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FÆ2TOMENOLOGI TIL DEBAT. 

I 1967/68 opstod der en intens debat omkring iTKøbenhavn..er

qlwleus!' 1'ænomenoJ_ogiske traditiou.. Inter-es-s~-udsprcillg frEJ 

en serie af kollokvier, :::!om 

esserede studerende inden IO:':' per(.;,sptioIisps;ykol'.)gl,) mc:c. hur'", 

tigt forplantede inte:r:essen sig uden f:or denne og ble', 

blQa. ført i II s tuclopsyko" -- de stuclerenies side::.::' l Dansk 

PsyLolognyt. Der aflJ_oldtes også nogle aftext'lløder med del

tagelse af professor Rasrrusse:i.1; men des'vær:'8 findes 

der Dille nog refera'cer af' d_isse møder" 

Tilbage er en række indlæg> stammer 

fra Frede Knudsens kollokvier j andre fret:'.kom første g3 . .ag i 

Il s tud.psyk. It. 8elvo11 en vr:.esentlig del af debatte::1 førtes i 

diskussioner, vidner disse indlæg alligevel nogenlun'18 dæltkcll'; 

de om selve probJ_emstillingen. Når d.e igen tages frem, er deJ

fordi denne debat omkring fæ.""lomenologien aldrig fik ~ov til 

at dø hen; der er stadig~rcBk en interesse for de basale pro .--
blemstillinger.. Derfor er indlæggene ble;Tet samlet og ud·-. / 

givet påny i kraft af et samarbej nellem Psykologisk L'd.bo-, 

ratorium, Københavns Universite'c og Ins·titu'c fc::...... pædagogik 

og psykologi, Danmarks Lærerhøjskole .. 
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Søren Willert. INTROSPEKTION 
~~--~--_ ...~------_..._---_... ---~ 

eller hvem er vi? 
Torsdag den 28. og fredag den 29. sep
tember afholdt Foreningen for teoretisk 
psykologi i Norden (som er en nyska
belse - se kommentar på psykologsider. 
ne) møde her i København. Som emne 
havde man valgt "fænomenologi": hvad 
man ønskede mødet skulle bidrage til, 
var en klargørelse af, hvad den tradi
tion/metode/ grundholdning, eller hvad 
det nu kan være, som vort laboratorium 
har proklameret som sin, egentlig stod 
for - hvorved den adskilte sig fra an· 
dres tradition / metodel grundholdning 
O.S.v. 

De hovedindtryk fra diskussionen man 
bragte med sig hjem efter henholdsvis 
første og anden møde dag, var meget 
forskellige, men begge dage var måske 
symptomatiske for hvordan problemstil
lingen "fænomenologi ctr. behavior· 
isme" kan opleves. 
Første dag stod jævnt hen i sameksj· 
stensens tegn, og undertegnede kunne 
have en lidt ærgerlig ii.ddse af, at vist 
de fleste slap en smule for let fra pro
blemerne for problemer måtte der da 
for pokker være, ellers behovede vi vel 
ikke at sidde her og snakke. Der syntes 
at være "bred enighed" om at fænome
nologer og behaviorister da kunne leve 
med hinanden, ja, at de oven i købet 
kompletterede hinanden: en slags forsk· 
ningsmæssig arbejdsdeling begyndte at 
aftegne' sig, hyor fænomenologen var 
ham, der styrede skuden ud mod de 
endnu ikke kortlagte horisonter, var 
ham, der foretog de indltdende eksplo
rationer, gjorde dt f orste kvalitative di· 
stinktioner inden for et btstemt emne
omd.de - og s11eJes heredte H'jen for 
behavioristen, som dC'rdter ville kom
me anstigende med hypotese og måle
teknik, og hvad der nu ellers hører sig 
til, og gøre pågældende område til gen
stand for mere kvantitativt præget, in
tensiv udforskning. Enkelte mere hård
hændede debattører kom dog også til 
orde: hvad var fænomenologisk ana
lyse andet end sproganalyse ? og: hvor 
var teorierne 11L:nne som man kunne 
tage stilling til fænomenologien på bag
grund af? 

Andendagen syntes at komme en del 
dybere ned i problemerne, men måske 
er det ikke tilfældigt, at det indlæg, der 
gav den for mig at se mest tilfredsstil
lende analyse af mødets problemstilling 
ikke kom fra en dansker, men derimod 
fra en svensk psykoanalytiker, med in
teresse for videnskabs filosofi, Lesche. 
Det velgørende ved dette indlæg var, 
at der tia!' forskel mellem de to psyko
logiske forskningstraditioner vi snakke
de om, nemlig en forskel, der gik så 
vidt som til at de faktisk var usammen
lignelige. Fænomenologi indregnedes 
under det man aldrig har kunnet finde 
andet navn til end G'e;JteJtl'issemch(lf
1m} hvor vægten lå på det i lige så hoj 
grad uoversatte V ersteben-begreb: en 
følen sig ind i medmennesket, en for
søgsvis sætten sig i hans sted, hvor kri
teriet på om en given undersogeise var 
ført til ende kun kLlIlI1<: være fornalll
1Iie!.rm af at have !,il,et dækkende ud
tryk for, hvad der 'ior den anden lå i 
situationen, og hvor fUIJl1:ilt't med un
dersogdscn netop var og ikke gik 
længere end formuleringl'Jl af et sådant 
dækkende udtryk. 
Her OW[ for stod beh~H'iori$mcn - og 
det uanset om behaviorisme, metode
mæssigt, j Jag knap har noget tilfælles 
med den bevægelse \Vatson satte i søen 
i 1913: her var en Verfrnndlmg sat ind 
mellem undersøger og undersøgelses
objekt; mennesket - altså forsøgsperso
nen - betragtedes primært som en orgel
nisme} som i kraft af visse lovmæssig
heder var manipulerbar, og disse lov
mæssigheder var det psykologiens op
gave at afdække. Dens opgave var pri
mært at forklare - Io pl'edict and COll

trol. 
Lesche kunne således ikke gå med på 
ideen om fænomenologi og behavioris
me som blot to faser i, hvad der basisk 
set var en forskningsproces; snarere 
ville han tale om en komplementaritet 
mellem de to, på den måde, at de gan
ske vist kompletterede hinanden, men 
uden nogensinde at ville kunne mødes, 
fordi hverken deres mål, eller - para
doksalt nok - deres undel'søgelsesgen

http:1Iie!.rm
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stand var den samme. Ligeledes para
doksalt havde det, der traditionelt stod 
som de to retningers særkender, nemlig 
metodevalget, mistet sin principielle be
tydning: en forsk"r som faldt ind under 
Lesches behaviorist-definition ville give 
sig i snak med forsøgspersonen når som 
helst forsøgsproblematikken krævede 
det. Og endelig var det ifølge Lesche 
en misforståelse at afkræve fænomeno
logien teorier at bedømme den på, net
op fordi ikke: generel forklaren, men 
snarere individuel Versleben var det 
mål, den ha\'de. 
Som Slgt fremsattes dette synspunkt 
ikke ;\[ en svoren dansk fænomenolog, 
og er altså ikke på nogen måde autori
seret som værende den rette lære - og 
endvidere har jeg naturligvis her mat
tet forenkle synspunktet en del. I og for 
sig er jeg heller ikke selv sikker på, at 
synspunktet er dækkende for "dansk 
fænomenologi". I så fald kunne vi vel 
selv have fundet på det, og j så fald 
havde vi næppe haft nødigt besrandig 

at måtte tage stilling til, hvem de:r nu 
gør "det rigtigste", behavioristerne 
eller os, fordi der helt enkelt er tale: 
om forskellige aktiviteter eller måder 
at beskæftige sig med mennesker på, 
som hver for sig kan gøres mere 
eller mindre begavet, men som også kun 
lader sig kvalitetsbedømme ud fra egne 
forudsætninger. Om man så vil reser
vere glosen psykologi til den ene type 
af aktivitet, eller hvordan man har lyst 
til at ordne sig, må vel blive en smags
sag. 

Uanset hvilken virkelighed Lesches 
dichotomi så end beskriver, så være den 
i hvert fald hermed præsenteret - med 
påskriften, at undertegnede syntes han 
fik en forståelsesoplevelse ud af den. 
Synes andre det samme, og kan oven
stående eventuelt danne grundlag for 
en diskussion om hvilken af de ovenfor 
opridsede aktivitetsformer man vil føle 
sig mest tryg indenfor som psykolog, så 
er ordet hermed f rit. s. tI'. 

I 
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E. Tranekjær Rasmussen: 

ER VI ?Introspektion ... ELLER -'HVEM 
-u 

Under denne O\'erskrift bringer Søren \X'illert i Dansk Psykolognyt, 21. årgang, 
nr. 20 (15. okt. 19(7), side 315, ganske kort et slap-s kritisk referat af mødet i 
København 28. og 29. september for den nordiske gruppe for almen psykologi, 
hvor fænomenologi blev diskutertt (en passent: denne gruppe er ingen nyskabelse, 
men har eksisteret siden 1956), "Referat" t'f måske: et lidt vildledende ord for kun 
ed indlæg's synspunkter refereres nærmt're nemlig L<:sche's og noget mere konkret 
indtryk af indbyrdes mo,lstridende hovedsYIJ~punktc:r i diskussionen tilligelLc,,1 hvad 
disse egentlig drejede sig om forsøges slet ikke givet. Enten har Saren \Villert ikke 
forstået eller også er der andre grunde, som hans artikel j hvert fald ikke hvad 
et akademisk referat dog burde giver cen lejlighed til at få fat i, hverken 
argumentatorisk eller på anden måde. Under alle omstændigheder må man have 
Io,: at antage, at Lesche's indlæg nogenlunde er det eneste, der har givet Søren 
Wdlert "forståelsesoplevelscr" (se artiklens sidste stykke), og han antyder (se artik
lens fjerde stykke), at det måske ikke er tilfældigt; og det er det nok heller ikke. 
Hvorom alting er, indbyder han til en diskussion om Lesches indlæg og denne op
fordring bør naturligvis imødekommes med interesse. 
Lesches sympatiske indlæg gik vd i det store og hele ud på en genoplivning af den 
gamle "verstehende" psykologi, men i en forynget form, s1i. at den kunne danne 
baggrund for aktuelle diskussioner angående fænomenologi eller i hvert fald nogle 
opfattelser af fænomenologi (for der synes at være mange). Det interesserer mig 
her, at Lesche's synspunkter øjensynligt helt ud måtte legitimere påstande af formen: 
"N.N. er sig det eller det bevidst". Til sådanne påstande kan man komme ad flere 
veje og her også undertiden som en første bringen en på sporet, en første approksi
mation ved at føle sig ind i medmennesket, ved forsøgsvis at sætte sig i hans sted; 
men hvorfor dog begrænse sig til disse sidst nævnte veje? Og endnu mere mærk
værdigt: hvorfor i alverden nøjes mt:d fornemmelser som kriterier på at være på 
rette vej. Kriterier på, at Yi er os det samme (i en eller anden betydning af ordet 
"samme") bevidst mil vi have. Ellers intet indbyrdes dagligliv, intet kulturliv, ingen 
videnskabelig erkendelse, men skal disse kriterier reduceres til fornemmelser? 
Kan Søren \X7illert tænke sig f. eks. en professor i fysik, der underviser sine slu
denter og nøjes med deres fornemmelse som kriterier på, at de er sig det samme 
bevidst som han? Eksamen f. eks, måtte i så fald blive noget mærkeligt noget. 
:Kej! data af formen: "N.N. er sig det eller det bevidst" er uomgængelig nødven
dige og grundlæggende for alt, men man må netop af den grund have så strenge 
kriterier som muligt på "intersubjektiv identificering" af det vi forskellige menne
sker er eller kan være os bevidst. Dette er simpelthen et krav om ærlighed eller 
hæderlighed og også om properhed. 
Nu er vi nogle psykologer, der mener, at data af formen: "N,N, er sig det eller det 
bevidst", foruden alt hvad sådanne data iøvrigt kan tjene til og er nødvendige for, 
også er interessante data for psykologien (måske er det os man kalder fænomeno
loger og de psykologer, der benægter dette for extreme behaviorister), og vi er 
yderligere nogle stykker, som mener, at krayene til intersubjektiv identificering ikke, 
når det skal dreje sig om videnskabelig psykologisk indsigt, kan være nek. 
Det var mit indtryk af min diskussion med Lesche, at han indrømme·de, ar realise
ringen af de intersubj ektive identificeringsprocedurer, jeg foreslog, iovrigt ville 
kunne føre ril en forøgelse af den indbyrdes menneskelige "vel'stehen" i hans betyd
ning af ordet. 
Alle psykologer er behaviorister. AJle accepterer og anerkender betydningen af data 
indhentet ved iagttagelse af individet udefra og hertil kan man i og for sig også 
regne fysiologiske data. Jeg kender i hert fald ingen ps)'kolo[;, der ikke gør det. 
Men forskellige psykologer kan naturligl'is have forskellige specialer og derfor lægge 
forskellig vægt på disse områder. N,lr Jet er sådan, er der vel ingen grund til at 
bekF:1e en psykolog som behaviorist eller j det hele taget tale om behaviorisme. 
Jeg har derfor foresL'\et ordet C!xlrcJU beb,l1'ior;JJlIi' om s1danne retninger, der lum 
vil holde til de'næmte data og afvise data af formen: "N.N. er sig det eller det 
beyidst". 
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Nu er min pointe fol,:.:<:nJ~ Je,!!; kan nJccl min bedste vilje ikke- se nogen prin
cipid illrbkd pl extrem blL.niorisme og al biologisk m.turvidensbb i Jet helt taget. 
Alligevel finder jeg stort: grupper af extreme behaviorister opført som og også 
benævnende sig selv psykologlT. lhorJan kan Jet til:' Jo, studerer man de data, 

indhentet ved lagttagdse udefra af individerne, de indsamler og benytter, så viser 

det sig ved najere studium, at disse deres data alligevel pl mere dier mindre 

fordækt måde - står i forbindelse med de ellers ikke aw~pterede data af formen: 

"N.N_ er sig det eller det bevidst" og på uigennemskuelig måde er karakteriseret 

herved, og det finder jeg uhæderligt. 

Jeg f ,mdt Lesche's indlæg sympatisk og interessant, fordi indley(,11 og indføling 

utvivlsomt er veje (omend måske kun de allerførste) til at blive sig "Jet samme" 

(i en eller anden betydning af ordet "samme") bevidst som andre. Men dd kræver 
nærmere efterforskning af resultaternes afhængighed af en mængde omstæn
digheder, og jeg kan ikke se, hvordan man skal kunne udforske dette uden at 
sammenligne disse resultater med resultater, der har været underkastet en anden 
og i hvert fald mengere intersubjektiv identificeringsprocedure ud fra vel præcise
rede identitetsdefinitioner, 
Talen om komplementaritet (mellem fænomenologi og behaviorisme) finder jeg an
strengt. Begrebet komplementaritet er hentet fra den nyeste fysik, og der er her 
tale om helt andre ting, så analogien er for det første falsk, og for det andet er der 
jo netop ikke tale om to adskilte forskningsmetoder, hvilket vel måtte være en 
første betingelse for overhovedet med mening at kunne udtale, at de er komple
mentære. Mange er interesserede j data hentet ved iagttagelse af individer udefra. 
Blandt dem af disse, der kalder sig psykologer, er nogle kun fordækt interesserede 
i data af formen: "N.N. er sig det eller det bevidst" (det er de extreme behavior
ister) og resten åbentlyst interesserede i data af formen: "N.N. er sig det eller det 
bevidst", Blandt denne rest er igen en mindre gruppe af ren og skær videnskabelig 
redelighed interesseret i formulerbare intersubjektiveidentificeringsprocedurer. Hvor 
bliver de to adskilte forskningsmetoder af?*) E. Ttanekjær RaslJlllJSCJl 

0:<) 	 Læsere, der måtte ønske det, kan på magister Hauglands kontor få et eksemplar af mit 
foredrag på omtalte møde: ,.F.l:llomenologiens ,t,lIing i psykologien". 

e 
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Jeg vil i det følgende forsøge en kritisk gennemgang af den 

foreliggende artikel af Tranekjær: "Fænomenologiens stilling 

i Esykologien". Jeg vil altså ikke forsøge en generel kritik 

af Tranekjærs psykologi, men prøve at holde mig til det, vi her 

har dokumentation for. Alligevel kan jeg ikke undgå at gå noget 

ud over selve artiklen, bl.a. fordi jeg af og til bliver nødt 

til at antyde et alternativ til Tranekjæ~tankegang. 

Jeg vil prøve at vise for det første, at Tranekjær i artiklen 

fører en i og for sig "retfærdig" krig mod en forældet Hfysika

lisk" behaviorisme, men at det alternativ, han når frem til, 

ikke er et tvingende alternativ til denne, men derimod skyldes 

Tranekjæmtilgrundliggende filosofi, eller ontologi om man vil, 

om Il emnernes Il individualitet, hvilket er grunden til at han når 

frem til et andet resultat end de moderne behaviorister. For 

det andet, at han i sin beskrivelse og tolkning af behaviorismen 

som sådan begår den polemiske forvrængning at karakterisere be

haviorismen som studiet af de offentlige fænomener i modsætning 

til de private, og herved tolker sin egen ontolo ind i den 

og Ilfælder" den blot på den heraf opståede absurditet. 

På side l foretager Tranekjær en adskillelse af psykol en i 

behaviorisme + fænomenologi og behaviorisme uden fænomenologi. 

Den sidste mulighed kalder han den ekstreme behaviorisme, men i 

resten af artiklen fremstår denne ekstreme behaviorisme snarest 

som en ren fysikalisk behaviorisme, der blot beskriver adfærd i 

fysikkens termer, og som (s. 4) ser verbal adfærd som "krims

krams" • 

Den ekstreme behaviorismes filosofiske grundlag finder Tranekjær 

i den nu stort set forladte logiske empirisme. Denne retning var 

bl.a. karakteriseret ved kun at beskæftige sig med sætninger og 

ikke med selve fænomenerne, hvilket ifølge Tranekjær allerede 

er et behavioristisk træk. For de logiske empirister er selve fæ

nonenerne private og derfor uvidenskabelige foreteelser (s.4). 
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Men åbenbart har behavioristerne overtaget dennef~losofi i 

en noget m:~ificeret form, der ifølge Tranekjær ganske vist 

også er logisk empirisme, idet de nu mener at kunne beskæfti

ge sig direkte og videnskabeligt med de såkaldte offentlige 

fænomener, herunder adfærden, men ikke med de såkaldte pri

vate, herunder bevidsthedslivet. 

Denne opspaltning i offentlige og private fænomener bliver nu 

kardinalpunktet i Tranekjærs videre kritik. 

For Tranekjær kan nu vise, at behavioristerne ikke holder sig 

fra de såkaldte private emner, f.eks. kip af figur og grund, 

men taler rask væk om dem. Altså er også de offentlige, og 

der er således slet ingen grund for behavioristerne til at 

forkaste visse fænomener som private. Jamen, nu skulle man jo 

så tro, at alle var enige. Behavioristerne studerer kun det 

offentlige, og Tranekjær har påvist, at alt, hvad man med for

nuft kan tale om, er offentligt. Men nej, for behavioristerne 

går a priorisk ud fra denne offentligehed, hvor det for Trane

kjær er et sporgsmål om intersubjektiv identificering igennem 

en dertil indrettet procedure (s.7). 

For behavioristerne er offentligheden, såvidt jeg kan se, blot 

et ikke særl heldigt udtryk for deres udgangspunkt i visso 

forholdsvis objektive og velbeskrivelige foreteelser ( og Trane

kjær påviser ganske rigtigt (s. 6 n.), at offentligheden ikke 

er noget væsentligt træk ved objektivitet), hvorimod intersub

jektivitet - for Tranekjær - står for en overensstemmelse, der 

skal etableres mellem oprindeligt individuelle emner, d.v.s. 

emner, hvis eksistens er givet ved, at de foreligger for for

skellige mennesker. (Denne intersubjoktivitet skulle derimod, 

mærkeligt nok, være et grundtræk ved videnskabelig eksakthed 

(s. 12 o.)) 

For Tranekjær bliver det at forstå andre menneskers tale nu, 

via denne identitetsdefinition, at nå frem til at opleve de 

samme emner som den talende. Alternativet må for ham være slet 

ikke at kunne fr"'s den talendes verbale adfærd. De behavio

rister, som "oversætter" verbal adfærd til individuelt forelig

gende emner, kan han med rette kritisere for at være "Kryp~fæno-
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menologer". At der imidlertid er andre er at forstå verbal 

adfærd, eller signaladfærcl om man vil t end ved at tilskrive 

systemer et psykisk indhold, ses jo af, at vi både kan fors 

fysiske einstrumenter og principielt kunne forstå 

mekaniske robotter, der var konstrueret til at eftergøre men

neskelig tale og adfærd. Denne sidste muli nfviser Trn

nekjær imidlertid med, hvad der forekommer mig at være et rent 

cirkelargument, og i sit indhold rent ontolo sk, idet han 

siger, at så ville vi jo være afskåret fra at beskæftige os 

med "andre menneskers væren s det eller det bevidst" (s.lO) 

I resten af artiklen udvikler Tranekjær nu sit identitetsbe

greb som et formelt begreb afledt af begrebet "samme relation" 

(s. Il) som i øvrigt ikke specificeres nærmere. Det væsentlige 

er imidlertid, at man får opstillet krav til relse af 

identitet, der er så præcis?,at de kan falcificeres, altså 

at man i hver enkelt situation præcist kan om de er 

opfyldt eller ej. 

Endelig skulle det nu være mul gennem en bestemmelse af, 

hvilke emner folk kan være sig bevidst, d.v.s. hvilken iden

titet deres psykiske indhold kan have, at karakterisere dem, 

og dette skulle da udgøre psykol ens område sammen med be

haviorismen. som en eller anden også karakteriserer 

folk. 

grundlag af denne meget summariske gennemgang kan man 

vist godt konkludere, at de helt centrale begreber for Trane

kjær er, hvad han selv kalder bevidsthedsbegrebet og identi

tetsbegrebet, hvor det sidste, nemlig om emnernes iden~itet 

er fremstået af det første, nemlig Tranekjærs særlige opfat
hver 

telse af, at vi lever i vor emneverden. Gik vi nemlig omvendt 

ud fra, at vi må s e i en forholdsvis sikker, objektiv og 

velbeskrevet virkel , ville problemet om identitet slet 

ikke opstå, i hvert fald ikke som et intersubjektivt pro

blem, men derimod nok FJ(·m E"'t problem om, hvornår man f.eks. 

skal sige, at en t har forandret sig. 

I modsætning ~~l Tranekjærs fremgangsmåde, som vi har fået 

et indtryk af i artiklen, og forhåbentlig o i det oven



starte i det forholdsvisstående, kunne den 

velbeskrevne og velkontrollerede ydre miljø og netop a 0

risk fastsætte, at det er dette miljø, hvor det p 

eksperiment udfolder sig (hvilket han gør uden fps. 

Da han går ud fra, at han selv er veladapteret til det 

dende miljø og dets sprogre er, har han god grund ~il at tro 

sig forstået af andre. Hvad andet I<::an han gø=>-~e? (at gennem

føre en detaljeret i dentifice ocednre vi2..1e s at 

han skulle leve om igen). Det erimenta-core!1 til, 

er at b dennes adfærd og tale som acaptiY3 reaktioner 

i dette miljø, d.v.s. han forudsæt er, ~t fp er adapteret til, 

har indlært, visse faktisk forelco;:mnende sprogreG'ler o. s. v. 

For vidt betragter eksperimentatoren altså fe som en maskine, 

men blot ikke som en tilfældig maskine. qan kan analysere fps 

fysiolo og således få indsi i hans funktionsmåde, Han 

kan fors fps adfærd, herunder hans tale, igennem at antage, 

at overholder de almindelige sprogre er og ikke ved at 

postulere et eller andet mystisk 'lindhold" a:" denne tale. I 

almindel d når jeg taler med folk~ ved jeg nogenlunde, i 

hvilke situationer de må anvende de udtalelser~ do kommer med. 

