og objekt for dets virksomhed,
Denne påstand kan synes pa;;doksal, fordi
undersøgelserne af de sansemæssige fænomener
fra gammel tid er gået ud fra positioner, der tvært
imod førte til ideen om deres ))rene suojektivitet«.
deres »hieroglyfka~akter«. Tilsvarende har man
forestillet si afhildnin ernes sanSernæssl e ind
hold ikke som et der realiserer evi st e ens
uiii'iddelbare forbindelse med den ydre verden t ~
riten sn;::J rere som det, der afskærmer fra den.
1) Se V. I. LentI1. Materialisme og empl:Tl:nkriticisme,
5, ~'';16
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efterMHelmholtzske periode har den eks
elle udfQr~kning af perceptionsprocesser
kendetegnet af væIdige fremskridt, såle-,
erceptionspsykologien nu er oversvømmet
ængde forskellig-artede facts og -specielle
. Men det bemærke~sesværdige er, at
z' teoretiske position har bestået urokket.
fleste psykologiske arbejder er den ganske

moderne bøger om den visuelle percep

ligt til stede: bag kulisserne. Kun få dis
den seriøst og åbent, som for eksempel
ory, forfatteren af nogle af de mest char

en ved Helmholtz' position ligger i, at han
iet af synets fysiologi har forstået, at det
gt umiddelbart at udlede tingenes afbild
f sansningerne, at identificere dem med
stre«, lysstrålerne tegner på øjets nethinde.
r rammerne af begrebsopbygningen i den
urvidenskab var den løsning, Helmholtz
(nemlig at hjp.rr1.ens..arbejde ~ndigvis
sig med sansP'Qrganprne~ arbPjde og byg;
hypotese om den genst3I;;ldsmæssige virke
fter de sensoriske ~ydninger) den eneste

n er, at man tænkte sig bevidsthedens
safbildninger som en slags psykiske ting,
ænger af andre ting: der er deres ydre
nalysen bevægede sig med andre ord ind
obbelt abstraktion, der på den ene side
sig i løsrivelsen af de sensoriske proces
subjektets virksomhedssystem og på den
de i løsrivelsen af de sansemæssige afbild
ra den menneskelige bevidstheds system.
een om systemkarakteren hos oojektet for
nskabelige erkendelse var endnu ikke gen~
jdet.

""

Gregory. The Intelligent Eye, London 1970
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Til forskel fra den synsmåde) der be:ragter
fænomenerne i deres is.olation, kræver syslcmana~
lysen af bevidstheden, at mar. undersøger bevidst
hedens »konstituenter,( i deres indre relationer,
der har deres rod i. formerne for subjektets for
bindelse med virkeligheden, og det vii slge farst
Og fremmest ud fra den funktion, hver af dem
udfører i de »præsenterings«-processer, der viser
subjektet et billede af verden.
Taget inden for bevidsthedens system afslører
det sansemæssige illdhold ikke sin fUE.ktion c!irek-.
te, subjektivt finder den kun indirekte udtrYk, --'-'--
i. den ureflekterede opLevelse.M »virkeJigbedSfQt.•
nemme1se«. Men den viser sig straks, så snart der
opstår en forhindli.ng eller forvrængning aE mod
tagelsen af ydre påvirkninger. Da de kendsgernin
ger, der vidner om dette, har principiel betydnlng
for bevidsthedspsykologien, skal jeg anføre nogle
af dem her.
Et meget klart udtryk for de sansemæssige af
bildningers funktion i bevidstieden o-m den vir
kelige verden har vi iagttaget i undersøgelser af
genoptræningen af genstandsmæssige handlinger
hos krigsinvaliderede minører, der både var blinde
og havde mistet begge hænder. Da de ti1lige havde
gennemgået en rehabiliterende kirurgisk operation
med en omfattende transplantation af blødt væv
fra underarmene, havde de også mistet mulighe
d~:n for taktil perception af tingene med armene
(asymbolifænomenet). Det viste sig, at uden mu
lighed for visuel kontrol blev denne funktion ikke
genoprettet hos dem, og de blev heller ikke i stand
til igen at styre ting med hænderne, Som et re
sultat af delle forekom der efter nogle måneder
ho~ disse patienter nogle usædvanlige beklagelser:
på trods af at den sproglige kommunikation med
omgivelserne på ingen måde var vanskeliggjort, og
de mentale processer var fuldt bevaret, forekom
den gen.'>tandsmæssige verden dem efterhånden
141
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. Skønt de sproglige begn~ber (orclbetyd
havde bevaret deres logiske forbindel
disse patienter, mistede de efterhåndell
hold til tingene. Der opstod et i sandhed
illede af en ødelagt virkelighedsforncm
s patienterne. »Det er ligesom jeg læser
, jeg ser det ikke... tingene hliver mere
fjerne for mig« - sådan beskriver en af
e invalider sin tilstand. Han beklager
at når nogen hilser på ham, »så er der
kke noget menneske«l.
nde fænomener med tab af virkeligheds
lsen iagttages også hos normale forsøgs
ved kunstig inversion af synsindtrykkene.
i slutningen af forrige århundrede be
Str"atton i sine klassiske forsøg, hvor for
nen bar briller, der vendte netrundebille
at der helunder opstår en oplevelse af
hed ved den percIperede verden2 •
stillede krav om af. furstå mdholdet i de
e omstruktureringer af den visuelle af
der viser sig for subjektet i form af en
af det visuelle billedes uvirkelighed.
deles viste der sig s~danne særlige egen
d det inverterede syn som dets akonstans\
heden ved at identificere kendte genstan
ær menneskeansigter5 osv.

Leontjev, A. V. Saporosjets. Genopre:telse af
, Moskva 194-5, s. 75 (rnss.)
atton. Some Preliminary Experirnents in Vi
out Inversion of the Retinal Image. I: Psycho~
vicw, nr. 4, 1897
Logvinenko, og V. V. 8toOn. Perception ved
synsfelt. I: Ergonomika. »VNIITEs skrifter.:,
973, bd. 6
ffron. Perceptual Experience: an Ana/ysis of
n to the Extet'nal World Through Internal
s. I: Psychology: A Study of a Science. vol. 4, ..

bert K. Yin. Looking at Upside-down Faces.

l·
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Dette) at den inverterede visuelle afbildning
mangler direkte relaterethed til den objektive,
gerutandsmæssige verden, vidner om, at subjektet,
på" den reflekterende bevidstheds plan er i stand ~
f.~[ .at di"fferentiere mel_l~m, p"~~cep~ior:e~" .aJ d.~~

l"epræs'ent"eref- aJ

~!rkelige verd~~ og sit indre',-1æno~enale f~J!.(1)et "
:~ første e,l,"
="be\,;rdfite"~~ »b~=' -den~e« ]J

~)

'"
c

__

,r4i/J 'l s!ge~tW· Mcdal:d~e ord!~f~ild~ingens
l

~yor det sansemæ_"lsige:"' stor0g,CIet j~ens-~n:4s.~~s-·

~

.(

.1-. J-.)..,..

Il,.,·

,p a. ,~" J}.l~g~l}-det ax:det af det ege_n;li~~_rS!'1.nSemæs-{:( sansemæs-,
SIge stof kan re ~~~~nteres 1 bevidstheden å ""!~L. );
ma er :~nten som det, hvori det genstandsmæssi~ :I
i ~hold ekSls~erer for subjektet (of;L<iette ud; ;(:
\ .gørdet sædvanhge,»norma1c« fænomeujdler,
, helt,}"r,!/;; seIX6'Til,!orskel fra, normaltilfældene,

sigeindhold ~lyd~r, sam~~~~'. ~n.dtr,æ. ff~L,~(;hrttf?J-.,,~.'!..t

'Z.. 'I_~~ }~~~jalg~r_ ~~g.mrrt~n_.ep-te!L~~9mJ$~lli~1.c,~Le-.l}

spe~i~l,t re~~et,in~ospektio~l, eller ~nde~speci~lle
ekSe~nin~meJ!eJ:;i.tingelser;=~i:!ii"jzd~liit". i"
_!~rsøg '"_ p~~L""If!.1!KYill:.ig.,~~~~MRta,tiQ!l~",gLJ.gy..!~t~eTe.!~
syn 2 • Straks efter at sub'ektet har if
.
.
~erteren e prisme ser det kun det sansemæssi~
stof i den visuelle afbildning, der er blottet for
genstandsmæssigt indhold. Det skyldes, at de vi·
~u!lle afbildninger ved perception af verden gen
nem optiske indretninger, der forandrer projektio~
n"en, transformeres i retning af deres højeste- tro:'
værdighed; med andre ord, ved adaptation til
optisk forvrængning sker der ikke simpelt hen en
anden »afkodnillg« af projektionsbilledet, men en
kompliceret proces med opbygning af et perciperet
genstandsmæssigt indhold, der har en vis gen

I: Journal of Experimelltal Psychology, vol. 81, nr. l,
juli 1969, s. 141.145
1) Dette har givet anledning til at indføre begrebet
wisual field4:' til forskel fra begrehet »visuai world«, 
J. J. Gibson. Perception of the Visual WOrld, Boston
1950
2) Se A. D. Logvinenko. Inverreret syn og visuelt bil
lede. I: Filosofiens spørgsmål, nr. 5, 1974 (rllSs.)
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æssig logik: forskellig fra nethinclebi.Herlets
ti onslogik«. ~_sl~.L.e.r- JJl1lulig,t ._at.J=!~Es:i ~
et.~~nstandwæssi~ indhold ~!1-9~~""
kroniske eksperiment IIleJ inversion, hæn
derfor sammen med at af i n~~.
bevidsthed kun er repræsfNerer )'lLdeUj.,
æssjge stof, I det videre forløb sker den
uelle adaptation som en særlig proces, hvor
uelle afbildnings genstandsmæssige indhold
tes i dens inverterede sansemæssige stof!.

ig~~~:!,~,,~!~_~~_c diE~~_~,~_?:~::_~_~~.~~~_~~S·
, o?, ~e genstandsmæsslge »b~tydende« af-,

~e,~?~~~?:~~_~~:~:~~!in~lad;;~.~·~_~ _ ~i~~)rg =~.~~_~:

d _,d,en .me_nne_skeJ.~g~J?~~I9.§,th~~Sj!kk~t
sanseincltrykkenes

j

.±J

;--~~~d~- ~?IVrænge;- af 'LiI0ddigt_~']l1d_træf~' ;f

en 'befrIes mennesket fra

bey_n~IS~~!~_r p=rc~~~~~~_~n~B~ærkelses~

l aen nenseende er eksperImenter med
om man har iført briller, der inverterer
ebilleclet; det viste sig, at til forskel fra
ket, nedbryder det fuldstændig deres ad~
g de henfalder i lange perioder i en til
f inaktivitet2..
har her kun kunp.et anføre nogle få resulder vedrører det særlige bidrag, det ~
ø r den 'n 'viduel1e bevidsthed.
vlgtige resultater, man har fået med lang
ensorisk deprivation:\ er" heh udeladt. Men
ørte er også tilstrækkeligt til at stille det

--,.>

-->-- ---- ------- .- '--.'.~

__

.,

.'-;.~~ ~o_""~:.~_,'~- _

/

"

j

j

sporgsmål~ der er centralt for den videre analyse
af det foreliggende problem.
De psykiske) s!imemæssige afbjJdningers ~
re natur består i deres genstands~æssighed, i at de
~brin es under virksomhedens racesser der t
pra~sis fo!binder su Je tet roe
den y p:~, gen~,
standsmæssige verden. Hvor komplicerede disse
forbindelser og de virksomhedsformer, der realise
rer dem end måtte være, så bevarer de sansernæs
sige afbildninger deres oprindelIge genstandsmæs
Sige relaterethedNår vi sammenligner den kolossale rigdom på
erkendelsesmæssige resultater, den menneskelige
tankevirksomhed har frembragt~ med de bidrag
det sansemæssige hos os tilfører den, så er det dis
~e bidrags uhyre begrænsethed, deres forsvindende
lidenhed, der først og fremmest falder i øjnene.
Der"Lil kommer, at det viser sig, at sanseindtryk
kene til stadighed optræder i modstrid med den
mere fuldstændige viden. Heraf kommer også den
ide; at sanseindtrykkene kun tjener som en impuls,
der sætter vore kognitive evner i gang, og at gen
standenes afbildninger frembring~s af indre tan
kemæssige, bevidste eHer ubevidste operationer,
at vi med andre ord ikke ville percipere den gen
standsmæssige verden, hvis vi ikke tænkte den.

tor os

M~n ,hYQrd~D_knn_nevi~tænke genne yerde Il . hvis

sin ._s:~::::a::'.f!l gh;,)e ~fl.~~c~tandsmæssig

~n' iI!:'<"~~~),._,:~~;·' be';Y~~~I~~,,_~a;y~~, .,'::.~_~~ _~~~"'

ed,

't~~~+-)

~~

t

-,,,,_, __ -;- __ o. -
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. D. Logvinenko. Perceptuel virksomhed ved
ng af nethindebilledet. I: Peraption. og virk
Moskva 1975 (ross.)
3. Betydning som et problem i
bevidsthedspsykologieo
Foley, ArI Experimental lnvestigation of !ke
Field in the Rhesus Monkey. I: Journal o/ Ce
yehology. nr. 56, 1940
~anse:n~~~~.p-~"1I_~ildninger_e!
den almen!; fonp for
SDlomon, P. Kubzansky m. fl.: Physiological and
den psXkiske genspejling, der freinbringf!,L§1!Ii,
gieal Aspeets o/ Sensory Deprivation. I: Sell
jektets genstandsmæssige virksomhed. Men hos
priL'a'ion, Harvard University Press. Cambridge,
/itenn·esre't"fFLr<Ya~·-sa-~s~emæ_ssi-g~- afpitan'i'~ieI:-ino:p-y
usetts 1961, s. 91-113
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nemlig cler~ beq;drtt?Mkatakter B_6!'y1- )
også en oveselcienJl.ig..yjgJjg »kOllstLtuent« l
~n~e:;k~lige lJeyici.sthed, .
"
hvis de vigtigste sensoriske sy.stemer hos
et, synet og hørelsen, falder bort, tilintet
ikke bevidstheden. Selv hos blind-døve
ormes der - som resultat af at de lærer
ske specifikt menneskelige operationer i
standsmæssige handling og sproget (hvad
bel-:igvis kun kan ske i specialundervise) - en normal bevidsthed, der kun ad
fra bevidstheden hos seende og hørend~
'_~.Y:~d ?~"it
erst faitl e sansemæSSl esta.
en sag er det, nar der på gniriCl--af-dlsse
e omstændigheder ikke sker en »humani
af virksomheden og kommunikatIOn
ilfælde opstår der, tI
o s for at det sen
ske område er helt intakt, ikke nogen be
Dette fænomen (lad os kalde det »Kas
ser~fænomenet«) er i vore dage alminde
t.
, betydninger refrakterer v~rden imen~
evidst)I$'d. Skønt sproget er betydninger~
,_ ~~ _sp~oge~ <dog" {kb~ ~~t)'d~~g~rnes A~:
"Bag de sprogHge betydninger" skjuler de
mæssigt udarbejdede handlemåder (ope
sig, som menneskene udfører, når de
r og erkender den objektive virkelighed.
re_._?Ed)_"~et der er repræsenter~t) betyd~
og ()phævet iÆ?-rog~ts maJ~r.ie, er de]1
smæssige verd_~l1_s _
eksistensform
nskaber~ "fofbinclelser og reJ&tio~JC::._~~~_~~
er blevet Br~E for dBgeu .Bf den Sqmlelk
m"æssrg~- ·~p'raksis. DC'd:,for er betydninger
"

1. Mesjtjerjakov. Blind-døve børn, Moskva 1974'1
oreligg"er nu også i en engelsksproget, let ænd
e: A. Meshcheryakov. Awakening to Li/e, Pro
"
kva 1979-0. a.)
rg: ophavsmand, skaber - O. a.

o.
"'

~

~~

It, O(:('

.\.) (l

iFmR;~W\fui!iJf!illji>N.ii:flitRi!iliJliil'ffI1l1j~

Q.e i sig scl v: dv:-:. når der ah:,tra.J:l.'~,;re.s....fra-..de.cQ"s
CUllktlO11 i den individuelle bevidsthccL lige _,~
~/-lkke-p~ykologiskc(~ ~o;n elen -samfutlcbmæssigt eI~
kendte vlrkehghcd) eler ligger båg'Clem1..
Betydningerne er forskningsgenstancl for ling
vistikken, semiotikken og logikken. Samtidig ind
går de, i kraft af at de er en af konstituenterne
i den individuelle bevidsthed, også i den kreds af
problemer, psykologien beskæftiger sig med.
Hovedvanskeligheden ved betydningerne som
psykologisk problem ligger i, at vi her på. ny mø
der alle de modsigelser, som det mere omfattende
problem om forholdet mellem det logiske og det
psykologiske i tænkningen, logikken og begrebets
psykologi, løber ind i.
~_ <'~' Inden for den subjektivt-empiriske psykologi
~
blev dette problem løst i den forstand, at begre~
e
berne (respektive ordbet dnin er' er et s k 0
o g 1 S produkt, et produkt af associering og ge
neralIsering af indtrykkene i det individuelle sub
jekts bevidsthed, idet resultaterne heraf forankres i
ordene. Dette synspunkt er som bekendt ikke blot
kommet til udtryk i psykologien~ men også i de
opfattelser, der har psykologiseret logikken.
(, ,,_~ Et andet alternativ består i, at man anerken
der, at begreber og operationer med begreber sty
res af objektive logiske love, at psykologien kun
har at gøre med de afvigelser fra disse love, som
ses i primitiv tænkning, i patologiske tilfælde og
i forbindelse med stærke emotioner, og endelig at
studiet af begrebernes og tænkningens o il t o g e
n e t i s k e u d v i k l i il g indgår i psykologiens op~
gave. Studiet af denne proces har da også indta
get en vigtig plads inden for tænkningens psyP
kologi. Det er tilstrækkeligt at pege på Piagets og
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1) I den givne sammenhæng er det ikke nødvendigt at
skelne strengt mellem begreber og ordbetydninger, lo~
giske operationer og operationer med betydninger.
(Fort anm.)

'O'

kijs arbejder og på en lang række SOYJcus
andre forfatteres arbejder om undervisnin
ykologi.
diet af tldfonnningen :lf hegreber og logis
ntale) operationer hos børI1 har tilført vi
ben et vægligt materiale. Man har vist, at
rne ingenlunde udforme~ i hovedet på bar
er samme model som dannetsen af sanse
, generiske afbildninger, men er resultatet
gnelsen af »færciige« historisk udviklede
nger, og at denne proces sker i barnets
hed under kommunikation med de men
der omgiver det. N år det lærer at udføre
er hine handlinger: lærer det at beherske
arende operationer, som i deres ophævede,
ede form er repræsenteret i betydningen.

er" ud~rl _yi~~~~o_~J~~tJ ,._?:t,f!~~I1~_ .pr,~e?~ "a~
[}i§~:.~~~-l2~_q!1!!!g~r~~)..Lt~E~!!:. __ ~!!1ga~g
ted i barnets virksomhed med materidle
->o'o~~-ri"-s~yrrlpr~kt.i;k
=_k~~munik~ti~;/.-_.-pi
be~

ge ··stacTler"-tilegn~~~b-arnet -"sli k~nk~ete

"teorI,-som

r, der har umiddelbar forbindebe med
senere lærer barnet også at beherske
logiske operationer, men ligeledes i deres
sterioriserede form, - på anden m5.de
jo ikke kommunikeres. Når de bliver inte
de, danner de abstrakte betydninger, be~
og deres bevægelse udgør den indre, men~
somhed, virksomheden i »bevidsthedspla
enne proces er blevet minutiøst undersøgt
este år af P.. .J. G.i3.IP~_~~l, som har udvik~

elopbygget
han kalder »te()~ien
~E~~t~P~-y~.~~~_y_gJ.9!æ.I.!i~ÆC~tJ!~~_~~!_~,~ li~~~:o.

g begreber«. I samll1e [uriJindelse har han
l~tb~gr;b~t';)handlingensorienteringsgrund-

---"---

~

.•. , " __ 0·_

j

f~,
/4E1~\

·c.·

cc

- - - - ' 

det---~ii~e-r -ikk~ _~lØdvendigt. med en systeplanal)'se
aE den lndividUene-be~idsthed.c -Meil~-b~~ids'i:hcd~;;~-~~~~-'-i~;ll1[Ol' den psykiske
genspejling kan dog ikke reduceres til, at det er
de udefra tilegnede betydninger, der udvikler sig
og styrer subjektets ydre ug indre virksomhed.
Bet dnin ern_~_()g de i dem ophævede o eratiOl~er

1.!~førek~~~_~fdcr' ~j~~~~n;~~J9i~~-YiiJs~~n!.i1i~~G:~i~~~..L·

~f..~~_os~,e1ne~e1~~~ egentl~ge han~lin~er og der~s

_~~:se_"b~tin~~~~_r:._~J2il,~I"""d~E i!1i~~~_?~§~~?_~~-h~Sl'

»matric"er-'~(_~_1L~E~r:gm:~.!r:~~~, Tilsvarende har a n a
l y s e n koncentreret sig om udførelsen af givne
handlinger: hvad angår deres oprindelse, dvs. den
målsætningsproces og motivation for virksomhe
den (i dette tilfælde lære-virksomhed) som de
realiserer) så falder dette uden for rammerne af /
den egentlige undersøgelse. Man forstår, _at under'

w

lag« og beskrevet dp_ts særlige egenskaber og de
hertil svarende typer af undervisning 1 .
Den teoretiske og praktiske produktivitet i dis
se under!'løgelser og i de mange, der er fulgt efter,
er ubestridelig. Men sam.tiqig __ "_ har_ det p~o·
blem, de beskæftiger sig med, lige~. Ir.'!__
~e:
g}~delsen yæret strengt ~grfeI:l~t;_- st~t~~-r._.Pr.q
bIerneJ om, clen. målr~ttede, »ikk~-spontane~~.~!:!d~
, fo~n!_~g_ a(~~q_ffi!~-"<pro~S_~~~~~:. ~/~~r' y~~~:~ra "g!yn~.

It

_,,~~,
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~r L;,~q ,.,.~el':'.l. ~s. nar e a stra:,_er:~,~_t';_
i ( !:.~ldl-e relatlOner l vlrksomheden~_. Og bevldst1i~sn,!i
h system, over~~)Vede! iJtke gensm.-rid for psykologien.
Det bliver de kun rår de"be~aIldles inden for dis
se relationer, inden for deres systen:s bevægelse.
"= ,..
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1) P. J. Galperin. Die Entwicklung der Untersuchun
gen iiber die Btldung geistiger Operationen. I: Ergeb
Derlin 1967;
nisse der
s01.detischen Psycho!o.~ie.
P. J. Galperin. Tænkningens pSYkologi og læren om den
etapevi.le udformnin.f. af mentale ha'adlinger. T' nntfer~
søgelser af tænkningen i sov]etpsykologien, MOSKva 1966
(russ.) (I en ty~k \iclg~ve ~J denne artikelsamling (Ber
lin; findes Galperins artikel i. forkortet udgave. - O. a.)
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rklaring og belysning af begrebet »symprnktisk
atioD<t. kan man finde i A. R. Luria og
ovitj. Sproget 0& barnets udvikling, Munk5g1l..rd

O. a.
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l) Se Karl Marx. Skrifter i udvalg', Bidwt! til hitik nf
den politiske økOllomi, Indledning fra Gr-/11ldridr, Rho.
dos 1974, ~. Fn~228 (lndledlzin/! fm Grundrids;
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de udformes i. På de tidlige etaper. hvor motiv
. fællesskabet hos deltage.r~e i .arbejdskolleI<:ilvei .~ lÅAlo'V"Q.V ..
~.lllJ..-,~t, h,::::iler betvdningern..t-som fæ: <1.
LNJfA,.h iJ
nomener i den wdjyjcllle1Je bevidsthed i direkte,
; ~
.@-d~vate relationer. Men dette forhold varer ikke
~J. ~ .
ved. ':.Uet opløses sammen med opløsningen af individernes oprinde1i e relationer til produktionens ~
.-J-.1 L
rpatene e betingelser og midler og med fremkom- '
I...-Jl--l "'/?
sten af den samfundsmæ:-lsige arbejdsdeling og
privatejendornsretten1 . S?ID et res~Itat heraf ~e-I lILM",
. gynder de samfundsmæssIgt udarbejdede betydnm• - -~
ger at føre ~n~,,~~g:s,__,~~~-g~J!J,ilx~x~l~~ i individer-l
nes bevidsthed. Der opstår endnu en indre rela
tion, endnu en betydningernes bevægelse i den in
dividuelle bevidstheds system.
Denne særlige indre relation viser sig i de al
lerenkleste psykologiske kendsgerninger. Således
forstår alle elever i de ældste klasser selvfølgelig
'ud~ærket betydningen af eksamenskarakterer og
hvad der følger af dem. Ikke desto mindre kan
en karakter fremstå væsentligt forskelligt i bevidst~
~ heden hos hver af dem: måske som et skridt (el~,
ler en forhindring) på vejen mod det arbejde,
man har valgt, eller som et middel til at hævde
sig i andres øjne, eller måske noget helt tredje,
Netop dette forhold stiller psykologien over for
nødvendigheden af, at skelne-, mellem-'den
bevidste,
\I
',_;A
,',
~II ~b ';:Hive b~tydninR 91Lb!,tydn.ill en J9r subjektet. i,
For at un ga en fordobling af tennerne ores ar;
,
,.
jeg, at man i det sidste tilfælde taler om gersonlig"
...
»ieninC5<' Så kan det nævnte ekspmpeI udtrykkes
så edes: karakterens betydning kan få forskellig
personlig »mening« i elevernes bevidsthed,
Skønt den m?tde at forstå forholdet mellem
begreberne betydning og »mening~,<, som Jeg har
foreslået, er blevet rorklnret mange gange, fortol

---
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tal
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' u_ _ .•

~g :"re.~?:r~~!.~~;'-hi~fh~.llifgi:~.f ~~kil~, ~li15j~k~:~

e følger af selve det psykiskes natur, Som
rede er sagt, opstår den psykiske genspej
resultat af e!!..maltning af s,u~J.i:"l
r i grocesser, de!..... realiserer dets direkte
relationer, og »signal«-processer, som for
em..; Udviklingen af de indre relationer,
des denne spaltning, finder også udtryk i
gen af virksomhedens struktur~ og på det
lag ligeledes i udviklingen af den psykiske
ngs former. I det videre forløb, på men
niveau, sker der en sådan transformation
former, at de, når oe fikseres i sproget
e) får en kvasiselvstændig eksistens som
: ideale fænomener. N u reproduceres de
hed af processer, der finder sted i hove~
onkrete individer. Dette sidste udgør den
ekanisme« ved deres transmission fra ge
til generation og betingelsen for at de
ges gennem individuel indsats.
kommer vi belt ind på livet af et pro
r er en virkelig anstødssten for den psyko.
nalyse af bevidstheden. Det er problemet
ærlige egenskaber ved kundskabers) begre.
ankernodellers fungeren, - på den ene
n for samfundsre1ationernes system, i den
mæssige bevidsthed, og på den anden si
videts virksomhed, der realiserer dets
mæssige forbindelser, i d e t s bevidsthed.
alIe~e~e .!!..'-!:~t skyldes bev~_dsthedens o~
n udskiUelse der finder sted inden fOj
aLhand!iw;g,,_hJ1is~Q!'Jis1;e resulWe!::
s fra h~~_"detl ,1eY.E2ng~ .. 'y.irksomh~o Qg
i form af ~QrQ~betydninge:r.......Når
unikeres, bliver de erhvervet som -ejen
ndividernes bevidstheder. Herunder misenlunde dere,.; ~!?~~~E-~t~hs:~g~~~l~,~,~:LJ1~r~!~<_"
gen·ies"'In~tod~~.,· gens~a_n~~~~ssige, .he

_

vation for d~n ~~nneskelige virkso~1:'~e_dJ
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alligevel ikke sjældent helt forkert. Tilsy
de er det nødvendigt enclnu en gang at
lbage til begrebet personlig »mening«.
t nogle ord om de -objektive betingelser,
r til en differentiering af betydninger og
er« i den individuelle beVLdsthed. I sin
artikel, hvor ~ kritiserer A. Wagner,
han, at ~enneskene oprindelig betegnege
de tilegnede sig fra den ydre verden,
som midler til at tilfredsstille deres be~
det, der er »goder« for dem. » ... De
tingen karakteren af nyttighed, som
rte selve tingen«, siger Marx 1 • Denne tan
æver et meget væsentligt træk ved be
n på de tidlige udviklingstrin, dette
t tingene genspeJles i sproget og bev~ lu
mmensmeltet med de i tingene konkretienstandsgiorte) menneskelige behov.
ere forløb opløses denne sammensme!!_
den nødvendigvis opløses skyldes var!
nens objektive modsigelser, der skaber
ngen mellem konkret og abstrakt arbej
ører til den menneskelige virksomheds t
ØI else.
problem 2 rejser sig uundgåeligt for den
er forstår, hvor indskrænket den opfat
betydningerne i den individuelle bevidst~
skulle være mere eller mindre fuld
og færdige projektioner af »overindivi
tydninger, der eksisterer i det -givne
Det klares ikke ved, at man slår på det
betydningerne ombrydes af individets
genskaber, dets tidligere erfaring, sær
ing eller temperament osv.

