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SOCIALSTRUKTUR

GENESE OG FUNKTION AF SOCIALFORBINDELSER OG KOIQWNIKATIV-ORIENTERING
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I den indholdsmæssige (s.94) karakterisering af de artsspecifikke
betydningsenheder for den globale betydning af "andre dyr" vil der i
forhold til de tidligere omverdensbetingelser ophævelse og videre
differentiering i tilslutning til vores foretrukne redegørelse være tale om
"dyriske" betydningsenheder som eksempelvis tilbagegriben og på samme tid
vil det (side 113) "kommunikative" eller "sociale" aspekt ved li vsfunktionsfeltet være implicit behandlet. "Kommunikation ll og "Soc ialstrukturer" som
differencieringsprodukt ved det psykiske har ikke desto mindre under deres
fremkomstbetingelser den fylogenetiske særegenhed i deres væsen og deres
prioritering, og man vil kun kunne erfare dem adekvat hvis man analyserer
det "sociale" i en funktional-historisk sammenhæng. Jeg vil derfor endnu
engang gribe tilbage til overgangen fra det førpsykiske til det psykiske
trin i livsprocesserne.
"Andre organismer" vil altid forekomme objektivt i forhold til
organismens omverden. Det kOIIlII1er sig af at IIselvreproduktion" som central
specifitet ved livsprocessen bevirker at enkeltorganismen ikke er bærer af
den fylogenetiske udvikling - men derimod populationen. Hermed er det endnu
ikke sagt, at den anden organisme på forhånd tildeles betydnigen
"organisme", Ydermere er dyrenes genetisk set tidligste påvirkning af
hinanden på "kinesi"-stadium , med tilfældige massebevægelser af uspecifik
"psykisk" art, bestående af vekslende rumlige stød og tryk,
temperaturforhøjelser ved særligt kraftige dyreansamlinger etc., hvorved
kontakten mellem dyrene sker pga. ydre tilfældige betingelser (vand, vind,
tidlige økologiske tilstande). "Kommunikation" er der endnu ikke tale om
under sådanne vekselvirkninger mellem organismerne. (vgl.MI,S. 199 f).
Hvilke udviklingsforudsætninger må være opfyldt ved det psykiske, således
at den tilfældige ydre kontakt, kan blive en speCifik kontakt hvorved
organismerne indvirker på hinanden? Åbenbart er en sådan kommunikation som her implicerer forskellen mellem organismer og ikke organismer - ikke
mulig at betragte på et funktionsniveau hvor gradueringsorientering og
afsondring/identifikation er mulig. Ydermere forudsættese funktionsniveauet
diskrimination/organisation:

,
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Først da er den l'signalformidlede ll

orienteringsaktivitet en principiel særkendetegnskombination til
"rea l abstraktiv" generalisering af egenskaberne ved" andre dyr, og hvorved
divergenserne ved de ikke-organismiske omverdensbetingelser
"repræsenteres" .
Men nu er en ren specificering af den særlige Ilbetydning ll , dvs.
aktivitetsrelevans, som andre organismer har haft i forhold til tidligere
omverdensbetingelser ikke "kommunikation" eller "socialforhold" i egentlig
forstand. Her må (vi i tilknytning til en ubetvivlelig forforståelse kunne
sige) ydermere (kun i forholdet mellem organismer, ikke en mulighed i
forholdet mellem organisme til "ikke-organisme" omverdenen)være
Reciprokitet (gensidighed, omvendelighed) som betydningsmæssigt kan
henføres til en (side 114) "dialogisk struktur for informationsudveksling", alså må der findes en "bidirekte" (dobbeltrettet) InforJlJlltionsstrom
mellem organismerne (vgl. IIP I, S.156 f). "Kommunikation" er en optisk,
akustisk etc. "sende-modtage indretning" mellem org'anisTl1erne, hvorunder
hver enkelt orgeJnisme er ligeværdige som "afsendere ll af infor:ma.tiDn~ og
"modtagere" af information fra andre organismer. Den objektive betydning af
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enheden, er her så specificeret som "social betydning", f. eks.

<inden for

adfærdspsykologien): "Signalpirringen" er specificeret som "social t
signalll, eller r'Udløser" <Begrebet "udløser ll bruges her på samme måde som
usocial" signalpirring) .