Herfra og fra mit kendskab til situ.ationen kan jeg: så at sige 

baglæns, slU f:;te mig til, hvilken komplet-te af s.". tua tionen 

udtalelsen r. Således er komJnunikationeIl 

hjælp af det givne sprogsystem, uden at der på noget 

tidspunkt har foreligget noget, der hedder den andens oplevel

ser, 

I tilfælde hv<o>r det, den anden siger, ik~ce stemmer overens 

med den situation, f.eks. ved fantElsi, illusion, hnllu

cinationer el. lign., "forstår ll jeg det, • s den 

måde, at jeg r, at der må være et eller andet siolo ak 

tilstede i ham, som også er tilstede i sådanne Situationer, 

hvor hans udtalelser ville stemme med situationen. Dette 

sidste er lidt t skitseret, mer: rummer vist, rvad man kunne 

kalde den bedste hypotese i 8ådanne situatiorer. 

Efter nu at have skitseret et alternativ til den klassiske 

behaviorisme, der ikke er Tranekjærs ultornativ , vil jeg i 

lyset heraf forsøge at fremføre negle arguMenter imod den 

) . 

ved 
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Tranekjærske opfattelse. 

l. Det være on ejendommeli for Tran3kjær, at han monGr 

at andre mennesker taler om deres eoner, og han om Rine J 

som dernæst kan identificeres eller transpo~tGres vi 

sproget. Når jeg taler med andre mennesl-::er, er der i!".ke 

t en sådan dobbelthed. Plener sædvanligvis a tale 

med dem om visse faktiske sagsforhold, og det de s 

ter jeg som en kommentar hertil. Kon~unikationen 

sker ikke via nogle emner, som i højere grad er hans end 

mine. Na turligvis kan vi bIl'le uenige om visso t , m3n 

forudsætningen er da s at vi virkelig taler om det 

samme og ikke hver sit. For Tranekjær boskæft r ma~ sig 

tilsyneladende kun med det samme, hvis man gør det D~ sam

me måde. 

2. 	 Naturligvis kan folk være s noget bevids~ i den forstan6, 

at de kan beskæft sig med det på en d.e::~ udvi Ge::~ 

høj grad af adaption til situationen og til det aJ-· 

mindelige sprogsystem o. s. v. Naturligvis kan folk o {!;S 2_ 
er

på denne måde beskæft sig med det samme. Men det ens

betydende med, at de har et identisk ps Gk 2-P'(lhold, at 
hele 

der for dem fremtræder identiske emner? Er det i det taget 

ensbetydende med, at de har et eller R~ , man kunne kal

de et bestemt p sk indhole, og hvaL!. skulle man iøvri 

bruge det til? ær har ret :L, at bestemIneIsen af dets 

i~entitet er et vanskeligt pro~lem. vil hævde, at det 

er både elt umuligt og overflødigt. Enhver god 

beskrivelse af et individ er all l~ hvad Tranekjær 

ville kalde funktionel. 

Lad mig illustrere det med nogle eksempler: 

Helt oplagt er det naturl s inden ~or dyreno8 

hvor jo li kan vido hvad bier tænker!!. 

alligeve.;L et eksempeJ_ fra biorn0s perce:pticn, hvi l!-cet 

for mig naturligvis blot viJ_ sige, hvi2..ke -';:;~_ng i olllverde 

nen bierne kan skelne og tage ~i~ i d0~OS adfærd. 

Det viser sig~ at hvis man hos biGr udlø50r ~dfærden 

p lo 
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"flyve ud af kuben", de udelukkende efter lyshed, 

men ikke efter farve. Hvis man derimod udløser adfærden 

"flyve til blomster", de efter farven og ikke lys

heden. Hvilken kunne det nu have i de to situa

tioner at spørge, om bierne oplevede farve og shed? 

En mand klarer sig udmærket til daglig i trafikken, men 

visse situationer har han svært ved at anvende beteg

nelserne "højre" og nvenstre". Kan han nu s s at kun

ne være sig emnerne "højre" og "venstre!! bevidst eller 

ej? 

En ent, som på grund af erneskade ikke kan s 

visse ord, som hører med i en såkaldt identific 

procedure, kan han siges at være sig de emner, der er 

defineret herigennem, bevidst eller ej? 

Det ketn l bemærkes her, at heller ikke Lise øst 

som dog alvorligt har forsøgt at anvende Tranekjærs 

amnelære, mener, at det i almindelighed er muligt at be

stemme andres emner. Når man s over for en sinds

lidende, er det f.eks. ofte umul Men det vil ikke 

sige, at man må afstå fra at beskæft sig med meningen 

i det pt. Snarere - siger Lise 0stergård - må 

man benytte s af en metode, der l antropologer

nes, hvor man beskriver andre ved hjælp af sådanne funk

tionelle og formelle bestemmelser som "abstraktionsgrad", 

"autisme" o.s.v. 

En person og jeg st og ser på en hund, og 

den anden pås at den er grøn. Er dette et tegn på, 

at vi taler om to forskellige hunde? Er det ikke rime

ligere og i st overensstemmelse med almindelig sprog

brug at sige, at vi selvfølgelig taler om og beskæftiger 

os med den samme hund, men at vi åbenbart gør det for
taler fa Iii 

skelligt/om • er uenige om dens egenskaber? Er 

det ikke kunsti og vilkårligt at fast et eller 

andet kriterium for, hvornår vores to emner er identi.

ske og hvornår ikke? Skal vi beskæfttge os helt ens meu 

dem? Må der være lidt forskel, og hvorIDeget? hvad 
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skal kriteriet ovorhovedet bruges til? 


To personer beskæft s med og undersøger "det der 

er i denne kasse, hvad det end måtte være". Man kan 

tænke sig, at de kan foretage en successiv bestemmelse 

ved hjælp af visse signaler fra kassen. Selvom de to 

personer i starten havde forskellige hypoteser om, 

hvad der var i kassen, og selvom deres slutresultat 

ikke var nogen af dem bekendt på forhånd, så vil det 

dog være rime l at sige, at det er den mus, som det 

f.eks. viser s at være, som de begge hele tiden har 

beskæftiget sig med. (Der ses her bort fra visse til 

fælde i kvantemekanikken, hvor fænomenerne er mere 

unikke) • Den måde, hvorpå de har beskæftiget sig med 

musen, de hypoteser de har anvendt, har ændret sig, 

men det vil da rive grunden væk under olmindel sprog

brug at h~vde, at de ikke hele tiden har undersøgt den 

samme ting. 

Hvis man virkelig ville hævde, at tingen ændrede sig, 

efterhånden som undersøgelsen skred frem, at man altså 

ikke i begyndelsen også beskæftigede med musen, så 

ville det svare til, at man hævdede, at fysikerne for 

300 	år siden ikke beskæfti sig med lyset i deres 

optik, men med noget andet, fordi de f.eks. ikke vid

ste, at lysets hastighed var endelig. Ja Tranekjær 

ville endda hævde, at lys med endelig hastighed slet 

ikke eksisterede for 300 år ,siden, fordi ingen var sig 

det 	bevidst. Men det ville sige, at vi måtte forkaste 

hele astronomien og dens tidsbegreb. F.eks. beskæfti 

ger 	astronomer s idag med begivenheder, der foregik 

for 	millioner af år siden, idet de ud fra, at lyset 
den 

i al tid har haft endelig udbredelseshastighed. 

3. 	 Efter denne argumentation, som har taget sit udgangs

punkt i problemet om emners identitet, vil jeg nu frem

hæve nogle argumenter, som mere går på deres art. Så

vidt jeg kan se, begår Tranekjær, ved at betragte folks 

væren sig noget bevidst som om det var en ting, et emne, 

hvad Oxfordfilosofferne ville kalde en kategorifejlta

gelse, her en sammenblanding af ting og ikke-ting, hvor 
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de genstande nemlig er ting, er det, at folk 

opfatter dem, beskæftiger sig med dem, evt. beskæf

t sig meget fornuftigt med dem, ikke en ting, men 

derimod en aktivitet eller evt. et udslag af en ka

pacitet s dem, en disposition. Vi kan komme til 

helt absurde resultater, hvis vi betragter to menne

skers forskelI beskæftigen sig med, evt. "oplevel

sen af den samme t som to ting eller emner. An

tager vi f.eks. at det ved intersubjektiv re

lationsoverensstemmelsosprocedure lykkes de to perso

ner at finde ud af, at deres emner havde samme sted 

(strengt taget samme stedsemne ), ja så fulgte heraf" 

at der på dette sted to forskelI emner, eller 

ting, oven i hinanden. t der, så vidt jeg kan 

so, 	ville føre til ejondommel resultater. 

4. 	 Til sidst vil jeg komme med et argument, som er meto

disk. Det må være et uomgængeli krav til ethvert 

forsøgsdesign, at visse t og streringer, f.eks. 

af stimulus, betragtes som subj ge inden for 

den aktuelle undersøgelse. Måske kan de undersøges 

som subjektafhængige ved en anden lejl men hvis 

alt på en gang betragtes som subj 

bryder man sig mod et basalt krav til erimentel 

metode, nemlig at forsøget skal være kommunikabelt og 

reproducerbart. Hvis ikke det er det, vil det iøvrigt 

også være umuligt at anvende resultaterne af 

mentet i den almindelige dagligdag, hvilket trods 

alt må være formålet med psykolo en. 

180 	 oktober 1967. 

, for



Jens Mammen 

APPENDIX: OM IDENTITET OG KARAKTERISERING. 

I det foregående har jeg søgt at adskille to former for iden

titet. Den ene er den Tranekjær går ud fra, og som jeg må

ske kunne kalde formel identitet. Som den beskriveS gennem 

diverse overensstemmelsesprocedurer er den en ekstrem form 

for lighed eller ækvivalens, og som sådan principielt uafslut

telig. Alternativet, som jeg har anvendt, når jeg har argu

menteret for, at folk kan beskæftige sig med samme ting på 

forskellig måde, vil jeg kalde materiel identitet. Det er 

ikke en ekstrem form for lighed, men står derimod for enty

dighed, og har at gøre med sådanne begreber som udvælgelse, 

afmærkning og fastholden. Identificeringsprocessen er prin

cipielt og praktisk afsluttelig. Som eksempel kan nævnes "den 

genstand, der befinder sig der og der på det og det tidspunkt", 

"den genstand jeg har afmærket på den og den måde". 

Ved den formelle identitet er forholdet mellem identitet og 

beskrivelse flydende. Ved den materielle identitet er for

holdet det helt klare, at når identiteten er fastsl?~t, kan 

ikke to modstridende beskrivelser accepteres som gyldige. 

Inden identiteten er fastslået, (eller hvis blot en formel 

identitet er givet) kan en modstrid i to videre beskrivelser 

skyldes, at man har beskrevet to forskellige ting. Efter at 

den materielle identitet er fastslået, kan to modstridende 

beskrivelser kun skyldes en uenighed, eller at mindst en af 

parterne tager fejl. 

Det væsentlige er nu, at den materielle identitet er en for

udsætning for at kunne adskille, hvornår vi undersøger folk, 

og hvornår vi undersøger verden i øvrigt. En adskillelse der 

er nødvendig, hvis psykologien skal kunne anvendes praktisk. 

Folk må nemlig beskrives ved hvilke adaptive reaktioner (hos 

Tranekjær hvilke emner), de'har eller kan have i hvilke situa

tioner, hvor disse situationer må være entydigt bestemt af 
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eksperimentatoren. Reaktionen (f~ fps udtalelse) kan være 

ove:':"32sstemmelse eller uoverenss-cemmelse med situationen. 

Lad os s , at den er i uoverensstemmelse. Eksperimenta

toren må da bestemme s for og fastholde sin beskrivelse 

af situationon for at kunne vurdere fP8 reaktion som et 

udtryk fo~~ dennes system. Evia han omvendt lod s "overta-
Ile" af ,fx };:onf,;tatorede, at dennesbeskrivelse af situa

tionen svarede til en faktisk foreliggende situation) drev 

kan ikl:e p ogi, men fik noget at vide om verdon. 

Eksperimentatoren m&. a}_ ts&. ud fra, a t den si tuation 

(stir:ulus eller miljø) som er tilstede, når han ikke se':-" 

Hkigger", men IIkigger", er den samme, som den der er til

stede, når han selv "kigger". Den realistiske ant se om, 

at tingene o or der når man ikke ser dem, er alt ikke 

blot et filosofisk, men i høj er praktisk , der 

også af praktiske grunde ikke kan besvarrebenægtende. 

Så vidt jeg kan se, er netop dette materielle identitetsbe

greb også nødvendigt i naturvidenskaberne, og især nødven

digt for at man kan sige, at visse størrelser eller egenska

ber beskriver eller k·urakteriserer visse genstande og ikke 

andre. 

sikkens lovmæss udviser det meget heldige særpræg, 

at de i meget høj kan formuleræog manifesteres (og 

efterprøves) igennem, at visso dele (f.eks. kugler og fjed

re) som indgår i det system, der skal beskrives, får tilknyt

tet tal (parametre), som følger dem igennem det forl@'b, der 

beSkrives, f.eks. en b elses- og en sluttilstand. Om

vendt kan man ved at starte i de almene lovmæssigheder og 

udskifte forskellige dele i systornet få bestemt disses para

metre, som størrelser,'der "karakteriserer dem", d.v.s. 

kortere eller længere tid følger dem. (f.eks. masse, ladning). 

For at disse procedurer kan gennemføres mn man imidlertid 

gå ud fra, at de indgående dele kan identificeres, genfindes 

et forløb. Det er her påfaldende, at man ikke behø

ver (og heller ikke forsøger) en udtømmende beskrivelse af 

disse dele (det er jo netop udvidelse af denne beskrivelse, 

i 
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man er interesseret i at finde). Det er derimod fuldt 

tilstrækkeligt at f.eks. en serie partikler er identificeret 

ved deres rækkefølge, at genstande kan afmærkes på genken

delig og adskillelig måde, eller blot at man går ud fra, at 

ting man har skruet fast, ikke pludselig hopper væk og erstat

tes med andre. (For at imødegå en indvending må jeg med det 

samme sige, at helt så pænt går det ikke i kvantemekanikken. 

Imidlertid er det ifølge Bohr netop en forudsætning for den 

kvantemekaniske beskrivelse, at vi går ud fra en række an

tagelser som de nævnte for de makroskopiske dele af opstil

lingerne). 

Vi behøver ikke engang at afmærke genstandene for at de er 

tilstrækkeligt identificerede. Har vi f.eks. en række fjedre 

og genstande, behøver vi intet andet at vide om dem på for

hånd, end at vi opbevarer dem i en række afmærkede æsker, 

hvor vi lægger dem tilbage igen. Ved at bringe fjedrene og 

genstandene i parvis kontakt og måle accellerationerne har 

vi tilstrækkeligt materiale til at bestemme forholdet mellem 

alle masserne og mellem alle fjederkræfterne, blot vi hele 

tiden holder orden på de afmærkede æsker. Kender vi endvi

dere blot en af masserne, kender vi samtlige andre parame

tre i systemet. Her er vi så langt fra en omhyggelig iden

tificering ved hjælp af ligheder, som vi kan være, og alli

gevel er det eksakt naturvidenskab. På den anden side er 

det klart, at et formelt identitetskrav intet kunne udrette. 

Hverdan kunne jeg gardere mig mod, at en af fjedrene blev 

byttet om med en anden, der så lige sådan ud (altså var iden

tisk med hensyn til alt, hvad jeg kunne finde på før forsø

get), men som bare havde en anden fjederkraft (det jeg skulle 

undersøge i forsøget). (Hvis jeg vil sikre en tings identi

tet, er det klogere at låse den inde end at beskrive den). 

Hvis denne forbytning skete under forsøget, ville jeg ikke 

finde en for fjederen karakteristisk kraftparameter. 

I et forsøg som det nævnte ville man sige, at den fundne 

fjederkraft karakteriserede fjederen, men ikke at alle ~elle

rationerne karakteriserede fjederen, for de afhænger jo af, 

hvilke masser fjederen skal accellere. Derimod er det rigtigt~ 
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at hver accelleration afhænger af fjederen, foruden naturlig

vis af massen. Der er her en vigtig adskillelse af "karakte

risere" og liafhænge af", som jeg mener Tranekjær ikke opret

holder, når han siger, ai vi er karakteriseret igennem, hvilke 

emner vi er eller kan være os bevidst. For vel afhænger det 

af Ilos", men det karakteriserer os ikke, thi det afhænger og

så af, hvilke emner der er i verden. 

Det fp. evt. karakteriseres af, er generelle træk ved hans 

organisme og dermed ved hans adaptive reaktioner (herunder 

tale) i relation til en velidentificeret omverden (herunder 

det ydre sprogsystem). 

En sammenblanding af "afhænger af!! og "karakteriserer", som 

den Tranekjær begår, ville svare til, at vi "karakteriserede tl 

en radio ved indholdet af de udsendelser den transmitterede. 

Herved ville vi komme til at tilskrive radioen en række træk, 

som med rette måtte siges at karakterisere det signal, den 

havde modtaget og som i forhold til radioen var "tilfældige". 

Derimod kan man karakterisere en radio ved en såkaldt "karak

teristik!! for, hvilken type impulser den trans forr.lere og efter 

hvilke regler. En opremsning af, hvilke programmer den har 

transmitteret i ugens løb, vil ikke kunne siges at karakterise

re den. 

l. november 1967. 
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OM PERCEPTIONENS PÅLIDELIGHED. 


Et af udgangspunkterne for vor kritik af Tranekjær er, at 

han åbenbart ikke vil og kan arbejde med perceptionens på

lidelighed (veridikalitet). For dem, der mener, at percep

tionen bruges til noget, nemlig f.eks. til at styre adfærde~ 

er muligheden for pålidelighed vel et sine qua non. Også 

til forståelse af sin egen erkendelse og som begrundelse for, 

at man overhovedet gider røre en finger for noget, må man 

vel antage, at ens perception kan være pålidelig, at man ved 

tilstrækkelig grundighed får en kendskab til tingene, der er 

tilstrækkelig godt i relation til ens handlingsliv, og at en 

yderligere videnskabelig analyse måske vil drage nye momen

ter frem-, men at den ikke vil rokke vor oprindelige erkendel

se i alt væsentligt. 

Pointen i pålidelighedssynspunktet er nu, at man netop ikke 

behøver at antage, at der foruden genstanden foreligger en 

lIop l eve t genstand!!, som stemmer overens med den første. 

Tværtimod er det selve genstanden, fp beskæftiger sig med. 

Det er denne genstand, hvorfra han modtager informationer, 

og der er denne genstand, han manipulerer og undersøger for 

at få yderligere informationer. Hvis hans adfærd og hans tale 

viser, at han har udnyttet informationerne korrekt, hvis han 

kalder tingen ved dens navn, hvis han kan behandle den for

nuftigt og forudseende, ja så er hans perception pålidelig. 

Det han oplever, er selve genstanden, og hvis perceptionen 

er pålidelig, må man sige, at han oplever den korrekt, kort 

og godt. Inden i hans hoved forløber en masse fysiologiske 

processer, som, hvis de tydes og bearbejdes rigtigt, enty

digt viser, hvilke genstande de kommer fra, hvis man vel at 

mærke "kender koden!!. Men det gør organismen netop i kraft 

af sin adaption, i kraft af sin erfaring. Man kan ikke s 

at organismen II ser ll informationerne, men igennem informatio

nerne ser den genstanden. For den korrekt kodede organisme 

har informationerne netop en betydning, der svarer til den 

genstand, hvorfra de kommer. Strattons forsøg med omvendte 
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briller viser dette tydeligt. Man kan også sige, at den 

korrekt kodede organisme er i stand til at løse de lignings sys

Et terner, som bestemmer informationernes afledning fra genstanden,
Q) 

•~ og som i de fleste tilfælde er så overbestemte, at de kun har 

~ en (omvendt) løsning. 

Beskrivelsen af disse informationssystemer (som kan analyse

res på forskellige planer) er generelt set nogenlunde 

uafhængige af "fysikkens seneste fremskridt". Derimod kan 

den måske siges at være afhængig af en god beskrivelse af 

"økologiske" forhold, altså relevante beskrivelser af stimu

lusinformationerne fra de faktisk forekommende genstande i 

organismens miljø. (f.eks. vil "den seneste udvikling i 

kendskabet til de hele tals natur" ikke ændre en tøddel i 

beskrivelsen af 7 æbler, som jeg har med at gøre). 

Det er hele dette systems eksistens og virkemåde, som forud

sættes i analysen af de tilfælde, hvor perceptionen er upå

lidelig, altså tilfælde, hvor organismens aktivitet er ude af 

trit med de ydre forhold. 

Ligesom den pålidelige perception ikke kunne forstås som blot 

fysiologi, da vi jo netop kun kan forstå betydningen af in

formationsprocesserne ud fra deres oprindelse, således kan 

heller ikke den upålidel perception (illusioner, halluci

nationer etc.) forstås som blot fysiologi, men derimod kun ved 

hjælp af fysiologi. Vi må nemlig antage, at der ved den upå

lidelige perception forløber processer, som er analoge til 

visse pålidelige perceptioner, og det er gennem forståelsen 

af disse analoge processer, at denlPålidelige perc on ma o 

forklares. 

Som et redskab i analysen kan det evt. være nyttigt at ind

føre, hvad man kunne kalde "analoge genstande", d.v.s. fik

tive genstande,-hvortil organismen i sin upålidelige percep

tion kunne være partielt adapteret (svarer til "oplevelserne" 

i Tranekjærs system). Imidlertid må de ikke forveksles med 
f'ri

genstande. Dels foreligger de jo ikke, dels vil fp veil an
..-,..,.-.' 

vendeIse af den fornødne eksplorative adfærd o.s.v. næsten 

altid få dementeret sin upålidel perception (han kan f.eks. 
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få lov til at lægge MUller-Lyer stregerne ved siden af hin

anden). I længden lader organismen sig ikke narre. 

Ved pålidelig perception forstår jeg ikke, at organismen har 

et totalt kendskab til genstanden. Blot at den med hensyn 

til visse af genstandens egenskaber, som i øjeblikket er rele

vante for dens handlingsliv, har en pålidelig perception. 

Jeg kan f.eks. have en helt korrekt opfattelse af en tings 

sted uden at vide, hvad den er lavet af. I det hele taget 

er en sådan tanke om total bestemmelse kun relevant, hvis man 

tager sit udgangspunkt i den tidligere omtalte "formelle 

identitet". 

l. november 1967 
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Nini Prætorius 

I forbindelse med vor diskussion af Tranekjær Rasmussemfore

drag: !!Fænomen~~iens plads i psykologie:1." og artiklen "Ber

keley and modern psychology " har jeg fremdraget nogle cita

ter, som jeg dels anser for væsentl for forståelsen af 

Tranekjærs tanker, og som dels - ihverfald for en overfladisk 

betragtning - forekommer modsætningsfulde. 

Det er muligt, at der ~ er tale om nogen modsætningsfuldhed, 

men at uoverensstemmelserne først fremkommer, når man ikke 

gør sig klart, at Tranekjær i realiteten taler på vidt for

skellige planer om de samme emner. I så fald skal mine spørgs

mål tjene det formål at afæ~ke en nærmere redegørelse for, 

hvilke disse eventuelle ... forskellige planer er, og derved 

hjælpe mig til at indse, at der ingen modsætningsfuldhed be

står. 

I 

Jeg vil starte med nogle problemer i forbindelse med Trane

kjærs behandling af "identitet": De første citater er hentet 

fra foredraget, hvorfra først og fremmest følgende skal re

fereres: Behavioristerne, siger Tranekjær, mener at alle fæ

nomener i verden (eller emner) kan deles i to kategorier: de 

offentlige og de private fænomener. Om de offentl fæno

mener siger Tranekjær, at de af behaviouristerne defineres 

som II sådanne fænomener, der er lokaliseret i rum og tid". 

Her går man a priorisk ud fra, fortsætter Tranekjær, ikke 

alene at flere personer kan iagttage det samme, men mere spe

cielt, at flere personer kan iagttage det samme på samme sted 

og til samme tid •. Dette er for Tranekjær sort tale, især da 

ordet "samme" slet ikke præsiceres. altså identitetsbegrebet 

på forhånd forudsættes at være helt i orden. 
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Han spørger nu: 

l. 	 Skal der menes dagliglivets umiddelbart oplevede rum og 

tid, som jo er forarbejdningsprodukter af processer i vort 

centralnervesystem, og derfor ikke kan være de samme for 

flere personer i en streng naturvidenskabelig opfattelse 

af begrebet identitet, 

2. 	 Eller skal det være trinhøjere fysisk rum og tid? (Han t il-

føjer her at selve konstruktionen og dermed også konsta

teringen af enkelte rums og tidselementer inden for fysisk 

rum og tid forudsætter megen forudgående intersubjektiv 

identificering med hensyn tagen til et trinhøje~~/iå~nti
tetsbegreb og bestemt ikke hviler på aprioriske antagel

ser om en "an sich" eksistens af elementer, hvor flere 

personer på en gang kan iagttage det samme.) 