". __.,.;,.,.;.-

gels. Werke, bd. 19, s. 363
roblem« refererer til det, der omtales s. 150,
Dette »spring« i tebten skyldes, at det
de tekststykke er en tilføjelse i forhold til
losofiens spørgsml1l, nr. 12, 1972

_,,",""_.

Det problem, der er tale_pm, oP:~t~E"_31LJ~.~.ty.<i:
ningernes VIrkelige dobbel te eksistens for sUbit;~
~ De~.!?estår_12 i, at betydni.!!.K~IJ.e viser sig for
subjektet både i deres uafhængige.eksis!ens, S0ll.1...2..Q:
~~for dets bevidsthed og samtidig som »meka~
\ nisme« til at blive sig noget bevidst, dvs. nled en
j funktion i de processer, der præsenterer den objek
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).~ ~ive ,vIrkelIghed. q.!1d~~ ~en~~ fun~~~i~n. ~;tdg~!._~:- <j":
tfclmngerne~"nødvendtgv1S l lndre relatIOner, de~ ..
~ { knytter dem sammen med _<irrdred~-kpn.§t1t!l.euter~< l :Hi
d en individuelle bevidsthed. Det -er ~lene i d~_~~: lr~
j.~:l.ndre relati~Il!:I:' de erhverY~E"der!'.Ll'~~y~()I,.".l i.~! s k e ka.rak~~:;st&.
Lad os udtrykke det på en anden måde. Når 1
individuelle subjekt indrangerer de i betyd
1
ninger idealiserede produkter af den samfunds-

f.

r det

t historiske praksis i den psykiske genspejling af
3 verden, erhverver de nye systemkvaliteter. Klar

ud'Ji0~~sl()gi!<,

læggelsen af disse kvaliteter. er. en a.f den.. PSYkOI.O
giske videnskabs opgaver.
/
Her ligger det vanskeligste.,E.un~LL~~t b!i.tril
~i!2i~!'!jiF~~I._~~C!OEb~[tliv. De produceres af .
samfundet og har deres~Etone i sprogets udvik
ling og i udviklingen af formerne for den sam
fundsmæssige bevidsthed; i dem finder videnska
bens fremskridt og de menneskelige erkendelses
midler udtryk og ligeledes samfundets ideologiske
forestillinger, de religiøse, filosofiske og politiske.
I denne, deres objektive væren, er de underkastet
s~amfu!@illJitoaskelOveforud;;n--d~~e~'-~ge;-i~dfe

\.

.l -

i.

f'f

l)

..-4.-=

'Mim med hele denne uudtømmelige rigdom)
l.r1 så alsidigt dette, betydningernes liver (tænk blot
på, at alle videnskaber beskæftiger sig med det)
i· forbliver deres andet liv, deres anden bevægelse,
1 fuldstændig skjult: deres fungere n i virksomhedens
I
",__~,_~_ ..
. ',,--- ~ __ .,._~
... ,~_,~.~_~~._"._,~~
; og bevidsthed~j}s..pWGesseLhcis.de ,.1<ookr.eJejndi
~~i~E,~-=' ~ti} tr~~sfo!, _at de!~~~.lfn, ~r, i k~'~f.t'"-'·~f
!, \ disse p-~ocesser. a t de kan eksistere.

.=..

4_'
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-.~_

,.~
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.~

tte, deres andet liv individualiseres og
iveres« b~ti'clni!lgern~J ~n k~::n 2-"~~~
at deres bevægelse i _"samfundsreratlOn~
em ikke længere u ID i cl cl e l b a r t er in
i dem; de lncJglr i et andet syst;;;}a'"ffi
i en anden bevægelse. Ivfen læg mærke
: hezved mister de på ingen måde deres
sIUstoflske natur, deres objektivitet.
af sIderne ved betydningernes bevægelse i
rete iridivi"ders bevIdsthed-beg"tår i den

~en~_~~_~~_"t_~~ ~;,.ei~epi __~~~~~~rQe gensta2:?~;

J

-

ed; der har været o~taIt ovenror: ~
id som betydningerne' i ~der-es aFstrakthed
nndlVlduahtet« er indifferente over for de
or sanselighed, hvori verden viser sig for
krete subjekt (man kan sige, at betydnin
sig selv man ler det sansernæssige) , forud~
et nødvendigvis, at e er re ateret tir-safl:
kene for at de kan fungere i realiserin
subjektets virkelige Iivsforbindelser. Selv·
kan betydningernes sanse- og genstands
relaterethecl i subjektets bevidsthed være
d direkte, den kan realiseres gennem nok
licerede kæder af tankeoperationer der
vede i betydningerne, især når de gen
n virkelighed, der kun fremtræder i sine
ndirekte former. Men u~der normale fo~~
isterer den~e relate_~etlled" altid o@,~forsv}!!:'
-1 produkterne af deres (betx.dning~Iles_
evægelse, i der~s eksterloriseringer.

nden side af betydningernes bevægelse
dividuelle bevidstheds system består i en
særlig subjektivitet, der udtrykker sig i!
~a&ement, de får. Men denne sid~'/
un tydeligt ved en analyse af de indre )
r, der _kn1:.tter . betydningerne sammen
dnu en »konstituent« i bevidstheden: den
ge »rnen:!?lK«·

. - ~;_.:--::::--

~--'"

4. Den personlige }~mening«

Psykologien har allerede fra gammel tid beskrevet
~en menneskelige bev~:E,~~~a subjektivitet. den~
en~agement. Det har man set udtryk for i den
Se1ktIve opmærksomhed, i forestillingernes emo
tionelle farvning og i de kognitive processers af
hængighed af behov og drifter. I sin tid udtrykte
-Leibnitz denne afhængighed i den kendte aforis
me: » ... Hvis geometrien stred lige sådan mod
vore lidenskaber og interesser som moralen, så
.vilIe vi ligeledes kæmpe mod den og ødelægge den
på trods af alle Euklids an Arkimedes' beviser...«J
~a.rrs~eli!Lhe~erlJ"' i~e!, l'~syl<~JS'gi~~_fQrl<laring.
på bevidstllede?,s .. engagement. . Bevidsthedsfæno
menehie--s}'-rites' ~~-t'-l;ve~-~~ 'd~bbJt -&tenTII~~tI~n:.
'en"'}~dre-og'-~~~i~dr~Ti1s;arend;b-eha;dle&~~an

~de"in: -,son) ~;;i~ ~'4~j;ft~t~~=ti[J:2t7~[~kclTIii.>2mclde;~"

;.CP:~y'~~~:=~~:!gg~i!L~~.J~rQ,~~~.~.Q Q.mråd~_qg __~.~.:
hovenes. affektivitetens område. Problemet om re
I~tIon-~~~~~=~ii;~'-disse'·to-o;;råder er - uanset
om man har løst det i rationalistiske begrebers
eller j dybdepsykologiens ånd - ufravigeligt ble
vet fortolket ud fra et antropologisk synspunkt, ud
fta syt1S'punktet om en vekselvirkning mellem fak
torer j kræfter, der er af forskellig natur.
",
Men den virkelige natur af denne »dobbelt- il
Il'hed« ved den individuelle bevidstheds fænomener l)
!/i ligger ikke i, at de er underkastet disse ua fbæn - 'i'
J/{ gige faktorer:!.
. --- VI VII ikke her gå i detaljer med de særlige
træk, der i denne henseende karakteriserer de
forskellige økonomiske samfundsforrnationer. For
den generelle teori om den individuelle bevidsthed

'~,

'

"

1) G. V. Leibnitz. Nye afhandlinger om den menneske
lige fOrTIUft, Moskva·Leningrad 1936, s. aa (russ.)
2) Her er der et lille »spring« i teksten, der skyldes
oml'cdigeringen af den oprindelig'e artikel i Filosofiens
.
Il.

~/JorgsmAl. Ptt dette sted er der taget nogle afsnit ud _
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edsagen, at de konkrcte individers virksom.
tid er og bliver indlejret (insen~) i de for
værende manifestationsformer for disse ob
modsætninger~ som også finder deres indi
fænomenologiske udtryk i deres bevidsthed)
særlige indre bevægelse.
istoriens løb ændrer menneskets virksom
ke ~,in_ &el1eI~Jl~::_§t!Q~~~J:, __-~~L~_~ ~~pi_~~;~~t-;~i~
]l an~ ~taper af den histori~ke udvikling
es den af bevidste handlinger, som ge~er målenes overgang til ob]ektlVe produkter
erord er sig de motiver, der tilsk il er
mhedeil. Hv~~ der _æn [eL_sig_ radikalt. er
~.en
~e~,,_~elation~r, der knytt_er vir~~.?~=
mal og motlVer sammen.
e-- relatIOner er også dr 'psykologisk afgø
Sagen er, at fol' subjektet selv er dette J at
g nogle konkrete mål bevidst og opnå dem
komme til at beherske handlingens red·
og operationer, midlet til at gennemføre
de«) sit liv, til at tilfredsstille og udvikle
aterielle og åndelige behov) som bliver for
e og transfonnerede i motiverne for dets
hed. Det er uden forskel, om IRstiu:,';lUE
bevidste for subjektet eller ikke, om de ginaler fra sig i form af en oplevelse af in
ønske eller engagement. Deres funktion,
bevidsthedens side, består i, at de ligeso'"in"
er«, hvilken bet dnin de objektive orn~
hetler og subjektets handling un er isse
digheder har for dets liv, giver dem en per»mening«, der ikke falder direkte sammen
orståelsen at deres' objektive betydning.
bestemte betingelser kan !..orskel1en (»ikk.!ifaldet«) mellem »meninger« og betydninen individuelle bevidsthed få karakter af
tlig »fremmedhed« eller endda modsætllem dem.
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samfund~ opstår denne fremmedhed ,~'"

ti

Til.~ntetg~!eJl~n~_.9L_.-E-!'.1y?-tejend()msf9rholQ~ne

nødvendigvis og tilmed hos mennesker på begge
samfundets poler. Lønarbejderen gør sig selvføl
gelig regnskab for det produkt, han har fremstil
let, elier med andre ord: det står for ham i sin
objektive betydning (Bedeutung) i det mindste i
det omfang det er nødvendigt, for at han kan
udføre sin arbejdsfunktion fornuftigt. Men hans
arbejdes »mening« (Sinn) for ham selv ligger
ikke dcri, men i den indtjening, for hvis skyld han
arbejder. »De 12 timers arbejde har derimod ikke
nogen betydning for ham sam væven, spinden, ho
ren osv., men kun som erhverv, der bringer ham
til bordet, på værtshusbænken og i sengen.«l Den-I
ne fremmedgjorthed viser sig også på den modsatte
pol i samfundet. »For grosscreren i mineraler, be
mærker Marx, har mineralerne ikke m e n i n g
. som mineraler.«2

'.
I

2

g;en~,~~n(lSmrljØ~.t>.

perc~p::

I

1

@!:1~~.tgør.. d~nne IEod~~mellem. ge~ dnin er
o menin er l In Ildernes bevidsthed
en for
s enen mellem df;in -Ideres->Ukk.e..sammenfalden«)
bliver ved at være der.
' - Nød;endigheden af at de ikke falder sammen !
~L I1e;t~* ~lle~ed~ i -den ~eskelrge bevidsthed, '1\
dybe ~>~5... iston~, l ekslstense~_ af de tQ-slags sans: 1
ning hos~.dYE~~e, .~~r for~!~Ier dere~. ~~.4!~E_:r."l
.li{\
So:" bekendt er dyrenes
\
tion begrænset hl pavlrkni~ger, d~r signalrnæssIgt
sammen med tIlfredsstIllelse af deres
'

~ e~yttet

\ hed:!. Men behovene kan kun udføre deres funk

~l behov, om end også kun eventuelt, som en mulig-
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1) Marx/Engels. Udvalgte skrifter. Forlaget Tiden, Kø
benhavn 1976, bd. 1, s. 77-78 (Lønarbejde og kapital)
·2) MarxjBngels. Werke. Erganzungsband, erster Teit,
i, 542
3) Dette har givet nogle tyske forfattere grundlag for
at skelne mellem omverden (Umwelt)) det der perci
peres af dyrene, og verden (Welt) der kun viser sig for

menneskets bevidsthed.
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psykisk regulator, hvis de optræder.L
li.k).'ndende objekt:f (og tilsvarende: mid
komme i besiddelse af dem eUcr fOl svare
dem). Med andre orel, i dyrenes nus
killer objekternes ydre egenskaber og de....
til at tilfredsstille disse eller hine behov

ra hinanden. Vi må huske: som reaktion
etinget fødesti~ulus stræber hunden hen

e

)bog~

s. 157

slikker den 1n.1en den uadskillelige sam
mellem dyrenes perception af genstan
seende og deres behov betyder ingenlun
e falder sammen. Tværtimod blive.r:,_fo.[
mellem dem under evoluti~Il,~,~s~t!sli 1
f-Ofl)l!.ye~~tI _2v~np.a __ ~ggl- cerede kun ~I
en
tre dem bliver bevaret. De
rst-- adskilt på __~~enn~~k~t~ -~iveau, ~~'"
niI'qerne kiler sig il'g.Ligrl;>im!!!Iserne '.
to fonner for sansning,
lger;"-~at betydmngerne kiler sig ind (selv
måske ville være bedre at sige »træder
r >>sænker sig ned i«) alene for at trække
t skarpere op. Sagen er jo i virkelighebetydningerne i deres objektivitet, dvs.
omener i den samfundsmæssige bevidst
bryder2 objekterne for individet, uanset
ationer til d e t s liv, til d e t s behov og
Selv for den druknendes bevidsthed be
halmstrå, han klamrer sig til, dog stadig
dning af halmstrå; en anden sag er, at
mstrå - lad det kun være illusorisk . . . . . .:
jeblik for ham får »mening« som det, der
ans liv.
betydn~ngerne på de allerførste etape~_.ai
edens udformmng· optrædersammensmel
ae personlige »meninger«~ !ig~I_,Q..C?g_4.e

P. Pavlov. Samlede værker, bd. 3, 1.

n med dette billedlige udtryk er: ligesom et
yder et strålebundt. _ O. a.
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res ikke-sammenfald aller~~e implicit i denn~ ~
s~mmensllleltethed, og dette får senere uundgåeligt ...,
også s.ine rtbne, ekspIlclte former.~ette forhoIa I,
l} gør det nødvendigl, al man ved analysen udskil:
, ter den personlige »menin .« som endnu en af kon
,"stituenterne 1 en individuelle bevidstheds system.
De danner også det - med Vygotskijs udtryk 
»"hemmelir:e« plan i bevidstheden, som inden for
psykolOgIen så ofte fortolkes - ikke som noget
der udformes i subjektets virksomhed og i udvik~
lingen af dens motivet - men som et umiddel
bart udtryk for de indre drivkræfter, der fra be
gyndelsen er indbygget i selve menneskets natur.

l

j

1s o n l i e »m e n i n « skaber den=-mennes elt e
l ,·eV'tdsthg4L~t1J-ggMmJ!J1.!.
-~ - '"~
!.

A

Ovenfor er der talt om, at betydningerne »psy
' ( kologiseres« i den individuelle bevidsthed, idet de
vender tilbage til verdens vir'
som den er
givet mennes et I sansningen, En anden og afgø
rende omstændIghed, der forvandler betydninger
ne til en psykolo isk ka~ ori er at bet dnin erne
ikke rea ISel'er sig selv, når de fungerer i den in:

«

I

I ~!:~~~,i;:,~~~~~l~ b~th~~L~~_.__~~S~?~.52~
. I de udefra tilegnede betydninger på en g~!!B"_ UR!:
~. ----------------.--------.------~der-'å~ to ~!~[s~ .~c:~.~!:~I~ILP~~~_~t:§.~E_!lQ-<.~,LhinaJ!g~Jl
J..... ... , t5'~.~f~r~~"e~~..~!11.'_. -o/de sansernæssige indtryk fra
-"Co II den ydre virkeli hed, som individets virksomhed
•
. op lemder sted 1,. o
ormerne for sansernæSSIg
......
.verse af dens motiver og af tilfredsstillelse eller
It(/,
ikke-tilfredsstillelse af de bag motiverne skjulte
;~
behov.
~. '---Til forskel fra bet dnin erne har de ersonli~J.t ~ g~ »n~~;~~g~~~som evidsthedens sanse~\ ge .stof ik~noen »ovennaIvIdueI<t»ilZIre=1 s ke
lQgisk« eksistens. vis"-den ydre sansning forbinder
betydningerne ined -den objektive verdens realitet
i SUbjekt.ets bevidsthed, så forbinder den. person
llige »mening<l: dem med dets eget livs realitet i
i denne v~rden) med dets motiver..Netop denler~

->~----

e bevidstheds syste!1.1 men d~.!L.~Q.n{i~
«, der har legemliggjort sig i c.Je~~
krete subjekts væren-for-sig t •
ologIsk, "dvs. inden for subjektets bevidst
m, men ikke som bevidsthedens genstand
dukt, eksisterer betydningen overhovedet
anden måde end som noget, der realiserer
er hine personlige »meninger«, ligesom
s handlinger og operationer ikke ekslsterer
n måde end som noget, der realiserer den
anden virksomhed, der er sat i gang
motiv, behov. En anden side består i..
ersonlige »mening« altid er den ))mening«
r andet har: )ren«, genstandsløs »me
ligeså meningsløst som et genstandsløst

L

ernes legemliggørehie i betydningerne
ybt intim; psykologisk .indholdsrig proces,
ngen måde forløber automatisk og mo
I skønlitteraturens værker, i den moral
olitiske opdragelses praksis opt~æder den
s i hele sin fylde. Den videnskabelige" psy
ender kun denne proces i nogle af dens
ælde: i folks »rationalisering« af deres
tilskyndelser, i oplevelsen af kvaler ved
en fra tanke til ord (»Jeg har glemt det
ville sige, og den Jegemsiøse tanke ven
ge til skyggernes palads«, citerer Vygots
gter).

proces, der . h~r. ~r _tal~. o~~,,~E~r?:9"~~.! ..~"i!1e
§lø~ecfe
·kIasse'szmlfl!~.4~t og i den

lj

~~~~:pel!l1eskets v~li~e ~~tlOnerL_l!- ~

k~~~~~p:. ~~E9~Eo~~0~;ge~;;~~~a~~_~~" ~;

former-I

e __»meninger«. _d~.r af.spejler _~~tl\~~"~,_<.~?r~?

~~b~~tive betyd.?inger,d",:r~~regem2~ .. (
,,"

.

_J?!.~';l9.~~Y.Qt.._IE7<;de, og sa ~~qx,~,"~~,.at

en-for.sigc er det HegeIske »Fiirsichsein«, se
aft der Logik, erntes Buch, kap. 3  O. a.

•

~.

li

~~ ~d:erJ?~~.o5.?n_4?øie,dem l. det~~.h~~.l;:tsthe~ae"efi~~

leve ligesom i fremmede klæder, rvfan må forestil
fe ~ig den principielt "vigtige .tnodsigelse, der ska
ber dette fænomen, Ti~forskel fra samfundets
:væren, er individets væren ikke )?se!ytalende«, dvs.
individet har ikke sit eget sprog, ikke betydninger
der er udarbejdet af det selv. Det kan kun blive
sig virkelighedens fænomener bevidst ved hjælp
af »)færdige« betydninger, det har :tilegnet sig ude
fra, viden, begreber og synspunkter med andre, som
individet modtager i samkvemmet, i den ene eller
anden form for individuel eller massekommunika
tion. Dette skab,~T9.g~ft."_Ql,!,ljghedfor at prakke.)n
di vi~Let f~X_ræn.E~.de el1~J~~fan~~!!sk§.:j2reslil~_inger

I
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brandt. og;sa~adanne sorii~ lkKeliarnogen jor und .~.~
'.., i ~ts vl~ e7 -e .- r~" tIS -<-~~;- a~ln . Uden den~~-jordbund viser de deres u ·oldbarhed i menne
skets bevidsthed, men når de forvandles til stereo
twr, er de som alle stereotyper modstandsdygt\;.
ge, således at kun alvorlige konfrontationer l hvet
kan ødelægge dem. Men ødelæggelse af dem fører
\ heller ikke med det samme til fjernelse af bevidst
hedens desintegrerethed, dens inadækvathed ; i sig
selv skaber den kun en ravage i den, som kan ~
de sig til en psykisk katastrofe._;Qet er yderligere
nødvendigt, at der i individets k;idsthed sker en
ny mamtestation af de subjektive, personlige »)me
ninger« i nye betydninger, der er adækvate for
dem.
"
E n fortsat analyse af en sådan ny manifesta
tion af personlige »meninger« i adækvate (mere
adækvate) betydninger viser, at den sker under
den kamp om menneskenes bevidsthed, der finder
"sted i samfundet Hermed vil jeg sige, at indivi j
det ikke bare ))står« foran et eller andet )udstil '
lingsvindue«, hvor der ligger nogle betydninger,
det bare skal vælge imellem, at disse betydnin ,
. ger _ forestillinger, begreber, ideer  i~_k~ __ Rassiyt \
venter på dets valg, men energisk styrter ~i~~_~~d
U-l842

og

orbindelser med de mennesker, der qdflØI
ds:-det virkelig kommunTk~rer med Hvis
lmdfT bestemte IjysmDstwudigheder også·
tii at' y;.!g;;~·;å' er dette valg ikke meller";;
ger, men mellem indbyrd~s. ]c~ll1-p~?d~
:n<~N,ig:.,._PPNtlOn~r, s"orl1 uafrykkes
gø
_ste_ved ~,iælp af disse ,betY<iningel'.. _
n' for Ode id'eologiske for-estiili~gers område
n i klassesamfundet denne proces er uund
g har almengyldig karakter. Men den be
så i det socialistiske og kommunistiske
i det omfang d!!"j!.1s!i;-:j~d~~11~)D.~~Q,~:~~.:...
g~g, det specielle ved ueIV1kfingen af den ( .
personlige relationer, samkvem og hele /
on, gør sig gældende her. Den bevares
den grund, at både den enkeltes særpræg
mligt væsen og de konkrete ydre betin- ,
m ikke kan være identiske for alle, ikke ;;
der kan gentages.
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kel!' JLeontjev: »ikke-sammenfaldet«)
e
rsonlige »meninger«: der bærer den
e bevidstheds intentionalitet og engage
de i forhold til bevidstheden »indifferen
ninger, som de første er nødt til at bruge
mme til udtryk, dør ikke bort og kan hel
dø bort.' Derfor er den indre bevægelse
ividuelle bevidstheds udviklede system
iilllatik. Den skabes af »meninger«, som
»udtrykke sig« i adækvate betydninger,
ydninger, der er berøvet deres grobund
undertiden på pinagtig vis bringer sig
kredit i subjektets bevidsthed. oQg en~e- 2:;':<:-';'
den af, at der forekommer mal og mo~:.' "~,\\d
er i strid med hinandenr

-_.-.-

overflødigt at gentage, at denne indre
i den individuelle bevidsthed bliver
af bevægelsen i menneskets genstands
rksomhed, og al det er s!r~qL4tikken,i.dets
.'(, ~er skjulersig bag dens dramati~J.gg

- - -- - - - "

~

'-""

på

at en _.v.i~enskabelig bevidstheds[lsykologi derfol,_ ef
Li'iii'Uli'.if uden at man studerer subjektets virkso~
};';d, formerne for dets' umiddelbare eksistens. ....
Som afslutning kan jeg ikke lade være med
at komme ind på den såkaldte »livspsykologl«, ~
leve/sernes s kologi, som i den senere tid
ny
b iver diskuteret i vor litteraturl. Af det der alle~
rede er sagt, fremgår det klart, at selvom psykolo
gien ikke skal forskyde menneskets indre verden
fra sit synsfelt, så kan studiet af denne ikke adskil
les fra studiet af virksomheden og udgør ikke no
gen særlig retning i den videnskabelige psykolo

pt

~
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oplevelser,.~ .~ Vv..0tit.e
~

giSke. forskning. Det V.i kald. er..indre
.
fænomener, cl r ~~~gp!mer ol?.
bey..i4sthedssyste- !
meis over a eL 5% i hViS orm bevl st e eJ.? viser
Sig for subjektet i, sin -timiddelbarhed. Selve ople
veIserne af interesse eller kedsomhed, af tiltræk~
ning eller samvittighedsnag, afslører ikke uden vi
dere deres natur for subjektet. Skønt de synes at
være indre kræfter, der driver dets virksomhed
består deres virkelige funktion kun i, at de oriet;;
t~rer subjektet mod deres virkelige kilde) i at de
signaliserer om de te ivenheders erson' e ~me~
mng«, der udspiller sig i dets liv, får det til lige
som at standse {) l dets aktlvitets ø·eblikkeli
. or øb o kaste et blik å de livsværdie der ar
ne ældet si i det for at enfinde si selv i dem
el er, måske, omvurdcrej.em.
__ ........

aleetes er menneskets bevidsthed ipå samme
måde som dets virksomhed i ke a ditiv. Den er
ikke et plan, ej heller et rum, der er fyldt med
billeder og processer. Den består heller ikke af
forbindelserne mellem sine enkelte »enheder«,
men er den indre bevæ else af sine »konstituen~
ter«, e;"~~~~~--~-~"~- '~de i den virkSomheds samlede
bevæge-~l?-; der realrsere~--iridivldets ~.~:v ,i."samfun-..
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1) Se Filosofiens spørgsmål, nr. 4- og 5, 1971; nr. 1, :L,
3 og 4, 1972 (russ.)
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- Det Iigg;;:- and'e~l~es llled begrebet virksoffi
hedens subjekt. I første omgang) dvs. før forkla
ringen af de vigtigste momenter, der udgør virk

ornfatt~r_b~gg~_.pgle!i

.. bjektet ligesom uden
somhed.sprocessen,. ~igge. r. s. li
for unders0<Telsens rænser. Det fremtræder kun \
som vi;ksonlhedeI~s orudsætmn9: og beting~lse.
Kun en ycledigere anal-Ys'e' aC~virksomhedens be- l
vægelse og af de former for psykisk genspejling,
~en frembringer, fører til~ at det bliver nødvendi~t at Indføre begrebet, det konkrete SUbjekt,~,
pers8nl}.l>he~en_._som v i r k so In h e cl e n s i Il cl r e
ro o m e n t. VirksQ:rnhedskategorien afslører sig
nu i sin virkelige fylde, som
\
både objektets og subjektets..
Studiet af personligheden som moment i virk
~omheden og dens produkt udgor et specielt, men
ikke isoleret, psykologisk problem. Dette problem
er et af de allervanskeligste. Der opstår alvorlige

n
~

I

1

"'d.

Kapitel V
1~neskets virksor:g.~ ..~s!ge.s.., s81edes OgS~l
nsen i dets l).evidsthed.
VIRKSOMHED OG PERSONLIGHED
n psykologiske anal;~e af virksomheden og
heden afslører kun deres generelle system
ter og ser forståeligt nok bort fra de spe
psyki.'jke processers egenskaber: perceptio
g tænkningens J hukoml~clsens, indlæringens
sproglige kommunikations processer. !vren
rocesser eksisterer selv kun inden for de
t. Personligheden som genstand
for psykologisk forskning
ne systemrelationerJ på disse eller hine af
ts niveauer. Selvom udforskningen af dis
For at fjerne det dyadiske skema, der hersker in
cesser udgør en særlig opgave.. er de derIor
den for psykologien, har det først og fremmest væ
fhængige af, hvorledes man løser pro ble
ret nødvendigt at bestemme det »meHemled«, der
m virksomheden og bevidstheden, fordi det
formidler subjektets forbindelser med den virke
bestemmer deres metodologi.
lige verden. Derfor begyndte vi med en analyse
så de! vigtigste til sidst. Analysen af virk
af virksomheden, af dens generelle struktur. Men
en og den individuelle bevidsthed går selv
det viste sig med det samme, at begrebet virksom
ud fra, at det virkelige, legemlige subjekt
hedens genstand nødvendigvis indgår i definitio
er. i\fen i første omgang, dvs. før og uden
nen af virksomheden, at denne efter sin natur er
ne analyse, fremtræder subjektet kun som
g e n s t a n d s m æ s s i g~_ ..~_._---------,
abstraktion, en psykologisk »ikke udfyJdt«
Før;st _~om_ resultat,af den bane, vor under

n:~r- ~~re~Ig:en~~r;;~-~~fiJø!er-s_~1}$k~~g