Når man vil finde ud af , på hvilke betingelser kommunikationen mellem
dyr har udvikliet sig evolutionært, så må man som det næste spørge efter
funktionen som giver kommunikationen en social betydning i
overlevelsesprocessen. Som den mest elementære funktion af denne art, kan

man fremhæve summen af aktiviteter hos forskellige dyr, og p~ hvilken måde
forskellise former for koordination af de dyriske aktiviteter har udviklet
sig, med differentierede former for beskyttelse, "lettelser" af
livsprocessen, Il hjælpen" og Il understøttelsen" af dyrene under hinanden
(vgl. M I, S, 202 ff), Et yderligere aspekt ved kommunikationen mellem dyr
(på trinnet af "tillært" interaktion) er den endnu ikke tillærte (ikke
tilsigtede, men faktiske) biologiske relevante funktion som gennem et
bestemt dyr ogstJ vil gælder for andre dyr (feks. vil et "advarselsskrig"
fra en bestemt fugl, der overraskes af en f j ende, fremkalde "flugtreaktion" 4""",
hos andre fugl e) .
'l·j
IJDlidds1JJ.ri synss dsl fornyftigl .1 forbsdrs dsn hsrliggsnds "sori.ls"
fl/nktion i forhold lil org.nisOlp.-popl/lalionsns oprslholdslss. O,'g førsr
srklæringsn ODl al I/dbyggs sn sJd.n fl/nktion lil slors vanskslighsdsr i forhold
til dsn 'nassisks" DlI/!.lions-Dlsk.nik "g sslsklion, og SODl viJJs h.vs førl in
sn ændring og sn vidsrsl/dvikling af dsn svoll/tionsleorslisks opf.llslu,
8sslsDlIs "'JI/lanlsr" forslJs! i forhold lil sn dfsktivissring af
kOGiDll/nikalionsn DlSJJSDl dyr, vil nSDllig ofls pJ ingsn DlJds førs lil sn slørrs
forpl.nlningssandsynslighsd for dsn individI/slis bærsr .f DlI/I.gsnsl, Dlsn
I/dsll/kksnds lil SIØNS forpl.nlningssandsynligMd DlSJJsDl ds kODlOll/niksrsnds
'~.rlnsrs", ~psrisll Iydsligl sr dsl i dsl .llsrsds ssls skssDlpsl Dlsd
"adv.rsslsskrigsl', hvori dsn 'advarsnds" fl/gl rsnl faklisk foranlsdigsr ds
.ndrs fl/gls lil flugt, lil lidsr gør "fjsndsn" opOlærksoDl pJ sin sgsn
sksislsns, og .llsJ inogis tiJfælds "sndsr Dlsd' .1 fONings sin sgsn
forplanlningss.ndsynligMd, ilsn ogsJ af ssksl/al.kiivilslsn, SO))} frsDlvisl
(s, 93), forhøjsr iUs i sig sslv "ovsrlsvslsssrhanrsn' for ssksl/.lp.rlnsrsn
sslv, ))}sn 'sUrs" kl/n sflsrkomDlsrns, og virksr sJJsdss kl/n SaDl sikring af
oprslholdslsen af del ovsrordnsds org.nis))}s-popl/lalions syslsOl, tJndrs (side
115) kODlDll/nikalionsforDlsr givsr iUs kl/n dsl snkslls dyr - Dlsn aJJs andrs
bsslæglsds dyr - sn sslsklionsfordsl sir, (vgl Hf l, S,I18 f)
l brsd bslydning k'.n dsl f.slsUs .1 sslsklionsprinrippsl iUs sr
.nvsndsligl lil forkl.ring .f dsn fylogsnslisks freDlkoDlsl .f "koDlDll/nikalion"
.og ds sori.ls saliDlMhi!!ngs DlsJJsm dyr, for sJ vidl dsl drsjsr sig ODl .1 forslJ
ds))} saDl "konkl/rsnrs" DlSJJsli individl/sJJs dyr, ldsl DI.n iUs dssl" Dlindrs, nJr
dsl handlsr ODl forslJslss af svoll/lionsns 'rslning' I/dsn.1 lillæggs d~n sn
"ibosnds" I'iDlDlansn/) "slrl/ktl/r', holdsr f.sl i sslsklionsprinrippsl og anssr
del for I/srsl.llsligl - I/afvissligl, sr DI.n indsn for dsn Dlodsrns biologi nJsl
freDi lil sn sl.dig I/dvidslss af sslsklionsprinr.ippsl, idsl m.n iUs længsrs
saDl "sisDIsni" vsd sslsklionsn bslriiglu snksJl org.nis))}sr, Dlsn gJr I/d fr•• 1
sori.ls d.nnslssr (snhsdsr 1) SODl sJdan slJr i si' konkl/rMrS forhold" lil
hfn.ndsn, og hvsr sori.lsnMd h.r sn "sslsklionsfordsJ' i forllold lil .ndrs
sori.lsnhMsr, og indsn for hvilks dsn gsnnsDlsnilligs forpl.nlningss.ndsynligMd forh;ljp.s for .JJs org.nisDlsrns SOOl lilhøn S.DI))}S soc.ial-snMd, .r sin
ydsrsls konssk'vsns vil dsl, .1 opf.lls dsns.))}leds .rl som et "element" i
selektionsprocessen, førs lil opgivslssn .f dsl svoll/lionslsorslisk'.'
i'FNii'fin~ifjfjnc.ip, fordi dsn fylogsnslisks I/dvikling hsr sr si resultat af
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"mellemartslig" b,nkurence, inden for hvilken ;;Jle eksisterende ,uter sætter
sig igennem i forhold til hinanden, og de sOl!! disponerer over de forholdsvis
mest effektive ,'ommllnikaUonsformer og sociale sammenhænge set med henblik pJ
s,vstemopretholdelsen ved hele arten overlever, - .'g af denne "mellemartslige"
konkllrence kommer "gs.1 den impJicite ligestilling meJle!» arterne eJler poplll.-