For mig at se kan det i og for sig være ligegyldigt for Trane

kjær, om det er det ene eller det andet! om det er trinhøje

re tid og rum behaviouristerne hentyder til, eller om det er 

den umiddelbare dagligdags oplevede rum og tid, al den stund 

begge dele - d.v.s, både de trinlave og de trinhøje emner 

til syvende og sidst efter Tranekjærs mening er tlforarbsjdnings

produkter af processer i centralnervesystemet, og derfor ikke 

kan være de samme for flere personer i streng naturvidenskabe

lig opfattelse af begrebet identitet". 

En side længere henne siger Tranekjær: "Min definition af og 

brugen af ordet lIidentitet", samt andre personers bevidstheds

liv, er sådan beskafne, at det har god mening for mig at s 

at jeg umiddelbart oplever det samme som en anden person, selv 

om dette emne ikke på nogen måde kan siges at være et såkaldt 

offentli~fænomen" etc •••. 

Når 	jeg sammenligner dette citat med det før nævnte er jeg i 

stærk vildre~e. Det er muligt, at vi her s over for det jeg 

indledningsvist anførte, nemlig at TranEkjær i disse to udsagn 

beskriver samme fænomen, men på forskellige planer. (I så fald 

vil jeg gerne have oplyst hvilke disse forskelI planer er)" 
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Hvis Tranekjær ikke taler i to fors~,::ell planer om samme 

ting, så kan jeg ikke forstå, at det kan have god mening for 

ham, at tale om, at han umiddelbart kan opleve det samme emne 

som en anden person, når han i forbindelse med det første 

citat netop gjorde rede for, at vore dagli umiddelbare 

oplevelser er "forarbejdsningsprodukter af processer i vort 

centralnervesystem og derfor ikke kan være de samme for flere 

personer i en streng naturvidenskabelig opfattelse af begre

bet identitet" etc ••. 

Vildraden kommer vel nok mest af at Tranekjær ikke præsicerer, 

hvad han forstår med "samme" i sin definition. 

Man kunne også stille spørgsmålet: Hvorfor kræver Tranekjær,
af identitet 

at behaviouristerne i deres definttialjskal holde sig til en 

streng naturvidenskabelig opfa tte_"se af begrebet identitet, 

når han ikke selv gør det? 

I "Bevidsthedsliv og Erkendelse" skriver Tranekjær følgende: 

"Det at jeg har med det samme at gøre som en anden person, 

kan for en særlig mistænksom indstilling højst være en anta

se, en hypotese. Denne hypotese kan være mere eller mindre 

godt bekræftet og undertiden l som have et stærkt præg af 

evidens over sig" etc ••• 

Og videre, efter at have gjort rede for den intersubjektive 

identificeringsanalyse, skriver han: 

"Dette ovenstående giver i grove træk de fremgansmåder psyko

logen anvender for at sikre sig, at de emner han og andre op

lever er de "samme!!. "(Man bemærker, at der nu er anførsels

tegn om samme)". "Det kan ihvertfald kraftigt understreges, 

at psykologen ikke forsøger bag om sådanne metoder at finde 

frem til, om det han nu oplever i absolut forstand nu er det 

"samme" som andre oplever". 

Man fornemmer i det sidste citat, at Tranekjær her behandler 

"identitet" på to forskellige planer, nemlig. 
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Men jeg synes all der er et væsentligt problem heri. 

Det vil alligevel være vanskeligt ud fra dette kriterium at 

afgøre, hvad der kan og må betragtes som dagliglivets emner 

og hvad der ikke kan og må. Jeg vil nødigt hænges ud som uhæ

derlig og uærlig pa o min eventuelle mangel i forbindelse med 

at skelne, hvad der er dagliglivets emner og hvilke der ikke 

er det. 

Er det i øvrigt mere hæderligt og ærligt at standse ved disse 

rekurs-baser (de daglidags emner) end det er at gøre som be

haviouristerne gør: nemlig at gå ud fra forhånd eller a 

priorisk, at dersom flere mennesker kan i tage det samme 

fænomen d.v,s. kommunikere uhindret om et emne, så er det det 

samme emne vi har med at gøre. Sat op således, ser jeg en 

slående lighed mellem den hæderlighed Tranekjær stræber heni

mod og den som behaviouristerne praktiserer. 

Ganske kort vil jeg ridse endnu en problemstilling op, nemlig 

denne: hvor langt skal man (for at kunne regnes som hæder

lig) i analysen? Hvornår har man lov til at mene, at man har 

sikret s , at emnet for mig og en anden person står i samme 

relationer til andre emner. Hvorledes vil Tranekjær i øv

rigt definere ordene: samme relationer? 

Til slut vil jeg lige tage nogle problemer op vedrørende Tra

nekjæreartikel om Berkeley. 

For det første: Er Tranekjær Berkeleyaner? 

Det er svært at ud fra artiklen, selvom han fremhæver 

Berkeleys hovedtese om: liat det er meningsløst at tale om 

"noget" uden at dette noget eksisterer i bevidsthedenII, som 

vi tal. Men hele hans redegørelse for "erkendelsJlsuafsl utte

lighed" kunne måske tyde derpå, men SOD" sagt, helt sikker er 

jeg ikke. 
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Man kunne nu stille det tåbelige spørg Vil Tranekjær 

anerkende, at der eksisterer en af os uafhængig omverden? 

Det nærmeste man kan komme et svar på dette spørgsmål - som 

desværre ikke er noget svar - kan man læse i et par linier i 

hans fodnotesvar til Alf Rass: 

"Det er en kendsgerning, at der f.eks. i fysiske lærebøger 

eller afhandlinger tales om fysiske emner, som noget, der ik

ke blot tales om. Disse fysiske emner anses (med rette eller 

urette) af de pågældende forskere som virkeli eksisterende 

uafhængigt af os i omverden" etc ••. 

Takket være hans parantetiske bemærkning er vi ikke et hak 

klogere. Måske kan han ikke svare på det. 

OK, men lad os se hvorledes han i øvrigt forholder sig til 

dette problem. 

sin Berkeley-artikel taler han om den fænomenal o ske be

skrivelse som en beskrivelse af, hvad vi oplever i modsætning 

til, hvad der i anden forstand kan siges at forel 

f.eks. i fysisk forstand, hvor vi har at gøre med stimuli, 

som påvirker vore sanseorganer. 

Er vi nu stødt på en skelnen imellem det, som Tranekjær i po
den 

pulær tale kalder det fysiske og det oplevede og i forstand 

at Tranekjær vil anerkende, at de fysiske stimuli som påvirker 

vore sanseorganer eksisterer uafhængigt af os? .. 
en o •

Er det sadan skelnen lmellem noget af os afhængigt, nemlig 

forarbejdningsresultatet og noget af os uafhængigt: nemlig de 

stimuli, som rammer vore sanseorganer og som derefter forar

bejdes, han er inde på, når han taler om, at der er en forskel 

imellem den oplevede tone og den fysiske tone ... som består af 

luftsvingninger, som stimulerer øret og som forårsager visse 

nerveimpulser, som igen forarbejdes til den oplevede tone? 

Hvis ikke, vil jeg spørge: På hvilken anden måde vil disse 

luft svingninger være afhængige af os end lige netop på den 

måde, at vi "tilfældigvis" skal være, hvor de er, for at de 

kan ramme vore sanseorganer og derved blive forarbejdede? 
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Som s På hvilken måde kan disse stimulis eksistens 

hvis de ikke kan siges at eksistere uafhængigt af os ••• da 

siges at være afhængige af os? 

For klarhedens/uklarhedens skyld, kan det nævnes at Tranekjær 

- i hvert fald mig bekendt - ingen steder taler om, at d 

vi må skelne imellem, er oplevelsen, og det af os uafhængigt 

fysisk foreliggende. 

Derimod taler han meget om, at vi meget skarpt må skelne imel

lem fysiske emner og oplevede emner, hvilket vil sige, at vi 

meget skarpt må skelne imellem trinforskellige emner (Men det 

er altså oplevede og af os afhængige himstregimser). 

Når vi altså beskæftiger os med MUller-Lyer illusionen eller 

komplikationsforsøget eller lignende illusioner (eller forar

bejdning og forarbejdnings tid) sA må vi skelne skarpt mellem 

de fysiske emner og de oplevede emner. I forbindelse med 

netop disse "illusioner" taler vi om, at der foreligger en 

en discrepans - en discrepans mellem hvad, kunne man spørge. 

Mellem det fysiske (af os uafhængigt eksisterende) og det 

oplevede? •• 

Nej da, det er en discrepans mellem trinforskellige emner 

~idt uartigt kunne man sige, at det er en discrepans mellem 

forsøgslederens oplevelse og forsøgspersonens evelse). 

Eller vi kunne emnet: forarbejdningstid. Her ville vi 

efter samme mønster stå i den situation, at vi måtte for

klare dette som tiden imellem et trinhøjt og et trinlavt emne. 

Hvis vi går videre efter samme re"cept med hele problemet om

kring vor "søgen" efter viden om de psykofysiologiske forar

b~dlingsprocesser, og spørgsmålene om hvad disse forarbejd

ningsprocesser fo~arbejder, og hvad der sætter dem etc •. 

vil vi komme ud i det absurde og forvrøvlede, så jeg vil 

klogeligen standse her. 

Det er temmelig klart for mig, at dette ikke kan være Trane·~ 

kjærs mening. Men hvad er da meningen? Jeg mener at spørgs

I 



-- - 29 


l. 	 (populært sagt) ..•• Jeg kan blive enig med en anden 

person i at vi taler om og har med samme emne at gøre ... 

fx når det drejer sig om denne anden persons tandpine. 

2. Men det vil være formålsløst at prøve at undersøge, hvor

vidt jeg nu også er i stand til at opleve den anden mands 

tandpine. 

Denne måde at opere 
re

på forskellige planer med begrebet "iden

titetIl på, kan jeg sagtens følge, men jeg mener ikke, at det 

er disse to planer, Tranekjær opererer med i de to udtalel

ser 	jeg har hentet frem fra hans foredrag. 

ANG. INTERSUBJEKTIVE IDENTITETSKRAV OG RELATIONSOVERENSSTEM

I>1ELSESKALKULE: 

Herom siger Tranekjær i sit foredrag: 

"Vi er her efter min mening ved et centralt punkt ved fæno

menologien, der tillader at præcisere den som ærlighedens og 

properhedens holdning. Det er efter min mening uhæderligt at 

tale sammen om forskellige emner jden i hvert fald til en vis 

~ngivelig grad at have forsøgt en intersubjektiv identifice

ringsprocedure, og det gælder i det hele taget al videnskab". 

Han opstiller i forbindelse hermed følgende intersubjektive 

identitetskrav: "Hvis to personer hver har med sit emne at 

gøre, skal det for at anses for at være det samme emne for 

hver af personerne stå i de samme relationer til andre emner, 

der i forvejen er anset for intersubjektivt identiske. Ef

terprøvelsesproceduren har jeg kaldt for relationsoverensstem

melseskalkule." 

Bevidsthedsliv og Erkendelse skriver han herom følgende: 

Da et emne for at være det samili~for os begge skal stå i de 

samme relationer til andre emner, vi er enige om at anse for 

de samme emner, kommer efterprøvningen hele tiden til at hvile 

på en forudsætning om, at nogle emner i hver fald er de samme 

I 
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Kommer vi i tvivl om, at disse emner nu virkelig er de "samme" 

for os begge, og vil efterprøve dette, må vi atter forudsætte 

intersubjektiv identitet for en ny emnegruppe og så fremdeles. 

Til en absolut afgørelse kommer vi aldrig. Den emnegruppe vi 

i almindelr~dstandser ved og forudsætter intersubjektiv iden

tisk, kan vi kalde en intersubjektiv basis. Senere skriver 

han: "Den emnegruppe, hvor man standser, og om hvilken man 

da forudsætter at den er intersubjektiv transportabel, vil jeg 

kalde en rekursbasis." 

Videre: 

"Sådanne rekursbaser kan man med fordel finde inden for dag

liglivets jævneste emneverden (heri inbefattet en række emner 

af sproglig art). Her vil mange mennesker kunne blive enige 

om, at de bevæger sig rundt med maksimal forståelsesoplevelse, 

taler glat og intersubjektivt forståeligt og kommunikerer i 

det hele taget intersubjektivt uhindret ..• 

•.• Min smag går mest i retning af de snævreste mulige rekurs

baser hentet fra den jævnest tænkelige dagliglivs verden. 

Hermed er der mulighed for en fælles basis for de størst mu

lige grupper af jævne mennesker". 

I forbindelse med disse citater er først og fremmest følgende 

spørgsmål faldet mig ind. I hvilke tilfælde er man hæderlig 

eller ærlig og i hvilke tilfælde ikke ••. hvor begynder ens hæ

derlighed og ærlighed og hvor hører den op. Mere specifikt: 

l. 	 I hvilke tilfælde vil det kræves, at jeg laver en inter

subjektiv identitetskontrol? 

oJa i hvert fald ikke nar det drejer sig om vore dagligdags 

emner, for de hører jQ netop til vore rekursbaser. For disse 

emners vedkommende kræves altså ikke en sådan intersubjektiv 

relationsoverensstemmelseskontrol, thi vi kan jo gå ud fra, 

for disse emners vedkommende, at når vi blot kan kommunikere 

uhindret om dem, ja så :§.~ det de samme emner, vi har med at gøre .. 
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omålet til ham i denne forbindelse mest klart kan stilles sa

ledes: 

Dersom du mener, at man ~ kan tale om, at de fysiske sti

muli (elektromagnetiske svingninger m.m. eller hvad det end 

måtte være) eksisterer uafhængigt af os, kan viStå nærmere 

besked om på hvilken måde deres eksistens er afhængig af os 

••• og altså på en anden måde end lige netop den, at vi med 

vore sanseorganer må "være til stedelI for at de kan påvirke 

dem og sætte en forarbejdning igang. 

De fysiske emners eventuelle eksistens uafhængigt af os kan 

da vel ikke anfægtes af, at de i vor beskrivelse af disse,ien 

eller anden trinhøjere forstand må siges at foreligge opleve

ligt for os. 

l. november 1967. 

il 
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På Psykologisk Laboratorium er fænomenologien den kano_'.ise

rede filosofi. I forsøge2e på at nå til en objektiv erken

delse af fænomenologien er det vigtigt, at vi kan indskrænke 

os til at beskæftige os med dennes indre logik, men at vi og

så placerer den i forhold til videnskaben som !.lelhed og a t vi 

kaster et blik på hele den videnskabelige udviklingshistorie. 

Videnskaben er i dag domineret af to væsensforskellige filo

sofiske retninger: Den dialektiske materialisme og den logiske 

empirisme. Hertil kommer en række mindre betydningsfulde va 

rianter, blandt de mindst betydningsfulde fænomenologien. 

Vi nødes til særligt at behandle fænomenol en under den an

den kategori, fordi alle danske psykologer grund af" d.G:ces 

uddanne::'. se på Københavns Psykologiske Laboratorium i de:,:'os 

argumentation går ud fra denne filosofi. 

Den dialektiske materialisme er en fortsættelse af de matGria~. 

listiske strømninger, der i mange århundreder har fulgt den 

progressive videnskabelige forskning i dennes kamp mod alle 

former for dogmatisme og mod dogmatismens klerikale og stats

lige bærere. For materialister er naturen det oprindelige og 

bevidstheden det secundære, for idealister forholder det 

omvendt. I overensstemmelse med den materialistiske filosofi 

er det grundlæggende princip for dialektisk-materialistiske 

psykologer den psykofysiske parallelisme. Dialektiske materia

lister betragter det psykiske som et spejlbillede af det fysiske 

ikke direkte og således at et bevidsthectsindhold altid gør 

det muligt nøjagtigt at bestemme den fysiske omverden. Men det 

psykiske står i et lovmæssigt afhængighedsforhold til det fy~ 

siske, og det er psykologens opgave at bestemme disse grund

læggende love. For at kunne udføre denne opgave, må psyko

logen hele tiden danne sig et nøj agtigt billede af de obj ek~· 

tive forhold, og det siger sig selv, at han, for at kunne for

tjene betegnelsen psykofysisk parallelist, grundigt må studere 

også tilsvarende psykiske forhold. Menneskets bevidsthed vil 

igen determinere dets handlinger, og vulgærmaterialistiske 
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bestræbelser på at beskrive mennesket som et ubevidst væsel, 

kan han tilbagevise ved henvisning til den lovmæssige sam

menhæng, som vi rent faktisk har kunnet konstatere mellem 

bevidstheden og handlingen. Alt i alt er der intetsomhelst 

metafysisk ved den dialektiske materialisme og dennes speci~ 

elle udtryk den psykofysiske parallelisme, men disse filoso 

fiske principper er blot det mest generelle udtryk for vore 

videnskabelige 	erfaringer. 

Overfor materialismen står idealismen, hvis udøvere af mate

rialisten Dider('t (ham med Larousse-leksikonnet) beskrives 

således: "Idealister kalder man de filosoffer, som kun aner .. 

kender deres egen eksistens og eksistensen af de fornemmel·· 

ser, der ~fspejles i dem selv, og intet ande~. Et autreret 

system, der, såvidt jeg kan se, kun kan takke blinde for sin 

fremkomst. Og dette system er til skændsel for filosofien 

og den menneskelige ånd det sværeste at modbevise, skønt det 

er det mest absurde. 1t Denne beskrivelse passer nøje på de 

logiske kunstværker, som de empiristiske, de positivistiske 

og de fænomenologiske filosofier faktisk er. Historisk har 

idealismen altid betjent reaktionen og religionen. Dette 

kan illustreres 	med et par citater fra professorerne Trane

kjær Rasmussen' s og From's forbilleder, henholdsvis Berkeley 

og F.C. Sibbern, som det ikke har kostet megen umage at finde 

frem til. I 1710 (i Newtons levetid!) skrev den ærværdige 

biskop Berkeley sedes: "Alle hine ufromme ateistiske og 

t 	 religionsfornægtende systemer er fremkommet ud fra læren om 

materien eller den legemlige substans. Hvor meget den 

I 
J 

materielle substans har været. værd for ateister til alle tider, 

behøver vi end 	ikke gøre rede for. Alle deres monstrøse 

systemer står i 	 et åbenbart afhængighedsforhold til den, 

at tages denne 	hjørnesten bort, må hele bygningen nødvendigvis 

styrte sammen ••. " "Hvis man driver materien ud af naturen, 

tager den så mange skeptiske og ufromme forestillinger med 

sig, et så utroligt antal stridigheder og forvirrede spørgs

mål, som såvel for filosoffer som for teologer har været an

stødsstene, og som har besværet mennesket med så meget frugtes

løst arbejde, at selvom de grunde, som vi har opstillet imod 

den, ikke fandtes beviskraftigr (hvilket de efter min mening 

dog er), så er jeg dog sikker på, at alle erkendelsens, fre
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~ 

det," og professor Sibbern skriver i en tid, der ligger ef

ter både Holbergs og Heibergs: "Mon ikke der i Håndværkerens 

arbeiden, i Kræmmerens Travlhed og i al menneskelig Færd på 

Torve og i Gader ere store Livsmagter tilstede? 

Hvad behøver jeg andet, end at Slå åndsøiet op og blive dem 

vaer?" "Der er noget besynderligt frigjørende i at kunne 

føre Hvad det så er tilbage til Christi Livs og Ords, til 

Apostlenes Talers store Træk og Grundpunkter," Den enkelhed 

og den indre sammenhæng, som disse herrers fænomenologiske 

opfattelse har givet deres filosofier, har ikke gjort dem til 

objektive videnskabsmænd, men har tvært imod placeret dem på 

deres egen samtids reaktionære fløj. 

Men hvad kan der dog være galt i en filosofi, der gør alt, 

hvad man overhovedet kan være sig bevidst, til genstand for 

nøjere betragtning? Må ikke enhver videnskabsmand være inter

~esseret i en sådan holdning? 

Fejlen ved denne filosofi er, at den fremhæver dette som no

get særligt, at de ting, som vi beskæftiger os med, er os 

bevidste. Der er her tale om en sammenblanding af en N0DVEN

DIG BETINGELSE og en KARAKTERISERING. Det er en nødvendig 

betingelse for vor videnskabelige behandling af et problem, 

at vi beskæftiger os med det, at det er os bevidst. Og da 

ingen af de ting, som vi ønsker at beskæftige os med, kan 

fremtræde uden for vor bevidsthed, har vi ikke på nogen måde 

karakteriseret de genstande, vi ønsker at behandle videnskabe

ligt, ved at sige, at de fremtræder i bevidstheden. 

Men denne beskrivelsesmetode bruges tvært imod med det for

mål at sabotere anvendelsen af den psykofysisk parall~listiske 

model, der faktisk udsiger noget (har et indhold) og derfor 

er videnskabelig, i modsætning til fænomenologien, der som 

sin grundsætning har tautologien: At være er at blive per

ciperet. Ikke en eneste dialektisk materialist vil jo be

nægte, at vi opfatter vor omverden gennem vore sanser. 

Dette er et videnskabeligt faktum, som mange hundrede års 

materialistisk forskning har fortalt os. Men den dialektiske 

materialist nægter at gøre sin filosofi (der for ham er vi
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denskabelig og en logisk kritik, mens fænomenologens tauto~ 

logiske grundsætning er åleglat og unddrager sig enhver logisk 

kritik. 

For det uforberedte menneske vil det naturligvis ikke være 

helt let at skulle vælge mellem objektivitet og logik, og 

det vil derfor være væsentligst for denne stillingtagen, 

hvilke konsekvenser den får. Jeg har kort berørt, hvorledes 

idealismen altid har været reaktionær i forhold til den frem

adskridende videnskabelige erkendelse. Men hvilke konsekvenser 

får det, hvis vi i dag vælger en idealistisk filosofi som 

f.eks. Tranekjær Rasmussens fænomenologi som grundlag for 

vort arbejde? Hvad sker der, hvis vi tager denne fine filo

sofi med uden for studerekammeret eller det specielt klimati

serede Psykologiske Laboratorium? Lad os blot slå fast, at 

den er håbløst umulig endog til beskrivelse af de udsøgte 

forsøgsopstillinger, man benytter på Psykologisk Laboratorium. 

Når sådan en opstilling skal beskrives, sker der i praksis 

det, at vi får en forklaring om hele forsøgsopstillingen, der 

er ganske identisk med den, som en bevidst materialist ville 

have givet. Eventuelt er den krydret med en større mængde 

anførselstegn, der skal fortælle os, at der bag det tilfor

ladelige ydre ligger en "dybere" opfattelse af tingene; eller 

vi får bagefter at vide, at sandheden i virkeligheden er en 

ganske anden. Men unde, al_le omstændigheder tvinges fænomeno

logen til at bruge fysiske begreber, og hans filosofi kan 

højst udvikle sig til en snedig bagklogskab. Selv indædte 

fænomenologer erkender, at mennesket karakteriseres af vor 

fysiske omverden, f.eks. skriver Tranekjær Rasmussen: "Imid

lertid er mennesker karakteriserede ved mange andre emner end 

dem de er sig bevidst f.eks. ved såkaldte fysiologiske emner, 

" Særligt latterligt er det, at idealisterne i reglen 

forklarer deres egen f~losofi ved henvisning til sanseappara

tets funktionering og en ydre omverden (f.eks. Berkeley, Mach), 

og at de mest konsekvente fænomenologer, der ikke vil erkende 

sprogets nødvendige forankring i vor omverden, bliver ganske 

uforståelige for alle andre end deres daglige omgivelser. Og 

selv de førstnævnte vrider og vender sig for at få sagt de 

mest selvfølgelige ting. Salmonsens Leksikon skriver konklude

rende om empiristen Avenarius: 
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Til at sige en række selvfølgeligheder bruger han en," 
delvis af ham selv udf~met, terminologi, der til ingen nytte 

gør arbejdet vanskeligere for læseren." 

Som argumentation for deres højst upraktiske filosofi bruger 

fænomeno10gerne pars pro toto beviset. De lader os eksperi

ment.ere med figur og grund, og viser os i forsøg med Rubins 

vaser, at figur og grund afhænger af vor viljekraft. Men de 

fortæller OS ~, at det for langt den overvejende del af 

vore perceptioner på forhånd er givet, hvad der er figur, og 

hvad der er grund! Siddende til en forelæsning kan selv den 

mest inspirerede ikke opfatte stole, borde og elever som grund 

og den mellemliggende luft som figur. Netop fordi det næsten 

altid på forhånd er givet, hvorledes vi vil opfatte vor om

verden, har vittige mennesker til selskabsbrug opfundet Ru

bins vase, der netop som undtagelse er lattervækkende. Men 

på det Psykologiske Laboratorium lader man os eksperimentere 

med en længere række yderst sjældne illusioner, der tilsam

men skal bevise idealismen. 