~~~e.5i~E()Jogisk<":>..: ~g!J)~ ."p~r~2l)li~J)!',;l.
~_\7ise~" ,det s~g, _at . lTlan .ikke. kan klar~__aIla~sL~~~i~~I~~~~Li~~b-~§jp;I~uden -~~·-~~.R-:
il, kategor~~n .ll-~~9_l}g~~t;,,~,;.__Vi har derfor
ndføre sådanne begreber i denne analyse
evidsthedens engagement« og personlig
«, bag hvilke der skjuler sig et problem
om vi endnu ikke har berørt, problemet:

kologiske system1.!!~4.~r~_øg§!!'_(jJ!:L 1!,1Jf?!!:U!I=)
"'--,',"-- .. -".. - \
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gheclc r, allerede når man forsoger ilt for
vilken virkelighed der beskrives med ud
»personlighed« inden for den yidenskabe
ologi.
nligheden er ikke blot gens land for psy
men o~å for den filosofiske og sam
oriske erkendelse. Endelig viser person
sig på et bestemt analyseniveau fra sine
biologiske egenskabers side SOlO genstand
pologien og menneskets somatologi og ge
tuitivt ved vi rigtig godt) hvori forskel
er her. Ikke desto mindre forveksles disse
e veje til studiet af personligheden u
g i de psykologiske personlighedsteorier og
erettiget op mod hinanden.
r kun nogle få g~~~r~Il~ -t.~_s~~r om person
der - med disse eller hine forbehold
af alle forfattereftn af dem består i, at
heden er en. slags ikk~-:u-ntage1ig enhed,
helhed;"olEn ;lnden går ud på) at man
er ~rmolighedc.o.s.... lle;..,,"s.Q.m.~_.e!LJ2ø·ej_te
~nde instaos.J. der st I'er de s kis e roce&.
l~am"-·;;l~.s kaldte persOJ!ligheden »"de
funktioners husherre«, G. Allport: ») Tan
adfærgens styrer«.) ~1en forsøgene på en
rtolkning af disse teser har ført til en
jlagtige ideer inden for psykologien, til
ieering af personlighedsproblemet.

.g~t~.s~~.LS!!,~!,.,2S:",r!:~_~~n~e~~_ d~~ ?p/.a!~els; ,
_ ).,E~_~~f!,!i.g!~e~!§J?§yl~9.1pgie ll<~~. cm .9Y~I,J9E,

lf2JggL,~J;i_~.L~,~~eF~E_ J~gF9,_bret~,,~,~l:2.~e.~~,~r

:n~tLon~r:).;~. Et af forsøgene på at over
nne modsætning har fundet uqtryk i en
dter at gøre personligheden til »udgangs~ ./
for forklaringen af alle mulige psykiske \
r«} '" »det centrmn ud fra hvtlket
e kan lose alle psykologiens prohlemcr«,
t n0dvendigheden af en speciel afdeling
ogien} personlighedens psykologi" falder

o:~~~~~'IDMii'!j;~;f!'~~I!iBlilli!'-:ID~l!;!1~~~'J;Hll~1~

bort 1 • Man kan være enig i disse bestræbelser,
men kun hvis man alene ser dem som udtryk for
en helt generel tanke, der abstraherer fra de psy
kologiske undersøgelsers konkrete opgaver og me
toder. Så overbevisende den gamle aforisme ellers
er, at ~~et er ikket~riknipg~n,.der tæn"ke'~~ me~
menn~~ket«J' s..1l .gr qenneJJ_~stræl~else meJodoIQg~s}
1Jq,iy.f!.J,._9-.~n_.shnpl!:__ ,gIJl.m:l".at _,s,lJbje.kt.et ,før __ ge~
~pa/ytiske -.stu5E~,!p af ..S'-~~S hqj~s~e. liv-?y~ringe!-".
~Y,æger1.ig~ _f~~I!l~,t~re[~.t~IL ~gm, __ ~n. abstraktion,_ en,
»ikke,_uqiyLd«dleJb.l'.d,._.ell.er 59!:!' det _metap5Yko!o,
gis.~~_,,,.>~l~g~( {persona) der. r~p~rover dispos~tio
nel'. oS" mål, der: i f~~e.ie_~ ernedlagt i del. 'D'~t
-sldst~ postuleres so~_ b~kendt. af ~ile person~li~tis
ke_-t~?i~~T~. Det ~;-he'r- ~d-~n f~~~keI; om p~rsonfig
heden bet'ragtes ud fra biologiserende, organismis
ke positioner eller som en rent ånclelig begyndel
sesgrund eller. til sidst, som en slags »)psykofysiolo
gisk neutralitet«z.
i.'l
For øvrigt opfattes kravet om et »personligheds
6" approach« inden for psykologien undertiden i
den forstand) at forskerens opmærksomhed under
I'\~ _
studiet af de enkelte psykologiske processer fremc..rc..e
for alt skal være koncentreret om de.inclividuelle
~ s~~E.tr~~} ~fen dette løser overhovedet ikke pro
1.I.~ebR"": blernet, forcli vi a priori ikke kan dømme om, hvil
~,iN ke af disse særtræk, der karakteriserer personlig
~-L' .', heden) og hvilke der ikke gør det. Indgår for ek
"~~.il,~---

~.?"

-~

l) Se .T. V. SjorokhO\'a. Methodologische und theoreti
sche Probleme der Psychologit, Berlin 1974, s. 159
175. _ Rubinstein har stillet dette spørgsmål på en an
den måde. Han ha.r sagt, at hvis man gør personligheds.
aspektet til det eneste, spærrer man vejen for sig selv
til en undersøgelse af den psykiske virksomheds lovmæs·
sigheder. (Se S. L. Rubinstein. Grundlagen der allge
meinen Ps)'chologie, Berlin 1961)
2) I den moderne psykologi udvikler de personalistiskii
synspunkter sig i meget forskellige retninger, mdbefattet
socialantropologiske (se f.eks. A. Maslow. Motivation
and Personality, New York 1954)
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t menneskes reaktion.:lha~tighed, dets hu
s omfang eller dets færdighed i at skrive
ne i den psykologiske karakteristik af per
en?
måderne at undvige dette kardinalspørgs
psykologiske teori på består i, at man ved
.personlighed forstår mennesket' i det;-,-,_
totalitet. Personlighedens psykologi for
å denne måde til en særlig slags antro
r rummer alt i sig, fra undersøgelse af
æk ved stofskifteprocesserne til undersø
ndividuelle forskelle inden for enkelte
unktioner 1 •
omplekse fremgangsmåde ved studiet af
er selvfølgelig ikke blot mulig, men
endig. Det komplekse studium af men
den menneskelige faktor«) har i dag fået
s betydning,. men netop denne omstæn
remhæver personlighedens psykologiske
om noget specielt. Der er jo intet vi
om det totale objekt, der kan give os
g forståelse af det, hvis en af objektets
karakteristikker mangler inden for det
Således ligger landet med hensyn til
mennesket: den psykologiske undersø
t som personlighed kan på ingen måde
f et kompleks af indbyrdes sammenlig
ologiske, fysiologiske og enkelte funktio
ogiske data. Når personligheden oplø
viser den sig i sidste instans reduceret
iologiske eller abstrakt-sociologiske, kul
forestillinger om mennesket.
rkelige anstødssten i undersøgelsen af
den har lige til vore dage været spørgs
det indbyrdes forhold mellem <;.Ie~ ah?~

Ananjev. Mennesket som. genstand for er.
ningrad 1968 (Tysk udgave: Berlin 1974 ~
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~e psykol."..gi og differe,,~i~ll:sYkologie;l./De fleste
i orfattere vælger den cliffererrtTalpsykologiske ret
'. ning. Denne retning, der skriver sig fra Galton
og Spearmap., indskrænkede sig i begyndelsen til
undersogeise af mentale evner, senere kom den til
omfatte studiet af personligheden i sin helhed.
Allerede Spearman førte ideen om faktorer vide
re til at gælde viljens og affektivitetens særlige
egenskaber og udskilte ved siden af den generel
le faktor »g<~ også faktoren »S«l. De næste skridt
taget af Q~~t~IL der foreslog en flerdimensio
nal og hierarkisk model for personlighedens fak

b~ev

_.-

torer (»træk«), hvortil han regnede sådanne som
emotionel stabilitet, ekspansivitet og selvtillid 2 •
Den undersøgelsesmetode, der blev udviklet af
denne retning, består som bekendt i, at man stu
derer de statistiske forbindelser mellem person
l1ghedens enkelte træk (dens egenskaber, evner
eller adfærdsrnåder) . der blotlægges ved hjælp af
testning. De korrelationer, man finder mellem
dem, bliver brugt som grundlag f Ol' bestemmelsen
af hypotetiske faktorer og »superfaktorer«; der
er årsag til disse sammenhænge. Sådanne super
faktorer er for eksempel introversion og neuro
tisrqe, der ifølge Eysenck danner toppen på den
(. hierarkiske faktorstruktur, SOIn han identificerer
\7 med personlighedens psykologiske type 3 • På denne
I?åd:-~!~,~Sl$;f.A~~:.. ?ag._ p'e~·~99Eg1)e_Q~IL_ ..~L.~eU:~r
a:rKIet »alment«~
ved. hj~JR...
af.---.
for
------, _der
... .bestenune$.
,-_.
. , - ----- "
skellige ~.~~~9~r~.1~.fo~·. _.~t9:!~s_ti~.k.. b~~.~~eJ4r!.ing~r
kvantitati,vt yd~y~teke~detegn,_ der selv er L~d
~algt eft~;~tatl~ti~k~-'k;it~~ie;~~Uan~-et- at -~d'er lig':
~l~-piri~k~'-da'ta:-'-til-grunl for karakteristikken
af dette »a.lm. en
...e... ".,...f.orbliver det alligevel efter sit
væsen ~_!.~r~y~oJggi~.k og behøver ingen psykolo

,
I

London 1971

1) H. Eysenck. Dim.ention af Personarity, London 1947
2~) Se R. B. Cattell. Personality, New York 1950
3) H. Eysenck. The Structure af Human Personalit,y,
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klaring. O~is dE~gør~s [~~J!-,:,t
det, går disse for~øg i retning_a(~L!~B",~
de worfofysiojqgiske _korrelater (Pavlovs

h~øjeEe. . .~r~~~ir.kSOII1h"~d.", K. retsOIimer-Shel
nstitution, Eysencks variable), hvad der
s--"'tm;;ge til de orga~[;~··teorie~
empirisme, der karakteriserer denne ret
n egentlig heller ikke yde mere. Studiet
ationer og faktoranalyse har at gøre med
ner af kendetegn, som kun bliver taget i
ing i det omfang, de giver sig udtryk i
elle forskelle eller forskelle mellem grup
er tilgængelige for måling. De tilsvaren
titative data bliver - hvad enten det
g om reaktionshastighed, skeletbygning,
ræk ved det vegetative område eller antal
arakteren af de billeder, forsøgspersonen
er under betragtning af blækklatter _
tet forarbejdning uden hensyn til i hvil
old de målte kendetegn står til de egen~
der efter deres væsen karakteriserer den
elige personlighed.
sagte betyder selvfølgelig ingenlunde, at
se af korrelationsmetoden overhovedet
mulig inden for personlighedens psykologi.
er sig om noget andet, nemlig at meto
at finde korrelationer mellem et empi
alg af individuelle egenskaber i s i g s e l v
utilstrækkelig for en psykol,ogisk forståel
rsonligheden, fordi valget af disse egen
ehøver begrundelse, som ikke kan være
dem selv.

nde disse begrundelser bliver aktuelt, så
giver afkald på at opfatte personligheden
slags helhed, der omfatter mængden af
enneskets karakteristika - »fra politiske
ter til fordøjelsen af maden«t. Af den

~=--.

--=_ ... -

CaltelI. Personality, New York 1950, s. 3
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1) Se Personlighedens problemer. Materialer fra et sym
positlttl l Moskva 1969, bd. l, 5. 117

~~$~,~. _ ,_~ELe.t_~e 11,,-ogJL~~ ~~mIJ1_~,. _ ~~, ..g.~D"§"k.-~J~_;

psykologiske personlighedsteori skal stræbe efter·
at~lllfatte dem ~globalt. Som en emp~nheIhe.Si
tilkendegiver mennesket jo sine egenskaber i alle
9-etormer for vekselvirkning. det indgår i._ Hvis
det falder ud af vinduet i et højhus, udviser det
selvfølgelig egenskaber, der er karakteristiske for
det som fysisk legeme, der råder over masse, rmn
fang osv. Det er muligt, at det bliver dræbt eller
lemlæstet, når det rammer kørebanen, men heri
viser dets egenskaber sig også, netop egenskaber
ne ved dets morfologi. Men der er ingen, der kan
få den ide at medregne den slags egenskaber i ka
rakteristikken af personligheden, hvor statistisk
signifikante de etablerede forbindelser mellem le
. gemsvægten eller de individuelle særegenheder
ved skelettet og - f. eks. cifferhukommelsen, end
må tte værel.
Når vi i hverdagslivet giver en karakteristik
af et menneskes personlighed, så. indregner vi
uden særlig tøven sådanne træk i den som for ek
sempel viljestyrke (»en stærk personlighed«, »et
menneske med en svag karakter«) 1 dets forhold til
andre mennesker ())velmenende«, »ligeglad«) osv.,
men i almindelighed regner vi ikke sådanne sær~
lige egenskaber som for eksempel øjenfonnen eller
det at kunne regne på kugleramme med blandt
personlighedsegenskaberne. Sådan gør vi uden at
anvende noget gennemtænkt kriterium for at skel·
ne mellem personlighedsegenskaber og egenskaber,
der ikke hører til personligheden. Hvis man vil
gå den vej at udvælge og sammenligne enkelte
psykologiske og andre egenskaber, så kan et så
dant kriterium overhovedet ikke findes.

kends. ge~ning, at mennesket har et ~~L.0.Legen· .

sk~er'Qg kam1etiSliKa.~.~~~mgenlu~de, a5 den
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karakteristikk-e~'-' a. cl_~t3 pers()plrg~

o r h 2loL_t i I .__d ~~~~~,~_~-'::
et tIlfælde - ;;;:cren_ mdlfferent, l el
clen samme e enskab å en væsent

p. n e s k e

e f
I
år
i

sidste omstændighed gør det især åben~
k imod visse vidt udbredte synspunkter
empirisk differen tialundersøgelse i stand
e løsningen på personlighedens psykolo
blem, men at differentialundersogelsen
er muli
å rund lag af en almen s ko
sonlighedsteori. aktisk forholder det sig
sådan, at bag enhver differential-psy
undersøgelse af personligheden, testolo
klinisk, ligger den ene eller anden, klart
eller implicite, almenteoretiske opfat

ds for den tilsyneladende brogede mang
og endda indbyrdes uforsonlighed hos
ne psykologiske personlighedsteorier har
af dem bevaret det for den førmarxistis
ke-marxistiske psykologi karakteristiske
nalyseskema, hvis uholdbarhed vi allere
mtalt. Her optræder dette skema i en ny
- i form af teorien om to faktorer ved
gen af personligheden: at? og miljø."..
ærlig egenskab ved et me;~neske vi ~;d
e, så forklares den, ifølge denne teori..
en ene side virkningen af arven (cle i
nedlagte instinkter, drifter, evner eller
ioriske kategorier) og på den anden si
elsen fra det ydre miljø (det naturlige
le, sproget, kulturen, undervisning osv.)
a den sunde fornuft kan man egentlig
~nogen anden forklaring. 1\1en hver
sunde fornuft, der, som Engels så skarp
r bemærket, er en helt respektabel led
usholdningsbrug, oplever de mest forun~

.... -

g;

clertige eventyr, så snart den vover sig lid pa forsk
ningens vidder'.
T ofak torteoriens tilsyneladende uovervindelig.
hed fører til, at kampene i hovedsagen står om
spørgsmålet) hvilken betydning hver af cle to fak
torer har. Nogle holder på, at den vigtigste de
terminant er arven og at det ydre miljø, de sociale
påvirkninger, kun betinger mulighederne og for
merne for, hvordan det program,. mennesket er
født med, vil manifestere sig. Andre udleder perM
sontighedens vigtigste egenskaber umiddelbart af
det sociale miljøs særlige egenskaber, af den »so
cialt-kulturelle« matrice. 1~Ien så forskellig d!W
idemæssige og politiske betydmng af de nævnte
synspunkter ellers kan være, bevarer de dog syns
"punktet on"l personhghedens dobbelte detennina~
tion, for hvis man ignorerede en af de faktorer
..fler er tale om, ville det betyde at gå imod den
"empirisk beviste indflydelse, de begge har 2 •
Disse synspunkter på forholdet mellem de bio~
logiske og sociale faktorer, at der ganske enkelt
skulle være tale om en krydsning mellem dem el
ler en opdeling af menneskets psyke i en sam
eksisterende endosfære og eksosfære, v~art_Et~!
sen ,.!?E__ !"!l~!,~g~2_g5~~rede f orestilLi.Ilg,cr..Jle~PJlj:,Q.d.
-1-r<?!_bj_~,g~l~~~,E]~_~~_9,t,".a,Daly,s~ns,-_.retningo~,.lili~~2.IE~.,~
2.!~:::_Y_~I}_<iL~~. hovedsagen blev nu problemet om
1) Se Marx/ Engels. Udvalgte skrifter) bd. II, s. 126
(Socialismens udvikling fra utopi til videnskab)
2) Teorien om de to faktorer i denne så at sige nøgne
form ville ikke fortjene nogen opmærksomhed, hvis
man ikke undertiden tilskrev den »dialektik«.. »Menne
sket, læser vi i en allerede citeret bog, er en dialelttisk
enhed af det naturlige og det samfundsmæssige... Alt
ved mennesket må, da det er frembragt af de to fakto
rer, den ,sociale og' den biologiske, bære deres aftryk i
sig', blot den ene i større, den anden i mindre gTad,
afhængigt af det psykiske fænomens indhold"\:. (PeTSon
li§{hedens problemer. Materialer fra et symposium,
,.75.77)
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rsonlighedens indre struktur og om de ni
der danner denne, og om deres indbyrdes
r. Således opstod specielt den forestllling;
har udviklet, at det er forholdet mellem
dste og det ubevidste, der karakteriserer
gheden. Det af ham definerede »libido«
nterer ikke blot den bioenergetiske kilde
iteten, men også en særlig instans i per
den, »det« (id), der står i modsætning til
(ego) og »overjeget« (superego) , De ge-,
og funktionelle forbindelser mellem disse
, der realiseres ved hjælp af specielle me
r (fortrængning, censur, symbolisering,
ing), danner da personlighedens struktur. ,
er ikke nødvendigt her at kaste sig ud i '\
k af freudianismen og af Adlers, Jungs og
oderne efterfølgeres synspunkter. ~
åbenlyst, at_disse synspunkter ikke blot ik~ I
ind~r, plen tværtimod sk-=wer teorien 0.!p ,
ktorer, icltl.!kJ-=alldleLideeIi_auUC;;:""
.
..
li
ens i W. Sterns eller . Dewe s forstand t"
om en konfrontation mellem dem.
ttelsen al personlIgheden s'ud fri"'" d;;"is ~.
har også udviklet sig i en anden retning,
æsenteres af de kulturantropologiske ide
tioner. Udgangspunktet for denne retning
et etnologiske resultater, der har påvist,
ntlige psykologiske egenskaber bestemmes af
) ikke i den menneskelige n a t u r, men i
nneskelige k u l t u r; at personlighedens
tilsvarende ikke er andet end individuali
af kulturens system, som mennesket bli
draget i gennem sin »kultiveringsproces«.
erkendes, at der .i denne forbindelse bliver
ført en mængde undersøgelser, først Mar
Meads kendte arbejder, som for eksempel
, ae,selv et så standhaftigt fænomen som
kologiske krise i puberteten ikke kan for· •
med kønsmodningens indtræden) fordi der

~

'1
/

kUI-j

er nogle kulturer, hvor denne krise ikke eksisterer'.
~ hentes ligeledes arguIIi~t~r--rra---stW:Tiet af
personer, der pludselig er Hyttet til et nyt kultur
miljø~ og endelig, fra eksperimentelle undersøgel
ser af så specielle fænomener som indflydelsen fra
de i den givne kultur fremherskende objekter på
udfaldet af konkurrencen mellem visuelle felter
_U osv. z.
V Men for psykologien er betydningen af de
t'l~ropologiske fortolkninger af personli~h~d.~.n
dog illusorisk. D~ fører med nødvendighed til ,,~_~!l:
t i J? sy k o l. o Si i s.m e. Allerede i fyrrerne på"ViSte
, -rLI~l~ii'" den vinskelighed, der opstår her, og som
består i, at kulturen i sin konceptualiserede form"
reelt kun eksisterer som et generaliseret »con
struct~<. Kulturens bærere er selvfølgelig konkrete
mennesker, som hver især har tilegnet sig den del
vis; i dem personificeres og individualiseres den,
men herved dai-Iner den ikke det p e r s o n l i g e
ved mennesket; men tværtimod det, som er uper
sonligt hos det; som f. eks. det fælles sprog, viden,
de i det givne sociale miljø udbredte fordomme,
moder osv. 3 • Derfor er det generaliserede kllltyr
begrebs (const;ucts) betydning for personlighedens
psykologI, med XTII?orts ~~~ri~: »bec.!~~~~.
J:5'e't;dcr interesserer psykologen} er individet som
personlighed, men personligheden er ikke bare et
aftryk, der delvis personificerer den ene eller an
den kultur. Skønt kulturen eksisterer i sine per
sonifikationer, udgør den genstanden for historien
og sociologien, men ikke for psykologien.
1) M. Mead. Comlng of Age in Samoa, New York 1963
2) J. W. Bagby. A Cross-Cultural Study of Perceptual
Prominance in Binocular Rivalry. I: The Journal of
Abnormal and Social Psychology, val. 54} 1957, nr. 3,
" 331-334
3) R. Linton. The Cultural Background of Persona17:ty,
New York 1945
4) G. Allport. Pattern and Growth in Personality, New
York 1961
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kulturo!ogiskc teorier indfører i denne for·
e en skelnen mellem den egentlige person
som produkt af den individuelle adaptation
ydre situationer, og .<;;len almene »basis«
rkety~som viser :iig hos mennesket fra barn:
en un er indfI ydelse af træk, der er karak
ke for den givne race, etniske gruppe, na
et eller sociale klasse. Indførelsen af denne
løser dog intet~ fordi arketype-dannelsen
høver yderlig~re forklaring og tillader for
fortolkninger, i særdeleshed psykoanaly
Herunder er det gener~I.le »to-faktof«-skeroa
til stede, omend i en noget forvandlet fonn.
et genotype (det arvelige) bliver her kom·
t med indførelsen af begrebet personlighe
asis, arketypen, eller de primære indstillin
g begrebet det ydre miljø kompliceres med
lsen af begreberne ~~n og ~2!Jf. Det
er tilsyneladende nu et centralt begreb i
ighedens socialpsykologi.
er en definition, der har fået vid udbredel
rollen det program, der svarer til et men·
forventede adfærd J når det indtager en be
plads i en eller anden gruppes struktur, den
strukturerede middel til dets deltagelse i
dets liv. Personligheden er så ikke andet
system af tilegnede (internaliserede) »1'01
familien som social gruppe, er det sønnens,
ns med fleres »rolle«; på arbejdet for ek
lægens eller lærerens »rol1e«. I ubestemte
oner opstår der 'pgså en »rol1e«, men i det
e præges »rollen~< langt mere af arketypens
og af den individuelt tilegnede erfaring.
r af os, tænker man sig, påtager sig disse
ine sociale (for eksempel arbejdsmæssige)
oner og i den forstand: »roller«. 1\1en ideen
ekte at reducere personligheden til mæng
de »roller«j subjektet udfører, er - uanset
ulige forbehold fra denne ides tilhængeres