Uonerne,
!'led denne konuption er det "klassiske" selektionsprincip forstJet so,v "den
salllme arts" konkllrence og specielt forhøjelsen ilf forplantningssands,vnligheden
hos den bedst "tilpassede" enkelt.'rganis,vf?n ikke sat Ild af kraft, filen derilllod
blevet hævet op til et lIIere oRlfatlende print:ip - hvorved bestemIIIeisen ar"
selektions-forholdenes forskellige gen;;ralitetsnivealler hos organis!»erne hh v,
sociale dannelser er en opg.ve for den videre forskning {I'gl, Schllrig,
"Gegenstand Ilnd Geschichte der Soziobiologie", 1919),

I

:\

Da den dyriske kommunikation som s~dan ikke er medtaget inden for det
psykiske, men derimod er udviklet som et aspekt ved den indre differentiering indenfor den almindelige fylogenese, må den reciproke
"social betydning" være opst<;'et under ikke sociale bGtingelser, Man har
forst~et denne tilblivelsesproces som en funktioDsvekslen fra oprindeligt
ikke sociale handle-aktiviteter, som gGnnem sin biologiske relevans for det
handlende dyr (set gennem det nævnte evolutionære gennemslag) er blevet til
en social "sigDalfunktioD" som specifik artskommunikation mellem mellem
dyrene, og som på vegne af total populationens effektive opretlioldelse
gennem omvendingen af den overordnede selektionsproces, har
selvstændiggjort sig i den fylogenetiske udvikling, Denne omvendingsproces
i handleaktiviteten (" adfærdshandlinger" ?) angående .. sociale signaler"
bliver inden for adfærds-psykologien o.a. kaldt for "ritualisering"
Som "foretrukent " ansatspllnkt for en lignende fllnk'lionsvekslen er sJdanne
adfærdsaktiviteter, SOIll i sig selv slJr over i (side 116) en Ilmiddelbar
"liv!;nødvendig" og "selvstændig-gjort" akUvitetslldlØser for det enkelte drr,_
og har der!»ed "fristiJlet" andre fllnktioner, SOIll dyriske "intentionshandlinger", det er dog klln aktivitelsansatser; og ikke den lot.le .dfærds.ktivitet
der m.nifesterer sig sJledes - hverken 'ParJ'ingslegen" eJler "lJllgtrefleksen",
lindre dyr viser ved en s.1dan aktivitet en "tiIb.gekobblet" respondering (det
gælder ,'Iln org.nismiske·systelller der h.r det SOIll mulighed), v"d sllmmen .f de
fremstiJlede forpl.ntningsfrelllmende "kolJllllllnikative" fllnktioner, som h.r en
"fllnktionsbetydning" for de .ndre dyr 11Iht,' koordinering .(deres aktiviteter,
Derigennem bliver de oprindeligt ikke-sori.le .nivileler næs len
"selll.ntiseret ' {Jogisk fllMerel n, .ltsJ til "Ildlryksbel'ægelser", SOIll er
(objektivl) "forsIJeligt" for de .ndre dyr, og hvori del "sendende" dyrs
lilsl.nd (fel's, p.ringslysl) eJler ogsJ beslelllle biologisk relevanle
olllverdensforhold (fel's, ".dv.rsel" 011I en fjende) vises SOIll "soci.l belydning",
del vil sige, SOIll fører lil "belydningsrellede" komplilllenlær.kliviteler (kn.ld
eJler flllgl) , GenneIII den sJIMes indvllndne nye "sociile" fllnktion, fONndres i
sig selv den oprindelige evollltionære h.ndlingsiklivitel, idel der i den
fremlræder sJd.nne særkende"olllbin.tioner SOIJl fører lil il den orienteringsbe-