Med en tilsvarende omhu udvælges de begreber, som fænomeno10

gerne bruger til at illustrere deres videnskabshistoriske op

fattelse med. Man fortæller os, at vor fysiske omverden er en 

yderst luftig dannelse, som igennem videnskabens historie 

gang på gane har ændret karakter. Fra alkymien udvælger man 

begrebet PHLOGISTON, og man belærer os om, at mens der tid

ligere i hver eneste flamme fandtes PHLOGISTON, er dette grund

stof nu ganske forsvundet, hvor ved vi klart kan se, at mate

rien er forskellig fra tidsalder til tidsalder. Man fortæller 

os ikke f.eks. om, at der stadig i verden findes elektricitet 

til trods for, at den seneste tid fortæller os, hvad elektri

citeten består af. For Tranekjær Rasmussen betyder det for

hold, at vor erkendelse a~ den objektive omverden stedse for

beredes og udvikles, at disse objektive forhold skulle være 

så usikre og flertydige, at de i virkeligheden b1ir en per

son1 opfattelse af en højere objektivitet. Objektiviteten 

b1ir således transcendent (ufatte1 ) i sin natur, og vi us

le mennesker er henvist til fænomenologien, der enten kan 

blive en nihi1~isk mangfoldighed (som den b1ir det for Tr.R.) 
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eller en naiv indskrænkethed (Berkeley). Men for den dialek

tiske materialist må det være et karakteristikum for den ob

jektive beskrivelse, at denne stadigt mere præcist formår at 

forklare omverdenen, mens det almindeligvis ikke volder os 

besvær at fastslå, hvad der er objektivt. 

Fænomenologerne på Psykologisk Laboratorium arbejder hånd 

hånd med en hel stribe af "moderne" dagbladsvidenskabelige 

kritikere og pensionerede fysikere af empiristik tilsnit, der 

som en nødvendighed udfra Ilde nyeste videnskabelige resulta

ter" kan fortælle os om kausc:.llovens begrænsninger, om det 

umulige i at finde frem til det objektive bag vore forsøgs

resultater, og vi må lade os nøje med en helhedsbeskrivelse 

af alt, hvad der foreligger i den eksperimentelle situation. 

De fortæller os, at vi nu for evigt må sige farvel til den 

kausale forklaring på problemerne, og at vi må lade os nøje 

med nogle statistiske sammenhænge mellem visse fænomener. 

Men dette er ikke nogen nødvendig konklusion udfra en række 

forskningsresultater på frontlinjen mod det ukendte, og pos

tuleringen om at vore forskningsresultater nødvendigvis skul

le forblive så usikre er direkte videnskabsfjendske. Det må 

være al videnskabelig forsknings mål nøjere at bestemme begi

venhederne. Og der er intet unormalt i, at videnskaben som 

på et tidligere stade er hindret af uvidenhed eller dogma

tisk blindhed, også her kun statistisk angiver sammenhænge, 

mens den senere finder frem til kausallove i forbindelse med 

de rigtige kategorier. Videnskabeligt kan vi aldrig sige, at 

vor erkendelse mad nogen nødvendighed må forblive af statis

tisk karakter. Resultatet ser lige sådan ud, hvis vi øje

blikkeligt ikke har fat i forhold, der entydigt kausalt be

stemmer vore forsøgsresultater. 

lo november 1967. 
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'Verstehen 
Prof. K. B. Madsen: 

Undertegnede har med stor interesse 
læst proff:SJor l'rtllJekjær Rasmussens 
indlæg i sidste nr, af "stud, psyk." Tra
nekjær Rasmussen præciserer her sin 
stillingtagen til den såkaldte "Ver
sLehen"-psykologi, der jo er en gammel 
tysk "åndsvidenskabelig" psykologi 
(med hovedmænd som Dilthen og 
Spranger), men ogsa er dukket op i 
moderne version i forbindelse med 
existentialistisk filosofi. I denne version 
går den ofte under betegnelsen "fæno
menologisk psykologi". Det var derfor 
interessant at læse Tranekjær Rasmus
sens fremhæven af forskellen mellem 
"Verstehen"-psykologi og dansk "fæ
nomenologisk" psykologi (repræsente
ret ved Rubin, Tranekjær Rasmussen 
og From). Tranekjær Rasmussen frem
hævede jo, at i modsætning til "Ver
stehen"-psykologiens mere intuitive for
ståelse, ønskede han et sikkert empirisk 
grundlag i form af de såkaldte "identi
ficerings-procedurer", der består i en 
(evt. experimentel) undersøgelse af 
forsøgspersoners verbale rapport om de
res oplevelser, Den verbale rapport er 
en form for adfærd, hvad Tranekjær 
Rasmussen jo også fremhæver med ud
talelsen, at "alle psykologer er behavio
rister". 
Det er også værdifuldt, at Tranekjær 
Rasmussen skelner mellem "extrcme 
behaviorister" og "andre behavioristt:r" 
(hvortil han altså regner sig selv y. De 
extreme behaviorister (som f, eks. Skin
ner) vil beskrh'e adfærd, de er ikke 
interesseret i en forklaring af adfærden, 
hverken en fysiologisk eller anden. I 
modsætning hertil står således de "an· 
dre behaviorister" altså alle psykologer 
med undtagelse af de extreme behavio
rister til denne side og Verstehen
psykologer til den anden side. Andre 
psykologer er interesseret i en forkla
ring af adfænll'll. I denne forbindelse 
er Jd så af underordnet betydning, om 
de foretrækker en forklaring af adfær
den via fysiologiJke modeller (som f. 
eks. Hebb) eller via cybemetiske eitel' 
IIhlt,whltiJke modeller (som f. eks. Le
win, Tolman, Hull, btes m, f L ) eller 

- via mente/le processtr ("sjæleliv", "be
vidsthedsliv") . Til den sidste undtr
gruppe hører bl. a. de danske fænome
nologer og vel også de tidligere Gestalt· 
psykologl'C. Forskellen på dem og "Ver
stehcn".psykologerne er, at de sidste 
ikke vil bygge på præcise, empiriske 
beskrivelser (af verbal adfærd), men 
ligesom direkte, pr. intuition vil "gå ind 
i sjælelivet". 
"Verstehen "-psykologerne kan således 
betragtes som dd diamentrale mod
stykke til de extreme behaviorister. 
"Verstehen" kan opfattes som en slags 
forklaring ("forståelse" uden grundlag 
i en exakt beskrivelse; i modsætning 
hertil vil de extreme behaviorister nøjes 
med en beskrivelse. 
Imellem disse lo yderpunkter har vi så 
alle andre psykvloger, der på den ene 
eller anden måde er interesseret i en 
forklaring via processerne "bag" adfær' 
den. Der er mange forskelle mellem 
disse psykologer indbyrdes, forskelle 
der kan have deres oprindelse i traditio
ner fra de tidligere skoleuddannelser: 
behaviorisme, tidligere psykoanalyse og 
gestalt-psykologi. Men der er den be
tydningsfulde lighed mellem dem, at de 
bygger på en mere nuanceret, sophisti
cated videnskabsfilosofi, end tilfældet 
er med de extreme behaviorister. Des
uden er disse psykologer - i modsæt
ning til "Verstehcn"-psykologerne 
enige om at stille strenge krav om ob
jektive (intersubjektive) og ex akt e 
forskningsrnetoder og beskrivelser af re
sultaterne, inden de begynder på. for
klaringer. 

K. B. Madsen 
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Jamen hr. professor, jeg har slet ikke noget bevidsthedsliv 

sagde centralnervesystemet 
Thomas Nielsen 

Det ser ud til, at fænomenologien er 
gået til debat i "stud. psyk." omsider. 
Professor Tranekjær Rasmussens indlæg 
i sidste nummer forudsættes bekendt 
for det fulde og uvurderlige udbytte 
af følgende to uhæderlige tankeeksperi
menter: 

1: E. T. R. 
Forestil Dem et menneske, der lider af 
experienta pal'alysis congenitalis, d.v.s. 
medfødt manglende evne til at opleve 
noget som helst overhovedet. Vi vil 
søreme slet ikke kalde det et menneske, 
da det jo unægtelig minder mere om 
drrene, som heller intet bevidsthedsliv 
har. Imidlertid horer det til experimen
tets præmisser, at uvæsenet her har et 
centralnervesrstem nøjagtig magen til 
vores: d. v.s. det kan gennem sit sensori
ske apparatur registrere visse forhold i 
den ydre og 'indre' (i.e. legemlige og 
cerebrale) fysiske situation: det kan 
kode, org;misere og oplagre, disse infor
mationer og udnytte Jem senere i for
bindclse mej den aktuelle registration 
ytJ organis.1tion af appropriat sproglig 
og anden adfærd _. enJog under htl1

syntagen til 'computerede' fremtidige 
begi\ "nheder, både sikre og eventuelle 
(som 'sandsynlighe.h·l:yalueres'). lige
som f. eks. disse hojtudYiklede elektron· 
hjerner, der spiller skak som en russisk. 
stormester (og om hvis ,bevidsthedsliv 
vi kun har sparsomme og usikre oplys
ninger). Det kan altså 'tænke' i den 
sædvanlige afslappede betydning af det
te ord - ind. 'pere, indlæring og huk'. 

og reagere, 'handle'; det vil altså 
være naturligt at kalde vor ven her for 
En Tænkende Reaktionsmaskine, fork. 
E. T. R. Sådan en E. T, R. kunne gå 
omkring meUem os andre uden nogen
sinde at blive afsløret. Uden at blive 
diagnosticeret og behandlet for, sin ej
endommelige medfødte lidelse. Det er 
naturligvis ondt at tænke på, men 
hvem skulle være j stand til at afsløre 
dette ulykkelige forhold? Spørger man 
E, T. R. direkte, om Jen kan opleve 
noget, svarer den natuIilgds ja; da den 

hyppigt har 'hørt' andre menesker tale 
om at de oplever noget, vil den natur
ligvis grundet reregistrerbare ydre lig
hnkr generalisere til sig selv - sltd:m 
nOfd gor u·ntralnen'esystemet - og ud
tak, at den sandelig har udmærkede 
oph:vdser. Thi skønt den bare er en 
E. T. R., ved den det jo ikke engang 
selv, for selvom den er i stand til at 
registrere, kode, organisere O,s.v. sti
muli hidrør<:nde fra andre menneskers 
sproglige og øvrige adfærd, kan den 
desværre ikke registrere andres oplevel
ser direkte og således blive klar over 
sin egen skrækkelige mangel. 

2: N.N, 
Ka' De li' science fiction? for her beo 
gynder næste case story, som er komplet 
corny og handler om en af disse uvaske· 
de (eller upropre) behaviorister i Ame
rika, som tror at kunne lave psykologi 
med fladorme, rotter og aber. Denne 
her særlige behaviorist var imidlertid 
noget af en variant, thi han mente at 
have sikre kriterier for at have registre
ret et bevidsthedsliv hos en af sine 
hvide rotter. Han var naturligvis godt 
klar over, at hans sjældne dyr - sam
menlignet med ham selv - kun havde et 
sølle lille primitivt rotte-bevidsthedsliv; 
men han mente det kunne være interes
sant at udforske dette primitive bevidst· 
hedsliv lidt nærmere, både fordi han 
syntes, det var interessant j sig selv, og 
især fordi han mente, der måske kunne 
afledes nogle simple lovmæssigheder, 
der kunne fungere som inspiration og 
vejledning ved udforskningen af det 
menneskelige bevidsthedsliv (:;001 kun· 
ne være nok så krabat en affære). Han 
begyndte med at undersøge rottens op· 
leyelse af sult. For at finde ud af, hvad 
rotten egentlig orkvede, gjorde han 
som man gør, når man finder ud, hvad 
et menneske oplever: Han registrerede 
den muske1aktiv itet, som organisl11tn 
ctahlerer som respons på den phirk
ningssituation, forsogsltderen har ind
rettet til at fremkald,' denne eller alter
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nati\'(: handlinger - sproglige eller ej 
til belysning af den pågældende ople
vtlse (selvom han måtte renoncere på 
brugc:n af de yerbal t-akustiske stimuli, 
som hyppigt er et væsentligt led i på
virkningssitu:.1tioneD ved human-psyko
logiske forsøg). Han forsøgte nu at fin. 
de ud af, om rotten ligesom ham selv 
opleve,ic- svag sult som forskellig fra 
stærk sult, og sult som forskelli~ fra 
tørst. Det lykkedes ham søreme at fl 
rotten til at fortælle ham, at den virke
lig oplevede disse forskelle, thi den 
ville efter passende indledende øvelser 
fortælle fl., at den var stærkt sulten 
(efter langvarig depr.) ved at gl!. til 
højre i en T-maze, hvor den ville g1 til 
venstre, når den kun var let sulten (ef. 
ter kort depr.) - eller den ville dekla
mere sin tørst i en højre-drejning og 
sulten i et venstre-sving. Efter disse fine 
fænomenologiske analyser havde vores 
avantgarde-psykolog særlig grund til at 
glæde sig, skønt han ikke vidste det 
selv, thi nu var han ikke længere under 
anklage for uhæderlighed, idet han nu 

i stedet som før kun fordækt - var 
åbent og ærligt og sobert og propert og 
redeligt og hæderligt interesseret i data 
af formen: 'rotten N. N. er sig bevidst 
at være sulten. I middelsvær grad, ingen 
tørst' . 

(Fin du tragedie: For at få sin rotte 
i virkelig prof. fænomenologisk analyse 
sendte vor amerikaner den til Køben
havns Universitet, Psykologisk Labora
torium, hvor den straks blev mellem
stegt og sen,ret. ) 

Alvorligt talt 
For mig at se har fænomenologien 
forså\'idt den virkelig fastholder at be
skæftige sig med folks bevidsthedsliv 
3 alternatiwr på det teoretiske (defini
tions- og fortolkningsrnæssige) plan. 
Jeg \·il stærkt understrege, at min an
fægtelse kun angår dette så at sige se
mantiske aspekt af fænomenologien, da 
jeg lur ubeskåret respekt for den forsk
ni"t~. der er bedre\'ct i dennes navn, 
sk,);,t den mSske lider ved en vis eJ!
sidig optlgethed af den beskedne del 
af sproglig adfærd (Jer igm er en be
skeden del af al adfærd), som rappor
teecr psykiske tilstande og processer 
især 'perceptioner' - hos fpp, i forbin
delse med nøje tilrettelagte situationer. 

Derimod kan jeg dårligt tage det alvor
ligt som det forhåbentlig fremgår af 
det øvrige hvis man for alvor, selv 
på et hypotetisk plan) mener at have 
undersøgt andre personers oplevelser af 
den slags man kender fra sig selv. 
Nå, 3 alternativer: 
1: Man kan idtntificere 'oplevelsen' 
(eller det undersøgte 'bevidstheds
datum') med det sproglige uds~gn,' :nan 
hidtil har opfattet blot som 111dlclUm, 
eller repræsentant for en 'oplevelse'. 
Både ved dette og det tredie alternativ 
kunne begrebet 'oplevelse' eller 'be
vidstheds-datum' erhverve videnskabe
lig status på linie med begreber som 
læreproces, behov, ærlighed, angst o.s.v, 
- som heller ikke kan iagttages direkte, 
men som til alvorlig forskel fra op
levelse i dagligdags forstand er entydig 
definerbare ud fra direkte observerbare 
data og således med fuld rimelighed 
lader sig indkorporere som holdbare 
elementer i den (psykologisk-) viden
skabelige evolution. (At der så er vild 
uenighed om disse definitioner er en 
helt anden sag.) Man kunne altså ud
mærket snakke om andres oplevelser, 
hvis disse var entydigt definerede ud 
fra individets udsagn, og intet havde at 
gøre med de oplevelser vi kender fra os 
selv. Det er måske ikke den bedste de
finition, men den er bedre end ingen 
definition! 
II: Man kunne ddinere et andet men
neskes oplevelse, som det, man se!Y op
lever, når man benytter sig af samme 
eller et ækvivalent udsagn. Det er et 
forfærdeligt alternativ, da det ville 
medføre en .. 'ltistisk videnskab' pil den 
måde, at Jen enkelte forskers resultater 
ville blive ubehjrelpeligt begrænset til 
hans eget ople\'ede llnivers, Såkaldt ind
føling ligegyldigt Iwor meget den end 
strigles rent metodologisk er jo til 
syvende og sidst kun en 'projektion' af 
ej,!ne (;pl<:velser over i andre. Man måtte 
da enten nøjes med en psykolog, eller 
ogsi måtte man affinde sig med at have 
lige så mange (utilgængelige) psykolo
gi'er som teoretiske psykologer; disse 
to muligheder minder iøvrigt næppe 
helt tilfældigt - om to epoker i dansk 
psykologi: for det første Rubin's lange 
monokrati, i hvilken periode der så
vidt jeg kan få oplyst ikke blev an
taget en eneste disputats i faget psyko
logi (!), og for det andet den efter



følgende - vores nuværende - epoke, 
hvor populationen af teoretisk-viden
skabeligt arbejdende psykologer for en 
måske lovlig fjern betragtning som min, 
synes præget af en vis hyperindividua
!isme med forholdsvis dårlig kontakt til 
den udenlandske psykologi og - hvad 
der er langt værre - til de studerende. 
Dette særpræg ytrer sig i mange forhold 
- f. eks. følgende 4: l) den temmelig 
private - eller i hvert fald mangelfuldt 
formaliserede rekruttering af nye vi
denskabelige kræfter (på den måde 
kan en videnskabelig 'tradition' domi
nere gennem generationer); 2) de ar
bejdsgrupper der overhovedet fore
kommer er næsten alle af arten; 1 læ
rer med en eller flere disciple; 3) den 
yderst beskedne mængde publicerede 
artikler eller forsknings-rapporter, samt 
4) den sporadiske sekterisme og intole
rance over for anderledes tænkende; 
(hvilket ifølge visse psykologer også er 
et hyppigt karakteristikon ved 'svage 
ego'er' med mangelfuld indre sammen
hæng). Det sidste manifesterer sig bl. 
a. i udtryk som 'extreme behaviorister' 
- et udtryk der kun tjener et polemisk 
(nedsættende) formål, i hvilken for
binddse det nok kan være gavnligt 
at repetere en passage fra Kimble's 
'Hilg.ud & Marquis' Conditioning and 
Learning' (1961): '/r/afson's simple 
{onceptioll of tbe wndit;olled feSpO!lS1;' 
aJ thO' 1Il1it of habit is 110 lOllger held 
/;y al/Jone il1 tbe fie Id of leamil1g, al
tholtf,h il occdJifilla/l}' is l'eJ/lrt'ected by 
(Iities of behal'ioristll, as Bel'f{mmm 
(1956) JtlYS, "to J/J/fl! lillie children ill 
the existmtialist dark". 
III: Det tredie alternativer mindre 
radikalt og mere eklektisk og velment 
end de to foregående. Dette forslag går 
ganske enkelt ud på, at man fortsat 
Slukker om andres oplevelser, således 
at disse i videnskabelig henseende defi
neres som hypotetiske tilstande og pro
cesser i centralnervesystemet hos fp, 
(som selvE. kan være både et dyr og 
et menneske: dette er ikke noget vel
valgt århundrede til at opretholde et to
talt videnskabeligt skel mellem menne
sket og de andre arter). Disse 'oplevel
ser' er i modsætning til dem, vi kender 
fra os selv, acceptable videnskabelige 
begreber eller 'objekter', fordi de er en
tydigt definerbare og desuden potentielt, 
tilgængelige for mere basal naturviden
skabelig erkendelse (neurofysiologi), 
hvad oplevelser i dagligdags forstand jo 
ikke er: Neurofysiologiens (og adfærds
videnskabernes) fremskridt vil gøre det 
muligt at udlede stadig mere nøje og 
entydige relationer (Geldard: facts) 
mellem pi den ene side centrale pro
cesser og på den anden side sproglig 
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adfærd af arten 'jeg oplever, ser, hu
sker o.s.v.', eller dyrs adfærd med en 
lignende betydning. I denne ligning 
mellem adfærd på den en side og (end
nu overvejende hypotetiske) fysiologi
ske centrale processer på den anden 
side, kan man altså enten placere 'op
levelsen' som videnskabeligt objekt på 
adfærdssiden (jvf. det forste alternativ) 
eller på den neurofysiologiske side - og 
så iøvrigt affinde sig med at måtte ope
rere med hypotetiske data, i hvert fald 
en rum tid endnu. 
Med denne snak om fysiologi mener jeg 
naturlihrvis ikke, at de Fysiologiske pro
cesser bag adfærden falder ind under 
psykologiens domæne: disse hypotetiske 
emner kan naturligvis definereJ som 
funktioner og tilstande ud fra rent ad
færJsmæ~sigt kriterier; men hoved· 
sagen er, at de i videnskabelig hen
set::nde opfattes som fysiologiske proces
str - ligesom man f. eks. kan definere 
en computers egenskaber rent funktio
nelt uden at bekymre sig om de elek
trotekniske processer (som man dog nø
dig vil opfatte som 'oplevelser'), 
Udfra dette tredie alternativ kommer 
den såkaldte 'intersubjektive identifice
ringsprocedure' til at dreje sig om, 
hvorvidt to individer (dyr eller menne
sker) registrerer ('perciperer'), selek
terer ('hefter sig ved') og organiserer 
('opfatter') . en given påvirknings
situation (som er defineret ud fra for
søgs-lederens beskrivelse) på samme 
måde, såvidt det lader sig bestemme ud 
fra kriterier af (evt. verbal) adfærds
mæssig art. Derimod er det nok lidt 
absurd at hævde, at det - selv på et 
hypotetisk plan - drejer sig om hvor
vidt to mennesker oplever det samme 
(ligegyldig i hvilken betydning af sam
me), hvis 'oplevelser' tages i udefineret 
dagligdags forstand. Nemlig den slags 
vi kender fra os sdv. Og som vi nok er 
nød til at nøjes med at kende fra os 
selv. 
Lad mig til slut og ihærdigt understrege, 
at meningen med alt ddte kun er en op
fordring til en terllliliologisk revision 
ind. en nærmere præcisering af relatio
nerne til det vokabularium, der har ud
viklet sig inden for den ikke spec. fæ
nomenologiske psykologi. Ellers risike
rer "i soreme at blive isoleret i vor 
forskning. 
Det er selvfølgeligt fuldt ud forsvarligt 
_. og rummer endda visse indlysende 
fordele - at vi herhjemme til en vis 
grad kører vores eget Jøb. Det skulle 
bare nødig være uden kontakt og frugt
bar udveksling med J(-n aktuelle psyko
logiske hovedstrømning. Th. Nichen. 
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Ql'l.AEN,. FÆNQl\WE.ALISTISK~~ FEJLTAGE~~E, 

OG_ DET FÆNOM~LO:r:.OGI$T&P.~R2.1)'y.[~<. 

Som det fremgår af artiklen uBerkeley and ~lodern Psychologyll 

(1953) synes emnelærens grundlag at ligge meget tæt op af 

Berkeley' s bekendte princip: II esse est perci pi" (dvs. at sige 

noget eksisterer er ensbetydende med at det opleves)~ hvil

ket er en problematik som både Descartes og Locke havde strej

fet og som senere også både Ernst Mach tog op i sin element

lære og Bertrand RusselI beskæftigede sig med i sin neutral

monisme. Hele denne filosofiske retning har man samlet beteg

net som fænomenalismen. 

Hvis det teoretiske grundlag for psykologiens fænomenologi 

således kan siges at falde delvist sammen med fænomenalismen 

indenfor filosofien, så vil der kunne stilles kritiske spørgs

mål til fænomenologiens teoretiske grundlag som vil være af 

lignende art, som de spørgsmål der i tidens løb er blevet stil

let vedrørende fænomenalismens grundlag. 