J

\,

I

~

j

;ilde en af de mest uhyrlige. Barnet tiicgiler
sig selvfølgelig, hvordan det skal opføre sig over
for sin moder, for eksempel at det skal adlyde
hende, og ,;å adlyder del hende; men kan man
sige, at det henned spiller l allen som søn eller dat
ter? Ligeså meningsløst er det for eksempel at
tale om, at Nansen havde »accepteret« »roUen«
som polarforsker: fol' ham var det ikke en roUe
!11cn en m i s s i o n. Undertiden afspiller et menne··
"ke faktisk den ene eller anden rolle, men den bli
ver ved at være en rolle for det, hvor meget den
end er internaliseret. »Rollen« er ikke personlighe
denj' men snarere et b i Il e d e, som personlighe
g.en skjuler sig bag ved. Hvis vi bruger P. Janets
terminologi, kan begrebet rolle ikke relateres til
begrebet personlighed (personnalite)., men til be
grebet person (personnag-e) 1.
De væsentligste indvendinger mod »folleteo
rierne« er ikke dem, der går ud på en kritik af
den plads, man har tildelt rollerne i personlighe
dens struktur, men dem, der retter sig mod selve
den ide, der sætter personligheden i forbindelse
med programmeret adfærd (Gunderson), selv hvis
adfærdsprogrammet forudser sin egen selvforand
ring og dannelscn af nye programmer og underpro·
s-rammer2. »Hvacl ville De mon sige, spørger den
citerede forfatter, hvis De blev klar overJ at 'hun'
bare nok så fikst spillede en rolle over for Dem?«
Rollekonceptionen konmler til at lide den
samme skæbne som de øvrige kulturantropologis
ke konceptioner, der stadig er i tofaktorteoriens
fangenskab. For at redde det psykologiske i per·
'sonlighecien er den nødt til at appellere til tem

-=....
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1) Se P. Janet. L'evolution psychologique de la person
naUte, Paris 1929, s. 320-332; G. Berger. Caraclere et
personnalite, Paris PUF 1959, s. 69·71
2) K. GUIlcierson, Robots, Consc-tousness and Program
med Behatriou·r. I: The British Journal for the Philo
sophy of Science, val. 19, m. 2, 1968, s. 112
l2--1842
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tet: og evnerne, der er nedlagt i individets
! og· så er vi igen tilbage ved det falske
ål OlU, hvad der er det vigtigste, menne
notypiske egenskaber eller det sociale mil~
rkninger. Ja; mere end det: man advarer
faren ved enhver ensidighed. »Det bedste,
man os, er at bevare en 'fornuftig liged løsningen af dette problem«l.
es kan disse konceptioners metodologiske
realiteten føres tilbage til fC?rmlen for den
eklekticisme :_ »p.~ge det ene og det an.
å den ene side - på den anden side~<. Ud
ådan visciorns position fældes dommen
er de marxistiske psykologer: de skulle
n med dem der forsvarer kulturologten)
yldige i en undervurdering af det indre i
heden, dens ).)indre struktur«2. Det er
udtalelser af den slags kun kan frem
som resultat af meningsløse forsøg på at
marxismens syn på personligheden i be
maerJ der er fuldstændig fremmede for

~E~er.~tigj9~~ygfl1ov:edetjk.~_,~:rE~~J"k QU;

at rnen~esket er et båqe=lla!.u.rligt,~_ag...$am:

iB:Cy-~s~;;::~~~~~~~~?~st:ideEÆ~e~~~,.~i~~

i..

J!.

hen til de forskelIrge sY§tWPupskaber)
freITi1)Yd~r,men !!ger endnu ikke :ggg.et
rso:nIIghed; væsen J ;'m h"yad ~Qer ~J~~r
heden. Men det er netop heri, den viden~X~Lligg"er. Denne opgave kræver, at
tår personligheden s~IIl en psykologiskJw- ~
livsrelationer J ffJ

der udformes i individets
.,.
,

port. Pattern and Growth in Personality, New
s. 194
Også Piaget henregner sovjetpsykologien
etninger der er karakteriseret af sociolo~
ionisme. (Traite de psychologi expirimenta
Piaget, P. Fraisse, Paris PUF 1967, s. 137)
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~b .~ont resldt~t ~[ omforrl?-n}ngen af dets virkso~~::d. _
J/ren tit dette formål er det nødvendigt lige fra starten at afvise forestillingen om personligheden som
produkt af den samlede virkning af forskellige kræf
ter) hvoraf den ene er skjult som i en sæk, »under
hudoverfladen« på mennesket (hvad har man dog
ikke puttet i den sæk!) og den anden ligger i det
ydre miljø (hvordan vi så ellers har behandlet
\ denne »kraft«J som kraften i stimulussituationer~
nes påvirkninger, i de kulturelle matricer eller de
sock'l.le ))forventninger«). Der h.nuln ik*e ltr::~~del~"
\, hart udledes no en udviklin af det, der kun ud\ gør personlighedens nøaven_" -i_ge f o r u d 5 æ t n ~. n.:
_g e r J hvor detaljeret vi end måtte beskrive dem.
Den marxistiske dialektiske' metode' kræver, at
man går videre og undersøger udviklingen som en
»selvbevægelses«-pro~e~, qys. undersøger dens i n~
d r e drivende relationer. modsigelser og indbyrdes
i overgange, således at dens forudsætninger frem,;
står som dens egne momenter, der transformeres
i den selv1 .
En sådan indfaldsve' fører nødvendi t til
I(
tesen om personlighedens samfun shistoriske væ
&ole sen. Denne tese siger, at personlighed først opstår
~mfundet, at mennesket træder ind i historien
(og barnet i livet) blot som individ, udrustet med
bestemte naturlige egenskaber og evner, og at det
først bliver personlighed i sin egenskab af subjekt
for samfundsmæssige relationer. Med andre ord.
til forskel fra individet l er menneskets personlig
I hed ikke i nogen forstand forudeksisterende i for
hOld til dets virksomhed, ligesom dets bevidsthed
- s k a b e s den af denne. Studiet af den mennesIce
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1) De borgerlige
psykologiske personlighedsteoriers )
principielle uforligelighed med marxismen er blevet ahi~
digt belyst af Lucien Seve. (Se hans bog: .Mar:dsme og
personlighedsleori, København 1978)
12'

1

rsonlighed,'; :-;kabelse1iproc;;es og' den::; lran5~.
oner i menneskets virl~somhe(! sQ~ elen fornder de konkrete_~8~ betmgelsc~~
øglen til den ægte videnskabelJge TJsykolo'orståelse af personligheden.

id og personlighed

n videnskabelige psykologi studerer en sær
se af livsprocesser~ ser den dem nødvendig
livsytringer hos et materielt s ti b j e li: t;
fælde) hvor man har et enkelt subjekt i
e (og ikke en art, et fællesskab eller sam
iger vi enkeltlJæsen, eHer hvis vi Og's~ YM
~g~_~~~~"lOrskel fra andr~~r.epræsentante,r .
n: mdwzd.
~ber»llldivid« udtr}'kker den udeIelighed,
og egenhed ved det konkrete subjekt,
år allerede på de tidlige stadier af livets
g. Individet som en helhed er produktet
biologiske evolution, hvorunder der ikke
en differentiering af organer og funktio
n også en integration af dem; et indbyrdes
ment« af dem. Denne indbyrdes tilpas
ces er velkendt, den er nævnt af Darwin
revet i -den »korrelative tilpasnings« ter
Cuvier, Plate, Osborne og andre. I sin
tionshypotese« har A. N. Severtsev især
t på de se'kundære korrelative forandrin
ktion hos organismerne, da det er dem,
er helheden ved deres organisation.
idet er først og fremmest en genotypisk
lvfen individet er ikke kun en genotypisk
dets udformning fortsætter som bekendt
esen, i individets levetid. Derfor indgår
egenskaber og deres integrat.ion, der har
sig ontogenetisk, i karakteristikken af in
Der er tale om de );,legeringer«, der opstår

,.

'j
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J

hOi~9g ~~rC~l~ ~dfæ~;~~&~ii~~~I§,~~uavIkler

mellem medfø~te og erhvervede reaktioner, om
[oi~n(fi:ingerW~r'EeTioveJie3"'~gelis~a~cfsni~'s~lge"'Gd:
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sig~ Den Illest generelle regel for dette består i, at.
jol10jere vi stiger op ad den biologiske evolutions
stige) desto mere komplicerede bliver individer
nes livsytringer og deres organisation; jo mere ud
talte forskellene bliver i deres medfød te og er
hvervede egenskaber, desto mere individualiseres
,individerneJ hvis man kan udtrykke sig sådan.
Til grund for begrebet individ ligger således
subjektets udcleiighed, helhed, og tilstedeværelsen
af dets iboende egenskaber. Men som produkt af
;len fylogenetiske og ontogenetiske udvikling und,,!':r
bestemte ydre betingelser er individet absolut ikke
-en simpel »kalke« af disse betingelser, det er neta
et udviktmgsprodukt af l i v e ti af vekselvirknJ~
gen med miljøet og ikke af miljøet, ta et for sig.
t eUe er kendt nok, og når jeg alligevel er
begyndt med begrebet individ, er det kun, fordi
det bruges inden for psykologien i en overordent
lig bred betydning, der fører til) at man ikke skel- 
ner mellem menneskets egenskaber som individ og
dets egenskaber som personlighed. Men netop eq,
nøje ~kelnen mellem dem. og tilsvarende mellem
d~egreber, »individ« og »personlighed«, der ligger
til grund for dem, er en nødvendig forudsætning for
den psykologiske analyse af personligheden.
Russisk sprog gengiver forskellen mellem disse
begreber godt. Ordet personlighed anvender vi kun
om et menneske og tilmed først fra en vis etape
i dets udvikling. Vi siger ikke »dyrets personlig
hed« eller »)den nyfødtes personlighed«. Men der
er intet til hinder for at omtale dyret og den ny
fødte som individer og at tale om deres indivi
duelle egenskaber (et livligt: roligt, aggressivt dyr
osv. ~ på samme måde selvfølgelig om nyfødte).
Vi taler ikke for alvor om personlighed.. selv hos
et barn på to år, selv OlU det ikke blot frembyder
J81

lige genotypiske ejendommeligheder, men
stor mængde egenskaber; det har erhver
er indflydelse af den sociale omverden.
es bemærket modbeviser dette endnu en
attelsen af personligheden som et produkt
ningen af biologiske og sociale faktorer.
er tankevækkende, at der inden for den
psykologi beskrives tilfælde af personlig
ning, og det ikke bare som et billedligt ud
n ingen patologisk proces kan, føre til ~n
af individet. En spaltning, en »opdeling«
det er en meningsløshed, en modsigelse
e.
bet ]J,e.r~::,nli~he<,J ud trykker ligesoI]l_,~~g,:,,;
vi8,_~t),eXWJlcsubjekts"helhed. Person
består ikke af småstykkerJ der er ingen
loni«, Men personligheden er en helheds~
af en særlig art. Personli~den,~_r~kke

txpl.sk_~etil1g~.J1~Lqedsqannel~n~:fif_

_~~!!.!_personliKl;L-e.\L
..man _b) i v e: rIL~rsou:.
erfor taler vi ikke om den nyfødtes eller
ets personlighed, skønt individualitetens
viser sig mindre klart på de tidlige trin

der aUgemeine-n

.==

__ •

foldet og danner en relativt stabil struktur. Per
sonligheden skulle så være resultatet af de geno
typiske træks modningsproces uncler indflydelse af
det sociale milje. Netop denne fortolkning er i den
ene eller anclen form karakteristisk for flertallet
af de moderne konceptioner.
re,
En anden måde at opfatte det på består i) at
,(.I.~-udformningen af personligheden er eI1_.El.·~~."!!-!,i
/ gene,-is, der ikke falder direkte sammen med de
fo~andringer, der sker med individets medfødte
egenskaber i dets levetid under dets tilpasning til
det ydre miljl?". Som naturvæsen er mennesket et
individ, der råder over den ene eller anden fysiske
konstitution, type af nervesystem, temperament,
de biologiske behovs dynamiske kræfter, affektivi
tet og mange andre træk, som i løbet af den onto
genetiske udvikling dels udfolder sig videre, dels
undertrykkes, kort sagt undergår en mængde for~
andringer. Men det er ikke forandringer af disse
medfødte egenskaber, der skaber dets personlighed.
Personligheden er en speciel menneskelig dan~
ne1se, der ikke kan udledes af dets tilpasningsvirk
somhed på samme måde som dets bevidsthed el

k=;:f
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2~~__ ,,!!1~!2E!:;~_~ets __ .E~~5~E!!~~,,_ ~~a~~R~, __~~t.: ~(_ge
samfundsmæssige relationer.. som mennesket indgår
rrnecrsrn~virksornhe([TIen -oms'tæn~dr"hecC-at"no-g-~
dets særlige egenska er som indivl under
dette trari~.formeres.-fåranares~ - ei; -ikke årsagen til,
IEftf~n -·.fC?l~e af personligheCLeps qan;lelse.
Lad os udtrykke det på en anden måde: de
egenskaber, der karakteriserer den ene enhed (in
dividet) går ikke lige over i egenskaberne i den
anden enhed eller dannelse (personligheden) så
ledes at de første tilintetgøres; de bevares, men
netop som individets egenskaber...

[I ~~J~~~~Oi~~I~~ta.;r;;!E;fi~~~~r~1~cfu~h~~

enesen end på senere alderstrin. Person
ler dets menneskelige behov ikke kan udledes af
er et relativt s~nt produkt af menneskets
den. ~iK~§gm_gl:e_t!E_~~kets_bevidsthed qg-]g~2E.1
historiske og ontogenetiske u.dvikling.
ær S. L. Rubinstein, der ihar skrevet om

Gnmdlagen

dette udsagn kan dog fOYtolkes på for
åder~/En af de mulige fortolkninger af
r i følgende: det fødte individ, hvis man
ykke det sådan, er endnu ikke et fuldt
igt« individ, i begyndelsen er mange af
endnu kun givet virtuelt, som mulighed;
ngen af det fortsætter i løbet af onto
indtil alle dets særlige egenskaber er ud

L. Rubinstein.
, Berlin t961
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des bliver de karakteristiske egenskaber ved
s højere nervevirksomhed ikke karakl:erl
enskaber ved dets personlighed og bestem
ikke. Skønt nervesystemets funktioneren
lig er en nødvendig forudsætning for per~
dens udvikling, så er dens type på ingen'
et »skelet« denne »bygges ovenpå«. I':i~
sernes styrke eller svaghed! deres ligevæg
sv. viser sig kun på de mekanismers niveau,
hjælp individets re1ationssystem til ye~
iseres. Dette gør tillige deres. rolle LR~E~

~ ,~i~!:!.~.:~_~.~~.~~i~_~_,,~~J9rudsig~,

dens udformning flertydig.
at understrege det sagte, vil jeg tillade
lille digression. Når talen kommer ind på
ghed, associerer vi vanemæssigt dens psy
e karakteristik med det psykiskes, så at
meste substrat, de centrale nerveprocesser.
estil Dem følgende tilfælde: et barn har
hofteskred, som bevirker, at det halter.
n alvorlig anatomisk abnormitet er meget
den klasse af egenskaber, eler indgår i lis~
personlighedsegenskaber (i deres såkald
ktur«), Ikke desto mindre er dens betyd.
personlighedsdannelsen uden sammenlig
re end, skal vi sige en svag nervesystem
nk blot, hans jævnaldrende spiller bold
, men den halte dreng må stå udenfor.
så er blevet ældre, og det er tid at danse,
intet andet valg end at blive «bænkevar
'1~.:~~~~~9i?E!~~~."hA%.p-~r~?~~lig!:tr~c!..\~r:

QP._to..!s!L§~.!y_~.~ så,.~lvorlig abnormitet
videt _ikke. bestemmer ~ets. t;9fonllning