tydende 'sociale' signalfunktion bliver sæligt Afaldende, entydig, specifik
elc" og dermed gør delletler for de indre dyr .1 "forsIJ, medens .ndre
særkendekolllbinilioner, SOIll h.r indeholdl biologisk relev.nle ".dfærdshandlinger" tnder i b.ggrllnden, raraJlelt IiI en sJd.n forandring .f "senderen",
forandres og specificeres ogsJ evnen IiI modiageise og forarbejdning .f
"soci • .le" orienler ingsbe Irdninger, i processen hvorllnder lIIodligelses-or ienle-
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ringsfellet .'rg.niseres, .'g hvori der s.mtMigt fremkommer me,,' og mere
specifikke forbindelser Ul funktionens 'reciproke" responderingsaktiviteter,
altsJ en overføring af "n/odtagelsen' til den tilbagekoblede 'senden' i den
overordnede dyriske kommunikation, Hed en sidan specifi cer i ng af
orienteringsaktivitetens indhold af "sociale' betydningskonsteJlatione son>
optisUakustisk 'l:ommunikativ-orientering" (Sf, S,11 f) fremstJr et nyt niveau

i genspejlingen af realiteten gennem informationskondensering (forstærkning),
og dermed ogsJ en ny stØrrelsesorden i organismepopulationernes evolutionære
prrogression (til dette afsnit vgl, H 1, Kap 2,3,2, S 18 ff og HP 1, Kap 4,2,
S,I18 ff, hvor mange anskueligg,lrende eksempler kan findes),

DEN SOCIALE FORBINDELSE I FORPLANTNINGENS FUNKTIONSKREDS
(seksualkontakt. familiedannelse) OG I LIVSSIKRIHGENS
FUNKTIONSKREDS (aggressionshæmning. territorialforhold etc).
Hvis vi vil medtage den indholdsmæssige karakteristik af den sociale
betydningsforbindelse i vores fremstilling er det næste vi skal fastsl~,
selvom der godt nok finder dyriske kommunikationsprocesser sted mellem
(side 117) forskellige arter (i specielle tilfælde er der endog kommunikations forbindelser mellem fjende og bytte), at kommunikationen mellem
artsfæller har en ulig højere relevans for den evolutionære udvikling, da
det kun er mellem samhørende arter der kan disponeres over og udbygges et
ens repertoire af sociale signaler, og som indeholder mulighedenden for den
nye kvalitet af informationskondensering (forstærkning) (vgl. KP I, 8.158)
Ved livsaktivitetens indhold hos en art, er det igen "forplantningens"
betydnings og funktionskreds der gennem udbygningen af socia1forbindelserne
har en sulig relevans, Hens den seksuelle korpulation hos meget primitive dyr
):un er en forudgJende kontakt, som ingen forbindelse kræver niellem dem, og
hvor der ingen yngelple/e-'instinkter" findes, dannes der i fylogenesen ( i
forbindelse med de artsspedfikke livsbetingelser) almindeligvis relativt