Blandt de argumenter der har været fremført mod fænomenalis

men, skal følgende argument af Karl R. Popper (The Log~c 0f 

Scientific Disc , 1961 p. 439) fremføres i sin helhed: 

IIThe phenomenalist, for instance, wishes to translate state
ments about objects into statements about observations. For 
example, 'There is a flower-pot on the window sill' should be 
translatable into something like 'If anybody in an appropriate 
place looks in the appropriate direction, he will see what he 
has learned to call a flower-pot'. The simplest objection 
(but by no means the most important one) to regarding the se
cond statement as a translation of the first is to point out 
that while the second will be (vacuously) true when nobody 
is looking at some window sill, it would be absurd to say that 
whenever nobody is looking at some window sill, there must be 
a flowerpot on it.The phenomenalist is tempted to reply to 
this that theargument depends on the truth-table definition 
of the conditional (or of' material implication'), and that 
we have to realize the need for a different interpretation 
of the conditional - a m o d a l interpretation which makes 
allowance for the fact that what we mean is something like 
'If anybody looks, or if anybody were looking, then he will 
see, or would see, a flower-pot' • 
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One might think that our a~b could provide the desired modal 
conditional, and in a way-~t does do this. Indeed, it does it 
as well as one can possibly expect. Neverthel '8, our origi
nal objection stands, because we know that if 8 is necessary 
that is, if ~c:,R - then !!~2. holds for every .:2- 'l'His means that, 
if for same reason ar ot~r the place where a flower-pot is 
(or is not) situated is such that it is physically i m p O s 
s i b l e for anybody to look at it, then lIf anybody looks, 
or if anybody were~ooking, at that place, thon he will, or 
would, see a flower-potlwill be true, merely because nobody 
c a n look at it. But this means that the phenomenalist modal 
translation of 'At the place x is a flower-pot' will be true 
for all those places x which,-for some physical reason or other, 
nobody c a n look at.-(Thus there is a flower-pot - or >vhat
ever else you like - in the centre of the sun,) But this is 
absurd. 

For this reason, and for many other reasons, I do not think 
that there is any chance of rescuing phenomenalism by this 
method. n 

Fænomenalismen giver altså i sin teori ingen anvisninger på, 

hvorledes de oplevelseserfaringor man indhøster entydigt skal 

sættes i forbindelse med tingsverdenen. Der vil med andre ord 

være muligheder for at gøre s metafysiske antagelser 

som ikke vil kunne falsificeres. 

Sætninger om fysiske objekter synes altså ikke på entydig måde 

at kunne oversættes til sætninger om observationer eller op

levelser. Indholdet af de sætninger man kommer til at arbejde 

med i fænomenalismen må derfor blive væsensforskelligt fra 

indholdet af sætninger om f.eks. den fysiske verden. En antyd

ning heraf kan man få ved at betragte følgende eksempel ved

rørende identitet: 

Hvis to personer betragter en fysisk genstand, kan de 
ved hjælp af en såkaldt intersubjektiv relationsoverensstem
melsesprocedure, påstås det, komme frem til at de oplever det 
samme, hvilket må være et eksempel på et fænomenol sk iden
titetsbegreb udledt på grundlag af 2 (helheds) oplevelser. 
Det identitetsbegreb,der i bedste fald vil kunne komme til 
at gælde for oplevelser, vil derfor blive af en principiel 
anden art end det identitetsbegreb der i praksis anvendes i 
tingsverdenen. Hvis man forøgede antallet af objekter til 
f.eks. 2 og antallet af iagttagere til 4, så ville en fast 
læggelse af disse objekters identitet kræve en relations
overensstemmelsesanalyse af 8 (helheds) oplevelser, hvilket 
vil være betydeligt mere kompliceret end ved et objekt og 
to personer, for ikke at tale om et objekt og en person. 
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Den ringe glæde man vil kunne have af at anvende et identitets

begreb for oplevelser i tingsverdenen, hænger formodentlig 

sammen med, at oplevelser er noget af det mest variante der 

findes (Jvf. G. Rasch, ~bjek~ivite~ro~lemer, 1967). Omvendt 

må det vist indrømmes, at hvis man forsøger at gøre atomer, 

elektricitet, flerdimensionale geometrier o.l. oplevel på 

samme måde som de mere almindelige sansekvaliteter, så vil man 

virkeligheden komme ud for lige så fornøjelige hænde_.ser 

som Mr. Tompkins in Wonderland (jvf. Alf Ross mere saglige 

kritik på dette punkt i "Kritiske bemærkninger til professor 

Tranekjær Rasmussens emnelære", 1955 s. 49-57. ) 

Disse argumenter gælder naturligvis kun sålænge man opret

holder en vis skelnen mellem bevidsthed og verden. Går man 

imidlertid videre, som Bertrand RusselI i sin neutral-monisme, 

og nægter at tage stilling til om der findes fysiske objekter 

eller bevidsthedsfænomener, men blot siger at verden består 

af "neutral stuff" (Bertrand RusselI, The sis of Matter, 
~-----=~~--~--~~=-----

1927) eller fænomenkomplekser, så vil man kunne hævde det 

argument derimod, at så vil det være umuligt at angive nogen 

logisk tvingende grund til at antage, at en "genstand" ikke 

skulle kunne opleve en "bevidsthed" (jvf. David Favrholdt, 

Omverdensproblemet, I: Vor ~i~s filos~fi, 1961 s. 147). 

Nu har den fænomenalistiske reduktionisme imidlertid haft en 

vis betydning deri, at den - især i Ernst Machls udformning 

har bidraget til at udrydde en del matafysik i videnSkaben, 

hvor mærkeligt det end kan lyde, når man bet~nker hvilke mu

ligheder der netop er for at gøre ukontrollerbare antagelser 

indenfor denne retning. Som Berkeley1s arvtager (jvf. Karl 

R. Popper, I~ Note on Berkeley as Precursor of Mach and Ein

stein~ i: Conjectures and Refutations, 1963) søgte Mach i
... ';-==""' , .' __ -:03:- ,. 

gennem sit videnskabelige enheds synspunkt , som synes at bygge 

på Berkeley1s filosofi, at fjerne det som var Berkeley1s hjer

tesag, - nemlig metafysikken og religionen. Om Mach's princip 

skriver hans elev Philipp Bet'\t~en Pl~9.!?2::..11d, 

Phi1osoph~9 1941, p. 69, 219, 226): 
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"His fundamental point of view was that all principles of 
physics areprinciples concerning the relations between sense 
perceptions, hence principles that state something about 
concrete experiences. All concepts such as atom, energi, force, 
and matter are, according to Mach, only auxiliary concepts, 
allowing one to make statements about sense perceptions in a 
simpIer and more synoptic form than if they were formulated 
directlyas statements about the perceptions. In this way, 
all questions concerning the nature of force, matter, ect., 
become meaningsless, for these concepts ean be eliminated from 
all physical statements so that only statements about concrete 
experiences are left". (Jvf. den næsten ordl identitet mel
lem dette og beskrivelsen i I!Berkeley and Modern Psychologytl, 
p. 5) 

tIThis is the real meaning of Machls doetrine that all proposi
tions of science deal with perceptions. He did not want to 
make a statement about the question of what the world consists 
of, but he wanted to point out how the propositions of science 
had to ba forrned in order to make possibIe a unification of 
science. His results is this: The unification of science is 
not possibIe except by the elimination of metaphysical proposi
tions. Then only propositions of a homogeneous remain. 
Hence we ean form from them a coherent logical system". "The 
great importance of Machls activity lies in the faet that he 
declined to recognize these alternatives (i.e. either the 
renunciation of the unification of science or the introduetion 
of metaphysical propositions into science). Re proclaimed, 
rather, tbe_uuiti~~tiQU_Qt_~~ieu~~_QY_ID~gU~_Qt_tn~_QliID~n~tiQu 

Qf_lJ.l~!:€!EUY~;!S:~" 

Altså elimination af metafysiske sætninger ved reduktion af 

alle udsagn til udsagn om konkrete oplevelser. Som det skulle 

være fremgået af kritikken af fænomenalismen i Berkeley's ver

sion, så vil det være umuligt at undgå metafysik eller uklar

hed, hvis man som Mach og senere forskere vil gøre brug af 

Berkeleyls filosofi i sine bestræbelser f.eks. for at eliminere 

metafysikken (jvf. "Berkeley and ~10dern Psychologyl; p. 3,7 og 

iMetafysi~; Foredrag holdt i Studentersamfundet~1964). En sådan 

indre splidagtighed i teorien må naturligvis få visse konse

kvenser. Som en af disse kan man sikkert se læren om de trin

forskellige emner, der hævder eksistensen af identitet, sub

jektivitet, objektivitet osv. arter, afhængig 

af hvor raffinerede oplevelser der l (fBerkeley 

and Modern Psychology'; p. 6). Teorien synes a t bryde sammen, 

fordi ingen andre sætninger end oplevelsessætninger til 

gyldighed indenfor systemet. Eller lidt anderledes: 

s 
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Hvis man ønsker at udvide sit oplevelsesbegreb (eller dette 

at 'beskæft sig med" et eller andet) til at omfatte al t 

i verden, så vil det være umuligt at undgå problemer som 

bevidsthedsproblemet, omverdensproblemet eller det fremmed

psykiske problem, som ikke i sig selv kan have særl inter

esse for en eksperimentel psykologi. 

Hermed er også et af de vanskeligste aspekter ved sagen be

rørt, - neml spørgsmålet om, hvorledes sproget og dets be

greber så tvangsfrit skulle kunne indordnes på lige fod med 

sanseindtryk og følelser i fænomenologien. Sprogl tegn 

synes at have det til forskel fra oplevelser som sanseindtryk 

og følelser, at de i lan~højere grad kan kommunikeres. San

seindtryks og følelsers henvisen til hinanden kan derfor sik

kert ikke sættes l med de sproglige tegns og begrebers hen

visen til hinanden og indbyrdes afledelighed. Allerede Hus

serl hævdede jo logikkens autonomi. 

Popper' s forslag til en løsning af dette problem synes mere 

klart på dette punkt (1iEpistemology and scientific knowledgei!; 

1967). Han skelner mellem tre verdener: l) fysiske objekter; 

2) bevidsthedstilstande; 3) tankens udkrystallisationer,som 

består af sproglige argumenter og tekster o.l. Han hævder, 

at den 3. verden i høj grad er autonom og at den kan virke 

tilbage på såvel den 2. som den l. verden; men han understre

ger, at der ikke kan foregå nogen feedback fra den 2. til 

den 3. verden, - eller ordret: "BrouwerIs subjektive tanker 

er irrelavante for den objektive viden, der kommer ud af hans 

tænkning •••• Udforskning af den 2. verden medfører kun mør

ke •••• " Vi altså studere 30 verden for få noget at 
vid e om den 2, 

Det ser ud som om, at den indre modstrid der, så vidt denne 

analyse går, findes i emnelæren, er opstået, fordi man har 

forsøgt at gøre den så omfattende, at den kommer til at rumme 

principper der i forvejen er i indbyrdes modstrid eller i 

hvert uforenelige - som f.eks. Berkeley!s, Mach's, HusserlIs 

og RussellIs fænomenalisme. 
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Hvis man havde haft et andet ærinde end v::'denska1J? f, 

at skrive skønlitteratur, så ville den fænomonolo ske t:oori. 

måske være et muligt udgangspunkt. Men iøvrigt 1-::2.:1 l~ C: ~: c~, 

skrive hvad de har lyst til, når blot det fremgår indc~rGr 

hvilke rammer det, de siger, skal Gælde. 
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Nedenstående er et forsøg at formulere et mod-standpunkt 

den foreliggende debat. Vort udgangspunkt har været føl

gende: 

l. 	 Er de foreliggende skriftlige indlæg angreb på Trane

kjærs emnelære? 

2. 	 Hvis de er, rokker de da ved denne? 

Ad. l mener vi måtte konkludere, genstanden for angrebene 

kan ikke siges at være Tranekjærs emnelære , og 2, må som 

følge heraf besvare benægtende. 

Vi mener, at Tranekjærs emnelære hviler følgende: 

l. 	 Erkendelsens uafsluttelighed (givet apriori). 

2. 	 Vi kan være os noget bevidst (givet med erfaringsgyldig

hed). 

De i debatten allerede fremførte indlæg hviler, mener vi, pa o 

materialismens aprioriske udgangspunkt: Den objektive ver

dens eksistens. Tranekjærs udgangspunkt fortolkes i disse 

indlæg som en benægtelse af den objektive verdens eksistens. 

Tranekjær viser imidlertid, at vi ikke kan tale om objekti 

vitet og eksistens, som om disse begreber kun havde en be

tydning. Altså bliver spørgsmålet, som et spørgsmål, der kan 

besvares med et ja eller nej, en absurditet. 

Vi vil ikke udbrede os om, hvorvidt det er en almen lov at 

en tilbagevisning af 'et spørgsmål som absurd - hvis argumen

tationen for absurditeten ikke forstås eller hvis man af an

dre grunde (f.eks. trosgrunde) ikke kan eller vil anerkende 

absurditeten - fortolkes som en benægtende besvarelse på 

spørgsmålet. 
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Det synes os helt klart, at en sådan rationalisering (hvad 

vi mener, det kan kaldes) ligger til grund for de "angreb på 

Tranekjærs emnelære", som her foreligger for os. Det koncen

trerede billede af emnelæren som til stadighed fremføres i 

indlægene er: benægtelse af en objektiv verdens eksistens. 

Som det fremgår af ovenstående, må dette være et vrangbillede 

af emnelæren. Det vil måske fremgå tydeligere af en anden 

formulering: Hvis dette skulle være kernen i emnelæren ville 

det forudsætte, at Tranekjær opererede med objektivitet og 

eksistens som entydige absolutte begreber. Dette kan man mil

dest talt dårligt hævde, at han gør, og man kan heller ikke 

hævde, at han ikke gør rede for, hvordan han opererer med 

begreberne (Bev. og Erk. s. 154-180). Hvad man derimod kan 

er at sige: dette er vanskeligt, det kan jeg ikke forstå 

eller: det lyder besnærende, men jeg tror nu alligevel på, 

at man kan tale om entydig objektivitet og eksistens. 

Der er intet uhæderligt i at drage sin personlige konklusion 

på en af disse måder, men det er efter vor mening uhæderligt 

bagefter at tolke ens egen konklusion ind i Tranekjær og an

gribe ham som benægter af en objektiv verdens eksistens. 

For at tage den fornærmende virkning af ordet uhæderligt i 

ovenstående, må det tilføjes at forudsætningen for at bruge 

det naturligvis er, at man er sig forskellen mellem ens egen 

og Tranekjærs brug af begreberne bevidst. Er dette ikke til

fældet, må man nærmere tale om "uagtsom uhæderlighed". 

Det er en nødvendig forudsætning for enhver henvisning til 

begreberne objektivitet og eksistens hos Tranekjær, at hans 

redegørelse for trinforskellige emner medinddnges. Vi vil 

forsøge at skitsere en mulig formulering af Tranekjærs begreb 

trinforskellige emner. 

Hvis vi fra at betragte emne El som emne går over til at be

tragte El som fremtrædelsesform for et andet emne E2 , da har 

vi bevæget os fra et lavere til et højere trin; og omvendt, 

hvis vi fra at betragte El som fremtrædelsesform for et andet 

emne går over til at betragte El som emne, da har vi bevæE2 
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g~os fra et hajere trin til et lavere trin. 

Begreberne objektivitet og eksistens anvendes trinforskelligt 

hos Tranekjær. Dette er en nadvendig følge af det aprioriske 

grundlag om erkendelsens uafsluttelighed. 

Tranekjær siger på side 195 (Bev. og Erk.): De trinhojeste 

emner kan .•.• ikke betragtes som psyko-fysiologiske forarbejd

ningsprodukter af (eller fremtrædelsesformer for, tilføjet 

af forfatterne)) noget, da dette "noget" jo så måtte være 

trinhøjere endnu. (cit. Slut). 

Det er dette, at der på ethvert tidspunkt er noget, der kan 

kaldes det trinhajere, og som derfor får en endelig og abso

lut karakter, der har fået materialisterne til at antage ek

sistensen af noget absolut objektivitivt. Trinhajest gælder 

imidlertid ikke i absolut forstand, men kun relativt, nemlig 

trinhojest på et givet tidspunkt, da erkendelsen er uafslut

telig. 

Derfor kan et absolut objektivitats begreb ikke anerkendes. 

Det objektive må altid ses som det objektive på et bestemt 

trin. Man kan altså godt tale om noget objektivt, men ikke 

om noget absolut objektivt. 

på siderne 179-180 i Bevidsthedsliv og erkendelse redegar 

Tranekjær for "Forveksling af trinforskellig eksistens og den 

naive realisme". Her siger han bl.a.: 

liDe umiddelbare emners tilknytning til umiddelbar eksistens 

og tid er i lige så god orden som (i) de fysiske emners til

knytning til fysisk eksistens og tid. 

••.• Desværre er vendingen: "Den naive realisme" så indarbej

det som udtryk for, ~vad der rettelig burde hedde "den umiddel

bare realisme", at det vel er håbløst at ændre noget i denne 

sprogbrug. Naiv er kun talen om "eksistens" uden nærmere 

præcision af, hvad der vises hen til ved brugen af dette ord. 



... 51 

Forkert er forvekslingen af de trinforskellige arter af ek

sistens. Efter denne sprogbrug ville fysikeren også være 

naiv. Man kunne dog benytte vendingen: tiDen naive realisme" 

til betegnelse af en mangel på viden om, at emner altid kan 

betragtes som andre trinhøjere emners mulige fremtrædelses

former, afhængige af vor subjektive virksomhed." 

Vi kan altså tale om naiv realisme på ethvert trin, ikke blot 

på det vi måske kunne kalde tingstrinnet (trinnet hvor f.eks. 

stole og borde ikke betragtes som fremtrædelsesformer for 

andre emner). 

Hvis vi betragter den opfattelse af Tranekjærs emnebegreb, 

der har gjort sig gældende hos samtlige af de hidtidige " Op _ 

ponenter", nemlig emne som oplevelse (!linde i hovedet") alt

så med karakter af subjektafhængighed - i modsætning til ting, 

kan vi nu, i lyset af læren om trinforskellighed, indse, at 

det, man pådutter Tranekjær er, at han kun skulle beskæftige 

sig med et trin, nemlig det trin, der ligger lige under tings

trinnet (trinnet, hvis emner er fremtrædelsesformer for tin

gene) - og at han på dette trin skulle anvende et eksistens

begreb, som var hævet over trinforskelle!!! 

Hvor paradoksalt det end måtte lyde, ses det, at den beskyld

ning, der rettes mod Tranekjær, altså er en beskyldning for 

NAIV REALISME på det omtalte trin. 

Hermed kan en principiel argumentation vel siges at være 

ført til ende. 
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ER ARGUMENTATIONEN SAGLIG? 

I nærværende indlæg i diskussionen om Tranekjær Rasmussens 

emnelære skal hovedsagelig behandles et tema, som synes at 

være fælles i flere indlæg, men først skal behandles et pro

blem, som ikke er udtrykt eksplicit i de skriftlige indlæg, 

men som var fremme i den mundtlige diskussion. 

Jens Mammen udtalte, at det kunne få alvorlige konsekvenser 

for forskningen, hvis man fastlægger på forhånd, hvad psyko

logien må beskæftige sig med. Han var særlig utilfreds med, 

at Tranekjær kun vil medtage oplevelser som legitime objekter 

for psykologien. Her kan tilføjes, til Jens Mammens eksemp

ler på konsekvenserne af denne begrænsning, at Tranekjær også 

udelukker, at psykologien kan beskæftige sig med n.get, der 

lugter af Freudianisme. Ved at erklære, at psykologien be

skæftiger s med den ejendommelighed ved mennesker, at de 

kan Være sig noget bevidst, har man en smuk rationalisering 

af en modvilje mod at tale om "det ubevidste" eller "ubevid

ste motiver". 

I denne forbindelse vil det være relevant at undersøge, om 

man undgår e~ unødig indskrænkning af psykologiens område, 

ved at slutte sig til oppositionen. Det kan ikke garanteres: 

Finn Madsen erklærer, at i spørgsmål om figur og grund er det 

i de fleste tilfælde givet, hvad der kan opleves som figur 

og hvad som grund (F 4). Det kan man godt erklære, og man 

har dermed taget brødet fra de forskere, som beskæftiger s 

med konstansfænomenernes genese. Desværre kan det ikke uden 

videre bevises, at disse forskere beskæftiger sig med empirisk 

videnskab, men noget tyder på det, f.eks. von Sendens under

søgelser af o~ergrede blin&fødte. For disse mennesker er det 

ikke givet, hvad der opleves som figur og grund, og man for

nemmer, at genese kan være et relevant forskningsområde. 
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Her kan læsere, der måtte interessere sig for yderligere fejl 

hos Tranekjær, godt lægge papiret til side. Der skal nu blot 

anstilles betragtninger over, om argumentationen har været 

saglig i diskussionen. 

Et vist tragisk aspekt indsniger sig. I diskussionen findes 

eksempler på, at deltagerne taler forbi hinanden, og allige

vel afvises Tranekjærs forslag om intersubjektiv identifice

ring, muligvis fordi forslaget regnes for en utopi. Jfr. 

Jens Mammen, p.S: "Jeg vil hævde, at det er både principielt 

umuligt og overflødigt." DeI ligger måske en risiko for unø

dig "Vorbeireden" i, at man på forhånd giver op over for pro

blemet med at komme på bølgelængde. 

Tranekjærs hensigt med intersubjektiv identificeringsproce

dure kan vist ikke være, at man må prøve på at opnå den fuld

komne indleven i et andet menneskes oplevelse, som f.eks. 

tandpine (Nini Prætorius, p. 3). Snarere er hensigten at 

påvise, at man legitimt kan beskæftige s med andre menne

skers bevidsthedsliv, med lige så god erfaringsgyldighed, som 

en fysiker kan påberåbe sig at fremlægge i arbejdet med fysiske 

lovmæssigheder. 

Det ville være fuldt legitimt, om Tranekjær postulatorisk gik 

ud fra muligheden for et bevidsthedsliv hos andre mennesker. 

Hans resultater har da gyldighed, for så vidt postulatet aner

kendes. Men resultaterne har ingen gyldighed i andre postu

latoriske systemer, som f.eks. "den ekstreme behaviorisme", 

hvor man bygger på helt andre postulater. 

Ved at påvise, at antagelsen af et bevidsthedsliv hos andre 

mennesker ikke nødvendigvis behøver at være et postulat, opnår 

Tranekjær fordelen ved at have et minimalt antal postulater: 

Muligheden for, at andre mennesker er sig noget bevidst, har 

erfaringsgyldighed, hvilket betyder gyldighed inden for alle 

postulatoriske systemer, der bygger på erfaring. Behavio

rister kan altså ikke afvise denne mulighed. 
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Her skal ikke tages stilling til, om det er lykkedes Trane

kjær at føre noget, der tidligere måtte anses for at have 

postu1atorisk karakter, ind i mangfoldigheden af sagforhold, 

der kan erterprøves empirisk. Det skal blot understreges, at 

et s;_dant foretagende er vanskeligt, og giver anledning til 

uenighed. 

Der bør altså være så få postulater som muligt, samtidig med, 

at antallet er tilstrækkeligt. Hvad gør mant hvis man ønsker 

at eliminere alle postulater, så alt i systemet kan efterprø

ves empirisk? 

Svaret er: Man forlader logikken. Skal man følge logikken, 

undlader man at føre bevis mod sætninger, der principielt 

kun kan gælde postu1atorisk. For at hjælpe læsere, der måtte 

være interesseret i at finde en modsætning til logik, skal 

her anføres, at modsætningen ikke er f.eks, dialektik, men 

noget i retning af "primærprocestænkning". (jfr, Lise øster

gaard) . 

Et eksempel på en sætning, der ikke kan føres bevis imod i 

vore dage, er følgende: "Der eksisterer ting og hændelser u

afhængigt af iagttagelse", Dette synspunkt er blevet kaldt 

"radikal realisme" (Wo1man: Handbook of C1inica1 Psycho1ogy, 

1965). I ældre filosofi var denne sætning ikke nødvendigvis 

af postu1atorisk karakter, idet man så s i stand til at 

skaffe sig erkendelse ad anden vej end gennem erfaring, f.eks. 

gennem ræsonneren og evt. åbenbaring. Alligevel blev der ar

bejdet med overvejelser i det problem, der ligger til grund 

for sætningen. 