nd til at skabe f.eks. et mindreværdskom

~~~E~~~~o~!j!YE1iCI.,~Lg~·-
.~~~I.Y-,~~~~~~~~~

n"desrutietr1ecT-eller
'-rig'e~"~~'d;'at','-'~p~~~k~

vHJe-'over'-for--iiiaie -lnen'ri'eski:~i\- og"over
ingen~-s;~:iigeps'~']~~lo:ili~~_~g~11§X@~Ly~g
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,~!,.Jorudsætnjng!,..:~~ personlighedens udvik- )
\. Jmg efter selve deres væsen _er upersonlige.
Personligheden er, ligesom indlvidet, et pro~
,I
clukt af integrationen af de processer) der reali
serer subjektets re1alioner i livet. Men der er en
fundamental forskel ved den dannelse: vi kalder
personlighed. Den skyldes naturen af de særlige
relationer, der frembringer den: 9.~_ .,for _!ll~~I1e-_ II
sket specifikke s a ID f.l,l -il dLrp_,æ.?_~'1 g e relationer, . \
som. get inclgår ~ ~Ilt~d sin genstandsmæsslge vIrk.? ~
;'~mhed',' So~'~~i '--ailerecle har set) karakteriseres
alle dens mangfoldige arter og former af et fæl~
lesskab i deres indre bygning og forudsætter, at li,
de reguleres bevidst, dvs. de forudsætter bevidst· \
hed og på visse udvlklingsetaper tillige subjektets l
bevidsthed om sig selv,
'
Ligesom selve disse virksomheder er også deres
foreningsproces, fremkomsten, udviklingen og for
faldet af forbindelser mellem dem J en proces
af en særlig art, underkastet særlige lovmæssighe·
der.
Studiet af den forepingsproces. der bind~
sub"Fktets virksomheder sammen, og som fører til
udviklipgen af dets personlighed, er en hovedC!B;
ga"ve for den psykolo {ske forsknin . Men løsnin
gen af den er 1 e mulig, hverken inden for ram
merne af}'den sub'ektivt-em iriske psykolo i, eller
inden for rammerne at e behavioristiske eller
J.~clybdepsykologiske« retninger, indbefattet deres
'Vnyeste varianter. Denne opg:;:"ve kræver en analyse ~
af subj,ekttt§ genstandsmæssige virksomhed, der"
selvfølgelig altid formidles af bevjdsthecjsprocesser,
ogs~..??syr« f!~ enkelte virksomheder sammen,
Derfor er en afmystificering af forestillingerne om
personligheden kun mulig inden for en psykologi,
der bygger på læren om virksomheden, dens struk
tur, udvikling og omdannelser, om clens forskel
lige arter og former. Kun i dette tilfælde bliver
den omtalte modsætning mellem ~personligheds
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'over

den

den. _Man slipper-

en« og »funktionernes psykologi« fuld
ikvideret) fordi det er umuligt. ~_t _s~iJ~~
heden op
for
virl~såmhedJ der
ge~
så også helt af m~d
hisme) der er fremherskende i psykolo
som tilskriver selve individets natur den
at »være en personlighed«, således at
er denne mystiske egenskabs ytringsform,
er sig under det ydre miljøs tryk.
fetichisme er et resultat af, at man ig
en overordentlig vigtige Iæresæ.tning, at
når det indgår i et nyt system af rela
amfundet, også får nye systemkvaliteter,
rigtigt udgør personlighedens virkelige
tik: psykologisk~ når subjektet betragtes
det system af virksomheder, der realise
iv i samfundet~ socialt~ når vi betragter
for systemet af samfundets objektive re
om deres »personificering«l.
ommer vi frem til det metodologiske ho~
m, der skjuler sig bag forskellen meller'iI
e »individ« og »personlighed«. Dette
vedrører de social,e objekters dobbeltkva
skyldes dobbeltheden ved de objektive
~ hvori de eksisterer. Som bekendt skyl
gelsen af denne _~obbe1thed Marx~ der
bejdets og det frembragt: P;:~dukts dob

>>naturens

~ubjekt«

og »sarnfundets sub

ter og endelig menneskets egen dobbelt
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1) L, Seve. Marxisme og personlighedsteori, København
1978
2) S. L. Rllbimtein. Prinzipien tind Wege der Entwick
lung der Psychologie, s. 103

i'

eller »lmderstl'ukturer« som for eksempel moralske
kvaliteter~ viden, færdigheder og vaner, former
for psykisk genspejling og temperament. Kilden
til sådanne »personligheclsskemaer« er forestillin
gen om personlighedens udvikling som re.<m[tatet
af en aflejring af de i lhrets løb erhvervede (kva
liteter) på en eller anden forudeksisterende meta
psykologisk basis. Men ud fra dette synspunkt kan
personligheden som specifik menneskelig dannel
se i hvert fald ikke forstås.
Den virkelige vej til udforskningen af person
ligheden består i studiet af qe transformationer
af sub~tet (eller for at tale L. §.~.~ sprog »fun
clamenta
omvæltninger«) \ ?er frembringes af
dets virksomheds selvbevægelse inden for samfunds
~clatlanernes system. Men n~r vi gir denne vej,
jwrnmer vi ud for at måtte omvurdere visse, ge~
~ nerelle teoretiske principper.
Et af dem, som er bestemmende når man i
{
- ., forste omgang' skal stille problemet om personlig~
heden, bringer os tilbage til den allerede nævnte
tese om, at de ydre betingelser virker gennem de
inc1re: »Den læresætning, hvorefter de ydre påvir.k- '(
,( ninger er knyttet sammen med deres psyki~~e
virkning gennem personlighedens formidling, er
. det centrum: der bestemmer det teoretiske appro
ach til alle personlighedens psvkologis proble
mer. .. «2
Dette, at det ydre virker gennem det indre, er
sandt, og dertil ubestridelig sandt for de tilfælde,
hvor vi betragter virkningen af den ene eller an
den påvirkning. pet er noget andet, hvis man i
denne læresætning vil se nøglen til forståelsen af
det mdre som p e r s o n l i lJ h e d. Forfatteren for~
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en videnskabelige personlighedspsykologi
fundamentale metodologiske opdagelse
betydning. Den fører til en radikal
forståelsen af dens genstand og gør op
odfæstede skema i personIighedspsykolo_
omfatter sådanne forskelligartede træk

arx. Kapitalen, 1. bog 2, s. 369
bog' 1, s. 135-136
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sam-I

t dette indre selv afhænger af de forud
ydre indvirkninger. :LYren hermed løftes
e for fremkomsten af personligheden som
i g helhed, der ikke falder direkte
d individ~f,s_ p~lh~\t ,pg (krfor står lllU~
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lig~so. m tid~ieere åben f?I," blC!t_~...t.__ o.pfat.,
nligheden som individet, qer ~r _berige( af
~ndi,~rfarL~g" _

orekommer mig, at man for at finde en
inkel til problemet lige fra begyndelsen
e den oprindelige tese om: det indre (sub-._
irker .gennem det yd;] ._oK forancirexJier- ' ~
siK_-S.~ld[., Denne tese har et helt reelt
'
For oprindelig optræder det levende sub
rhovedet kun i sin egenskab af at råde
Engels kalder »selvstændig reaktions
men denne kraft kan kun virke gennem
og i dette ydre sker også dens overgang
ghed til virkelighed: dens konkretisering,
ikling og berigelse, kort sagt, den om
af den J som også er en omdannelse af
jektet, dens bærer. ~':l, __ dv_s .. i sin esen
mdannet subjekt, optræder det ogst sQ~
omDry'~.~r_d~ J:.d:.~_..påvirkniugecge.nneDJ.
in~~rt_ forløbf1pde tjlstanck._
er er sagt her, er selvfølgelig kun en teo
straktion. Men den her beskrevne bevæ
til stede på alle subjektets udviklings ni
ad mig gentage endnu en gang: hvilken
ologisk organisation, hvilke behov og i~
ndividet end måtte have fra fødslen, .2E.~
e kun som forudsætninger for dets ud:
g holder med det samme op med at v~
e har været virtuelt »i sig selv«: så snart
begynder at udøve yirksomhed.. Forståel= ~
~nne metamorfose er særlig vigtig, når vi
til mennesket, til problemet om menne~
~
onlighed.
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som g"rnndlag
peL'iiOoligheden

Virk~olllbcden
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Hovedopgaven bestå!- i at klarlægge cle virkelige
»konstituenter« i persqnligheden, denne menne
skets højeste enhed, der er foranderlig som seJv~
.V(J
dets hver det, og som samtidig bevarer sin per
inanens, sm IclentItet med sig selv, For uafhængigt
af den erfaring et menneske samler, af hændelser
der forandrer dets livssituation, og endelig uaf
hængigt af de fysiske forandringer der sker med
Jet, forbliver mellllesket som p e r s o il l i g h e d
både i andres og i sine egne øj ne den samme. E t
menneske identificeres ikke blot ved sit navn, også
loven identificerer det i det mindste inden far
de grænser, hv~r det anses for ansvarlig for sine
germnger.
Der er således en vis modsig-else mellem et )
ftl
.
'1.,~/ menneskes øjensynli e f siske o
skaf siole "iske
.oran erlighed og dets bestancl;gbed som person~
(
}
lighed. Dette har også gjort ».Teg-et«s prablew tif
\DL. _, ~ielt problem i personlighedspsykologien. DJ
du opstår, fordi de træk, der indgår i den psykologiske
karakteristik af personligheden, klart udtrykker
det foranderlige og »diskontinuerte« ved menne~
sket, dvs. det der danner modsætningen til dets
»Jeg«s besta_ndighed ggJwntinuitet. Personalismen
o
I alle sine varianter svarer på dette spørgsmål ved
at postulere eksistensen af en eller anden særlig
!?egyndelsesgrund: der danner personlighedens
kerne. Den dækkes efterhånden af de mange er~
hvervelser, der gøres i livet, ag som er i stand til
at forandre sig, uden at det i væsentlig grad be
rører selve denne kerne.
Det andet approach til personligheden bygger

l

på kaJ.~gorien .deJ;! menneskelig~-"gen~t~;.cr;mæswre
yirksomhed og analysen af dens. indre struktur,~
~den_s _formidlinger og de former for psykisk gen·
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det allerede fra begyndelsen muligt at give en fo

~pejling7 der f~~rubringes. ~t sådant approach gør
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osning af spørgsmålel, hvad det er, eler
ersonlighedens bestandige basis, og heraL
det også, hvad cler indgår i, og hvad der
år i karakteristikken af mennesket netop
s o il l i g h e d.
løsning g-år ud fra den opfattelse, at den
basis for menneskets personlighed er den
mængde af dets, efter deres natur sam~ j
sige, relationer til verden, vel at m~r~!
som r e a l i s e r e s o de r '
af f\\ O
af den samlede
som
af dets mangfoldige virksomheder.
nker netop på subjektets v i r k s o ID h ~,.<i.. i
er den enhed, den psykologiske analyse'
ligheden går ud fra, og 1kke handling~ "
ationer elle~J2.sYkofysiologiske [unkti,2ner "
ke af disse funktioner. De sidste kar;r:
virksomheden, men ikke umiddelbart per
en. Ved første øjekast forekommer denne
;t være i modstrid med de empiriske
ger om personligheden, og mere end det,~' j
e dem noget. Ikke desto mindre er det \.
, der åbner vejen til forståelse af person- \
i dens virkelige, psykologiske konkrethed.
og fremmest bliver ad denne vej hoved·
heden fjernet: bestemmelsen af, hvilke
og egenskaber hos mennesket, der er
t karakterisere dets personlighed, og hvil
neutrale i den henseende. Sagen er, at
tager dem for sig selv og abstraherer fra
edssystemet, siger de overhovedet intet
forhold til personligheden. Det er f.eks.
rnuftigt at regne skriveoperationen, evnen
ive skonskrift for »personlig«. Men så
illedet af helten i Goguls novelle Kap
kij Akakijevitj Basjmatjkin, op. Han var
t eller andet departement som tjeneste
d den opgave. at afskrive statspapirer, og
denne beskæftigelse en helt mangfoldig
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og fascinerende verden, N3r han var færdig med
sit arbejde, gik Akakij Akakijevitj straks hjem.
Efter at have. spist et hurtigt måltid, tog han den
lille blækflaske frem og gav sig ti.l at afskrive pa
pirer, han havde taget med hjem, og hvis der ikke
var nogen, lavede han kopier for sig selv, for sin
egen fornøjelse. »Når han havde skrevet sig mæt,
fortæller Gogol, lagde han sig til at sove, idet han
i forvejen smilede ved tanken om morgendagen:
hvad mon Herren vil sende mig at afskrive i mor
gen«.
Hvorledes kunne det gå til, hvorledes kunne
det forekomme, at afskrivning af statspapirer ind
tog en central plads i hans personlighed og blev
meningen med hans liv? Vi kender ikke de kon
krete omstændigheder, men på en eller anden må
de har disse omstændigheder ført til, at der er
sket en forskvdning af et af hovedmotiverne tiL.c!.e
sædvanligvis helt upersonlige operationer, som der
ved er blevet forvandlet til en selvstændig virk
somhed og i denne egenskab kommer til ~
rakterisere personen.
ae an kan selvfølgelig også vurdere det på en
anden, simplere måde: at der her har åbenbaret
sig en eller anden »kalligrafisk evne«, der har væ
ret nedlagt i Basjma-tjkin fra naturens hånd. Men
.denne vurdering er allerede helt i Akakij Akakije
vitjs foresattes ånd, idet de til stadighed så ham
som den uforanderligt flittige skriver, »så de efter
hånden var overbevist om, at han øjensynlig også
var kommet sådan til verden... «
U ndertiden forholder det sig anderledes. I det,
der set udefra ser ud som handlinger, der har vær
di i sig selv for et menneske, opdager den psyko
logiske analyse noget andet, nemlig at de kun er
:nidl~r til at nå måL_)~yis virkelige moti~ ligg~r
ligesom i et helt andet plan_af t.ilvære1sen: I~
tilfælde skjuler der sig bag en tilsyneladende virk
somhed en helt anden virksomhed. Og det er den,
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år u~~lelbart i personligb,~~4~w..,u§rlsQ!9..
siognomi, uanset hvilken kombiEE-~l.....§.f
ha~lger der måtte re~iise~;den. Den
bination udgør kun ligesom et hylster om
nden virksomhed, der realiserer en eller
f menneskets virkelige relationer til ver
dette hylster afhænger af vilkårene, under
tilfældige vilkår. Den kendsgerning) at et
menneske arbejder som tekniker, siger
sig selv endnu ikke noget om dets person
~ersonlighederis egenskaber viser sig ikke
men i de relationer) mennesket nødvendig
år i måske gennem sit arbejde eller måske
en for det. Alt dette er næsten ...!E...uism~,
mtaler det kun tor en-a~iiu~n gang at un
e, at det ikke er muligt at få fat i nogen
ighedens struktur« ved at gå ud fra et
af enkelte psykologiske. eller soeialpsykolo
enskaber hos et menneske] - at det vir·
rundlag for et menneskes personlighed ik
r i genetiske programmer, der er indbygget
ke i dets medfadte begavelses og tilbøjelig
dybder og heller ikke i de vaner, kundska
ærdigheder (herunder også professionelle),
tilegnet sig, men i det virksomhedssystem,
seres af disse kundskaber og færdigheder.
almene slutning, der kan drages af det
e, består i, at !llan. ved udforskningen af
gheden ikke kan begrænse sig til en klar
af bnid§ætninge.rne. men at det ~r pød
at gå _ud fra virks?mhedens udvikling, dens
e arter og fonner'5W de _forbindelser de _
me
in den fordi -deres udvikIin ra
randrer-betydnmgen af selve Isse forud
r. pi denne måde bliver undersøgelsens
vendt om, den går ikke fra de erhvervede
eder, evner og lmndskaber til de virksom
der karakteriseres af dem, rp.en fra virk~
emes indhold og for~indelser til 5pørgsmå-
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En ganske anden sag er virksomhedens hierar- ~
k.iske relatiOner,. s.om karakteriserer persQ,nligheden.
peres
. e kendete n er deres »fri ·orthed.« fra
organismens tilstande. Disse virkso edshierarkier
~kabes af dereS~e-'eiiudvi.kling, og det er dem, der
~anner person ighedens eme.
Med andre ord, de »knuder«. der forener de
enkelte virksomheder, bindes ikke af de bIOlogIske
eller åndelige kræfter der lIgger 1 sUbJektet selv,
men de bindes i det relationssystem, sorn subjektet
in3går i.
Iagttag~e bringer let de første »knuder« for

j; [et om, hvorledes de realisereL!lviike processer .. J;,
1, CFr realiserer dem, gør dem mulige.
I!
Allerede de første skridt i den nævnte retning
gør det muligt at fastslå en meget vigtig kends
gerning. Den består i, at i løbet af subjektets ud
vikling indgår dets forskelli e virksomheder i hie-,
~;, rar IS e re -atlOner med hinanden~ a personlighe
dens niveau danner' de på mgen måde et simpelt
/\ strålebundt, hvis enkelte stråler har deres udgangs
punkt og centrum i subjektet. Forestillingen om
V forbind~~_~r.~::'_JI!~U~m._yir!s!oqlhedernesom noget,
der har deres rod l subJektet~ _enhed og helhed
,er kun berettiget på individets niveau~~ På dette
"IliIveau (hos dyrene og hos spædbarnet) bestem~
mes virksomhedernes sammensætning og deres
indbyrdes forbindelser umiddelbart af subjektets
egenskaber, generelle og individuelle, medfødte og
erhvervede. Far eksempel er en bestemt virksom
heds tiltrækning>skraft og skift af virksomhed di
rekte afhængige af organismens skiftende behovs~
tilstande og forandringerne i dens biologiske do
minant 1 •
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1) Udtrykket »dominant« blev brugt af A. A. Ukhtom
~kij (1875-1942) som betegnelse for et locus i central
nervesystemet, når det i en periode er l en sådan til.
"stand af excitation eller foroget excitatibilitet, at det
dominerer de øvrige nerveprocesser. - O. a.
IS-1842
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om den allertidligste etape af personlig
elsen begynder med hos barnet. Dette
viste sig engang ,i en meget udtryksfuld
er vore forsøg med førskolebørn. Eksperi
en, der ledede forsøget, stillede barnet
ave at få fat på en genstand, der var
angt fra det, men det skulle ufravigeligt
e den regel, at det ikke måtte rejse sig
lads. Så snart barnet gik ind på at løse
gik eksperimentatoren ind i et tilstøden
se, hvorfra han fortsatte sin iagttagelse
p af en optisk indretning, der almindelig
ndes til dette fonnål. Ved en lejlighed
n tille sig op efter en række resultatløse
ik hen til genstanden, tog den og vendte
bage til sin plads. Eksperimentatoren gik
n til barnet, roste det for dets resultat og
t noget chokoladekonfekt som belønning.
net ville ikke have det, og da eksperimen
nsisterede, gav den lille sig til at græde
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ligger der bag dette fænomen' I den
i har iagttaget, kan man udskille tre mo
II barnets kommunikation med eksperi
en, da han forklarede det opgaven, ?) løs
f opgaven og ~ kommunikationen med
entatoren efter at barnet havde taget gen
Barnets hap.dlinger svarede på denne
to forskellige motiver: det ene j relation
rimentatoren, det andet i relation til gen
(belønningen). Som iagttagelsen viser, op
arnet ikke situationen som konfliktfyldt
ert på det tidspunkt, da det hentede gen
Den hierarkiske forbindelse mellem de
mheder viste sig først i det øjeblik, kom~
onen blev genoptaget med eksperimenta
at sige p;st factum: k()~f~kt_en,v~st,e ,sig
tter i si ll . subjek,~~ve_, r ~.~ ;__ ~o E~IIg~i: ~!i~~~- ..
... ..
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Det beskrevne fænomen hører til de allertid
ligste overgangsfænomener. Uanset hele den nai
vitet, hvormed disse første indordninger af bar
nets forskellige livsrclalioner kom for dagen, vid
ner netop de om den begyndende udformning af
den særlige dannelse, vi kalder personlighed. Den
slags indordninger iagttages aldrig i en tidligere
alder, til gengæld viser de sig til stadighed under
den videre udvikling i formerI der er uden sam
menligning mere komplicerede og »indpakkede«,
~_ Er det mon ikke efter et analogt skema, at sådan~
~
ne dybt personlige fænomener som for eksempel
r- samvittighedsnag opstår?
Udviklingen, mangedoblingen af individets
~ I virksomhedsarter fører ikke simpelt hen til en for
øgelse af deres »katalog«, Der sker. sft.rnJ:idig en
centrering_,~f _dem, omkrin n
overo' ede"
ger un erordner de ap.dre unde~ _siS;' Denne, per
sonlighedens komplicerede og langvarige udvik
lingsproces har sine etaper, sine stadier. Denne
proces er uadskillelig fra udviklingen af bevidst
heden og selvbevidsth~n, men det er ikke bevidst
lieuen, __der u~i!L~ens fø~t;: g;:':;-~il,;,g,_cf~;;=lijpt
fOrmIdler og så at. sige, resun:erer den.. "_.
-~ Til -grund for personligheden ligger således de
menneskelige virksomheders indordningsrelatio
ner, der skabes af deres udviklingsforløb. Men.
~ri udtrykker denne inddrdnethed, dette virk-II
somhedernes hierarki sig p·sykologisk? - I over
ensstetnJ!lelse med den definition, vi har antaget;'
}-:alder vi en roees VIrksomhed, når den er sat i
gang og st ret a et motIV, det von det ene
e an re
e er an et be DV er gens an sglort.
ord, bag VIrksomhedernes indbyrdes relation fin
aer vi den indbyrdes relation mellem motiverne',
fM ;;L,~, Vi bliver på denne måde nødt til at vende til
bage til analysen af motiverne og se på deres ud
vikling, deres transformationer, deres evne til at
fordoble deres funktioner og de forskydninger mel
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, der sker inden for det system af pro~
er udgør menneskets liv som p e r s o n
.

r, emotioner
lighed

r;å

ne psykologi bruger man udtrykket »mo
tivation, motiverende faktorer) til at be~
lt forskellige fænomener med. Motiver
om betegnelse for instinktive impulser, bio~
rifter og appetit'er og i betydningen op
f emotioner, interesse og ønske. I den
e forsamling af motiver kan man finde
som livsmål og idealer, men også sådan
stimulering med en elektrisk strørn 1 .
er ikke nødvendigt her at komme ind på '
anmlenblandinger af begreber og termer,
kteriserer motivproblemets nuværende til~
år opgaven er at give en psykologisk ana
personligheden, er det kun nødvendigt at
vedspørgsmålene .
er først og fremmest spørgsmålet om for
mellem motiver og behov. Jeg har allerede
egentlig er behovet altid et behov for J19;.•
at behovene å det s kolo 'ske lan bl i
i let af den s kiske ens e'lin endda i
belt betydnin
den ene side viser' de
e, er svarer til subjektets behov sig for
t j deres objektive signal-kendeteg~åden
side bliver ogsi selve behovstilstandene
ret 'og sansernæssigt genspejlet af subjek
e "enkleste tilfælde som resultat af intero

for den sovjetiske litteratur bliver der givet
e fyldig oversigt over motivforskningen i P. M.
s bog Psykologiske problemer i den menneske
ærds motilJation, Moskva 196-9. Den senest ud
og, der giver en sammenlignende analyse af mo~
eorierne, er: K. B. Madsen. Modem Theories
ation, København 1974
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ceptive stimulis virkning. Den væsentligste foran

~e

j~ktets

'~.: .d.ring, der.~karakteriserer. Overgangen til de.t .psyk.Q,
i [oglske niveau, består i den henseende i, at der
i Q!.I~tår f 1 Si k s i b l e forbindelser mellem behovene
" og de genstande, der svarer t j! derp.
Sagen er, at den genstand, der '-er i stand t j}
at tilfredsstille behovet, ikke er rigoristisk indskre
vet i selve behovstilstanden. Før sin første tilfreds
I
stillelse »kender« behovet ikke sin genstand den
ne mangler endnu at blive fllndet. Kun som resul
tat af et sådant fund får behovet sin genstands
mæssighed, og den perciperede (forestillede, tænk
te) genstand sin funktion som igangsætter og sty
rer af virksomheden, dvs. bliver motiv1 .
V' En sådan opf~tteise at motlverne synes at væ
re i det mindste ensidig, og behovene synes at
. forsvinde ud af psykologien. Men sådan forholder
det sig ikke. Det er ikke_o b.e_hqy,ege.1-d.er forsvin,: .
der ud af gsykologien.. men kun. deres abstr~kter,
subjektets »nøgne«, genstandsmæssigt tonune be
hovstilstande. Disse a.bstrakter viser sig på scenen
~om resultat af, at man isolerer behovene fra sub
genstandsmæssige virksomhed, hvor de al e
får deres psykologiske konkrethed.
I,

l

I

emotioner,

Det siger sig Sel..V •. at .sUbjekte.t som. individ f.Ø
des med nogle behov. 1\1~!1, jeg gentager det. en,g
nu en .. gang: _b~hovet sQULuuite-krafLJi:Jlll kun
realiseres i vlrkso~lheden. Med andre ord, behovet
optræder opdii-delig'- kun som en betingelse, en
forudsætning, for virksomhed. Så snart subjektet
begynder på en virksomhed sker der med det
samme en transformation af behovet, og det hol
d~r op med at være det det var virtuelt. »i si
selv«. Jo længere virksomheden skrider frem i sin
~~kling, desto mere forvandJes denne, dens for
udsætning~ til dens resultat.
Transformationen af behovene". viser sig tyde

'Si:e:=CA;".=iON;=.-L~~:~jev~Beh-ov-,-~'~~~ og

'I')

Moskva 1972 (russ.)
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lYren inden for psykologien betragtes behovene
hyppigst under ab!>traktion fra det vigtigste, 
fra ~gL-4.C?bbelthed i konsum-I)rodnktionen, der
skaber dem. hvad der fører til ensidLg forklaring
af menneskers handlinger umiddelbart ud fra de~
res behov. Herunder støtter man sig undertiden
på en udtalelse af Engels, der er revet ud af sin
sammenhæng med konteksten. Den står i et af
snit, der netop handler om a r b e j d e t s rolle ved
menneskedannelsen, - her underforstås tillige:
dannelsen af dets behov. Den marxistiske opfat~
aA. telse ligger fjernt fra at betragte behovene som
begyndelsen og hovedpunktet. Her er, hvad Marx
wI:J~: sKriver l denne torbmdelse: »Konsumtionen som
- nødvendighed, som behov, er selvet indre moment
i den produktive aktivitet, men den sidstn.ævn.te
(fremhævet af Leontjev) er udgangspunktet for
realiseringen og derfor også dens dominerende
moment, den akt, hvori hele processen atter tager
sin begyndelse. Individet producerer en genstand
og vender gennem konsumtionen af den atter til
bage l SIg seIy .«1
Vi har således at gøre med to .p!.incipielle ~c;,:_
L._
maer, der fremstiller forbindelsen mellem behov
~g--~irksomhed. Det første udtrykker den ide, at
.
lt) udgangspunktet er behovet, og at processen i sin
/
helhed kan udtrykkes med denne cyklus: ~,
!wv~virksomhed~beh.ov. I dette skema realise
res, som Lucien Seve bemærker, »behovenes ma
terialisme«, som svarer til den førmarxistiske fore~
stilling om forbrugssfæren som den grundlæggende. Det andet skema, som stir l modsætning til
'I dette, har denne cyklus: vjz;,~~_t?mhed~behQv~
virksomhed, Dette skema, der svarer til den
marxistiske opfattelse af behovene, er også funda

l r..l3

cie på dyrenes evolutionsnivealL: som re
en forandring og udvidelse af den kreds
nde, eler svarer til behovene, og af me~
til deres tilfredsstillelse, udvikler også
ovene sig. Det sker,-- fordi behovene er i
at !on~~sere ~[j,,~,!...E..~~n·tiel!=~T~.~
ekt~"~L~bjekter, der så ,!2liv~!.jg:~"~,g§~~:...
yrets virksomhe~ og giv,:;: de~,.,;!:~~estem~
Hvis der for eksempel opstar nye
miljøet og g§.mle forsvinder, vil fødebe
tsat blive tilfredsstillet og optage det nye
sig, dvs. det vil blive et andet. På denne
er udviklingen af dyrenes behov gennem
en af deres virksomhed l forhold til en
gere kreds af genstan e. et forstår sig, ~
dringen af behovenes konkret-genstandsindhold også fører til forandring i meto
deres tilfredsstillelse.
generelle synspunkt trænger selvfølgelig
e forbehold og forklaringer, især i forbin
d spørgsmålet om de såkaldte funktionel
Men det er ikke det, der er tale om her.
nktet er at fastslå den kendsgerning, at \
e transformeres gennem genstandene unsumeringen af dem. Og dette er nøglen
elsen af de menneskelige behovs natur.
orskel fra behovenes udvIkling hos dyrene,
ænger af udvidelsen af den kreds af na
bjekter, de konsumerer, skabes menneske
ov af produktionens udvikling. For pro
n er umiddelbart også konsum, der ska
ov. Med andre ord, konsumet formidles
et for genstanden, af perceptionen af den
forestlllmgen om den l tankerne. I denne
ede form optræder genstanden også som
e, mdre igangsættende mot~r.
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1) Karl Marx. Skrifter i udvalg. Bidrag til kritik af
rl Marx. Skrifter i udvalg. Bidrag til kritik af
den politiske økonomi. Indledni.ng fra Grundridi,
hke økonomi. Indledning fra Grundrids. s. 203
6.207-208 (Indledning fra Grundfl'ds)
ledning fra Gnmdrids)
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or psykologien, hvor »inte,t begreb, der
å ideen om en drivk:r;aft der prin
forud for selve "yjr~s9;nhe~, kan spil
om ~t ff2Jrste b.egn~b og _optræde som den
asis for en vide~ska1J~lig te<?!,i _om den
i~e-personligh~d«\
fatt~l~~, ~t d~ ~enneskelige behov p r o
s, har selvfølgelig historisk-materialistisk
Samtidig er den overordentlig vigtig
ogien. Dette skal understreges, fordi
rtiden ser den for p s y k o log i e n spe
fattelse af problemet i forklaringer, der
selve behovene, eHer mere præcist, fra
m fremkaldte oplevelser, der alene skulle'
klare, hvorfor mennesket stiller sig mål
nye genstande 2 • Der ligger selvfølgelig
dhed i dette.. og man ville kunne være
hvis det ikke var for en omstændighed:
enskab af det, der bes temmer den kon
somhed, kan behovene jo kun optræde
genstandsmæssige indhold, og dette ind
ke direkte nedlagt i dem og kan følgelig
es af dem.
den principiel vanskelighed opstår som
den halvhjertede anerkendelse af de
ge behovs samfundshistoriske natur, der
dtryk-l;ar en del af behovene betragtes
e efter deres, oprindelse, ~.. andre
til de rent b_~l?Jji~!c_~, der principielt er
mennesket og dyrene. Det kræver selv
e nogen særlig dyb tænkning at opdage
ved nogle behov hos mennesket og dy
nesket har jo ligesom dyrene en mave

Marxisme og personlighedsteori, København
(Seve: »... ligger uden for og går forud
a.)
Bosjovitj. Om udviklingen af bartlets moti
I: Undersøgelser af adfærd~'rnotivatiotll!tl
unge, Moskva 1972, s. 14-15
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. Skønt de af menneskets behov, hvis tilfreds
stillelse udgør en nødvendig betingelse for opret
holdeisen af dets fysiske eksistens, adskiller sig fra
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1.) Karl Marx. Skrifter i udvalg. Bidr:.ag til kritik af
den politiske økonomi. IndledniTIg fra Grutldrid~·. s. 205
(Indledning fra GruTIdrids)
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Qumaniseres«
dets .behO
V f.or
men h.Vi.S
de. t~e ;
ejlers
beviser noget,
så . er
det f.ooe;
kun dette,
at sulten
kan bringe mennesket i en dyriskt1Istand. om na
turen af dets m e n n e s k e l i g e behov sig~

sæk og føler sult, et behov, som det lnå tilfreds
stille for at opretholde sin eksistens. NIen for men
nesket er også andre behov karakteristiske som
ikke er biologisk, men socialt determinerede. De er
»funktioneIt autonome« eller »anastatiske«. Men
neskets behovssfære viser sie: Då denne måde
tet i to--ade. 'pe~~e er det uundgåelige resultat af
.at betra te »selve oehovene« under abstraktion
. ra e genstandsmæsswe etmge ser for og me~
toder ill deres tIlfredsstillelse, og tilsvarende un
der abstraktlOn fra den virksomhed, hvori deres
transformation finder sted. Men omdannelsen af
behovene på menneskets niveau omfatter også (og
først og fremmest) de behov, der er homologe hos
mennesket med dyrenes behov. »Sult, bemærker
Marx, er sult, men den sult der stilles med kogt
kød, som spises med kniv og gaffel, er en anden
sult end den, der stilles ved med hænder, negle
og tænder at .flænse og sluge råt kød.«l
Den e,ositivistiske tænkning ser i dette ikke
~ mere end en overfladisk forskel. For at bringe det
»dybe« fællesskab mellem behovet for føde hos
mennesket og dyret for dagen, er det jo tilstræk
keligt at tage et hungrende menneske. Men det
er ikke mere end en sofisme. For det hungrende
!TIenneske holder føden faktisk ~ med at eksiste
re i sin menneskelige form,og tilsvarende »de-
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dets beh,oVJ der, ikke har de',rcs homologer
rene, e~_, ~~nI!e f<?rskel Ikke aLJsolut) og d~n

§ke,_()I~da~qeI~e_ o~f~tt~r h e l e 9~ho~e~1~s
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~æ5S,ig~ __ indhold, dvs. de kgpkn/te rnotiver for
menneskets virks~
~åde bliver den psykologiske ana-
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Iyse__ af behovene llunda-åeHot forandret til _~nah:s_e
mtidig med forandringen og berigelsen af
-~T~otiverne._ lVlen for at det kan ske, er det nødnstandsmæssige indhold i menneskets behov
~endigt at oyervinde _(~eI"l ,traditionel,le, s~~jekti~iser også en ændring af fo:mern e for .dere~
tiske. ()pfatt~!~~ __ a,L,JJ]Q.dyerii~: sonl fører --fir --en
ke genspejling) der fører tIl, at de bliver I
samme-nblanding af helt forskelligartede niveauer
til at erhverve ideatorisk karakter og takket
ror regulering af virksomheden. Her møder vi vir
dette at blive psykologisk invariante; såle
,..elig modstand: er det ikke åbenbart) siger man
iver føde ved at være føde, b~d~ for det
~
tilos, at mennesket handler, fordi det v ~!;. ~en
og det !ilætte menneske. SamtldIg skaber
~'l.. subjektive oplevelser, villen, ønsker osv. er I_kke
ngen af den åJ,l9~lig:ejJJ:o?\lkt\~!! sådanne
motiver, fordi de ikke i sig selv er i stand til at
som kun kan eksIstere under tIlstedeværel
frembringe en virksomhed med en bestemt _r e t
et )bevidsthedsplan«. Endelig danner ~er
~, _C?g følgelig består det psykologiske hoved
særlig type behov, de gen!tandsJTLæ$$y:.t
spørgsmål i at forstå, hvon ,genstanden for den
sådanne som
for arbejde,
ivne villen, ønske el,ler lidenskab består.
ensk skaben osv. Det vIgtigste er, at beho
Der er selvfølgelIg endnu IDlndre grundlag for
at kalde sådanne faktorer som tendensen til at
hos mennesket indgår i nye relationer med
en. Skønt tilfredsstillelsen af de vitale be- /
gentage adfærdsstereotyper, til at gøre en påbe
»den første sag« og en uafviselig betingelse;
gyndt handling færdig osv. for virksomhedens mo
ts liv, er de højere, s~ecielt menneskelige li
tiver. Under realiseringen af virkso~heden opstår
ingenlunde en overfladisk dannelse, der
der selvfølgelig en mængde »dynamIske kræfter«.
sig oven på dem. Derfor hænder det ogsa, l
Men disse kræfter kan man ikke placere i kate
et menneskes fundamentale, vi:ale behov
gorien motiver, med større ret end for eksempel
på den ene vægtskål) og dets højere behov
inertien i det menneskelige legemes bevægelse,
n anden, så er det de sidste, der :rejer mest.
hvis virkning straks viser sig, når f.eks. et me~er almindelig kend t og kræver Ikke noget
neske. der løber hurtigt, støder -ind i en pludsehg
.opstået forhindring.
t er selvfølgelig rigtigt, at den almindelige /
En særlig plads i teorien om virksomhedens mo
t"y
dviklingen af de menneskelige behov følg~r,
tiver indtager de åbent hedonistiske konceptio?erl..
La. , "hvis væsen består i, at enhver .af mennesk:ts ,vlrk
der med, at menneske~ handler for at tlllIe sine elementære, VItale behov. Men s.e
~o. somheder skulle underordne SIg under prInCIppet
endes dette forhold om,. og mennesket-!!!.:.
om maximering af de positive og minimering af ..
de negative emotioner. Herefter udgør opnåelsen
iller sine vitale behov for at være virksom.
er ,netop de menneskelig" beh~vsp;i!,~i]?i,l. (
af velvære og fritagelse for Lidelse ~å de æ te . .0
klingsvej. Men denne vej ~,m Ikls._~ qr.nI,q.SJ~!:
liver. er e er mennesket. Netop I de hedomstIs
sclve behQY~J1~s,_~_",b~.v<,:e:g~!§.~!J_,. _f2I.
ke konceptioner er alle ideologisk forvrængede
m skjuler sig udviklingen af deres genstana_s~
forestillinger om meningen med menneskets cksi

~dl~des ~f

~ R.9IÆ.."I..-t-;l.lLJ'«L.1-..L,.•:t;f'

om dets personlighed samlet som i en lin
ndpunkt. Ligesom enhver stor usandhed

~~ k0r:t~e'pt~;;-;i~p1~7å~dh~'(['di

r. Denne sandhed består il at mennesk~t
træber efter at blive lykkeligt. Men den
iske hedonisme kommer netop imodsi·
hold til denne store sandhed ved at veksle
»reinforceringens« og »selvreinforcerin
killemønt i den skinnerske behaviorismes

-

menneskelige virksomhed igangsættes og
verhovedet ikke således som adfærden hos
rierotter med elektroder indplantet i
»lystcentre«, disse rotter som) hvis man
m at slutte strømmen, hengiver sig til
eskæftigelse i det uendelige. Man kan
lig påberåbe sig lignende fænomener også
nesket, sådanne som f.eks. behovet for
ke stoffer eller overdreven seksualitet. Men
nomener siger bestemt ikke noget om mo
virkelige natur, om det menneskelige livs
t hævde sig på. Det bliver tværtim;;'d
$ t ~o
dbarheden i de hedonistiske opfattelser
ationen består, som man ser, ikke i at de
er de emotionelle oplevelsers rolle i re
en af virksomheden, men i, at de forfla
forvrænger de virkelige relationer. Emo
un4erorcLI}"~!~. ~~.k,~.~.<yiL~lLQmh~ge!L._~~ L
~r et regI tat a
en.og en »mekanisme«
evægels~
tid skrev J. Stuart Mill: »Jeg har for
for at være lykkelig må et menneske stil
t eller andet mål; når det så stræber
t, vil det opleve lykke uden at gøre sig
for det.« Sådan er lykkens »snedige« stra
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Gellhom og G. LoofboUITow. Emotions and
l DisoTders, New York 1963
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tegi. Dette, siger han; er en psykologisk Lov.
Emotionerne udfører rollen som indre signaler,
indre i den betydning, at de ikke umiddelbart er
en psykisk genspejling af selve den genstandsmæs
sige virkelighed. Det særlige ved em9'tionerne be-,
står i, at de genspejler forholdet mellem motiverne ~
(behovene) og den heldig~._ .r~;:tJjseriI1g. eller mu-.
lighe4~JdoL b.e1dig realisering. <\L.s.1..\hjektets vjrk-.,
somhed, der svarer til dem 1.
I den forbindelse er d~~~ ikke tale om en re
flektion over disse relationer, men om deres muid
delbart-sanselige genspejling, om oplevelsen. Så
ledes opstår de efter aktualiseringen af motivet
(behovet) og før subjektets rationale vurdering
af sin virksomhed.
Jeg kan ikke her opholde mig ved en analyse
af de forskellige hypoteser, som på den ene eller
anden måde udtrykker denne emotionernes af
hængighed af det indbvrdes forhold mellem »væ
ren« og »skul1e være«.' Jeg skal kun bemærke,~
,5!~E~ .~~~.~~g!:~~I2~~,g2,,2?~..~~J-Et?~f2!,_illL~~~L~~EY
~g~><e.Ek§'Q,:~!L.P!0!~ at emo_tioner er relevante f O[
virksomh~den7 men ikke JQL. de _handlinger eller
0.p-~rIlJione:r der realiserer den _Derfor kan ganske
identiske processer, der realiserer forskellige virk
somheder få forskellig, ja endda helt modsat, emo
tionel farvning. Med andre ord, rollen som en

o~~.~~e

. anden handling fører ikke altid til positive emodoner, den kan også frembringe en 4:eftig nega
ev oplevelse, der signaliserer om, at det
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l) Et lignende synspunkt udtrykkes specielt af Pierre
Fraisse: »... En emotionsskabende situation, skriver han,
eksisterer ikke som sådan. Den afhænger af forholdet
mellem motivationen og subjektets muligheder. os: (P. Fra
isse. Les Emotions. I: Traite de Psychologie Experimetl~
tale3 vol. V, P. U. F. 1968)
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psykologisk er skadeligt. Dette gifcTer-agsa
enkleste ttlpamlngsreaktioners niveau. Ny
j sig selv, dvs. når man ser bort fra alle
relationer, clen kan optræde i, fremkalder
gende velbehag; men det var en helt anden
helten i Tjekhovs fortælling oplevede, da
m til at nyse i teatret, dette fremkalder en
af rædsel i ham, og han udfører en række
e handlinger, der ender med, at han mis
...
emotionelle tilstandes mangfoldighed og
sitet er et resultat af tvedelingen af d~
sansning, hvor ~ens kognitive og affektive
er endnu var sammenfaldende. Men den
eling skal man ikke forestille sig sådan,
motionelle tilstande får en eksistens, der
ængig af den genstandsmæssige verden.
otionerne opstår i genstandsmæssige si
r, »mærker« de på en måde disse situa
deres eget sprog, og tillige de enkelte ob
undertiden endda sådanne, som kun til
eller indirekte indgår i disse situationer.
ilstrækkeligt at henvise tit det almindelige
n, at man tilskriver tingene selv eller en
ennesker et emotionelt kendemærke, eller
lsen af de såkaldte »a[fektive komplekser«
n der er tale om noget andet, Uemlig at
år en differentiering inden for afbildnin
lem dens genstandsmæssige indhold ..2l
otionelle farvning, og at objekternes evne
emka e a e er an æn re Sig under
erede formidlinger af den menneskeli;[e
hed (et uforudset møde med en bjørn
er almindeligvis frygt, men hvis der er
lt motiv til stede, for eksempel i en jagt
, er man glad for at møde den) '__ !lQY~~c!;
, at de emotionelle processer llOS menne
dere~.,_~b~_~.. R o s i t i v e udvikling. Dette

__ .,_,

t\.

skal naturligvis understreges, lordi de klassiske op~
fatte Iser helt fra Danvins tid af de menneskelige
emotioner som »rudimenter« betragter emotioner~
nes transformation hos mennesket som deres i n~
vo l u t i o 11, hvad der jo skaber det falske opdra·
gelsesideal, der fører til kravet om »at underordne
følelserne under den kolde forstand«.
Den mo4s~!_~e,~ ,~pf,attels: af, pr.of:lleIJ).e.t .pt::s_~~r

i, at de emotione1fe" ii1s'taiide' hos mennesket har

for~
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t rentiering af dem, således at de danner helt
}skellige niveauer og klasser. Der er aU~ter, der
opstår pludseligt og ufrivilligt (vi siger: raseriet
greb mig, men: jeg blev glad). Fremdeles er der
de egentlige emotioner, fortrinsvis ideatoriske og
situationelIe tilstande, der hænger sammen m_ed
genstandsmæssige følelser) dvs, varige emotionelle
oplevelser, der med Stendhals billedlige udtryk er
»krystalliserede~ i genstanden. Endelig er der
stemni~gerne, der efter deres »personlighedsfunk
tion«
meget vigtige subjektive fænomener. Jeg
vil ikke gå ind på en analyse af disse forskellige
k~ af emotionelle tilstande" men kun bemær
~ de optræder i komplicerede forbindelser
med hinanden. Den unge Rostov i L. Tolstojs ro
man Krig og fred nærer før kampen frygt (emo~
~L tion) for at rædslen vil overvælde ham (affekt);
~ moderen bliver rigtig for alvor vred på barnet, der
laver skarnsstreger, men hun holder ikke et øje~
)
blik
op med a t elske det (følelse).
De emotionelle fænomeners mangfoldighed,
deres komplicerede indbyrdes forbindelser og re
sultater kan meget vel fattes subjektivt. Men så
snart psykologien forlader det fænomenologiske
plan: viser det sig, at den kun er i stand til at
studere de allergroveste tilstande. Således forholdt
d~t sig i de periferiske teorier (William James
sagde lige ud, at hans teori ikke vedrører de højere

..
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""" . . . . . . . .

ner) og på samme måde ligger det med
derne psykofysiologiske konceptioner.

<

d.:~

1/

.0',"

cltiverl~-'vs. at_ ~erI,~i:lcH!tl\lig._sY~U~Lo.tlL,.!fL~U~rJJ~L9_JE9-7
~
""~f''''~''-=-~-'''

.''''~

209

----Hvad

~~=_~~~,,"''<._=~.-=O

andet approach til emotionernes problem
- Objektivt realiserer
handlinger 1·1
__'_'_'''et menneskes
__
at studere relationerne melLem motiverne,
jo altId en mængde relationer: til d:E genstands~_ :
nnem deres udviklmg _ karakteri~el"er p~_
mæssIge verden, til de omglven~ennesker og
,
~de~s __ ?_~bxgnin~ og desudc~ også den
1iI
SIg selv. ArbejdsvIrkSomheden er således sam
f emotionelle oplevelser, der genspejler og
fundsmæssigt motiveret, men den styres også af
er denne.
sådanne motiver som f.eks. materiel belønning.
genetiske udgangspunkt for den menneske
Skønt disse to motiver er til stede samtidig, ligger
ksomhed er ikke-sammenfaldet mellem JJ;,lQ
cle dog ligesom i to forskellige planer. U nel"r .so
--==\
mål. Deres sammenfald er derimod et se- l
cialistiske forhold skabes arbejdets menin<g -for de~'
t fænomen: enten resultatet af at målet
arb-eT~~(r~"·~aT~_s-a~u~{l'~-~sl~e-~-·m<?tlve-r:
t selvstændig tilskyndende kraft, eller re
'~rigår'--de-n"-matedene~hdø;ni~g~<
~-Cå" optr;;der dette
af, at motiverne bliver bevidste og derved
motiv selvfølgelig også for ham~ men kun i en
s til motw-mål. Til forskel fra målene
stirnuleringsfunktion, og skønt det også ansporer,
motiverne ikke aktuelt bevIdst tor subJek~
))d ynamiserer« virksomheden, så mangler det dog
vi udfører en eller anden handling, gør
hovedfunktionen, - den meningsgivende funk..
ormalt ikke lige i øjeblikket regnskab for
tion.
ver, der sætter den i gang. Det er ganske
Der er således n,;"ogle motiver, der driver
vanskcli-gt for os at fremskaffe en moti
virksomheden og samtidig giver den personlig
or handlingerne, men motiveringen inde~
>~mening«; vi vil kalde dem meW!tgsgivendfl mo~
.
angtfra altid en henvisning til deres vir:
! ~ tiver. Andre, der eksisterer sammen med dem og
otiv.
;:rr;rer en rolle som stimulerende faktorer (posi
motiverne er ikke adskilt fra bevidsthe
tive eller negative) - undertiden stærkt emotio~
v ~lr motiverne ikke bliver os bevidste, )
nelle, affektive - har ikke den meningsgivende
et menneske ikke gør sig .regnskab for, hvad
funktion; vi vil indtil vicftre kalde sådanne moti
det til at udføre disse e!ler hine hand
stimulerende mO'tiver 2 • Følgende er et karak
~ yer
in~er de a~ligevel d~res psykiske ge.nspej-,
~eristisk træk: når en VIrksomhed, der efter sin
n I en særlIg form, 1 form af hawngens
.
personlige »mening« er vigtig for et menneske, un
lle fa.rvning. Denne emotionelle farvning
der sin -realisering støder på en negativ stimule
ensitet, -Æ;is fortegn og dens kvalitative
stik) udfører en specifik funktion, hvad
gør det nødvendigt at adskille begrebet
og begrebet personlig »mening« fra hin
Denne forskel skyldes alene den f o r d o b
f m o t i v e r n e s f u nk t i o n, der sker
f den menneskeli e . somheds udviklin .
ådan forgohljng opstår som tø ge ae at
eden nødvendigvis bliver »fler-motiveret«,
(4-1842

f

er endog fremkalder en stærk emotionel
e, så forandres dens personlige »mening«
det. For det meste sker der noget andet,
gen, hurtigt voksende psykologisk diskre
af den emotion, der opstår. Dette vel
fænomen kan få en til endnu engang at
ver spørgsmålet om den emotionelle op
forhold til den personlige »mening«l.
elingen af funktionernes meningsgiven og
mulering mellem motiverne til en og sam
somhed gør det muligt at forstå den ho
ion, der karakteriserer personlig~
onssfære: Iup1ixern,~. h i e r a r.k oi 5.-* e re
Dette hierarki er overhovedet ikke"-opbyg-get
rangstige, der har at gøre med deres nær
d de vitale (biologiske) behov, sådan som
mpel Maslow forestiller sig det: i hierar
nd ligger-nødvendigheden af at oprethol
fysiologiske homeostaseJ højere oppe hal'
pholdelsesmotiverne, endnu længere oppe '!
overbevisning, prestige, og til si~st, helt \ _
hierarkiets top: gnostiske og æstetiske. mo.- .

hovedproblem, der her rejser sig, består
hvor rigtig den ivne (eller en anden, lig
angstige er, me i o
lve rincippet for
n rangordnin af motiverne er erettl eT.
er, at hverken graden af nærhed ~
ke behov eller graden af de forskellige.