langvarige forbindelser æellem kvindelige og mandlige seksualpartnere - samt
æellem 'forældre" og yngel, og indholdet er et stort antal reciproke sod.le
betydningskonstellation,'r og en differentieret Sender-Hodtager-Koordinering,
'Familien" er Jbenbart en v,psentlig grundkonsteJlation ved sociale
forbindelser og betydnings):onsteJlationer, i det den har antaget forskeJlige
oprindelsesformer i den artsspecifikke ollJVerdens udviklingshø/nelse (fel's,
'pardannel se', 'famil iegrupper ", 'm.'drefamilier', 'f,pdrefamil ier' vgl, H 1,
S,210 og f8, S, 186 ff),
.
.
Herudaf har ogsJ "livssikringens" betydnings- og funktionskreds for sociale
kontell~tioner mellem artsf,pJ1er udviklet sig, fif speciel relevans er de
mangfoldige fort,er for "sociale signaler' med aggressionshæmmende indhold: Her
er der gennem specifiki:e udtryksbev,pgelser (inden for adf,prdspsykologien
kaldet "underkastelse', 'ydmygelse") hos de svagere og underlegne .rtsf,pJler
som heA/mer de .1Iid stukere eJler overlegne dyrs .ggressivitet, sJledes.t
der ikke livstruende 'livstruende" sk.der pJ 'senderen" - /lvilket der h.r en
Jbenb.r 'arisopretholdende' effekt (vgl, H I, S, 80 ff), Henover dette d.nnes
der ogsJ .ndre soci.le betydningsforbindelser, SO,~ feks, 'truslen' og dens
reciprok "tilb.gelr,pkning" hos det truede dyr etc" Bem,prkelsesv,prdigt herved
er, at h.ndlings.ktiviteten - som her er blevet ritu.liseret som 'social
orienteringsbetydende ' udtryksbev,pgel se, hoveds.geligt st.mmer fra.
forplantningens funktionskreds, SJledes er mange er '.ggressionsh,pmmende'
sign. ler fremkommet gennem ritu.liseringen .f seksueJle aktivileter mens
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"præssntationen" fre/;hJ:ves som sekundære ~rtss«rkendetegn (vgl, EB, S, 180 f)t,luJigvis for .t .nu.liseringen .f seksuelle behovsdimensioner og
.ktu.liseringen .f ".ggressive" behovsdif!lensioner ikke sk.l f N veksles .f
t,lodt.geren, d. deres overordnede betrdningsenhed ikke er forenelige i deres
JA" tivi tet.so,1Jsæf.ning,
SOIlJ en slJgs "rumlig" orden j sJ)ci.ilforbindelsen findes der, hos lunge
forskeJlige dyre.rter, inden for livssHPingens funnionskreds en (genne,~
bestemte tegn, feks, "duftsign.ler " ved hundes urin)(SlDE 1/8) ,~.rkeret ,
.fgrænsning .f beslemte revirer til bestef!lte dyr, eJler dyregrupper, det'
sJk.ldle 'ierritorieforhold", Der; biologiske funktion.litet ved et sM.n
territori.1forhold findes feks, ved.t dyrebest.nden i et beste,~t oAlrMe iUe
bliver for stor, ,;vorved den fJeJlel,utslige "konkurente" OfJ nuingsi'ilden
iM,~indskes - ,'g fir derved et forløb .f "I,indre forstyrrelser" .'ed
'1' tsopretsholdelsen, reduktion.f de f!lellem.rtslige iJggressions.ktivite/er
(hvor for dyr k.n bev.re deres ten i t,'r ium "uden. t kæmpe for de t"), Derved ses
ogsJ hos visse .rler rel.tiv "k.mpstyrke" hos dyrene, iJlt efter om de belinder
sig pi eget territorium, eJler er tr~ngt ind pi en .ndens: "FremfJede" dyr
bliver tiere hurtigt sliet pJ flugt, flellefJ territorieforholdenes soti.le
org.nisering og f.mil iefJok/'e,7s sod. le org.nisering findes der overl.pninger,
idet feks, en beste,~t f.miliegrupper gør krn pi et "f.milie-territoriu!J" ett,
rTerritoriforhold vgl, fll, S, 201 f),