Man postulerede således "esse est percipi ll , at være er at 

blive iagttaget. I dette postulat ligger en afstandtagen over 

for muligheden af erkendelse gennem ræsonneren, men står sæt

ningen alene, vil de mennesker, der bruger den, blive ankla

get for at udelukke eksistens af alt, som ikke på en eller 

anden måde er under iagttagelse. 
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Det er i dette anliggende, flere af diskussionsdeltagerne an

griber Tranekjær. Ad forskellige veje, som i sig selv er en 

analyse værd - der indgår blomstrende eksempler på pars pro 

toto-tænkning i Finn Madsens indlæg - når opponenterne frem 

til at fastslå, at Tranekjær postulerer "esse est percipi". 

Disse indlæg er af Ole Dreier et al. blevet forstået sådan, 

at opponenterne angriber Tranekjær for " .•• en benægtelse af 

den objektive verdens eksistens". (p.l). 

Sætningen tl esse est percipi" skulle altså for det første være 

hævdet (af Tranekjær) og for det andet skulle den være ment 

sådan, at tingenes eksistens udelukkende er noget, man oplever. 

I henhold til det ovenfor anførte, om sammenhængen mellem er

faring og ræsonneren, er der intet grundlag for at beskylde 

Tranekjær for at benægte "den objektive verdens eksistenstI. 

på den anden side er det ikke indlysende, at Tranekjær virke

lig er blevet beskyldt for noget sådant. En vis uklarhed har 

sneget sig ind, ved at Ole Dreier et al. sammenblander "objek

tiv" og "eksistens". Objektivitetsproblemer angår formulerin

gen af lovmæssigheder på grundlag af iagttagelser. Før man kan 

tale om objektivitet, er der allerede taget stilling til eksi

stens. 

Vi er her tilbage i problemet, om der gives en anden vej til 

erkendelse, end den, der bygger på iagttagelse. Afstår man fra 

at postulere, at ræsonneren og åbenbaring kan føre til erken

delse, nødsages man til at forholde sig dogmatisk i spørgsmå

let om eksistens uafhængig af iagttagelse (jfr. K. Grue-Søren

sen, forelæsning 16/10 1964). Man kan da postulere, at et og 

andet kan eksistere uafhængigt af iagttagelse, og man bekender 

eig da til "radikal realisme". Postulerer man, at intet eksiste

rer, når det ikke perciperes, kommer man i store vanskeligheder, 

hvis man vil drive empirisk videnskab. Nini Prætorius har for

søgt at påvise (p. 6), at Tranekjær har opstillet sidstnævnte 

postulat, og hun beviser med uomstødelig konsekvens, at pos

tulatet strider mod visse iagttagelsesmetoder, Tranekjær an

vender. Tilbage står blot spørgsmålet, om Tranekjær virkelig 

har opstillet omtalte postulat. 
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Der kan nu indvendes, at det ikke har nogen praktisk betyd

ning for forskning, hvilket udgangspunkt man vælger i spørgs

målet om eksistens. Det kan være ligegyldi med en firkantet 

parentes uden om forskningsrapporten, hvor alt inden for pa

rentesen hævdes at gælde under forudsætning af, at antagelser 

om eksistens gælder. 

Ja, det er ligegyldigt, men et andet problem er ikke lige

gyldigt: Argumenteres der imod det, som står inden for paren

tesen, med argumenter, der hører til uden for parentesen? 

Prøves der på at føre bevis mod noget, der principielt bør 

holdes uden for bevisførelse? Dette !!noget", det, som står 

uden for parentesen, og som er uden betydning i den praktiske 

forskning, kaldes postulater, eller eller eventuelt 

dogmer. De af os, som ønsker at undgå at diskutere anliggender, 

der er uvæsentlige for den praktiske forskning, må lade være 

med at argumentere med sætninger som "esse est percipi". 
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Debat 
Diskussionen om fænomenologiens lItIIlIng I pliVkologlen fortsætteli i dette nr. 

.f Itstud. psyk.«. Vi lægser for med prof. Trenekjær Rasmussens svar på do to 

indlæg I aldste nummer af henholdsvis Thomas IIIlelaen og Finn E. Madsen. rød. 

E. TRANEKJÆR RASMUSSEN: 

SVAR til Thomas Nielsen og 
Finn Ejnar Madsens artikler I 
Dansk Psykolognyt nr. 24, 15. 
december 1967, side 418 og 
side 422. (Kendskab til den 
forudgående diskussion for
udsættes) 

Man venter vel, at jeg skal svare 
på disse to iøvrigt principielt 
meget forskellige - artikler, men 
det er ikke let. Der tillægges mig 
direkte eller indirekte ikke så få 
meninger, jeg ikke har, og udtalel
ser, jeg ikke har fremsat, og at jeg 
skulle give mig til at diskutere 
disse (endsige forsvare dem) er at 
forlange meget - så meget mere, 
som de for det meste er meget 
uklart fremsat og altså først må 
fortolkes. Men lad mig blot omtale 
et par stykker: 

Påstande om "Laboratoriets 
fænomenologi'" 
"Fænomenologien er den kanoni
serede filosofi på Psykologisk La
boratorium" - hvad nu Finn Ejna'r 
Madsen end mener med begrebet 
filosofi, er det så forkert som no
get kan være; og at vi skulle have 
sat os det mål at bevise idealis
men er en helt latterlig påstand, 
og det er svært for mig at se, 
hvilken misforståelse hos Finn 
Ejnar Madsen, der får ham til at 
tro noget sådant. Vi har helt andre 
mål. Og når Thomas Nielsen ka
rakteriserer "Laboratoriets Fæno
menologi" som noget, der har ført 
til .. sporadisk sekterisme ,og in

tolerance over for anderledes tæn
kende" med en nedsættende brug 
af ordene "extrem behaviorisme", 
kan man nok få lyst til at udbede 
sig konkrete eksempler. Jeg· sy
nes. der på laboratoriet er den 
mest vidtstrakte forskningsfrihed, 
man kan ønske sig, med meget lidt 
(måske for lidt) indblanding i de 
enkelte forskeres målsætninger 
og dispositioner. Og når jeg bru
ger ordet "extrem behaviourisme", 
er det i hvert fald ikke i nedsæt
tende betydning. 
Tværtimod nærer jeg den største 
beundring for den extreme beha
viourisme, måske netop fordi jeg 
ingen forskel kan se på den og al 
anden biologisk videnskab iøvrigt. 
Derimod har jeg ikke megen re
spekt for den rodebutik. der i al
mindelighed fremkommer, når man 
pludselig som extrem behaviourist 
mir nichts dir nichts begynder at 
tale om bevidsthedsliv midt i na
turvidenskaben: Hvad opnår Tho
mas Nielsen ved om sin omtalte 
rotte at sige, at den føler stærk 
sult, når den går til højre i en T
maze, mens den føler mindre sult, 
når den går til venstre? Er der 
herved opnået nogen som helst er
kendelse ud over, hvad en sober, 
naturvidenskabelig tale kunne be
skrive? Man kunne lige så godt 
hævde: at man får en dybere ind
sigt i magnetisme ved at sige, at 
magneter nærmer sig hinanden, 
fordi de elsker hinanden (iøvrigt 
hedder magnet på fransk "almant" 
- vistnok uden at franskmænd der
ved generes af etymologiske min

delser). Nu vil Thomas Nielsen sik
kert indvende, at han (og andre) 
da har lov til ved hjælp af passen
de naturvidenskabeligt prægede 
definitioner at indføre et nyt be
greb, som de vil benævne rottens 
bevidsthedsl'v. Ja, selvfølgelig har 
de det, ligesavel som andre har 
lov til ved passende definitioner 
at indføre et nyt begreb i fysikken 
og benævne det "magneters el
skovsliv" . Det hele kan gøres på 
nogenlunde exakt og modsigelses
fri måde, men er bare så uende
lig lidt spændende, medmindre det 
udtrykkelig påvises, at det er 
frugtbart i forhold til et eller andet 
erkendelsesmål, og det er der end 
ikke tilløb til hos Thomas Nielsen. 
Det kan være, at Thomas Nielsen 
i sidste øjeblik dog vil komme med 
et tilløb og i analogislutningernes 
dunkle atmosfære vil hævde, at 
der dog er analogier mellem men
nesker og rotter, nemlig både neu
rofysiologisk og behaviouristisk. 
Ja, neurofysiologisk er der vel 
unægtelig analogier, men kun på
vist i de mere "perifere" dele af 
systemet. Hvor centralt de rækker, 
ved hverken Thomas Nielsen eller 
jeg det ringeste om. Der er måske 
lige så ringe analogi som mellem 
mennesker og magneter. Men bort
set fra alt dette er hele hans op
læg til artiklen meget morsomt 
(blot en lille ting: "tragedie" er 
feminin. Det er dog sandsynligt, at 
Thomas Nielsen snarere vil ud
trykke noget, som på fransk ville 
hedde: la fin tragique), 

Brugen af begrebet 
fænomenologi 
Men tilbage til ordet eller begrebet 
fænomenologi. Rubin kunne ikke 
lide det, og jeg har gentagne gan
ge i mine forelæsninger ytret min 
aversion mod dette ord. From har 
heller ikke været begejstret for 
det. Fælles for os alle (og lad mig 
særligt bemærke dette til Finn Ej
nar Madsen) har været utilfreds
hed med, at dette ord viser hen til 
en eller anden form for filosofi 
(ja, vistnok til flere forskellige for
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mer for filosofi). Jamen, hvorfor 
bandlyser vi da ikke ordet og be
grebet fænomenologi? 

Oplevelsen og det 
oplevede 
Inden jeg svarer på dette spørgs
mål, må jeg desværre dvæle lidt 
ved en af de uklarheder hos Tho
mas Nielsen og Finn Ejnar Mad
sen, jeg i begyndelsen omtalte 
som vanskeliggørende et svar til 
disse to. Denne uklarhed kommer 
explicit frem hos Thomas Nielsen 
og mere implicit hos Finn Ejnar 
Madsen. Det at være sig noget 
bevidst holdes ikke ude fra selve 
det man er sig bevidst, det at ob
servere noget holdes ikke ude fra 
det, man observerer, eller sagt 
endnu kortere: oplevelsen holdes 
ikke ude fra det oplevede. Særlig 
Thomas Nielsen taler flere steder 
om oplevelse, hvor han efter hele 
sammenhængen at domme må an
tages at mene det oplevede, men 
hvad skal jeg stakkels djævel 
gøre, når jeg vil svare? Vel. lad 
mig holde mig til den nævnte an
tagelse og forsøge al besvare det 
ovennævnte spørgsmål med nogle 
modspørgsmål. 

Identifikationens betydning 
al almindelighed 
Jeg vil f, eks. gerne spørge de to 
forfattere. om de virkelig mener, 
det er så temmelig ligegyldigt. 
hvad man er sig bevidsl, når man 
erkender (herunder observerer, 
tænker, aner. slutter sig til o.s.v. 
o.s.v.)? At det f. eks. ikke er så 
væsentligt, om man med sig selv 
og med andre så langt som muligt 
identificerer det, man er sig be
vidsl (t. eks. det, man observerer)? 
Kan Thomas Nielsen ikke se, al 
han f. eks. slår hele fysikken og 
dermed også fysiologien i slyk
ker (eller i hvert fald reducerer 
den til en "autistisk u fysik for al 
bruge hans eget udtryk) ved sin 
påstand (citeret fra side 421) 
"Derimod er det nok lidt absurd 
al hævde, at det selv på et hy
potetisk plan drejer sig om, 

hvorvidt to mennesker oplever det 
samme (ligegyldig i hvilken betyd
ning af samme) hvis "oplevet" ta
ges i udefineret dagligdags for
stand. Nemlig den slags vi kender 
fra os selv. Og som vi nok er nødt 
til at nøjes med at kende fra os 
selv"? 
Denne synsmåde gør hele obser
vationsbegrebet umuligt. Finn Ej
nar Madsen kan her ikke ile Tho
mas Nielsen til hjælp, for selvom 
man bifalder Finn Ejnar Madsens 
ide om en i absolut forstand "an 
sich" existerende materie (for mig 
er det imidlertid en temmelig præ
tentiøs idealisme at tilskrive en 
sådan Il ide" en så vidtrækkende 
gyldighed, og det nås j hvert fald 
kun ved en typisk metafysisk dog
matik, men lad os gå ind på den 
et øieblik). så må det dog vel og
så her gælde om at erkende dette 
"absolut" existerende, og følge
lig om altid at være rede til en 
ærlig revision af, hvad man selv 
og andre er sig bevidst For det 
observationsmateriale, man selv i 
samarbejde med andre tilvejebrin
ger, er det uomgængelig nødven
dige udgangspunkt og den uom
gængelig nødvendige forudsætning 
for den erkendelse af det existe
rende, man i fællesskab når frem 
til. Det ville altså, hr. Finn Ejnar 
Madsen, være svindel (og lad mig 
gerne vove at sige fænomenolo
gisk svindel) at påstå, at det har 
været selve dette "an sich" man 
observerede. Nej I det har været 
noget andet ved hjælp af hvilket 
man kunne komme til det an sich 
existerende - og altså noget an
det. Bagefter - ja, så er det hele 
en anden sag. Hvis man da gen
tager observationerne, kan man 
naturligvis ikke lade være med at 
være sig dem bevidst på en anden 
måde, præget af den vundne ind
sigt og erkendelse. 
Selve erkendelsen som sådan må 
tving~ os til beredvillighed til når
somhelst at underkaste det, vi er 
os bevidst, en identitetsrevision 
(herunder ogsa selve emnet: iden
titet) både med os selv og inter

subjektivt, og et krav af denne 
eller lignende art finder man mere 
eller mindre implicit udtrykt i næ
sten alle fænomenologisk præge
de retninger (og iøvrigt hos rede
ligt og alvorligt arbejdende natur
forskere), Sd det kan nok friste 
til stadig at bruge ordet fænome
nologi. Dette som undskyldning 
for, at vi ikke uden videre ban
lyser ordet. 
Alt det foregående har nu drejet 
sig om identifikationens betydning 
for erkendelse i al almindelighed 
(og særligt excmplificeret ved na
turerkendelsen). Men hvad med 
psykologien i særdeleshed? Er det 
ikke af psykologisk interesse, at 
man kan være eller er sig det eller 
det bevidst pa den eller den må
de? 

- og inden for psykologien 
Inden for psykologien anbefaler 
og kræver Thomas Nielsen to 
slags identifikationer (som i ovrigt 
indbyrdes er nært sammenknytte
de) af det oplevede: I side 420 og 
III side 421, som begge øjensynlig 
kun skal bruges inden for psykolo
gien og over for forsogspersoner, 
og som adskiller sig væsentligt 
fra, hvad jeg har foreslaet med 
hensyn til identifikation. Disse 
identifikationsmetoder indfores bl. 
a. for at forhindre psykologien i 
at blive, hvad Thomas Nielsen 
kalder en "autistisk" videnskab 
(se side 420) og skal formentlig 
opfattes som noget af det mest 
videnskaberlyt exakte, man kan 
tænke sig. Det oplevede identifi
ceres enten med det sproglige ud
sagn, man hidtil blot har opfattet 
som repræsentant for det opleye. 
de, eller med hypotetiske tilstande 
eller processer i centralnerve
systemet. I den forbindelse vil jeg 
gerne stille 3 spørgsmål: 

1) Hvorfor skal nu Thomas Niel
sens specielle identifikationer kun 
bruges inden for psykologien? 
Hvis denne identifikation er så vi
denskabelig exakt, hvorfor er det 
så ikke lige så påkrævet og væ
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sentligt at tå anvendt proceduren 
på alle personers oplevede emner 
~ og da især sådanne personer, 
der som naturforskere (fysikere, 
fysiologer etc.) tilvejebringer vi
denskabelige observationer? Disse 
er da også "andre menneskers" 
oplevede emner. 
Hvis Thomas Nielsen nu svarer, at 
hans procedure naturligvis kun 
skal anvendes på sådanne opleve
de emner, som hører under kate
gorien private fænomener, og selv
følgelig ikke behover at anvendes 
på offentlige fænomener, som jo 
formenes at kunne være tilgænge
lige for fJere personer på en gang, 
må han gendrive mine indvendin
ger mod den sædvanlige inddeling 
af alle fænomener i "offentlige" 
og n private" fænomener i mit fo
redrag "Fænomenologiens stilling 
i psykologien" (citeret i Dansk 
Psykolognyt nr. 22, 1967, side 
371). Disse kan kort og groft re
sumeres ved at hævde, at for et 
hvilket som helst emne (altså og
så et sådant, som mange uvilkår
ligt vil kalde et offentligt fæno
men) kan der og bør der i mange 
tilfælde rejses tvivl med hensyn 
til dets eventuelle intersubjektive 
transportabiJitet inden for en given 
gruppe af personer, og den bør 
efterprøves empirisk så langt, man 
nu kan. Intet emne er helligt, og 
dets større eller mindre objektivi
tet resp. subjektivitet er noget, der 
afhænger af en empirisk procedu
re, som alter forudsætter inter
subjektiv transportabilitet. 
Spørgsmål to lyder: 

2) Hvis for en given gruppe per
soner emner skal underkastes en 
intersubjektiv i d e nti ficeringsproce
dure efter Thomas Nielsens for
slag, må der en ny gruppe perso
ner til for at gøre dette, og denne 
nye gruppes observationer (ople
vede emner) må da igen prøves 
af en ny gruppe efter Thomas 
Nielsens krav O.S.v. O.S.v. i en uen
delig regres, En sådan uendelig 
regres må naturligvis standses et 
sted, ellers bliver det hele m'e

ningsløst. Og den gruppe observa
tører, man da standser ved, kan 
altså ikke få sine oplevede emner 
identificerede efter Thomas Niel
sens krav, men må have sine ob
servationer (sine oplevede emner) 
anerkendt sans facon. Men vil det
te ikke sige, at Thomas Nielsen 
ved sin procedure principielt ikke 
kan komme uden om det, han kal
der en "autistisk" videnskab, og 
som han netop skulle undgå ved 
sine identificeringskrav? 
Det næste spørgsmål er mere 
ondt, og jeg håber, Thomas Niel
sen kan hjælpe mig: 
3) Thomas Nielsen kommer ind 
til mig (f. eks. som forsøgsperson), 
og jeg peger på en stol og beder 
ham tage plads på den stol. Men 
nu bliver jeg pludselig bange. Hvis 
han i denne videnskabelige situa
tion skal rette sig strengt efter 
mig, har han i hvert fald med eet 
af mine oplevede emner at gøre, 
nemlig den stol, jeg oplever og 
peger på. For overhovedet at kun
ne have med deUe oplevede emne 
at gøre, må han se sig nødsaget 
til at identificere det enten med 
et sprogligt udsagn eller med hy
potetiske tilstande og processer i 
mit centralnervesystem. Risikerer 
jeg nu ikke, at han ~ følgende sit 
eget identificeringskrav og min 
opfordring til ham forsøger at 
sætte sig enten på et sprogligt 
udsagn eller på hypotetiske til
stande eller processer i mit cen
tralnervesystem, begge dele lige 
ubehageligt for mig? 
Thomas Nielsens forslag er efter 
hans eget udsagn - en opfordring 
til en terminologisk revision ~ incl. 
en nærmere præcisering af rela
tionerne til det vokabularium, der 
har udviklet sig inden for den ikke 
specielle fænomenologiske psyko
logi. "Ellers risikerer vi søreme at 
blive isoleret i vor forskning", si· 
ger han, Men hvis den måde at 
tale på, han foreslår, skal være en 
betingelse for ikke at blive isole
ret, så for'etrækker jeg søreme at 
blive det. 
Hvis jeg var Thomas Nielsen, ville 

jeg i hvert fald ikke bruge ordet 
n identificering" i den forbindelse, 
han bruger det i. 

Idealisme og materialisme 
Finn Ejnar Madsen taler om to po
ler inden for filosofien: Materialis
men og idealismen. Vi tænkes for
mentlig alle anbragt ved een af 
disse poler, og jeg naturligvis ved 
idealismen. Der placeres jeg. fordi 
jeg jo må være tilhænger af Berke
leys solipsisme. Dette er mildt 
sagt forenklet. Finn Ejnar Madsen 
har ikke opdaget, at jeg tager af
stand fra Berkeleys solipsisme 
som fra enhver anden absolut
isme. Hvad enten absolutisme be
tjener idealismen eller materia
lismen. synes jeg altid den har be
tjent reaktionen og religionen. Kan 
det nemlig overhovedet have me
ning at tænke sig noget karakte
riseret helt og absolut uafhængigt 
af vor egen erkendelses- og ka
rakteriserings beskaffenhed, er 
der fri bane for de vildeste teolo
giske udskejelser. Men det er rig
tigt, at jeg har lært noget af Barke
ley, nemlig det stærkt antimeta
fysiske. at det er meningsjost at 
lade et emne have en dobbelteksi
stens, d.v.s. både at lilde det eksi
stere i bevidsthedslivet og også 
udenfor og uafhængigt af dette 
og alligevel lade det være et og 
samme emne. Berkeley valgte kun 
at lade det "eksistere i bevidst
hedslivet" (solipsismen). 
Sådan kan jeg i hvert fald ikke 
bruge ordet eksistens, Det, at no
get er mig bevidst, vil jeg ikke be
skrive ved at sige, at det "eksiste
rer" i mit bevIdsthedsliv, for hvis 
jeg skulle bruge ordet "eksistens" 
på den måde. ville det falde mig 
svært at udtrykke, at jeg er mig 
bevidst, at noget eksisterer og 
eksisterede for jeg blev mig det 
bevidst. 
Hvordan jeg iøvrigt bruger ordet 
"eksistens". skulle være fremgået 
af min bog: "Bevidstheds liv og Er
kendelse" og her måske især ka· 
pitel X, 

E, Tranekjær Rasmussen 
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Uklarheder 

fænomenologien 

AF JENS 

I "stud. psyk." 15. nov 1967 s. 369 
-371 fremsætter professor Trane
kjær Rasmussen nogle bemærk
ninger som et svar på Søren Wil
lerts indlæg i nummeret fra 15. 
okt. 
I den forbindelse vil jeg gerne 
knytte et par kommentarer til pro
fessor Tranekjærs brug af termer
ne "N. N. er sig det eller det be
vidst", og om ilere personer, "at 
de er sig det samme bevidst". Nu 
har vi ganske vist diskuteret disse 
sporgsmål for i et andet forum*), 
men dels synes jeg ikke, jeg end
nu har fået et tilfredsstillende 
svar, og dels er det jo muligt, at 
nogle af læserne vil være interes
seret i argumentationerne. 
Lad mig straks erklære mig enig 

*l Som et ted i Frede Knuds6ns Koltoloflcr i 
eksperimentalpsykologi h;ar der været afholdt 
en d{skussion med professor Tranekjær som 
deltager .om emnelæren. især ud fra Trane~ 
kjærs foredrag "Fænomenolog1ens stilling i 
psykolog,en" (•• fodnote "tud. psyk." 15. nov. 
i9S7 s.371). Grudleget for disku,sionen V3r 
en række skriftlige indlæg fra kollokviet, del
tagere, der redegør mere udfDl"ligt og 8ksem~ 
plilerende for bl. a. de ber omtalte proble
mer. Enkelte eksemplarer kan muligvis rekvi
reres tiJ særligt interesserede gei''iOem rf.ldak. 
!ionen. (finn Ejnar Madsens let omarbejdede 
indlæg siod i .s!ud. psyk." 15. dec. )967 ,. 
422). 

MAMMEN 

med Tranekjær om, at en ekstrem 
behaviorisme forstået som en psy
kologi, der fx. nægter at analysere 
tale som sprog eller i det hele ta
get at beskæftige sig med sproget, 
har meget begrænsede mulighe
der. Tranekjærs psykologi udsprin
ger vel, bl. a., af en trang til at 
finde et alternativ til en sådan be
haviorisme, som dog nok højst har 
eksisteret på papiret 
Her er han imidlertid slet ikke 
alene, men gør fælles sag med en 
lang række moderne behaviorister. 
Imidlertid kan man vel hurtigt bli
ve enige om, at Tranekjærs alter
nativ i hvert fald pretenderer at 
indtage en særstilling. Klarest 
kommer dette vel frem i hans ba
sale krav om kriterier for, "at to 
mennesker er sig det samme be
vidst". Når han står ret ene med 
dette krav, vil jeg vove at påsta, 
at det skyldes, at det udtrykker en 
uklal' . fi[osofi, og at det viser til
bage til en speciel opfattelse af 
"bevidsthed", som i psykologien 
forkastes p. gr. a. sin tvetydighed 
og deraf følgende uanvendelig hed. 