s igangsættende kraft og evne til at vække
er tIlstrækkelig til at bestemme de hie·
relationer mellem dem. Disse relationel'
mes af de forbindelser. der danner sig-i suB
virksomhed og af den m~de, de formidles
V. Bassin. Om udviklingen af problemet be
og mening. I: Psykologiens spørgsmål, nr. 6,

Maslow. Motivation and Personality, New York
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ilet meget betydningsfulde gensidige forhold mel
lem de meningsgivende motiver og de stimuleren- \
'. de. I strukturen af en virksomhed kan et givet •
motiv have meningsgivende funktion, i en anden
kan det have funktionen som supplereI!de stimu~
Ians. Men__ de__ meningsgivende
motiver
indtager)
__
__"
__
__
altid ~n højere plads i hierarkiet, _også _i tilfælde
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~·led~ndelpersonIigKea:e'ns liV:-kåIl:- de for SUb-i
jektet befinde sig »bag forhænget«, både set fra
bevidsthedens side og ud fra deres umiddelbare
affektivitet.
Det faktum, at der eksisterer motiver, som ak~
tuelt ikke er blevet bevidste, udtr kker ikke
sær Hl be~n elsesgruncl-, er s JU er sig i del- . . . "•.
kiskes dybder. Tkke-bevidstblevne motiver har den
samme deterrmnatlon som enhver psykisk genspei~
Hng også har: den virkelige væren, menneskets
virksomhed i den objektive verden.
. Det, der ikke er blevet bevidst, og det bevidste,
står ikke -over f Ol' hinanden som modsætnmger;
det er kun forskellige former og niveauer for de.n
psykiske genspejling, der befinder sig i strikte over
ensstemmelse med den plads det geusp-ejlede
indtager i virksomhedens struktur, i dens systems
bevægelse. Skønt målene og de til dem svarende)
handlinger nødvendigvis bliver bevidste, så lig~
ger det anderledes med vor bevidstbliven om deres
motiver, - om det, der er grunden til, at vi stil
ler os de givne mål og når dem. Vi perciperer.
eller forestiller os selvfølgelig altid på den ene el
ler anden måde det genstandsmæssige indhold i
motiverne. I den henseende er et objekt, der til
·skynder hl at handle og et objekt, der o træder
som re s a e er forhindrin , så at sige ligeberet
tige e, n an en sa er at blive si ob·
~ ets egens a a motiv. P!1radokset ligger !'
kun afsløres oJi~~~_01 af bevidsthe-.

f>~~ohverne
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mem andlvse af virksomheden. af dens
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dtryk, i fonn af oplevelsen af ønske, vil- ' . ; ')
træben efter et mål. Når der opstår det
andet mål for mig, så ikke bare erken
det, forestiller mig de ob~ktive betingel~
hænger sammen med, midlerne til at nå
e fjernere resultater, det fører til, 
v i l jeg nå de.,t (eller omvendt: det fraig). Disse umiddelbare oplevelser spiller
en som indre ,signaler, ved hvis hjælp de
der går for sig, reguleres. Det motiv,
ktivt udtrykker sig i disse indre signaler,
irekte indeholdt i dem. Dette giver også
yk, at de opstår endogent,og at det net~
kræfter, der sætter adfærden i bevæ

kend~e motiverne er et _s.~kuI1?ært fæ..n.g;;,.
først ,ill?sJåLeiiciSOJlUghedens niveau"
tadigt gentaget~.n{teJ: dens udviklini~_.
ke små børn eksisterer denne opgave sim
ikke. Selv ved overgangen til skolealde
der viser sig en trang til at komme i sko,
arnet, er det ægte motiv] der ligger bag
ang, skjult for det, skønt det ellers ikke
t ved at give motiveringer. De gengiver
meste det, barnet ved. Dette ægte motiv ~
kun klarlægge objektivt, »fra siden«, for 1(,
ved at studere barnets »legen skole«, \J
ehandlingernes personlige »mening« let ;,
ges for dagen i rolleleg, og tilsvarende,
tiv 1 • For at erkende de virkelige motiver

N. Leontjev. Det psykologiske grundlag for
rnets leg. I: Førskoleopdragelse, nr. 9, 1947

ovitj, N. G. MOl"Osova og L. S. Slavina. Ud
af læremotiverne hos sovjetiske skolebørn. I:
er fra det russiske pædagogiske akademi3 bd. 36,
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til sin egen virksomhed, er stlbjektel også nødt ti!
at gå »en omvej«, men med den forskel, at det
på denne omvej bliver orienteret af oplevelsessig~
nalerne, begivenhedernes emotionelle »)mærker«.
En dag, der har været fyldt med en mængde
.... ,. _ handlinger, der tilsyneladende har været heldigt
~ gennemførte, kan ikke desto mindre bringe et
menneske i dårlig stemning, efterlade en eller an
den ubehagelig følelsesmæssig bismag hos det. På
baggrund af dagens gøremål er denne bismag knap
'nok blevet bemærket. Men så kommer der et
øjeblik, hvor mennesket ligesom ser sig om og i
tankerne gennemgår den forløbne dag; lige i det
øjeblik, hvor en bestemt hændelse dukker op i
erindringen, får hans stemning en genstandsmæs
sig relatering: der kommer et affektivt signal, der
viser, at det netop er denne hændelse, der har
efterladt den følelsesmæssige bismag. Det kan for
eksempel være hans negative reaktion på en an·
dens held med at nå mål, man var fælles om, og
som han troede var det eneste, der var hensigten
med hans eget arbejde.
Og så viser det sig, at det ikke forholder sig
helt sådan, og at det måske vigtigste motiv for
ham har været at opnå sueees for sig selv,
Han står foran A)opgaven af finde den personlige
mening«, men den løser sig ikke af sig selv, fordi
den nu -er blevet til den opgave at finde den indR
byrdes relation mellem motiver, der karakterise
rer ham som p e r s o n l i g h e d.
Et særligt indre arbejde er fornødent for at
løse en sådan opgave og - måske bortamputere
det, der bliver blottet, fra sig selv. })Ulykken er
jo, sagde Pirogov; hvis du ikke i rette tid bemær
ker dette og behersker dig«. Om dette har også
Hertsen skrevet, og hele Tolstojs liv var et frem
ragende eksempel på et sådant indre arbejde.
Hvorledes man kan trænge igennem til per
sonligheden ses her fra subjektets synsvinkel, fæ

,---"'

i

1

ogisk. Men selv i denne fænomenologiske
er "~~!.Jili!.k"aL~2.enne:'~?~e!~r....~..-:~ "7
o{
lse af motivernes hierarkiske forbindelser.
~l
vt synes de at udtrykke psykol~gisk-;~
der hører til selve motiverne. Men en vi
lig analyse bør gå videre, fordi dannelsen
forbindelser nødvendigvis forudsætter en
mation af selve motiverne. Denne finder'
rbTndel~e -med udvik-li~g~n ar- hele-aet'
--J.

edssystein, som subj~ktets personligh;ci

ighedlidannelsen

neskelige individs udviklingssituation viser
ge træk allerede på sine allerførste eta
vigtigste af dem er, at barnets forbin~
ed den omgivende verden er formidlede.
begyndelse direkte biologiske, forbindel
mor bliver meget snart formidlet af gen
Moderen lader barnet drikke af en kop,
t tøj, og når hun leger med det, mani
hun med legetøjet. Samtidig formidles
orbindelser til tingene af de omgivende
er: moderen tager barnet hen til den ting,
tiltrækning på det, bringer den hen
eller tager den måske væk fra det. Kort
nets virksomhed optræder i stigende grad
den realiserer dets forbindelser med
t gennem tingen, og dets forbindelser
ene gennem mennesket.
e udviklingssituation fører til, at barnet
opdager tingene i deres fysiske egenska
også i den særlige kvalitet, de får i den
lige virksomhed, - i deres funktionelle
(en kop: det man drikker af, en stol:
sidder på, et ur: det man bærer på hånd- _
v.) og menneskene fremtræder for barnet

~om dem, der »befaler over« de ting, som dets
forbindelser med dem a:fihænger af. B""rne·ts gen
standsmæssige virksomhed får redskabsstruktur, og
ko.mmunikationen bliver talekommuni~ation, for
midlet af et sprog\
I denne begyndelsessituation for barnets udvik
ling ligger også kimen til de relationer, som efter
hånden udfolder sig og danner den kæde af hæn
delser, der fører til, at det bliver formet som per
sonlighed. Til en begyndelse er forholdene til tin
genes verdi"n og til de omgivende mennesker sarn
menflydende for barnet, men senere sker der en
o spaltning af dem, o de kommer til at d3."iir'ie
fors e 1ge,- om en mdbyrdes forbundne, udvik·
lingslinjer, der går over i hinanden.
-'1 ontogenesen fmder disse oveFgange udtryk i
en række faseskift: faser med en overvejende ud
vikling af den genstandsmæssige (praktiske og kog
nitive) virksomhed, og faser med udvikling af re
lationerne til andre mennesker, til samfundet2 •
Men sådanne overgange karakteriserer motivernes
bevægelse inden for hver fase. Som res'llltat op
står de hierarkiske forbindelser mellem motiver
\ ne, som danner personlighedens »knuder«.
---Den måde, disse »knuder« bindes på, - er en
skjult proces, der finder forskellige udtryk på for
skellige etaper af udviklingen. Ovenfor har jeg
beskrevet et af de fænomener, der karakteriserer
denne proces' mekanisme på et stadium, hvor in
klusionen af barnets genstandsmæssige handling i

l) A. N. Leontjev. Problemer i det psykiskes udvikling,
Moskva 1972) s. 368-378 (russ.) Se også dansk udgave,
København 1977 (oversættelse fra tysk)
2) Se D. B. Elkonin. Om problemet den psykiske ud
viklings periodeinddeling hos det sovjet·isÆe skolebarn.
I: Psykologit!ns spørgsmål, nr. 4, 1971
(Samme artikel findes under titlen: Toward the Prob
lem of Stages in the Mental Development of the Child.
[: Sovjet Deuelopmental Psychology, ed. Michael Cale,

New York 1977, s, 538-563 - O, a.)
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1) Se V. r. Selivanov. 'Personlighed og vilje. I: Person
lighedens problemer. Materialer fra et symposium,

fylder en meget vigtig rclle i dannelsen af mo

,·c bestemmer dets virksomhed. En sådan viden ucl-'"
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old (il den i det givne ojeblik fravæl'enSet lJd fra de forandringer, der er lede om bel',
e, godt nok forandrer »meningen« i del
kan man f~~_.~§Æ.-E::::?2;.1ighe~~~.~,~d(~?!.~
resultat, men hvor selve handlingen sta
nl..n_g~BLoces ~9m ucJ,yikling af viljeJ1~g det~Lik
»f~1t-præget« (bestemt af »stimulusfel
kr. tilfældigt. Handlinger, der ikke foretages m,ed
O. a.) Hvordan sker så de videre foran
vilje, impulsive handUnger) er upersonlige) men
De faktiske resultater, man har fået
man kan kun tale om tab af viljen i relation til
dersøgelser af førskolebørn i fonikellige
i
personligheden
(hvad der ikke haves, kan jo ikke
er, at disse forandringer er underkastet
Derfor har de forfattere, der anser viljen
tabes).
regler.
for
personlighedens vigtigste træk, ret ud fra et
f dem består i, at når der foreligger mo- [
emeirisk synspunkt 1 • Men viljen er "hverken per·
der trækker i _ fo~ellige retninger, s%
'()
~ onlighedens begyndelsesgrund elIer dens »krum
ndlingen t i cl l i g e r e underordnet kra
V"66 .tap«. den er h~n et af dens udtryk. Ilet yir~elige
t menneske, og s e TI e r e kravene frfL...S!e 1\
, grun,dla;g ~or pers~~!ii'ihed."~ er~en_ sær1ige stru~-.
forbindelser mellem tingen~-!! anden I V!)
I tur l subJek~ets samlede VlrKSOmneaer;-tter kdm
afsløres under forsø ene
o~så o et l
I_mer frem på en bestemt etape" af ud";rikTingen~"-:{
al u : det yl.J.§:... sig, at når en virksom- ~
;I..Jf dets m e n --n"e-s-k e l i e forbindelser
.-"-"
___..__ med verden.~
_
obbelt-motiveret, er et tingsligt~~s- N ~
~ennesket lever i en VIr e tg e, er ligeso~
motiv t i d l i g e r e i stand til at under
breder Sig ud for det. I begyndelsen består den
andet under sig, når det er givet barnet
af en snæver kreds af de mennesker og ting: der
orm af forestilling, i tanken, og først
omgiver det, ,af vekselvirkningen med dem, den
når det optræder i det aktuelle perce.E
sansernæssige _perception. af dem og tilegnelsen af
viden om dem.. tilegnelse af deres betydninger.
Men sener):,.begynder" der at åbne sig en virkelig
hed, der gar langt ud over grænserne for dets
_praktiske virksomhed og det direkte samkvem
_med andre: grænserne for den verden, det erken
der og forestiller sig. bhver flyttet. pet sande
>,relt«, som nu bestemmer dets handlinger, er ikke
'?fot det tilstedeværende. men det e k s i s t e r e p
. d e, det der eksisterer objektivt eller undertiden
kun illusorisk.
dette eksisterende går al. Subjektets viden
forud for at det bliver forvandlet til det, der

disse regler udtrykker en genetisk ræk.
ar de også generel betydning. Sagen er,
an tilspidser situationer af den beskrev
opstår der en forskydning (decalage) der
n· blottelse af disse mere enkle, styrende
Det er for eksempel kendt, at det er
kaste sig ud i et angreb på officerens
ommando, end på sin egen kommando.
år de former, motiverne optræder i, vi
meget klart under kQmplicerede omstæn
or en "viljesmæssig virksomhed, at kun
motiv, dvs. det motiv, der ligger uden
re felts vektorer, er i stand til at under~
handlinger med modsat rettede ydre mo~
dlig talt skal man s@ge den psykologis- ~
smc bag et liv, fuldt afb~!lrifter,.Lden
qe fan ~a~
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et vist udviklingstrin optræder motiver
blot som »noget der vicies«, som det mu
endnu ikke sætter i gang nogen handlinger.
orstå personlighedens dannelsesproces, er
vigeligt nødvendigt at tage dette i be
, skønt forøget viden i sig selv ikke be
personlighedsdannelsen. Af den grund
arentes bemærket, opdragelsen af person
ikke alene reduceres til undervisning, til.
se af viden.
elsen af personligheden forudsætter en
g af !Dålsætningsproc~ssen" ~ tilsvarende
ling af subjektets handHnger. EfterMn
handlingerne bliver mere righoldige, er
om de vokser ud over den kreds af virk
r, de realiserer, og kommer i et modsigel
d til de motiver, der skaber dem. Sådanoksningsfænomener« er velkendte og be
il stadighed i litteraturen om udviklings
i, om end i andre udtryk. Det er dem,
er de såkaldte udviklingskriser, - treårs
yvårskrisen, pubertetsperioden, såvel som
t mindre studerede kriser i voksenalderen.
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et e:, at.cl"! ske.!,.~!LfQ!:!~nin~~,:",th(n\
L!paL ,en~foranQr!p.K.~, deres hIerarkI..~
ødes J}J:~ I!!0tivC::!'J.l!~ {griller for. virksom:,
e=ll]~ge~ mål sætte,Lpsyko1ogisk j miskr~
e h~Ltil-"lLarend.Lhandli.!lg~j'...hold~r_~JlklJ"
t. eksister~,~!l~r _fo!y;~B.~~§'_ til~upers~~;
~i=.
.
ndre drivkræfter i denne roces li er 'i
n~ei~i~--=-~~·'e _~-·".:1~tets f U! r!!!\l~l-.. ')
verden, i deres dobbelte fonnid eth .
sfi.læssl . vnksomhed-o samkvem m~. ~,(
dVlklingen af denne dobbelte formidlet- II
ber ikke blot en dobbelthed i handlinger
ivation, men i kraft af dette også nogle t.EJ':'
nger af handlingerne, der afhænger af <j"!\"
e k t i v e relationer, der viser sig for sub
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jektet og som det indgår i. Udviklingen og til
væksten i disse efter deres natur specielle koordi
neringer~ der kun opstår under menneskelige livs
vilkår i et samfund, strækker sig over en lang
periode, der kan kaldes q~IJ:-._ sp(:mtane etape ~ op-:
?yggi})g~n _pJ pe~sgI)l\ghe,Q~n, som 'ikke styres af
subjektets bevidsthed om sig sefv'~ '~en''''r'~'aenne
etape, -,'<-QeF""f?,riSz~H~r~rge=:til ", puberteten;--"bHv~_r.,.
ersonli heden&"dannelsesproc;s -i_~~~_<a.-fsluttetJ den,
~orbereder blot fødslen af en per~C?Jt~g:~"f:gl_q~X".q
... "
sig selv l?evidst.
TC1en pædagogiske og psyko!ogi,ke litteratur
henvises der til stadighed til den tidlige førskoleal
der og til puberteten som omvæltninger i denne
henseende. Personli heden fødes faktisk to gan e:
,-:første gang når er'=i"':t{fare iomfei~vlser Sig =ffer~ _.
f?otiverethed og indordning af barnets ~and~inger ;:}I
h(vi minder om fænomenet »den bitre konfekt« og , I
l~gnende) - anden gang når dets bevidste per~on~
~ lighed kommer frem. I det sidste tilfælde tænker
vi på en vis.. særlig omstrukturering af bevidsthe- ,
den. Opgaven bliver at forstå nødvendigheden af
Øenne omstrukturering og at forstå, hvad den
egentlig består L
Denne nødvendighed skyldes den omstændig.
hed, at jo mere subjektets forbindelser med ver
den breder sig ud, desto . m~r~ ~0I!1m,~~, ,de, . til,,~t I.
k!"yds~ . hinaJ?Qt:-u. SubJ;ktcl~<"h;;'dli~g~;;' "d~;'-;~-;'~·"
Ii~e;;;·~~n-~'i;k. . omhed hos det, og dermed en re
lation, viser sig objektivt også at realisere en anden
af dets relationer. Men muligheden for, at de ikke
falder sammen eller at de modsiger hinanden) ska
ber ikke alternativer, der simpelt hen løses med
»motivernes aritmetik«. Den virkelige psykologiske
situation, der er skabt af;-;t subjektets forbindelsg
ITi'ed verden overkrydser hinanden, og at enhver
af dets handlinger og enhver kommunikationsakt
med andre mennesker drages ind i disse over~
krydsninger. kræver at- subjektet har orienterings~

'
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~

r~i-~~2.x~~~.~~_~LK9E~!}1.cJ.~l.~!. Med andre .'
en psykiske genspejling, bevi&theclen, kan j"
ngere nøjes meel at orientere subjektets
ge handlinger l den skal ogs~ 9-ktivt gen-,
hierarkiet i deres forbindelser, den<.hi~rar,
,

~~Jg_~Yig~!!J.Y9~p;

,-"."-,,

dord~iJ;lg
og a:rnordning. ,af d~r\=s -._motiy~r;
~c!:E...s'!~_?_: _ Qg det.te kræver" ~n særIiK.inclre
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en llldlvidueIIe bevidstheds bevægels~J der
e er besk~evet som ~nsidige overgange
umiddelbart~sansemæssigt indhold og by 
er) der. afhængigt af virksomhedens moti
den 'ene eller anden »mening«, viser der
en bevægelse i en ny dimension. Hvis man
t kan forestille sig den tidligere beskrevne
I
se som en bevægelse i horisontalplanet, ~
den nye bevægelse så at sige i vertikaJp~~
n består I at bringe motiverne i relati:?n ~.
nden: nogle indtager en plads, hvor de
,
dner andre og ligesom ophøjer sig over '.
mvendt er der andre. der synker ned til
ng som underordnede eller endda helt mis
s memngsgivende funktion. Når denDJ~JJ.e,,
opstår udtryk_ker det også tilbl~velsen af,,~!
hængende system af personlIge _-~ll&IE~
e".::t<:~n II g h e~~i P. §Jj!bliyelse.~~
.
nelsen af personligheden er selvfølgelig en
erlig proces, der består af en række' stadier,
ser hinanden og hvis kvalitative egenska
t·.,
ænger af de konkrete betingelser og om
heder. Når vi følger dens forløb i tiden,
er vi d~rfor kun de enkelte forskydnins:e?
is man vil betragte den så at sige i en vis
så fremtræder den overgang, der beteg
onlighedens sande fødsel som en begiven
forandrer hele det følgende forløb i den
Il
udvikling.
(\
findes mange fænomener, der markerer
vergang. Først -o.g _.fremmest er der.omstfllk~

,

p

men i den oprindelige artikel

turerins_en af h~1e sfæren af l'elati()I~l'r.~ti!~'-~f;l~l'e
mennesker og til samfundet,;. Hvis samfundet på
de foregående stadier åbner sig for subjektet i dets
stadig bredere kommunikation med omgivelserne
og derfor fortrinsvis i sine personificerede former,
så bliver dette forhold nu vendt om: de omgiven
de mennesker begynder i stadig højere grad at
gøre sig gældende gennem objektive samfunds4
mæssige relationer. Den overgang, der er tale om,
indleder også de forandringer) der bestemmer det
vigtigste i personlighedens ud vikling og i dens vi
dere skæbne.
Nødvendigheden for subjektet af at orientere
sig i sit stadig bredere system af forbindelser med
verden afslører sig nu i sin nye betydning: som
_cl~t der får subie~!.:t~; sa,m~ll~~s~~ss,ige væsen'J[.
Q;! udf?lde sig. Og,fattet i sin helhed og sit f u 1..9...~~
m f a Ii g udgør de~ne __ ~dfoldelse Eerspektivet i
den histor~~~~ÆQf.:SS.
Anvendt på personlighedsdannelsen på den ene
eller anden etape af samfundets udvikling og af
hængigt af den plads, individet indtager i de fo
religgende samfundsrelationers system, viser dette
perspektiv sig kun som noget, der eventuelt kan
indeholde det ideale »sigtepunkt«l.
En af de forandringe-r,-sorit"'omstruktureringen
af motivhierarkiet skjuler sig bag ved, viser sig i,
at relationerne i den unges intime omgangskreds
taber deres egenværdi for ham. Krav, der kommer
fra selv de nærmeste voksne, bevarer nu kun de
res meningsgivende funktion, hvis de indgår i en
bredere, social motivationssfære, i modsat fald
fremkalder de »psykologisk oprørskhed«. Men
denne, den unges indtræden i en bredere referen
cekreds, betyder ingenlunde, at det intime, per
sonlige, nu rykker ned på et sekundært plan.
:1.'endepunkt~,

,==
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(Filo.w{iefH j·p01'.~mllU, nr. 5, 1974) havde teksten på dette

l) Ordret:

'"

o

od, netop i denne periode og netop der
der en intensiv udvikling af det indre
siden af kammeratskab opstår der ven
r trives i kraft af gensidig fortrolighed.
indhold forandrer sig: de mister deres
e og beskrivende karakter, og nu kommer
rivelser af oplevelser. Man gør forsøg på
ntime dagbøger, og de første forelskelser

u dybere forandringer præger den føl·
iviklingsperiode, helt frem til det niveau,
ve de objektive samfuncisrelationers sy
dets udtryksformer får personlig »me
e fænomener, der opstår på dette niveau, .
lgelig endnu mere komplicerede og kan
elig tragiske, Ill~H~,?,g~.!_her_~~~et~d~t.---S~.JJl::"
mere samfunde~" ;-åbner sig« for personli~
esto righoldigere bli~er .dens mdre ver-.
dt.
.
nlighedens udviklingsproces er altid i
grund individuel, ikke-gentagelig. Den
tige forskydninger langs aldersabseissen og
ertiden til en social degradering af person
Det vigtigste er, at den forløber helt
, afhængigt af de konkret-historiske be
og af individets tilhørsforhold til det ene
et sociale miljø. Den er især dramatisk
assesamfundets betingelser med dets uund
remmedgørelse og opstykning af person~
og med dets alternativer mellem under
og herredømme. Det siger sig selv, at de
leveforhold o'gså sætter deres præg på
hedens udviklingsforløb i det socialistis~
und. Tilintetgørelsen af de objektive be

et for »endepunkt4: et udtryk, der kunne over·
m »bel'egningspunkt«, og begge steder benyttes
egn. Leontjev har selvfølgelig ikke vil1ct til
historiske proces et endepunkt. - O. a.
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tinge!ser, der danner hindringen for at mennesket
kan genvinde sit virkelige væsen, for den alsidige
og harmoniske udvikling af dets personlighed, gør
for første gang dette perspektiv reelt, men fører
ikke automatisk til en omstrukturering af person
ligheden. Den fundamentale forandring består i
noget andet, i at der opstår en ny bevægelse: sam
fundets kamp for den menneskelige personlighed.
Når vi siger: »1 menneskets navn, f o r m e n
n e s k e t«, betyder det ikke simpelt hen for dets
forbrug, men for dets p e r s o n l i g h e d, selvom
det selvfølgelig hermed underforstås, at mennesket.
både skal sikres materielle goder og åndelig føde. !
Hvis vi igen skal vende tilbage til de fæno
mener, der kendetegner overgangen fra person
lighedens forberedelsesperiode til dens udviklings
. periode, må vi pege på endnu en transformation,
der finder sted. Det er transformationen af ud
tryksformen for personlighedens klasseegenskaber,
e}ler for at udtrykke det bredere, af de særlige
egenskaber, der afhænger af samfundets SOCIale
differentierinl\. Subjektets klassetilhørsforhold be
tinger allerede lige fra begyndelsen udviklingen af
dets forbindelser med den verden, der omgiver det, '
dets praktiske virksomheds større eller mindre
bredde, dets kommunikation, dets viden og de ad
færdsfonner, det antager. Alt dette udgør også
det gods, som personligheden sammensættes af på
den allerførste etape af sin dannelse. Er det mu~ , I
ligt og nødvendigt med henblik på dette at tale I
om ~rsonli~hedeI1s klassekarakter ? Ja, hvis man (
tænk~r
aet~-ba~~;t-overtager fra omgivelser- .
ne; nej, - fordi det på denne etape kun er et
objekt, hvis man kan sige det sådan, for sin klas
se, sin sociale gruppe. Den påfølgende omvending .
\ består. ~, ..at det bliver deres s u b j e k t.= Nu, og
~rst Jli!~_ begynder hans personlighed at forme sig
sqQ!~._ klassepersonli hed i ordets anden, egenthge.
betydmng: tI en..?~~Q&~~.~:~~=~~~ske ubemær et, se

I

v.

................ 

~

c1_s!",J)JJ~:n,J~n ,.I,.:.l.ler ~(~nc!J.:..",~9-dt'<lK~r

det

gt sin posit!~.9'_L.~---;=-:::: .,:n!,tfre eller :rpindre ak
tsC?m,~, eller. svingende. Subjektet );..viser 1
simpelt hen under.lagt ~lassekon[:onta- ,!
betmgeIser, men stlUer sIg selv pa den I.
anden side af barrikader.ne. l\lcn der
s i g noget andet, nemlig.~, at han J2A~_.
ldr~j~ing af- si~,svei erc.,pødt Jil.~2
oget, at hævde ~t, $~~et ~~.
ette må han g ø i: e og ikke blat »~~,
ni~JJøets .II!,aJh;;derse~<. " .
ig sker der på den samme grænselinje
n forandring, som også ændrer selve me
i personlighedsdannelsen. Ovenfor har
om den stadig bredere virkelighed, der
aktuelt for subjektet. 1\1en den eksiste
i tiden, if{)rm af dets fortid og d'e~ J.~eiri::'
tonidser. 'Det er selvfølgetig især det før-f
ar i tankerne, subjektets individuelle er- ~
om dets personlighed kunne synes at væ-I
ktion af. Og dette g,enkal~~r på flX form.,.

pers,!nli~he?eZ:.,_~~_?!i:,=~t~EroduktaF "iri'@:'l

nskaber og .erhvervet erfaring. På de tid
{Hilgsetaper kan denne formel synes be
især hvis man ikke forenkler den, men
etragtning, hvor komplekse mekanismer
rings tilegnelsen er. Me~~,_~Il4el~_Aue~jn- ,

~~41~i;~~~;;~'

n er, at pl dette niveau optræder de tid \
tryk, hændelser og subjektets egne hand~ i
ke for subjektet som hvilende lag i dets
De bliver genstand for de.ts rel;
og dets handlinger og ændrer derved
·rag til personligheden}Et og andet fra \
rtid dal' hen, mister sm mening og [or '
il simpel betingelse eller redskab for sub

\.,...iø3W-f.i'7:.3ki!l'~~iill.~nbJWfl!hlliji~\i~tHi11Jiift1jJ!l~~lr~ik1.mffilrnl;m;jIT?jj~-ill;~~;'~'i'';~ii~l~~~1i\;~WI>ll"'m!mfk.~~Jmilll1"i'!iID
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jckl.el:i vi.rk-;()ndJcd, indgår L de llc.trL,kkde evner,
L dets l~unllen og adfærdsslcn::ctyper/Noget anelet
vl:-cr sig for clC't i et helt nyt lys og får en betycl~
ning, ~llbjektet ikke tidligere har set;.Q..lndelig kan
et og andet fra fortic1en aktivt blive afvist af I
subjektet, kan psykologisk ophøre at eksistere for I
1 det, skøn L det staJig foreligger i dets hukommel '
sesl ager . D~e forandringer sker vedvarende, mer:
kan også
koncentrere sig og skabe moralske
l, de
..
,
____
\ lom~æItmngcr. Opstår der en så~nvurdering~:",
i ,~det forgangn~, der har vundet indpas i et merr
~~:;k~'ører det til, at dette menneske kastor: \
sin hiografis byrde af sig. Vidner dette ikke om,/
at d~n tidltgere erfari~gs" b,~~rag~g personlig~~,d4~
11,,,!-}~ været a~h~,n.g~g,a~·p_~~~s?!!,~gh~den selv, er .gJ.~vet en funktion af den? _
Dette er levet muli t, takket være at der er
fremkommet en ny indI' bevægelse i den indivi
duelle bevidstheds system, som jeg med et billed
ligt udtryk har kald t bevægelsen i »ciet vertikaJ~~
plan«. Man skal blot ikke tro, at disse omvælt=
'i'iii'ig"er i personlighedens fortid frembringes
af bevidstheden; bevidstheden producerer dem
ilde, men f o r m i d 1 e r dem; de frembrin~
ges·.af subjektets handlinger: undertiden end
og af ydre handlinger: man .skifter omgangskreds,
får ny stilling: træder ind i nye, praktiske livsom
stændigheder. Det er strålende beskrevet hos rvra
karenko: når de hjemløse var optaget i kolonien.
brændte de offentligt deres gamle klæder på bålet.

~~_ tro.~~ .1!l ..~i~,:;.!~~~, gs!"~~~ede~~,~,",:'~.,w~_sIns-,

snyer

m

eun~t .. ~t per~~nligheden eL,__ ~,t,R}~odllkLaf _ Jnen.~
~'neske'ts~ biografi, li tilfredsstillende)Jo~iL__ st~t ._he 
fJ) gt~~,~~{ ~~~.," t~!.~J!~ _ ~~sk.,Clpf~t~,~~~~, __ af A~~~ _~~1:e:b~,e"
(filisteren tænke~ såiedys: ba.rn_t';,t ,stja;.l~(J altså~
det, ~q _~ty~))'-' ri~tte synspunkt inclrømmer
f\ scl~f~lg'elig 'mulig}t~den af at ændl'e et dIer andet
ved et menneske, men kun på bekostning af en
t æ r le nok til at ænEe
1

l e e indblanding, der er s

IS-1m

elLngen i den erfaring, det har ~mlet.
~
-~---_._------------_
..
opGttelse giver straffen forrangen fremfor
og belønningen forrangen fremfor de
er, den gives for. 1'Yfan taber den væsentlige'
tske kendsgerning af sigte, at mennesket
relationer til sin fortid) og at denne ind
orskellig måde i det, der er il æ r v æ r e n
det, i dets personligheds hukommelse. Tol
givet dette råd: »Læg_,mærke til. !Ivad
er, og hvad du ikke husker' _,_ teE._ dette,
gri--s il li e~cl,~. dig selv«l.
n~nte synspunkt er yderligere urigtigt af
nd, at virkeiighedens udvidelse for menne
e kun sker i retning af fortiden, men også i
m.od fremtidep:. Ligesom fortiden ·ud.gør~
~~tidencret=;;;rværende i personligheden.
for et menneske viser sig et fr~mtidsperspek
et ikke blot et produkt af en »foregriben
pejling«, men dette menneskes ejendom.
ger styrken og sandheden i det, Makaren
krev"et om betydningen af de nære og fjerpektiver. Det samme gælder også voksne.
te en gang i Ural denne lignelse af en
hestepasser: når hesten begynder at snub
vanskelig vej, skal man ikke piske å deri,
te ens ove op, så den an se længere
si&.
onligheden skabes af de objektive om.stæn~ \
r, men ikke pi DO en anden made ena
en samle e mængde af de vir som e er,
iserer dens forhold til verden. Det er de
istiske træk ved denne mængde, der dan
som bestemmer personlighedens type.
fferential psykologiens problemer ikke hører
min opgave, fører en analyse af personlig
nelsen ikke desto mindre til problemet om,
N. Tolstoj. Samlede værker, Moskva 1935,
31 (russ.)
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hvordan man ge.nerelt kan undersøge disse spørgs
mål.
Personlighedens første grundlag, som ingen dif
ferentialpsykologisk konception kan ignorere, er
rigdommen i individets forbindelser med verden.
I denne rigdom ligger netop forskellen mellem det
menneske, hvis liv omfatter en vid kreds af for~
skelligartede virksomheder og den berlinske lærer,
»hvis verden strækker sig fra Moabit til Kopenick
og er S0nllnet fast med brædder bag Hamburger
Tor, og hvis relationer til denne verden er redu
ceret til det minimum, hans forhutlede stilling
i livet byder på«l. Det siger sig selv, at der er
tale om v i r k e l i g e relationer, og ikke de for
mennesket fremmedgjorte relationer, som det står
i modsætning til og er underkastet. Psykologisk
udtrykker vi disse virkelige relationer ved hjælp
af begrebet virksomhed og dens meningsgivende
motiver og ikke i stimulienes og de udførte ope
rationers sprog.
Det skal tilføjes, at de virksomheder, der dan~
ner grundlaget for personligheden også indbefat
tcr teoretiske virksomheder, og at kredsen af dis
se er i stand til både a( udvide sig og at blive
snævrere i udviklingens løb. I den empiriske psy
kologi kaldes dette »indsnævring af interesserne«.
Nogle mennesker bemærker ikke denne indsnæv
ring: andre, som Darwin, beklager sig over den
og betragter den som en lllykke 2 •
De forskelle, der findes her er ikke blot kvanti
tative udtryk for vidden i den verden, der viser
sig for et menncske i tid og rum, i dets fortid og
fremtid. Bag dem ligger der forskelJe i indholdet
i de genstandsrnæssige og sociale relationer, der
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l) Marx/Engels. Werke, bd. 3, s. 246 (Deutsche Ideo
logie)
- 
2) Se Charles Darwin. An Estimation o/ my Mental
Powers. I: The Autobiography o/ Charles Darwin 1809
1882, London 1958, s. 138M139
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med cpokerl'i, natLonens og klassens objek
gelser. Derfor kan et approach til person- ,
es typologi; selv hvis det kun tager hen- \
enne ene Parameter, som man nu ynder'
ke undgå at være konkret-historisk. Men

olo[rtsk!..J'Ealys'L~~~t!t.~Ilde

I

ø

di "p,$!sonlighedens forbindelser med ver~
kan være f.@.ttigere end J~l'}..l-~C:E_!4JE.Y
objektive forbindelser, og også langt kan
e dem.
den, og tilmed vigtigere, parameter ved
heden er graden af virksomhedernes Oll
tivers hierarkiske ordning. Denne gra:d
meget forskellig, uafhængigt af om det
for per·sonligheden, der dannes af dens
er med omverdenen, er snævert eller
otivernes hierarkier eksisterer altid, på
auer af udviklmgen. De danner relativt
ige enheder i personlighedens liv, og de
mere eller mindre markante og indbyr
lte, eller de kan indgå i en fælles motiva
. En høj grad af adskillelse mellem disse
sig hierarkisk ordnede livsenheder gi
psykologiske fysiognomi hos det menne
lever s k i f t e v i s snart kun i det ene,
n i det andet »felt«. En højere grad af
ring af motiverne finder omvendt udtryk
nesket sammenholder sine handlinger med
v-mål, der er det vigtigste for det, og så
vise sig, at nogle af dem står i modsæt
dette motiv, andre svarer lige til det,
tter andre leder uden om det.
ræder dette mociv altid frem -for bevidst \
adækvat måde? U den videre kan man
e på dette spørgsmål, fordi erkendelsen
motiv i form af et begreb eller en ide
af sig selv, men finder sted under den
i den individuelle bevidsthed. hvis re (
at subjektet først nu bliver i st'and til at \

Q
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fortolke sit indre ved hjælp af det system af beR
tydninger og begre"ber, det har tilegnet sig. Dette
er allerec1e omtalt, ligesom den kamp, der føres i
)
samfundet om menneskets bevidsthed.
Livets meningsenheder ka.!l., samle sig ligesom i
et enkelt punkt, men det er en formel karakteris
tils. ~et væsentlige er stadig seørgsmålet om~
. ~en plads dette punkt indtager i det mangedimen~
sionale rum, der udgør den egentlige - om end
Ikke altid synlige for individet - reale virkelighed:
Hele ridder Gniers liv var rettet mod et eneste
mål: at oprette »guIdets rnagt«, Dette mål blev
nået, (»Hvem ved, hvilke bitre afsavn, hvilken
byrde af lidelser, hvilke dage fulde af bekymringer
og savnløse nætter dette har kostet?«) men hans
liv smuldrede hen, målet viste sig meningsløst. Med
ordene »Hvilke frygtelige tider, hvi,lke frygtelig~
~jerter!« slutter Pusjkin tragedien om Gnier.
Der udvikles en anden personlighed med en \
anden skæbne. når det ledende motiv~mål hæver
sig op til det sandt menneskehge og Ikke Isolerer
.
r::.ennesket, men knytter dets liv sammen med
andre menneskers. med deres lykke. Afhængigt af
de forhold, der falder i det enkelte menneskes lod,
kan sådanne livsmotiver få ganske forskelligt ind
hold og forskellig objektiv betydning, men kun de
er i stand til at skabe den indre, psykologiske ek
sistensberettigelse i dets tilværelse, der udgør livets
_mening og lykke. Det højdepunkt, der kan nås
ad denne vej, er det menneske, der med Gorkijs
ord bliver menneskehedens menneske.
z::::::::t Her kommer vi ti·l den mest komplicerede pa
rameter i personligheden: dens generelle struktur
~ Et menneskes IPotivaftonssfære ligner aldrig-, -"
-selV i sin højeste udviklingsfonn, en stivnet py~
ramlde. Den kan være forrykket, excentrisk i for- ~
hcl'dtn den aktuelle historiske virkeligheds rum,
og så taler vi om ensidighed ved personligheden.
kan den udvilde sig mangesidigt og om
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brecl kreds af relationer. Men både i det
et andet tilfælde genspejler motivations
ødvendigvis disse relationers objektive ik
enfalden, modsigc1serne mellem dem og
ende plads, de indtager i den.
nlighedens struktur er en reilativt bestan
guration af de vigtigste, h:yer for sig hie
rdnede motivationslinjE;J. Der er tale om
noget ufuldstændigt beskrives S9m ?'>J2er
ens orienteriog«, ufuldstændigt, fordi den
det menneske, der besidder en tydelig,
inje i livet, ikke kan være den e TI e s t e
ng. Hvis man tjener et udvalgt mål, et
å hverken udelukker eller absorberer
eskets andre Uvsrelationer, som, på deres
ber meningsgivende motiver. 13ll!!dligt talt
neskets motivationssfære altid flere to 
pa samme må e som . et o le -tive system
ogIske begreber, der karakteriserer det
mfund, den gIvne klasse og det givne so--::'
og som kommunikeres og tilegncsrencr
f et menneske.
'
dre relationer mellem hovedmotivations
den samlede mængde af et menneskes
eder danner det, man kunne kalde per
ens generelle »psykalogiske profil$_ U"E..
bliver den flad, uden virkelige toppe; da
nnesket de små ting i livet for at være
og de store ser det overhovedet ikke.
n personlighedsrnæssig armod kan under
sociale betingelser falde sammen med til
lsen' af så bred en kreds af hverdagsbe-,
man kan ønske sig_ Heri ligger, i paren
rket, den psykologis~e fare, som det mo
rbrugersamfund udsætter mennesket "tor.
den struktur får personlighedsprofilen,
ække livsmotiver står ved siden af hin
denne struktur falder ofte sammen med
en af t~lszne~~~~~~~:" ~,højdepunkter, der
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~lln bliver dannet af »kendte motiver«, stereoty.- \
per af idealer, der mangler personlig »meni.E$3'
1Vre'i1en sådan struktur er forbigående: de furskd
lige livsrelationers linjer, der til en begyndelse stod
ved siden af hinanden, træder senere i forbindel
se med hinanden, p_eJt{~u?I~~.~__ .~~~~"~~!~~,!g!~,,_~:~.tL~1~
af sig ,selv; IncI"L ..S(UU resultat af det i:r:~re arbejde,

J~~~~~~~. -_9.n.i~a.!~~_~y'~~f~~~~iS9ffi'viSer·

særlig bevægelse i bevidstheden. --------~- -~"'"
"--K1fen-ne-sketg[rlll(rI-;~~ngfoldighedaf re
lationer til virkeligheden, og disse er ob 'ekt' t
~o Sige ses y te.
o s;ge serne
mellem dem
~mbringer de konflikter, som under bestemte be:,
tingeIser bhver fIkseret og mdgår l personlighe
dens struktur_ Således frembringer den historisk
opståede ;:tdskillelse af den 'indre, .teoretiske virk
somhed fra den praktiske ikke blot ensidighed i
personlighedens udvikling, ,men kan også fore til
psykologisk splittelse, ti! personlighedeIls opdeiin~,

g~li::?, o~.den_osfær~IJ1Y2.r: del]JE.f-!:,,~gj_~ li~l-ck!"

i to sfærer, der er ~remmede for 11ii1ancl"e:n,'-'(fe"n'
j,f~re~:1i~§E~ys~[gpe-g!n-'~i!~~J:.=i!iI!ki,Yirk~!f

niniEn~s[(ra;;'-p;ykolog1;YspH(rkan-ikk~b~~k;:;:

kun eksisterer illusorisk, kun i den autistiske tænk-
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ves~'~ere dybtgående end Dostojevskij har gjort
,det: fra en jammerlig eksistens, der er fyldt med
meningsløse gøremM, træder halLS helt ind i fan
tasiens, drøI1'1mens liv; vi har ligesom to person
ligheder for- os, Den ene: personligheden hos et
frygtsomt-ydmygt menneske, en original, der gem
mer sig i sit hul, den anden: en romantisk og
endda heroisk personlighed, der er åben for alle
livets glæder. Og alligevel er dette et og samme
menneskes liv, derfor indtræder uafvendeligt det
øjeblik, hvor drammene sønderflænges, der kom~
mer år med dyster ensomhed, længsel og vemod.
Personligheden hos helten i Dostojevskijs Hvi~
de Nætter er et specielt, endda enestående fæ
nomen, Men gennem denne undtagelse træder en

~.--'.-

~
~

sk sandhed frem. Denne sandhed består
onl.ighedens struktur ikke kan reduceres
il rigdommen i menneskets forbindelser
en eller til deres hierarkiseringsgrad, at
kteristik ligger i det indbyrdes forhold
ystemer af livsreiationer, der danner sig
til indbyrdes kamp. Undertiden sker
mp under udadtil næppe mærkbare,
e dagligdags dramatiske fOITIler, og øde
ke personlighedens hannoni eller ud
>

w

;c'.-E~~~~r:~~.-_,l~~_r~p~Egh~~~ eE j? , .i!}g.~~n
R~;:~.?-t;}~~~!_~:~~_,.-~e~~",,~ke=~.§,,~ til ;:og::;

besfemmeTheIe

mp. Men undertiden bliver denne indre
Ydsagen og
menneskets

l
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t.lj Z... Uiu.J, ....
~
oretiske analys~ -rad~; os saledes ~dskil~
tre hov~d arametre i personligheden:
menneskets forbin eIser med verden
deres hierarkiseriui"!i:deres-,p!:pereJk
Disse parametre giver selvfølgelIg endnu
fferential-psykologisk typologi, de kan
re mere end skelettet til et skema, som
udfyldes med levende) konkret-historisk
Dette er en speciel forsknings opgave.
der ikke herved....en ombytning, af
n med sociologien, taber man ikke det..,
ke« ved personligheden? ~
ørgsmål opstår som en følge af, at det
der her er tale om) adskiller sig fra den
hedens psykologi ti:lvante antropologis
kulturantropologisme L der betragter
den som et individ, som råder over
ogiske og psykologiske egenskaber, der
lige under individets adaptation til det
jø. Tværtimod kræver vort synspunkt)
ragter personligheden som en n y k v i~
frernbnnges af bevægelsen j det sy
ektive samfundsmæSSIge relatIOner: som
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dens virksomhed bliver inddraget i. På de une må
d7"hcld~Tp;;r~onlighe&;~p m~d at l'remtræcIc
som resultatet af en direkte ophobning af ydre
påvirkninger. Den fremtræder som det, .et men~,
.neske gør ud af sig SelV,ll~Ldet hævder sit m e 1:1;,
n e Sk e l i g e Ibi." Det hævder det i de daglige
gøremål og det d~glige samkvem, i mennesker,
hvem det overgiver en lille del af sig selv, på klas
sekampens barrikader og på slagmarkerne for
fædrelandet: undertiden selv på bekostning af dets
~ysiske liv.
Hvad angår sådanne psykologiske »unclerstruk
turer i personli§~edeni< som temperame?t) behov
og dnfter, erno lOneIle oplevelser og mteresser,
indstillinger: færdigheder og vaner, moralske træk
osv., så forsvinder de selvfølgelig ikke. De viser
sig blot på en anden måde: nogle i form af be
tingelser, andre i de måder) de frembringes og
transformeres på og i de ombytninger af deres
positioner i personligheden: der fremkommer un
der dens udvikling.
Det er således ubestrideligt) at nervesystemets
særlige egenskaber er individuelle og tilmed gan~
ske bestandige træk, men disse træk er på ingen
måde konstituerende for den menneskelige p e r
s o TI l i g h e d. I sine handlinger tager mennesket
bevidst eller ubevidst hensyn til træk i sin kon
stitution: ligesom det tager hensyn til de ydre be
tingelser fol' sine handlinger og til de midler) det
har tit sin rådigh~d til at udføre dem med. Selv
om cle karaktei'lserer mennesket i dets egenskab
af naturligt væsen, kan de ikke spille rollen som
de kræfter.. der bestemmer den motivation til virk
somhed, der udvikles hos et menneske, eller dets
målsætning. Det måske eneste virkelige: om end
her sekundært opstående, problem i personlighedens
psykologi, er problemet om dannelsen af de hand
linger hos subjektet, der er rettet mod dets egne)
. medfødte eller erhvervede særegenheder, som ikke
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dgår i den psykologiske karakteristik af
1 svarer dl dem, tilinLetgør den unatLtrHge funktion" ; i
nlighedssfære.
"
de
har
j
privateienclomssarnfundet,
den
funk"
~
I
get mindre kan behov og indstillinger
I
tion
at
man
hævder
:::i1g
gennem
dem,
hævder
sin
(
!
understrukturer) faktorer eller »modi«
»prestige«.
J
igheden. Således optræder de kun un
Det sidste teoretiske spørgsmM, jeg vil opholde
aktion fra subjektets virksomhed, hvori
mig ved, er spørgsmålet om at erk~I}g~,_ ,~Jg,,$eJ:r
amorfoser finder sted; men det er ikke
som,
Ee~scmlighed, Inde~J~!-'_R-~ykQ!2g!,~P, ~t.in~§.,.d~t
amorfoser, der skaber personligheden;
s~æ~~~n~~~,~~~ _,"_,~~:r: __ "sJ?,?~'~~~~~~!,, .2-~ 9~y~~J.t3'!~4,~n
frembringes de selv af personlighedens
om" sig" st?lv" qg om, c1e,nne . bevi~stheds __ lld\Tikli~g.
D~r ~flnde~' et um-åcleliit ~~~t'~f~~.~b~~Jder:~dre]er
bevægelse. !?~~ne _bevægelse er und~r
n samme formel:"sorn beskriver o~-
sig om udforskningen af clenne proces, De indehol~
der detaljerede data, der karakteriserer etaperne
de mennesk.elige- b~~~~. ~~_rl_~e9r?~:,r.,"
ub· ektet er vIrksomt af hensyn tlf at op
i clannelsen af forestillinger om sig se1v i ontoge
nesen, Der er tale om dannelsen af det såkaldte
Sin "~_l_~.
r r
~f su e' et..
er sjnelisistens af hensyn til at være virk.
6L
legemsskernaJ om evnen til at lokalisere sine intero~
udøve sin l~vs erning, at realisere sin
'\.1
ceptive s'J-nsninger~ om udviklingen i erkendel
1ge bestemmelse. t>en'ne~ornven ing;""Cler
\.
sen
af
sit ydre udseende at genkende sig selv i et
delfe'D e~
ar ersonligheden bliv~;
spejl
eller på et fotografi. Man har omhyggeligt
samtidig ubegrænsede perspe tIver §L
fulgt
udviklingen af børns vurderinger af andre og
kling,
af
sig selv, hvor der først udskilles fysiske kende
nstandsmæssigt-tingslige »behov for sig«
tegn) hvortil senere føjes psykologiske og mo
es, og tilfredsstillelsen af dem fører til,
ralske. En parallelt forløbendc forandring består i,
kes ned til det niveau, der rummer b e
at partielle karakteristikker ved andre og ved en
e r for lIvet, og som bemærkes desto
selv viger pladsen for mere almene karakteristik
f mennesket, jo mere vanemæssige de
ker, der omfatter mennesket i sin helhed og fast
rfor kan fJ-ersonligheden ikke udvikle sig~
holder dets væsentlige træk. Således er det empi
.rammerne at forbruget~ dens udviklin
riske billede af udviklingen af erkendelsen af sig
er nø ven 1 V1S en ars
iiui~ a 'b-e
sine egne, individuelle egenskaber, særlige
selv,
l . eii-'~karelsesproc;ti;"'TO:'<'~kun"--en~'csaaå1'4
træk og færdigheder. l\1en giver dette billede svar
ke izl gr{Ense~." .~~,fiJ;Ii!~;". v·"w~;,i~1;~~;;;-·,... ~f ,,-~~<-,tk<,.
å spørgsmålet om udviklingen af beviclsthecle
t nødvenal'gi "at understrege det? Det er
",
om sig selv, om erkendelsen af »Jeg(.æt?
gvis nødvendigt, fordi en naiv og i vir
Ja,
hvis man forstår erkendelse af sig selv
n udlevet tankegang undertiden fremstil
blot som y i dr n pm sig selv Lim.Q..~~I}hver e;:-'~
angen ti~ princippet »efter beh?::_~<, "~.?,,,m
ke.rl~el~ÆYnd~r_.~~xk~!!i'l!!>~n.j!L~ig.-M'!Y...I!!ed __
~~~·_··_····~·~r--....._..-~ . - .
ar, overgangen tI . et . .ror'6ruge~~amfund",.;l
b.est"lIl.mels!'lLl!L-yl!r~ .Qyexiladiske.~eger:l~kiLqe'Æ
,--M;;~~-t;b-e;~~f~~y~~~'-'~~t--~-d~r ~Ti'~~~r;d~~
~r ,resultat af. en sammenl~gning, analyse, og g~ne-,
gvis sker en omdannelse af det materiBl
iålIs"~n~&~~~_~~~~!nInelse ar-dert'~;;;~tlige~" M~~
g, a; .alles mulighed for at tilfr.edsstille
den individuelle_ b.~y'~~_~,!:he~.~er ikke blot viden,
ov tIlmtetgør egenværdlen af de tmg, der
blot et system af tilegnede betydninger og begre- ~
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ak!;ristisk for clen er en indre bevæ!ieI~e,
ejler b~v'iCgeT§.cn i subj.~~!~. c~et) virk~~
som den .formidler. Vi har aUerede se't,
u;;-~r i de~;;I;;v<J;gelseJ vor viden får
yt~iJJK til d~!1_ Q1:Jjektive verden og bliver
fu14. Andel~ledes forf~old'e~ det sig ikke,-o
an'den--for'bevicisth"ed <~~ _~genskaber) 'sær~