Problemet Dm hvorvidt den sociale organisering under livssikringens
funktionskreds er underlagt det specifikke omverdens selektionstryk der har
frembragt familieflokken under forplantningens funktionskreds, eller Dm man
kan forstå det som selvstændige/uafhængige udviklinger, er relativt uklart.
Vi tenderer for indeværende imod det standpunkt i diskussionen, at inden
for dannelsen af den "familiale" socialorgaI!iserings enhedsbegyndelse,
eller endda tidligere socialorganisering, vil de naturligt tilhøre
livssikringens funktionskreds (Dg sekundært vil de indtræde i et vekselvirkningsforhold med familieflokken). Der er mange der taler Dm, at Jbne
anonyme flokke med stort individantal, kun pJ grundlag af deres artslighed
vil optræde som flok, pga. den allerede tidligere skildrede blotte
l'

fysiske U sam:mentrængni ng, feks.

It

stimedannelser 'l hos fisk eller insekter,

Dg at dette også gælder for lukkede anonyme flokke, hvor de kan kende deres
artsfæller på "territoritale" kendetegn eller specifikke dufte etc., Dg
fremmede artsfæller fra en anden familie vil blive bekæmpet eller dræbt
(vgl EB, S, 188 ff), Pardannelsen Dg "familien" er derigennem godt nok et
element i den omfattende flokdannelse, men fanger (forstår) ikke hvorledes
udspringet fører til de overordnede flokkes udformning Dg forandring. Den
skildrede mellemartslige socialorganiserede regulatioDsform, så som
lIaggressionshæmningll etc. har som differentiering inden for livssikringens
funktionskreds bevirket familieflokkens fremkomst, hvorved de selvstændige
socialaktiviteter i forplantningsfeltet her forstås gennem "ritualisering"
som er blevet "funktionaliseret" inden for livssikringsfeltet
("sociogenitiale signaler", EB, S. 176 ff),

SOCIALINDHOLDET SOM AKTUALISERING AF ARTSSPECIFIKKE
SOCIALSTRUKTURER; KATEGORIAL DIFFERENTIERING PÅ
POPULATIONSNIVEAU, SOCIALSTRUKTUREN OG ENKELTINDIVIDET