De forskellige betydninger 
Så vidt jeg kan se, kan "N. N. er 

sig det eller det bevidst" forstås 
på i hvert fald to måder: 

1) N. N. star i et bevidst forhold 
til den eller de ting (det eller 
det sagsforhold osv.), hvor det 
"bevidste forhold" kan beskri
ves ved en bestemt n veIadapte
ret" måde at. beskæftige sig 
med tingene på, og hvor n tin
gen" er sådan noget, som vi 
kan afmærke, beskrive, under" 
søge nærmere osv. 
Det vil her være et psykologisk 
problem, hvorledes individet 
nærmere beskæftiger sig med 
de pågældende ting. 
Om man vil kalde denne be
skæftigelse for bevidst eller ej, 
er imidlertid et spørgsmål, der 
ikke er af principiel betydning, 
men afhænger af om adfærden 
opfylder disse kriterier, man 
kan have valgt ret arbitrært. 

2) N. N. har et "psykisk indhold", 
en oplevelse. Dette kan igen 
forstås på flere mader. Fx. som 
et "mentlllt billede", en eller 
anden transcendental storrelse, 
man kan fa N. N. til at fortælle 
om. Men man kan måske ogsa 
bruge betegnelsen om en til
stand hos N. N.. som, da vi 
ikke overskuer eller kender 
dens fysiologiske detaljer, len
tativt kan beskrive ved en hy
potetisk konstruktion, ct eller 
andet der er til stede I ham, og 
som vi kan benævne efter de 
situationer (ting eller sagsfor
hold), hvor vi sædvanligvis vil 
kunne iagtage den aktuelle ad
færd, herunder tale, som vel
adapteret Hvis vi er i tvivl om, 
hvilke "billeder" det drej<:r sig 
om, etler hvi,ke ,. "" 5",;;1 
vælge, eller om N. N. nu egsa 
er almindeligt "ihlJpteret", Ix. 
folger sprogreg/erne, kan vi 
gennem fare det, Tranekjær kal
der en intersubjektiv identifice
ringsprocedure. Om denne lyk
kes, afhænge r helt af, om N. N. 
overholder visse, især sprog



- 61 

lige spilleregler. Gør han ikke 
det, er der intet egentligt resul
tat af proceduren andet end 
den" rå protokol", som dog kan 
være nyttig nok og evt. kan be
arbejdes på anden vis. 
Fælles for "bevidsthed" i be
tydningen "psykisk indhold" er 
blot, at dette indhold er en eller 
anden størrelse "i" personen 
eller som tilskrives personen. 

Det vil i øvrigt kunne ses, at hvor 
1) stort set kan anvendes i hvert 
fald til beskrivelse af de fleste 
højere dyr (incl. mennesker), vil 
2) være anvendelig hovedsagelig 
overfor mennesker med sproglig
kulturel baggrund nogenlunde fæl
les med psykologen, og da med 
stor varsomhed. 
Om 2) overhovedet kan bidrage 
til en funktionel beskrivelse af 
personen, vil jeg ikke tage stilling 
til her. 

Betydningerne sammenblandes 
Min påstand er nu, at Tranekjær 
ikke holder disse to begreber ad
skilt, men i sit begreb om "Væren 
sig noget bevidst" sammenblander 
"ting" og "oplevelser", og dermed 
altså organismen og dens omgivel
ser, hvilket klarest viser sig netop 
i hans brug af "væren sig det sam
me bevidst". Dette hænger nøje 
sammen med hans dobbelte erken
delses-teoretiske og psykologiske 
ærinde, hvilket jeg dog også vil 
lade ligge her. 
Hvad kan man nu inden for begreb 
1) forstå ved, at to personer er sig 
det samme bevidst? Ja, det må 
altså blive et sporgsmål om, hvor
vidt de beskæftiger sig med sam
me ting, sagsforhold osv. Men det 
kan man sikre sig meget simpelt. 
Man kan fx. sætte et rødt kryds 
på den ting, man ønsker at en 
eventuel fp skal beskæftige sig 
med, og fortælle ham, at det 
drejer sig om den med det røde 
kryds. Hvis han nu oveni købet får 
lov ti I fx. at tage den i hænderne, 
kan der vel ikke være tvivlom, 
at det er den han beskæftiger sig 
med. 

Selvom han nu beskæftiger sig 
"afvigende" med tingen, evt. er 
uenig med mig (forsøgslederen) 
om nogle af de relationer, hvori 
den står til andre ting, må jeg da 
hævde, at en forudsætning for at 
få noget at vide via denne "uenig
hed", netop må være at jeg an
tager, at han faktisk beskæftiger 
sig med denne ting og ikke en an
den. Tilsvarende må fysikprofes
soren, der eksaminerer, naturlig
vis gå ud fra, at når han beder 
eksaminanden fortælle om en be
stemt natriumisotop, så er det 
den de taler om og ikke noget an
det. Det må da være en forudsæt
ning for at afgørIl, om eksaminan
den kan sige noget fornuftigt om 
den. Man ville ingen vegne kom
me, hvis en forkert beskrivelse fra 
eksaminanden automatisk blev tol
ket som, at "vi taler om hver sin 
ting", og i så fald hvilke? Og hvor 
meget skal der til for at det er 
det samme eller noget forskelligt? 
I visse tilfælde kan det naturlig
vis være vanskeligt at afgøre, om 
to mennesker beskæftiger sig med 
det samme, fx. hvis en russisk og 
en amerikansk psykolog begge be
skæftigede sig med "modenhed". 
Til denne identificering bruger 
man sikkert også en slags rela
ti onsove re nsstemm e I s es p roced u re, 
men det er vanskeligt at se, hvad 
tilknytning en sådan afgørelse har 
til "bevidsthed". Snarere er det, 
hvad man plejer at kalde begrebs
afklaring. 

Det kan altså ikke være på den 
. måde Tranekjær br'uger "det sam

me", for kravet er jo en banalitet, 
som enhver hæderlig eksperimen
tator overholder, nemlig at holde 
orden på sine variable. 

Men udsagn som "vi lever i 
hver vor emneverden" og fx. Tra
nekjærs "omdefinition" af percep
tionsverberne, som gør det rime
ligt at'sige, at jeg "ser" professor 
N. N. 's kone, skønt det er frøken 
M. M. jeg siger goddag til, antyder 
da også, at det er i den anden be
tydning vi skal forstå Tranekjærs 
bevidsthedsbegreb, nemlig som 

"psykisk indhold" (dog tilsyne
ladende hverken som konstruktion 
eller noget" inden i hovedet", men 
som "direkte fremtrædende", "fo
religgende" (?)), og at det altså 
er en klassifikation af sådant" ind
hold", der forsøges med identifi
cerings procedu rerne. 
Denne mere specielle (og speci
fikt psykologiske) udlægning af 
det "noget" vi er os bevidst, har 
Tranekjær imidlertid flere steder 
både på tryk og i tale taget af
stand fra, idet han bruger en ar
gumentation, der ligger tæt op ad 
kritikken mod "introspektionister-

Så vidt jeg kan forstå Tranekjær, 
svarer mange andre af hans for
muleringer også mest til opfattel
se 1), men i så fald kan jeg ikke 
forstå, hvad det er for identiteter, 
"væren det samme", som Trane
kjær, og ikke de fleste andre psy
kologer, beskæftiger sig med, ex
plieit og "hæderligt". 

Jeg forlanger ikke, at man skal 
vælge udelukkende at bruge 1) eI
ler 2). Jeg kan blot ikke forstå, 
hvad fordel der kan være ved at 
slå alt sammen til "emner". Som 
eksempel på de uklarheder og 
modsigelser, der herved kan op
stå, kan nævnes, at det inden for 
emnelæren ville kunne forekom
me, at to personers tingsemner 
viser sig at have nøjagtig samme 
sted (-s emne), men at de m. h. t. 
andre egenskaber udelukker hin
anden, dvs. at der altså oven i 
hinanden ligger to forskellige ting, 
noget der strider imod almindelig 
logik. 

Værre end disse mere filosofiske 
uklarheder er dog, at emnelæren 
i sin manglende adskillelse mel
lem organisme og omgivelser ikke 
magter at foretage en klar analyse 
og karakterisering af nogen af de
lene, og derfor heller ikke magter 
den redegørelse for interaktionen 
mellem individ og omverden, der 
er nodvendige for psykologiens 
anvendelse i samfundet. 

Jens Mammen. 
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r/sikerer samtidig at modellen kan 
være irrelevant, fordi den er for 
grov ("grov" er stadig taget i be
tydningen mere krævende for det, Fænom e noIogiens der beskrives). 

svagheder 

DAN OLSEN: 

Endnu engang sættes den fæno
menologiske metode under debat. 
Sidst det skete i Nordisk Psykolo
gi 1962-1964 udviste deltagerne 
en forbløffende evne til at tale ved 
siden af hinanden. Denne gang sy
nes det ikke at gå bedre. 
I nr. 24 af .stud. psyk." indeholder 
indlæggene stort set ideer, som 
professor Tranekjær Rasmussen 
har polemiseret klart imod i tid
ligere bøger eller artikler. 
Dette indlæg følger traditionen, 
idet jeg har bestræbt mig på så
vidt muligt at se bort fra alle an
dre indlæg i .. diskussionen". 
Helt er det dog ikke lykkedes, idet 
problemstillingen minder noget om 
den Henrik Poulsen gav udtryk for 
i Nordisk Psykologi i 1964 i • Be
havioristiske og fænomenologiske 
traditioner". Pågældende artikel 
burde have givet anledning til en 
frugtbar debat, men det lykkedes 
ikke, tilsyneladende fordi profes
sor K. B. Madsen ikke har læst 
den. 
Jeg vil tage udgangspunktet i nog
le svagheder i ETR's anvendelse 
af den fænomenologiske metode i 
.Dynamisk psykologi og dens 
grundlag". 
I bogen opbygges bl. a. en kom
pletabel model, hvor der til ople
vede emner svarer noget fysiolo
gisk, der kaldes psykoner. Psy
konerne er ubekendte processer i 
centralnervesystemet. Ordet pro
ces forklares nærmere som til
stande ved en organisme. På pro
cesserne indføres nogle operatio
ner, der kræver, at processerne 
opfylder mængdeaksiomerne i den 
matematiske mængdelære, Emner

ne må derfor også opfylde disse 
aksiomer. Udfra helhedspsykolo
giske betragtninger er det i sig 
selv ret urimeligt, at processerne 
og emnerne skulle opfylde disse 
aksiomer, f. eks. ekstensionalltets
aksiomet og komprehensionsaksio. 
met. 
Men værre er det, at ETR foreslår, 
at topologiske modeller kan have 
betydning for emnelæren. Hermed 
indføres skrappe modeller, som 
lægger mange bånd på de4 der 
skal beskrives. I en vis forstand 
optræder de som komplette mo
deller, og man skal være meget 
"heldig", for at modellerne over. 
hovedet kan "presses" ned over 
emnerne, især hvis man stiller 
store krav til intersubjektiv iden
tificering. 
Jeg mener, at der her er tale om 
en misforståelse, som ikke er i 
den fænomenologiske metodes 
"ånd". Til gengæld er det en lap
sus, der kan give anledning til 
nogle principielle overvejelser. 
Tænker vi os, at vi vil bygge em
nelæren omhyggeligt op efter 
ETR's retningslinier, vil det tage 
meget lang tid, og kræve en 
arbejdsindsats, der langt over
stiger noget, der er muligt 
med det nuværende antal psyko
loger. Selvom det er et spænden
de arbejde, er der Ikke noget at 
sige til, at mange psykologer bli
ver utålmodige og springer nogle 
led over. Særlig, de, der skal an
vende psykologien i praksis, kan 
ikke vente. De vælger derfor en 
"grovere" model, som de prøver 
at få til at passe, De opnår herved 
at "s/ge" og forklare mere, men 

Alt efter tro og samvittighed kan 
man så arbejde med mere eller 
mindre grove modeller. Generelt 
kan der selvfølgelig foretages vis
se klassificeringer af modellerne, 
hvor der tages hensyn til deres 
formalisering. Men det er mest i 
de konkrete anvendelser, at diskus
sionen om "grovhed" bliver in
teressant. F. eks. synes det af in
teresse for personlighedspsykolo
gien at diskutere. om Cattells vi
dereudbygning af den psykoanaly
tiske model til en grovere model 
har resulteret i en model, der er 
for "grov". I dette konkrete ek
sempel synes jeg ikke, modellen 
er for skrap, hvis "resultaterne" 
behandles kritisk. 
Behavioristerne er tilbojelige til at 
arbejde med grove modeller. må
ske fordi de emner, de beskæf
tiger sig med, indbyder mere til 
det end fænomenologernes "ar
bejdsområde". Der kan derfor op
stå et vist modsætningsforhold 
mellem de to retninger. Det synes 
dog fra denne synsvinkel urimel/gt 
at tale om komplementaritet. 
For en udenforstaende at se må 
der være plads til alle grader af 
tilslutning til parsimon/aksiomet. 
Allerhøjst kan det synes uheldigt, 
hvis en uddannelse af psykologer 
indeholder en for ens/dig oriente
ring om synspunkterne, saledes at 
den færdiguddannede psykolog ik
ke har så store muligheder for i 
de konkrete tilfælde selv at vælge 

sin stillingtagen til parsimoniak

siomet. 

P,S.: Ovenfor er "behaviorisme" 

benyttet efter den betydning K, B. 

Madsen tillægger ordet og ikke i 

ETR's forstand. Dan Olsen 
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Nedenfor genoptages den oprindelige problemstilling i den standende fænomenologidebat, 
nemlig om principielle fon;kelle ger sig g8lldende mellem behaviorismen og fænomeno
logie'l. Indlægget er et gensvar til professor Tranekjær Rasmussens føn;te indlæg i de
batten (november 1967), som sluttede: .Hvor bliver de to adskille forskningsmetoder al?" 

Er der fors'kel ? 
AF SØREN WILLERT 

oktober-nummeret af "stud. 
psyk." havde jeg et indlæg som 
bl. a. fortalte om nogle synspunk
ter vedrørende fænomenologisk 
contra behavioristisk tradition som 
den svenske psykolog og viden
skabsteoretiker Carl lesche frem
kom med på Nordisk møde for 
Teoretisk Psykologi. Professor 
Tranekjær Rasmussen følte sig 
foranlediget til at svare på mit 
indlæg, og dermed var "fænome
nologidebatten ", som har kørt i 
bladet siden, i gang. I sit første 
indlæg i denne debat fandt pro
fessor Tranekjær lesches syns
punkter, som jeg havde refereret, 
sympatiske og interessante, men 
dog næppe holdbare i den meget 
konsekvente form hvori de på mø
det blev fremført. Jeg skal her ar
gumentere for synspunkternes 
holdbarhed, men må forinden gøre 
opmærksom på, at jeg fra nu af 
naturligvis skriver for egen reg
ning, og ikke som referent af an
dre end mig selv. 

Problemet, der skal tages stilling 
til er i korthed om de to arbejds
måder inden for psykologien man 
kalder den behavioristiske og den 
fænomenologiske blot er et udtryk 
for at forskellige forskere kan 
have forskellige interesser, kan 
lægge hovedvægten forskellige 
steder inden for psykologien, 
men at det i princippet er samme 
sag de alle arbejder med (Trane
kjærs synspunkt); eller om det 
snarere er sådan at behavioristisk 
og fænomenologisk arbejdsmåde 
er to helt forskellige aktiviteter, 
så forskellige at forholdet mellem 
dem med rimelighed kan beskri

ves ved det -utvivlsomt ofte mis
brugte begreb komplementaritet 
(lesches synspunkt, og det jeg her 
skal forsøge at begrunde med mi
ne egne argumenter). 
Min diskussion vil falde i to dele: 
først vil jeg fremdrage nogle for 
mig væsentlige karakteristika ved 
Tranekjærs udformning af fæno
menologien ("emnelærenU), sådan 
som denne bl. a. kom til udtryk i 
hans foredrag på omtalte møde. 
Dernæst skal jeg, på basis af 
disse indledende afsnit, tage stil
ling til rimeligheden i den lesche
ske anvendelse af komplementari
tetsbegrebet i denne sammen
hæng. 

"Selve sagen" 
I sit svar på mit første indlæg 
indleder Tranekjær med at gøre 
sig til talsmand for det synspunkt, 
at der er visse tHly jeg er for dum 
til at forstå - eller måske, at der 
er visse ting, jeg ikke ønsker at 
forstå. Hvad enten det nu er viljen 
eller evnen det skortet' på, så er 
der det rigtige i synspunktet, at 
jeg ofte kan have svært ved at nå 

. frem til en entydig stillingtagen til 
de anskuelser, der kommer til orde 
i Tranekjærs produktion: at be
gribe teksterne i sig selv, og ar
gumentationerne i dem mener jeg, 
jeg kan; men læser jeg dem som 
de progr:amerklæringer for psyko
logien, som de jo også er - med 
tilhørende definition af psykolo
gien som "læren om bevidstheds
livet plus alt, hvad dertil hører'< 
(citeret fra professor Tranekjærs 
foredrag på omtalte møde) bliver 
det sværere fOl' mig at følge med, 

fordi jeg finder, at for mange ting 
som ikke direkte vedrører det, der 
for psykologien må være selve sa
gen, bliver draget med ind i dis
kussionen, og gøres i for høj grad 
bestemmende for, hvad psykologi 
helst skal være. 
Det, der for mig må være selve 
sagen for psykologien kan jeg, 
mest muligt uteknisk, beskrive så
dan, at det vel må være noget 
med at finde ud af, hvorfor men
neSKer ter sig nvoraan under hvil
ke omstændigheder, og finde ud 
af det på en måde som er i over
ensstemmelse med gængse viden
skabelige principper, metodekrav 
etc. Og det, der for Tranekjær en 
gang imellem synes at være selve 
sagen er noget med i hvilken for
stand mennesker overhovedet kan 
siges at finde ud noget som helst, 
altså en erkendelsesteoretisk in
teresse. Erkendelsesteoretiske in
teresser finder jeg i det hojeste 
prisværdige . . . og nodvendige 
som supplement til al forsknings
aktivitet, om denne skal vise sig 
frugtbar; blot ser jeg ingen grund 
til at interesser af denne type di
rekte skal styre forlob og indhold 
af en spedai'lidenskab med sit 
eget emneområde som psykolo
gien. I føromtalte foredrag, f. eks. 
finder jeg det karakteristisk, at der 
tales meget om emner som sådan, 
om begrebet væren sig noget be
vidst, og om, hvad videnskuhs
mænd i forskellige situationer er 
I stand til at være sig bevidst, 
mens det ligesom falder mere til
fældigt, at vi på side 13 - fore
dragets næstsidste- pludselig 
"støder .. , på psykologien og en 
mulighed for at definere psyko
logi". Professor Tranekjær argu
menterer tvingende for, at viden
skabsmænd bliver nødt til bevidst 
at beskæftige Sig med deres om
verden - og det på et yderst raffi
neret niveau for at få noget at 
vide om den, men en lige så tving
ende argumentation for at psyko
logiens genstand derfor primært 
må være forsøgspersoners be
vidsthedsliv savner jeg. Det ene
ste dl'gument jeg på egen hånd 
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kunne tænke mig til, som kunne 
lede en til netop denne afgræns
ning af psykologiens emneområde, 
ville være en påstand om, at psy
kologien primært skal være en 
slags hjælpedisciplin for erkendel
sesteorien. Er det dette Tranekjær 
mener, kan jeg kun erklære mig 
uenig, da jeg finder, at andre op
gaver umiddelbart er mere på
trængende. Afgrænsningens ube
grundethed viser sig også, når 
Tranekjær på side 14 i foredraget 
indrømmer, at "fænomenologien 
ikke blot er en psykologisk affæ
re", men at den fænomenologiske 
metode også har relevans indenfor 
"al videnskab overhovedet": dette 
leder dog vel ikke Tranekjær til at 
kræve, at f. eks. fysikeren eller 
botanikeren beskæftiger sig sær
ligt intenst med deres undersøgel
sesobjekters bevidsthedsliv. 

Observation og observeret 
Den undladelse Tranekiær efter 
min mening gør sig skyldig i, be
står i ikke at sondre tilstrækkeligt 
skarpt mellem en observations
situation som sådan. og det, der 
observeres eller undersøges ved 
hjælp af en observationssituation. 
Først et rent formelt argument til 
påvisning af dette, og til påpeg
ning af konsekvenserne heraf. 
"Interesserer man sig for emner 
som karakteriserende mennesker 
derved, at de kan være sig emner 
bevidst, dyrker man 

psykologi" 
hedder det på foredragets side 13. 
Men forsåvidt den fænomenologi
ske metode som angiver måden. 
hvorpå man kan beskæftige sig 
med sådanne emner - netop som 
sin pointe har at forsøgslederen 
skal kunne være sig samme emne 
bevidst som forsøgspersonen, 
hvordan så afgøre om det er !ar
søgspersanen eller forsøgslederen 
der b I iver karakteriseret gennem 
et forsøg: begge er sig dog det 
samme bevidst. 
På baggrund af, hvad jeg mener 
må være formålet for psykologien 
(som udtrykt tidligere i denne ar
tike!), reducerer dette argument 

den helt enkelt til en umulighed. 
Når imidlertid argumentet kan ud
ledes ret direkte af. hvad Trane
kjær har sagt. skyldes det, tror 
jeg, en tilgrundliggende tese i al 
hans tænkning, som han selv 
yderst præcist har formuleret som 
motto for sin bog IIBevidsthedsliv 
og erkendelse": "Når man beskri
ver verden, beskriver man derved 
tillige bevidsthedsllvetil • Og med 
denne tese som basis for så vidt 
man altså tager den alvorligt 
reduceres ikke blot psykologien, 
men al videnskab overhovedet til 
en umulighed, tesens filosofiske 
relevans iøvrlgt ufortalt. 

Et dogme a priori 
Hvis man vil lave videnskab, hvis 
man vil have noget at vide om 
noget, har jeg svært ved at se, at 
man kan slippe udenom som apri
orisk dogme at fastsætte, at ver
den er et noget, som kan observe
res, og derved fortælle os noget 
om sig - mere eller mindre bega
vet, bevar's, og på mange forskel
lige måder, men dog stadigvæk så
dan, at det er den samme verden, 
jeg har at gøre med, og har mu
ligheden for at få noget at vide 
om ligegyldig hvilken observa
tionsmetade, jeg vælger. 
Lad mig, før jeg bliver skældt ud 
for arg naiv-realisme, skynde mig 
at tilføje, at dette dogme ingen
lunde fører med sig, at jeg altid, 
når jeg kigger på verden, får det 
rigtige at vide om dem: intet for
hindrer mig i bagefter - når jeg 
har gjort mine observationer - da 
at give mig til at spekulere over, 
om det mon var det rigtige, jeg 
kiggede efter, i relation til det for
m'" jeg havde med kiggeriet 
nemlig, når det drejer sig om vi
denskabelig aktivitet, at afprøve 
en bestemt hypotese, el ler finde 
støtte for en teori. Jeg vil heller 
ikk.e være forhindret i at anstille 
et nyt forsøg gående ud på, at lo
kalisere en evt. eksperimentator
effekt _. såkaldt Rosenthai effekt 
i det tidligere forsøg; i så fald vil 
den tidligere observationssituation 
være gjort til genstand for obser

vation, og altså kan jeg nu håbe 
at få noget at vide om den: f. eks. 
få at vide. at de forsøgsresultater, 
som jeg hidtil troede fortalte mig 
noget om kun et udsnit af verden 
- nemlig det udsnit som det tid
ligere forsøg havde som sin gen
stand - rent faktisk, på flertydig 
måde, også fortalte mig om noget 
mere, in casu det pågældende for
søgs forsøgsleder. Og endelig vil 
jeg finde det højst rimeligt. som 
endnu en type reliabilitetskontrol 
på det første forsøg, at forsøge 
mig med en slags intersubjektiv 
identjficel'ingsprocedure med an
dre forskere, som har arbejdet in
den for samme område, for også 
ad denne vej at nærme mig en 
sikrere bestemmelse af mine ob
servationsvariables entydighed; 
men jeg vil nægte, at jeg under 
gennemforelsen af en sfHLm pro
cedure driver pSYKologi: det jeg 
kan få noget at vioe om, er jo i 
første række ikke andre menne
sker (udover at disse maske er 
forskellige, men det vidste jeg jo 
også før) men derimod pålidelig
heden af forsøgsresu Itaterne. 