~'~~~l_\ _ ~_~~:~l~}_~g~~'~iler-:-tils~a~de- h~sJ'~lf~:~_; ,,?~~_å ~_> ~,:~t~- El~~ld~ ~_~~ .~~~ _ske:l~~

vIden
om. SIg seTv -og ~~v19~~hecl<
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, forestillinger om sig selv ophober sig al
den tidlige barndom; i ikke-bevidste, san··
e former eksisterer de tilsyneladende også
øjere dyr. J;2et er noget andet~~m_ed. be
orr!. ~~ ~t .~rkende sit» e «. ~
e er et resu tat, et produkt aL at
bTe\;etf:tl som personlighed. Idet den
erer en fænomenologisk forvandling af
for personlighedens virkelige relationer,
sig i sin umiddelbarhed som deres årsag
t.
ets psykologiske problem opstår så snar.t
spørgsmåJene: til hvilken realitet hører
~ ved om os selv? Og hører alt, hvad vi
os selv, til denne realitet? Hvorledes går
t jeg i den ene situation viser mit» e <~
an en mlster
l swer o så: at være
~ig selw<)? At »Jeg«et og det, subjektet re
rer som genstand for sin egen viden om sig
falder sammen, er psykologisk indlysende,
er den psykologi, der går ud fra organis
ldninger, i~k~ i stand til at give en vi
ig forklaring på dette ikke-sammenfald.
g«-problemet overhovedet stilles i den) er
i form af en konstatering a( at der eksi
særlig instans inden for personligheden 
menneske i hjertet, som i rette øjeblik
i trådene«.
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Da psykologien, 1"orst!leligL nok afstår fra at
tilskrive denne særlige instans substantialitet, en
der den med helt at gå uden om problemet og
opløser »Jeg«et i personlighedens struktur, i dens
interaktioner med den omgivende verden. Men
det persisterer alligevel og giver sig nu til kende
som en individet indbygget stræben efter at
træde for dagen, i behovet for »selvaktualise
ring«\
.
På denne måde er problemet om personlighe~
dens bevidsthed om sig selv, bevidstheden om
»Jeg<~et, stadig uløst inden for psykologien. Men
det er på ingen måde et skinproblem, tværtimod
er det et problem af stor vital betydning, der
danner kronen på personlighedens psykologi.
Lenin har skrevet om, hvad det erJ der adskil
ler en »slave) slet og ret«, fra den slave, der til
passer sig sin situation, og fra den slave, der gør
oprør. Det er ikke en forskel i viden om sine egne
individuelle træk, men en forskel i bevidstheden
om si selv inden for samfundsrelationernes s 
s..!:!,p. Bevidsthe en om sit eget »Ieg« er ikke noget
som helst andet.
Vi har vænnet os til at tænke, at mennesket
er det centrum, hvori de ydre påvirkninger focu
seres, og hvorfra dets forbindelseslinjer spreder sig,
det~ interaktioner med den ydre verden, og at det
te centrum, udstyret med bevidsthed, også er dets
»Jeg«, Men sådan forholder det sig ingenlunde.
Vi har set, at subjektets mangfoldige virksomheder
l~'ydser hinanden og knyttes sammeE:-,l Knuder af
de obJektive, efter deres natur samfundsmæssi e,
relatlOner, som et roe nødvendi hed ind år i.
"Disse. knu er. og deres hier_arkier danner netgo det=~
gådeful~e »personlighedens centrum«, SOln vi.kal
der» Ieg«et:._""~ed andre ord, dette centrum lig
1) Se J. Nuttin. La structure de la personnalitcJ Pa.ris
1963, s. 234
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aets væren.
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ys~--;;ll'ksomheden og bevidstheden
edes uvægerli"gt til, at vi må give afkald
or den empiriske psykologi traditionelle,
ske »ptolemæiske« opfattelse af rnenne
rdel for den »kopernikanske~ der betre.g
menneskelige »Jeg« som indbygget i det
system al menneskers indbyrdes forbin
amfundet. Blot er det her nødvendigt at
ge, at i TI cl b Yg g e t i systemet på ingen
tyder opløst i det, men tværtimod bety~
et erhverver og viser sin handlekraft heri.
psykologiske litteratur anføres ofte Marx'