-5

LI

'LI
KAPITEL

.:3

Det dyriske social indhold, såvidt som det ind til videre er fremstillet,
er endnu ikke individualiseret som et bestemt indhold mellem bestemte dyr
(sådan en individualisering forudsætter læringsprocesser og vil derfor
først indtræde og blive behandlet i det næste logisk-historiske trin i
vores rekonstruktion af den psykiske genese), men har et "typiseret"
indhold. Det fylogenetiske grundlag for socialindholdet er genetisk
fastlagte artsspecifikke betydningsstrukturer, der gennem deres
specificering, gennem vekselvirkningen af betydningsstrukturen i forhold
til hinanden har karakter af reciprok "socialstruktur" . Kommunikaqonen
mellem dyrene er derfor på dette trin en aktualisering af bestemte
reciproke betydningskonstellationer som er præformerede artsspecifikke
betydningstyper. Idet socialstrukturen er en "betydningsstruktur, gælder
alt hvad vi før har sagt angående orienteringsaktiviteten, , organisationen
af orienteringsfeltet, fremkomsten og funktionen af emotionalitet, dens
differentiering i behovsdimensioner, betingelserne for behovsdimensionens
aktualisering og betydning, forholdet omkring handlings- og orienteringsaktivitet, emotionalitetens orienteringsledende funktion, den heraf
differentierede "orienterings-betydning" og primære "handlingsbetydning"
også her. Herudover har den "sociale" betydningsstrukturs sideordnede
orienteringsaktivitet og den emotionelle vurdering den særegenhed, at de
også stå i et reciprokt "gensidigheds-forhold" til den sociale betydning:
Et særligt niveau ved "analyse-syntese" orienteringsaktiviteten fremkommer
ved omvendingen af virkelighedsopfattelsens "organisation", og den sociale
tilbagekoblingsproces informationskondensering og særligt den strukturelle
egenart af "social" information; men ogsA en specifik form ved
behovsdimensionen og dens aktualisering, i det bestemte dyriske aktiviteter
kan blive omvekslet/gensidige med andre dyrs "behov" og det kan kun
"tilfredsstilles" gennem kommunikation. Behovsdimensionens "soc iale"
karakter kendetegner altså ikke en bestemt slags behovstilstande, snarere
gives nødvendigheden af den "socialeII, eller "rec iproke ll , karakter fra den
overordnede betydningsdimension, som bevirker en omsætning af behovsaktualiseringen i en "betydningsrettet" akti vi tet. Idet "signalformidling" med
udbygningen af sociale signaler, altså de optiske, akustiske etc., er et
grundkendetegn ved psykiske processer, og først nu på samvittighedsfuld
måde "er kommet på begreb" som signal udveksling, er uddifferentieringen af
socialstrukturen <SIDE 120) et væsentligt kendetegn ved den fulde
~udfoldelse af det psykiske. ~
Gennem udbygningen af den funktional-historiske rekonstruktion vedrørende
den dyriske socialstruktur er det gjort tydeligt, at vores tidligere
karakterisering af fylogenesen som vekselvirkning mellem enkeltorganismens
systemopretholdelse og opretholdelsen af den overordnede population (S. 114
f) behøver en differentiering: Mellem den fylogenetiske enhedsproces,
populationen som potentionel bærer af evolutionen, og niveauet for
enkel torganismerne er der indskudt et "mellemniveau": den dyriske socialstruktur og dennes systemopretholdelse. "Socialstrukturen" er, i livsopretholdelsesprocessen, på den ene side overordnet enkeltorganismen, idet det
ikke her er deres individuelle systemopretholdelse, men kun deres
gennemsnitlige <under forsømmelser som feks. "ofring" af enkel tindi viders
"eksistens") systemopretholdelse der optimeres. På den anden side er
socialstrukturen underordnet den evolutionære enhedsproces på populationsniveau, på gru~dlag af den modsatrettede informationskondensering der
gennem mutation og selektion betinger den fylogenetiske "tilpasningsproces"
en ny størrelsesorden.
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"poplJlætion"

b~h;v~r ~n nærnln~ præds~ring

v~d p,'plJlætion~n

er

i

d~nJ7~ sæm,.~nhæng:

So,w
der skæl
b~trægt~s, nI~n d~rimod sociæIstrlJk/lJr~n ~II~r ært~n som "'rplæntningfæII~sskæb, hvor d~r~s IivsmJd~ kæn kæræktniseres g~nn~m ~n b~st~m/ form for
sociæIstrlJktlJr (ælts: næsten "I'~ns~t" for ~nk~Itorgænis, ..n), hvorv~d d~n - son>
fremstIII~t - med sin speci~II~"tIIpæss~d~" sociæIs/rlJA'tlJr vii sætt~ sig
ig~nn~n> ov~r for ændr~ ært~r i s~I~ktionsproc~ss~n, og tilpæsning~n æf
~nk~Itorgænism~n vil være ophæv~t/ophØj~t i ært~ns /ilpæs-ningsproces,
PoplJlætion~n i sig s~Iv kan ikke dermed defineres idenlisk med arlen, :Men M~
isledel ses som slående i "konkurenee" med alle dyrearler som lever i en
~I~nI~nt

d~t ikk~ Iæng~r~ ~nk~Itorgænisnl~n

besleml "biolop" (biologisk-'kologisk livsrum) i deres livsoprelholdelse,
8æreren af den fylogeneliske enhedsproces bliver herMed "populalionen" i
overordnel forsland, fordi "syslemoprelholdelsen" har "populalionen" som
grundlag i den evolulionære progression,
Den kategoriale differentiering mellem fylogenetisk enhedsproces på
populationsniveau l Il soc ialstrukturen" og enkeltorganismen er - som det er
blevet vist - en væsentlig forudsætning for en adekvat udbygning af det
psykiskes genese, som fører frem til en karakterisering af den kvalitative
særegenhed ved den menneskelige samfundsmæssige livsopretholdelse og
bevidsthedsudvikling.
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