at mennesket ikke fødes som en Fichte'sk

De
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mennesket ser sig selv, ligesom i et spejl
t menneske, og at det først ved at for
til det som sin egen lige, begynder ai
sig til sig selv som et menneske. Disse
r ofte kun forstået i den betydning, al
t former sit billede efter et andet men·
rbillede. Men i disse ord er der udtryki
nderledes dybt indhold. For at se det er.
endigt at gengive deres kontekst.
n vis måde, - begynder Marx den eite~
, - går det mennesket, som det går va
ad er det for en måde? Det er åbenbart,
nkes på de relationer, der tales om i den
ledsager denne note. Det er varernes
ioner.
består i, at den ene vares na
geme bliver formen, spejlet for den an~
værdi, dvs. en sådan oversanselig egen
den, som aldrig lyser ud af dens stof.
tter da også dette sted således: »Men
iver Povl med hud og hår, i sin povlsk'e
d, for ham til fremtrædelsesformen for
nneske.«l (Leontjevs fremhævelse) Men

arx. Kap'italen, 1. bog 1, s. 149

mennesket som art, som artsv~s_en, betegger ho~
l\farx ikke a;ten h;-;no sap-iens, me~ '''~i~t menne
, skelige san1fund. I def,~Tdets"pef50iiiflcerede for-
mer, ser mennesket da også sigselv som men.!l..§~ .
'-P~blemet dcl~-~meillieskelT~ »Jeg« hører' til '
dem, der undslipper den videnskabeligt-psykolo
giske analyse. Mang,e falske forestillinger, ?_~~~..har
udviklet si[JE=~_n 'lQt-JljyfQfQi!~n-'_:Qå-~Ee;~o_nli&

hedSfonkTIingen§_.~~i!"~Æ~=~~~~~~pær~!_~~

~~eE_t!L~ På dette niveau optræder person
ligheden som et individ, der er udviklet (»gjort
mere kompliceret« - O. a.), men ikke omdannet
af samfundet, dvs. har fået nye systemegenskaber
i det. Men netop i disse sjne »mrersanselige« egen~
skaber ~dgør det genstanden for den psykologiske
.J1aenskab.
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milien eller endda i vore laboratorier, men giver
det tværtimod tilbage til psykologien.
'
Men tilbagegiveIsen af det hel~ menneske til
den videnskabelige psykologi kan kun ske fyldest
på grundlag af en speciel undersøgelse af de ind
byrdes overgange mellem niveauerne, der sker i
løbet af m;lviklingen. En sådan undersøgelse m~
afvise d~n id~~_ at man k;,-n-b~t~agt~··di;s~-ni;~~~r
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l <r. 1 det kan kun reahsere s<g selv ved hjæl a de under:.. ~
~~_;;;,llig~ell. M~' !~.t~_e.:r-u:r) o en a ænger det af d,!"!:_" \
Stedes bestar opgaven or un ersøge sen a
niveauovergangene i at studere de mangfoldige

l """"ifJh':.ieste

i

har kaldt disse sider afslutning, er det
opgave at udlede slutninger, men sna
~~:ltseE~c".~~~._YlS~X~~,.J2~I~-R~lb:.:
.. pette viser
min mening ved en undersøgelse af de
, man kan kalde niveauovergange.
n uden vanskelighed fastslå forskellige
studiet af mennesket: det "_~_~oJ9,gJ~~e:
nesket viser sig i sin egenskab af legem
ligt væsen; det I:sz~-?:.?Æ~~_~.!liveau, hvor
der som subjekt for åndelig virksomhed,
t det s.?.Ej.<al~l hvor det viser sig som den,
erer de objektive samfuncisrelationer, den
historiske proces. Disse niveauers samek- \ _
ller også spørgsmålet om de indre reIa- i'')
r knytter det psykologiske niveau sam~
det biologiske og det sociale.
psykologien har haft dette problem for
ndelige tider kan det helt op til vore
anses for at være løst inden for denne
. V anskelizhedeE_}~gg~! _i, _9:_!J~~,_~! _~"':lP-:
viaen~kabelig løsning) kræver det en
" , " " ' " ' " . ' " " ,,'~. - " - ' " " ' · " ' - T ) - - - ' - " "
fra. de ~ecifil":Ke. inter
~og~f;;=rbGd~T;;-~h;~"s'~bI~kte';'--'der skabex:

Cfe -a1?straktion

,;;",:,

niveau .altid " forbliver .tl.€{tøreni!§.,JlleJl \

sleT ikke·-;educ-e-re~deT~ene~tIIdetan'det·.-Dei inCl
lyserid-e~he;r;1S~-;'-~igs;-rlig tydelfit:-;;[r- man stul
i
derer ontogenesen. Hvis barnets biologiske tilpas
I
ningsprocesser
(der yder et afgørende bidrag ved
perceptionens og emotionernes tilblivelse) træder
;
frem i første plan under de første skridt i dets
I
psykiske udvikling, så transformeres disse tilpasningsprocesser senere. Dette betyder selvfølgelig
~kke, at de simpelt hen holder op med at fungere;
1et betyder noget andet) nemlig at de kommer tjl
at realisere et andet, højere virksomhedsniveau,
~g heraf afhænger også målestokken for deres i
_rag pa en ver giVen etape af udviklingen. Følgelig
ligger der en dobbelt opgave i at undersøge de
muligheder (eller begrænsninger), de skaber. I den
ontologiske udvikling reproduceres denne opgave
til stadighed, og undertiden i en meget skærpet
form, som det for eksempel er tilfældet i puber~
tetsperioden, hvor der indtræffer nogle bratte bio
r
logiske forskydninger, der lige fra begyndelsen får
I
psykologisk transformerede udtryk, og hvor hele
I
spørgsmålet består i, h vad d e e r u d t r y k f o r.
,
i
Men lad os lægge udviklingspsykologien til
side. Det generelle princip, niveauernes relationer
, l til hinanden er underlagt, består i, at det aktuelt

s~::~i5'Ii[riifi~~;LYi.r~·~ligE~'::;;::~Cme~,

_

l

.rne-. Kategorien. virksomhed. indehol~er,.
"~-;top '-~enn_e~ ~?str~~.tl~n~-~~~}~i~føfg~- A'
EJot jkke'iJiidir "d~t'k,.;gkr~t~s;16]el,!s
w

II

__ ......

_."._~_.L

·~d;n ~om vi møder det i arbejdet, i fa

....

,)

'~,J'

t , '_",

>

", ,1<

, 1.."';'-

r disse realiseringer, der giver processer~
t højeste niveau ikke blot deres konkre
men også deres individualisering.
gtigste er, at man -ikke taber det forhold
t vi ved undersøgelser af niveauovergange
at gøre med en ensidig, men med en
dertil spiralformet bevægelse: med dan
højeste niveauer og »aflejring« - eller
ng - af underliggende niveauer, der på
e betinger muligheden af en videre ud
systemet -i sin helhed. Undersøgelsen af
rgange forbliver på denne måde inter
r og udelukker samtidig muligheden af
e dette som en reduktion af et niveau
et eller en stræben efter at finde deres
e forbindelser og koordineringer. Jeg
ger dette særligt, for hvis i sin tid
nge omtalte den psykofysiologiske paral
m en »rædselsfuld« tanke, så er reduk
i vore dage hlevet en virkelig rædsel for
n. Denne erkendelse trænge; mere og
m, også i den vestlige videnskab. Ud fra
e af reduktionismen er den generelle
n måske blevet skarpest formuleret af nog
e forfattere i et nummer af det interna~
sskrift Cognition (1974): d~t_~est!'..tl.!t~!
!!f!ukt_io'!1iEJ;§J} er 4fJ..:,!:~J:!z;l!~~:i~.lE!L;!!l.<f.!~'!,:"
(S. Rose and It. Rose, vol. II, nr. 4.)
det faktisk. En videnskabelig løsning af
om det biologiske og det psykologiske,
logiske og det sociale, er simpelt hen
den for den marxistiske systemanalyse.
r det positivistiske prag-ram om »Enheds
en« {med stort begyndelsesbogstav!L der
rer at skabe en forenet viden ved hjælp
selle kybernetiske og matematiske (mo
maer, da også haft tydelig fiasko.
disse skemaer faktisk er i stand til at
ammenligninger mellem kvalitativt for
skellige fænomener, er det dog kun på et bestemt
abstraktionsniveau, hvor disse fænomeners speci
fikke træk og deres indbyrdes overgange går tabt.
Hvad angår psykologien, så bryder den i den for
bindelse endeligt med menneskets konkrethed.
Når jeg har sagt alt dette, har jeg selvfølgelig
først og fremmest haft forholdet mellem det psy
kologiske og det morfofysiologiske undersøgelsesni
veau i tankerne. Men man er nødt til at antage,
at det ikke f?rhold~;: siganderJed~sm~dcleii'fc;r::
psikologisknlvJ'a;;::,,:"

..

_oe_,
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o""
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bi~g~Is_~~, _4~_i~'~~jJsterer _mel!crn d_~~ sociale- og,,~~t

u(rTra'-marXisfiSke"'~osTtioner'''1~aillkke-'gke~.uafFlæn:ø
,.~,__,.~~
._~JL.,., .._,......,,_,.. _o,,_,
, .~_

I vor videnskab er de socialpsykologiske pro~
blemer beklageligvis de mindst gennemarbejdede
og mest propfyldte med opfattelser og metoder,
der er hentet fra udenlandske undersøgelser, som
har stillet sig til rådighed for den Dpgave at søge
et psykologisk grundlag for retfærdiggørelsen og
forevigelsen af de mellemmenneskelige relationer,
der er skabt af det borgerlige samfund. Men en
omformning af den socialpsykologiske vid;;;,k;b
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gii'taf den ene eller anden almenpsykologi~
fattelseaTnmennesket:=a:f"aerl""roITeTmeniieSkedan
...
.._-'-.,.__
ne sen, som mennesKets -forbIndelser med verden
geJ·relaiT?ner" 'a~t i~Cit;;ed~~).~

,~" v'r="~_~" •• "o==~,_~_"~w~

spille_r~_ og som f~embrin~es , aJ_~,e sanUun(lsmæssi~

-------=j-"'

_

~-'~N~r·'~~~·t;e·~k~·r"~~~~';~ p~rspektiverne for den
psy kologiske videnskab som den videnskab, der
danner centrum for mangfoldige indfaldsvinkler
til mennesket, kan man derfor ikke se bort fra det
faktum, at denne centrering sker på det sociale
.niveau - E,ræcis ligesom det er på dette n~

-_...:::.

~ets Sfæbne også finder sin løsning.
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