Oplevelser og psykologi 
Betyder dette nu, at jeg vil ude
lukke oplevelser fra psykOlogien 
og altså dermed placere mig selv 
i gruppen af "extreme behaviori
ster"? Ikke på den måde. at jeg 
principielt vil afskære mig selv fra 
at stille spørgsmål til mine for
søgspersoner, og modtage svar af 
typen: "Jeg oplever nu sådan og 
sådan": om forsøgspersoner bliver 
sat til at sige noget inden for en 
bestemt forsøgssituations rammer 
må være afhængigt af, hvad Illan 
vil have noget at vide om. og er 
altså bestemt af forskningsstrate
giske hensyn. Men nar det drejer 
sig om ilt fortolke forsogsdata, 
d.v.s. afgare hviij.,en teor"tiske be
greber et bestemt lorsags data vi
ser hen til, eller hvad forsøgsper
sonens ev!. sproglige ytringer 
handler om ma jog linde oplevel
sesbegrebet uhensigtsmæssigt 
som et sådant teoretisk begreb; 
dels fordi "oplevelse" kan rode en 
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ind i en dualisme som man bliver 
nødt til at rode sig ud af igen 
(som Tranekjær f. eks. gør det 
gennem parallelbegreberne ople
velse-psykon); og dels fordi jeg 
finder man øver vold mod gængs 
dagligdags sprogbrug ved at hæv
de, at det er noget oplevet man 
beskriver, når man i almindelig
hed beskriver noget: siger jeg, at 
Rundetarn er rundt, med vinduer 
af den og den type, og en in
skription ca. midtpå, hl/ad andet 
oplever jeg så i det øjeblik end 
at jeg siger netop den sætning"') 
(dette er et fænomenologisk ud~ 
sagn), og hvad andet beskrives 
ved sætningen end lige netop 
Rundetårn, som enhver kan gå 
hen og kigge på i Købmager,:, 
gade (derfor skal selvfølgelig 
Tranekjær have lov til at lave sig 
nye sprogregler, blot han er klar 
over, og fortæller andre, at det er 
det, han gør). 
Hvilken plads vil jeg da tildele fæ
nomenologien, sådan som Trane
kjær har beskrevet dennes meto
der, inden for psykologien? Mit 
svar må blive: dels præcis den 
samme plads som den må tildeles 
inden for al anden videnskab, 
nemlig som en metode blandt an
dre til at arbejde med selve grund
laget for ens videnskabelige akti
vitet, d.v.s. observationssituatio
nen. Som et bidrag til, hvad man 
kunne kalde en almen beskrivel
seslære finder jeg den uhyre re
levant, men lige så vigtigt fore
kommer det mig at være, at man 
gør sig det aldeles klart, hvad det 
er man får noget at vide om gen
nem anvendelsen af den. Og dels' 
- fordi det er psykologi, vi arbej
der med - en plads i forarbejderne 
til egentlige forsøg, hvor vi bliver 
nødt til at interessere os for om 
den stimulus-situation vi vil sætte 
vore forsøgspersoner i observa
tionsmæssigt set er maximalt in
variant overfor alle ændringer i 
iagttager-parametre udover dem vi 
vil interessere os for i pågælden

0) Det kan da ikke være den oplevelse, 
Tranekjær mener sætningen beskriver. 

de forsøg, Det er såvidt jeg kan 
se denne sidste problematik Tra
nekjær interesserer sig for, når 
han taler om "videnskabelig rede
lighed", "ærlighed og properhed", 
etc. Jeg vil nok nøjes med at sige, 
at jeg synes man er en dårlig eks
perimentator, hvis man ikke gør 
sig problematikken klar, fordi man 
i så fald højst sandsynligt vil for
tolke sine forsogsdata på en gal 
made: lade dem "æ:-:: ~a~a,-:,,';sc

rende for andet end det ee maSKe 

rent faktisk er udtryk for (det er 
jo blot det ældgamle metodekrav 
om at holde sine variable under 
kontrol), 

Komplementaritet 
Lad mig til slut vende tilbage til 
mit udgangspunkt for at tage stil
ling til om Lesches beskrivelse af 
behaviorisme og fænomenologi 
som to komplementære størrelser 
også på basis af det nu fremførte 
tager sig rimeligt ud. Jeg må fort
sat mene ja, og af følgende grun
de: professor Tranekjær anfører 
to grunde imod talen om en sådan 
komplementaritet. 1) der er "ikke 
tale om to adskilte forskningsme
toder, hvilket vel måtte være en 
første betingelse for overhovedet 
med mening at kunne udtale, at de 
er komplementære". Som det ger
ne skulle være fremgået af det 
foregående, kan jeg ikke tilslutte 
mig dette synspunkt. 2) "Begrebet 
komplementaritet er hentet fra den 
nyeste fysik, og der er her taJe om 
helt andre ting, så analogien er 
. , . falsk", 
Det er korrekt, at der inden for 
kvantefysikken, og den såkaldte 
.. københavnske fortolkning" af 
denne, hvorfra komplementaritets
begrebet er hentet, er "tale om 
helt andre ting" end inden for psy
kologien; men forsåvidt som Niels 
Bohr, i sine mere populære af
handlinger, ingen lejlighed forsøm
te til at videregive den almindelige 
belæring den kvanteteoretiske for
malisme kunne give os om "hidtil 
upåagtede forudsætninger for den 
rationelle anvendelse af de begre
ber, på hvilke meddelelserne om 

erfaringerne hviler" (Atomfysik og 
menneskelig erkendelse, Køben
havn 1957, s. 110) så må det vel 
være tilladt for os andre at prøve 
at lade os belære, Den belæring 
Bohr ustandselig vender tilbage til 
er, at "i kvantefysikken er ... en 
redegørelse for måleinstrumenter
nes funktioner uundværlig for de
finitionen af fænomenerne, og vi 
ma så at sige drage skillelinjen 
"::,,. ,,~, s_c." .. !:~ ",t på en 

sikrer den entydige anvendelse af 
de i meddelelserne benyttede ele
mentære fysiske begreber". (ibid.) 
Og andetsteds finder man: "Det 
væsentlige nye træk i analysen af 
kvantefænomener er imidlertid 
indførelsen af en fundamental 
skelnen mellem måleinstrumentet 
og undersDgelsesobjekterne" 
(Atomfysik og menneskelig erken
delse II, Kobenhavn 1964, s. 14; 
forf.'s udhævning). Netop denne 
"fundamentale skelnen" var det 
jeg tidligere efterlyste i forbindel
se med Tranekjærs formuleringer 
af sit eget standpunk t, og det er 
som sagt min fornemmelse, at 
"emnelæren" må sprænge sine 
egne muligheder for at kunne fun
gere som redskab for erkendelsen 
ved kun at ville godtage erkeN}el· 
se som på en gang skal kunne ka
rakterisere både objekt og subjekt, 
og derfor ikke får karakteriseret 
nogen af dem: "Når man beskriver 
verden, beskriver man derved m
lige bevidsthedslivet" (min udhæv
ning). 
Som udgangspunkt for analyser af 
det til enhver tid givne, og objekt
uafhængige, erkendende subjekt, 
finder jeg som sagt stadig" emne
læren" et utvivlsomt relevant bi
drag, og netop ved at man aner
kender denne dens komplemen
tære rolle i forholdet til egentlig 
psykologisk - eller i det hele taget 
videnskabelig - "objekb'ettet" teo
ridanneise kan den få mulighed 
for at bidrage systematisk til den 
.. redegørelse for måleinstrumen
ternes funktioner" som ifølge cita
tet ovenfor også er "uundværlig 
for definitionen af fænomenerne" 
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- dette nemlig forsåvidt den men
neskelige forsøgsleder fortsat vil 
være det vigtigste .. måleinstru
ment" i forbindelse med psykolo
gisk videnskabelig aktivitet. Blot 
må man her stadig huske på, at 
resultater af en fænomenologisk 
analyse foretaget i denne sam
menhæng intet kan fortælle os om 
hvorfor mennesker - in casu for
søgsledere - gør som de gør, men 
kun om, hvor entydige visse ob
servationssituationer er. Bliver jeg 
interesseret i at få noget at vide 
om f. eks. den psykologiske bag

grund for at netop to forsøgslede
re ikke kan blive observations
mæssigt enige i et forsøg, bliver 
jeg nødt til at lave et nyt forsøg, 
og denne gang et psykologisk. med 
de to forsøgsledere som under
søgelsesobjekter. 

P.S.: Denne artikel blev skrevet 
inden Tranekjærs sidste indlæg i 
debatten ("stud. psyk.", feb. '68). 
Det er lidt deprimerende at se så 

~ meget mange af mine argumenter 
mod Tranekjær overfladisk set lig
ner Tranekjærs argumenter med 

synspunkter jeg stort set kan til
slutte mig - og uden at jeg føler 
mine argumenter er dårligere an
bragt af den grundl Snakker vi om 
det samme? Mene det samme med 
de ord vi bruger, kan vi vel næp
pe. Kunne debatten tjene til at 
klargøre de semantiske basis katil
gorier som skiller de forskellige, 
så den enkelte kunne vælge, ville 
den have haft en mission. Til sy
vende og sidst er dette vist en fi
losofisk. snarere end en psykolo
gisk debat. S.w. 
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Uklarheder i fænomenologien 
Svar på Jens Mammens indlæg i »stud. psyk.« 

nr. 5, februar 1968 fra E. Tranekjær Rasmussen 

Først ma Jeg analogt med hvad jeg 
gjorde i mit svar til Thomas Nielsen 
og Finn Ejnar Madsen i forrige num
mer - omtale nogle punkter, der gør 
det vanskeligt for mig at forstå Mam
mens artikel. Mammen taler om be
vidsthed. Det er ikke koketteri fra 
min side; men ærligt og redeligt: jeg 
aner ikke, hvad bevidsthed er for en 
himstregims. Ordet "bevidsthed" er 
fuldstændig kinesisk for mig. Det 
bruges i ikke mindre end følgende 4 
stykker, nemlig stk. 4, 10, 14 og 16. 
I stk. 16 bruges det til særlig glæde 
og opmuntring for mig tilmed i for
bindelsen: "Tranekjærs bevidstheds
begreb". Uge så kinesisk forekom
mer ord mig som "psykisk indhold" 
og "mentalt billede", hvilket gør hele 
stk. 9 (det, der er mærket med tallet 
2) til volapyk for mig. Ydermere bru
ger Mammen ordet" ting" på en uklar 
måde. Mener han "ting" i ordets bog
stavelige betydning eller kan "ting" 
f. eks. også betyde relationer mellem 
.. ting", egenskaber ved "ting". ting's 
tilstande f. eks. bevægelse (el/er hele 
den mangfoldighed, som gør, at jeg 
hellere sammenfattende vil bruge or· 
det emne, se i øvrigt stk. 19). Det er 
i hvert fald svært (se stk. 14) i iden· 
tifikationens interesse at sætte et 
rødt kryds ved en bevægelse eller 
dens hastighed, eller en særlig ejen
dommelighed ved en tingsform (og 
for resten: hvad med identifikationen 
af det rode kryds?). 
Nu er det ikke alt, jeg ha," svært ved 
at forstå. I dagliglivets jævne verden 
(hvor jeg ofte finder en kl arhed og 
enkelhed i forståelsen, jeg savner i 
selskab med filosofiske emner) kan 
jeg f. eks. være mig min stol bevidst, 
f. eks. kan jeg se den, eller føle den, 
eller jeg kan tænke på dan eller fore
stille mig den elc. Det er stadigt den 
samme stol, selvom måderne, jeg er 
mig bevidst på, skifter stærkt, og dis
se forskellige måder kan jeg også 
være mig bevidst. Jeg skelner derfor 
s k a r p t mellem stolen, jeg er mig 
bevidst. og min væren mig sIa len be
vidst, altså m e II e m d e t o p I e-

ved e e m n e o g o p I e vel s e n. 
I mine forelæsninger de senere år 
har jeg lagt meget stærk vægt på 
denne adskillelse, og i min forrige 
artikel måtte jeg bebrejde Thomas 
Nielsen og Finn Ejnar Madsen, at de 
sammenblander disse forhold. I nær· 
værende svar til Jens Mammen må 
jeg gøre det samme. Jens Mammen 
sammenblander også det oplevede 
med oplevelsen, og her opstår den 
helt idiotiske situation, at han (se 
stk. 13) også bebrejder mig, at jeg 
sammenblander "ting" og "oplevel
ser", som han udtrykker det, Vi må 
være langt fra hinanden i hvad vi nu 
taler om; men når jeg læser stk. 9 
(det, der er betegnet med 2) synes 
jeg, at dets mørke foruden af forfalte
rens bizarre gloser også er forårsaget 
af den nævnte sammenblanding. 
Læser jeg stk. 6, 7 og 8 (afsnittet 
betegnet med 1) synes jeg, at det 
ligesom går lidt bedre, men ikke helt 
godt. Jeg forstår det nogenlunde, hvis 
jeg læser det på følgende måde: Det 
oplevede (som Mammen besynderiigt 
nok indskrænker til "ting") e r enten 
allerede i forvejen intersubjektivt 
identificeret eller t i I h ø r e r en re
kursbasis (som aksiomatisk er anset 
for intersubjektivt transportabel) og 
nu interesserer vi os så for op!evel
sen (altså ikke for stolen, mtln for 
min væren mig den bevidst). Afsnit
tet lægger ligesom op til en d.e f i n i
t i o n af en sådan væren sig noget 
bevidst (nemlig ved at denne kJn be
skrives ved en veladapteret måde at 
beskæftige sig med "tingene" på). 
Og måske kommer Mammen (tillige 
med en flok andre psykologer) og for
tæller mig, at de har d e f i n e r e t 
min væren mig stolen bevidstl De vil 
næppe fortænke mig j, at jeg bliver 
levende interesseret i deres defini
tion af noget, som kun jeg - og jeg 
alene i hele verden - har et primært 
førstehåndskendskab til, og de vil 
næppe helier fortænke mig i, at jeg 
måske synes, at det er lidt anmasen
de. Men de vil finde mig særdeles 
beredvillig til at diskutere deres de

finition, og jeg vil begynde med at 
hævde, at sådan definerer jeg s I e t 
i k k e det omtalte emne, hvis jeg 
overhovedet over for mig selv har 
brug for en definition. Min egen vel· 
adapterede måde at beskæftige mig 
med tingen!! Nej. den er alt for langt 
ude! Forhabentlig gar diskussionen 
videre, og om alt går vel, vil vi snart 
være i gang med netop det, jeg har 
kaldt en intersubjektiv identificerings
procedure, som jo aldrig gennem fares 
100 pet., men dog ofte nok til at nær
liggende falsilikationsmuligheder kan 
afvises. Efter dette tager en defini· 
tionsmulighed sig rigtignok helt an
derleot:s ud. Nu kan i hvert fald en 
definition pa "væren sig noget be
vidst" afvises, som alle andre skulle 
være enige om undtagen lige netop 
den, som er sig det pJgæidende be
vidst. En sadan defmition ville vel 
ogsa være ret komisk (og i mange 
andre situationer simpelthen h,}1! for
bryderisk). 
Når Mammen kommer så let til inter
subjektiv identificering, som han gør 
(se f. eks. stk. 14) hænger det vel 
sammen med, at hein af en eller an
den grund rel hurtigt anbringer de 
pågældende emner i en rekursbasis. 
Det gør man for resten meget olle 
med de emner, der beteljl1tlS "ting", 
men i visse tilfælde btJ".·I,'lP! ikke. 
Hvis man f. eks. ser 01, ,!)"!)ilg trylle
kunstner, der arbejder Ind identitets
illusioner vil i hvert !,dd )<'9 være me
get utilbojelig til at anbringe f. eks. 
de kugler, jeg er mig bevidst (I. eks. 
ser) i en rekursbasis ; tryllekunstne
ren er sig nok noget andet bevidst; 
og kan netop afslores ved en intel'
subjektiv identificeringsprocedure. 
Men hvis Mammen nu vil hævde, ilt 
jeg f a k t i s k ser de Si:HT'me kug
ler som tryllekunstneren er be
vidst, vil jeg finde det svært al dls).,u, 
tere med ham. 

Det er, som om Mammen til syvende 
og sidst alligevel er lidt naivt reilli
stisk inficeret. Han sna'.~er i udtryk 
som: ..... han faktisk beskæftiger 
sig med dann" ting, og ikke en an· 
den" (se stk. 14) eller nar fysikpro
fessoren spørger examinanden om et 
bestemt natrium isotop: ".. sil er 
det den, de taler om og ikke noget 
andet" (se J;geledes stk. 14). nar 
jeg "ser" professor N,N.'s kone. så 
er det faktisk frk. M.M. jeg ser (se 
stk. 16). Og det er, som om MilfT'men 
som eneste alternativ til denne naivt 
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realistisk prægede holdning kun ser 
en indstilling, der får ham til at bruge 
de lor mig helt uforståelige ord som 
"psykisk indhold", "psykologisk ud
lægning", "mentale billede", .bevidst
hed", O.S.v. o.s.v. Mener Mammen for 
alvor, at det enten er sådanne spø
gelser, man kan "være sig bevidst" 
eller - h v i s det er andet at det 
så kun er .an sich" eksisterende en
titeler eller i hvert fald meget trin
høje emner. 

Mener Mammen f. eks., at når en 
mand, der ikke kan fysik, ser en rød 
plet, så er det rigtigere at sige, at 
han er sig visse elektromagnetiske 
bolger bevidst? Eller at en, som ikke 
kan fysik eller kemi, når han er sig 
en stol bevidst (t. eks. ser den, eller 
foler den, tænker på den eller fore
stiller sig den) alligevel altid vil ud
trykke sig mere korrekt ved at sige, 
at han er sig et ganske bestemt mole
kyl-konglomerat bevidst? 'Hvis Mam
men virkelig mener sådan noget, er 
det ikke så underligt, at han ikke er 
så interesseret j, hvad man er sig be
vidst i en intersubjektiv identificering 
med hensyn til h vad man er sig 
bevidst, og det er heller ikke så un
derligt, at han i identificeringen kun 
kan se et spørgsmål, om flere per
soner i virkeligheden .. beskæftiger 
sig med samme ting, sagsforhold 
o.s.v." (stk. 14). Hvem skal da afgøre 
det? Vorherre? Eller en gruppe af 
objektivt indstillede videnskabsmænd? 
Disse skal i så fald også gerne kunne 
blive enige, og må da j hvert fald 
være parat til at anvende identitets
kriterier, og så er vi lige vidt. 

Hvis det drejer sig om trinhøje emner 
(f. eks. naturvidenskabelige emner) 
har jeg gjort gældende (se Bevidst
hedsliv og Erkendelse), at den inter
subjektive identificeringsprocedure er 
det samme som en begrebs revision 
og en begrebssammenligning, som i 
sin strl,~tur falder sammen med pro
ceduren for trinlave emner (f. eks. 
ved hjælp af emnets betingede mo
menter og relationsoverensstemmel
sesprocedure). Men hvorfor anser 
Mammen en intersubjektiv identifice
ringsprocedure, når det drejer sig om 
meget tfinhoje emner for "en banali
tet" (se stk. 15)? Var Einstein's inter
subjektive idenlificeringsprocedure 
(som nærmest var en k a m p) inden 
for gruppen af hans samtidige fysik-

P 136 

kolleger med hensyn til emnet: "et 
tidspunkt", når det er begivenheder
nes tidspunkt. som er langt Ijernet fra 
hinanden i rummet, lIar denne identi
ficeringsprocedure en banalitel? 

Og er det psykologisk irrelevant, at 
nogle kan være sig emnet: "et tids
punkt" i Einstein's opfattelse bevidst, 
medens andre har en sådan "psy
kisk" struktur, at de ikke kan? En 
abe kan f. eks. ikke. Og er det urime
ligt at antage, at der må være en vis 
forbindelse mellem sådunne "psyki
ske" strukturer og strukturer af em
net, man kan være sig bevidst (cn 
forbindelse som ikke blot reduceres 
til den overfladiske klassiske paral
lelisme). 

For den her fremhævede psykologi
ske problemstilling er erkendelses
teoretiske-filosofiske overvejelser 
egentlig irrelevante. Man kan natur
ligvis undre sig over, at nogle af os 
er sådan indrettet, at vi kan være os 
"objektivt" eksisterende emner be
vidst; eller mere naturfilosofisk un
dre sig over, at verdenen (eller i 
hvert fald noget af verdenen) af "ob
jektivt" eksisterende emner er sådan 
indrettet, at nogle af os kan være os 
dem bevidst. For at kunne tage stil
ling til en sådan undren er j e g 
imidlertid sådan indrettet, at jeg af 
mig selv og andre må kræve en de
finition af ordet "objektiv", og jeg 
ser ingen mulighed for nogen anden 
definition end følgende: "et objektivt 
emne er et for en gruppe personer 
intersubjektivt transportabelt emne, 
hvis eksistens er uafhængig af (eLv.s. 
invariant i forhold til) funktioner til
hørende de pågældende personer 
(d.v.s. "subjektive funktioner"). Be
grebet bliver herved relativt allerede 
fordi en angivelig gruppe personer er 
inde i billedet, men navnlig fordi ob
jektivitet er knyttet til et vist område 
af funktioner i en vis gruppe per
soner. Kender man ingen funk
tioner tilhørende personerne, som 
har indflydelse på emnets "eksistens" 
er man tilbøjelig til at tale om og 
tro på en absolut objektivitet, men 
da man jo aldrig kan vide, om man 
ikke en gang i fremtiden skulle er
kende funktioner tilhorende personer
ne og med indflydelse på emnets 
"eksistens", må begrebet absolut ob
jektivitet anses for at være meta
fysisk. En 'nærmere uddybelse af be

grebet "funktioner tilhørende perso
nerne", allsa "subjektive" funktioner. 
vil her tage for megen plads, men et 
eksempel på tankegangen kan gives. 
Hvis et område Ol af emner star far 
os som absolut objektivt eksisteren
de lor os, kan videre erkendelse 
eventuelt bringe os til at anse dem 
for at være fremtrædelsesformer for 
et trinhlljere område O2 af emner, så
ledes at Ol må anses for at eksistere 
i kraft af et samvirke mellem subjek
tet og O2 ; i sa fald har det kun me
ning at tillægge dem absolut objektiv 
eksistens, sa længe subjektet eksi
sterer. Vi kan aldrig vide, om videre
gående erkendelse bringer os til em
ner af trinhøjere art. og det vil være 
metafysisk på forhånd at ga ud fra, 
at dette aldrig kan blive tilfældet. 
Er Mammen metafysiker? Hans arti
kel synes at tyde på det og navnlig 
måske stk. 1tI og stk. 18 i hans ar
tikel. 
I stk. 19 (det næstsidste stykke i ar
tiklen) kommer Mammen med et for 
emne læren dræbende eksempel. Men 
lad os tænke os to personer P; og Pc 
(uden kendskab til fysik) ved inter
subjektiv identificering fastlægge la 

punkter i rummet A og B, som de 
alIsa er helt enige om. Punktet A er 
farvet gl'ønl og punktet B er farvet 
rødt. P1 har normalt larvesyn, og P2 
er rød-grøn farl/eblind. Pl vil sige, at 
der i B befinder sig en farve forskel
lig fra larven i A, og P1 vil sige, at 
der i det samme punkt B befinder sig 
samme farve som i A. Gør det noget? 
Jeg er ikke så bange for brud pa lo
gikken (se min artikel: an perspect
oid dislant es Psykologiske Tekst.,r 
Bind 6, side 113). 
I stk, 20 (sidste stykke) siger Mam
men, at emne læren ikke magter rede
gørelsen for interakliofl{'n mellem in
divid og omverden. Jeg ma her bede 
ham læse fra side 64 Iii side 75 i 
min bog: "Dynamisk Psykologi og 
dens Grundlag". 
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Relativismen jemnelæren 


Man kan vel næppe have fulgt den 
her i bladet (og andre steder) løben
de debat om fænomenologiens stilling 
i psykologien uden at have fået den 
for så mange diskussioner karakteri
stiske fornemmelse af, at deltagerne 
taler forbi hinanden. 
Debattørerne har tydeligvis forskel
lige (filosofiske) \ldgangspunkter, spe
cielt apriori'er. De "antifænomenolo
giske" indlæg synes alle at hvile på 
forskellige afskygninger af materiali
stiske eller realistiske udgangspunk
ter; udgangspunkter, der i de forskel
lige indlæg fremgår med virlt forskel
lig ekspJicitet, men som generelt ytrer 
sig ved, at et begreb som uafhængig 
(objektiv) eksistens kan benyttes 
uden absolut at nævnes) problemløst, 
og uden at det kræver nærmere de
finition, medens begrebet 'at være sig 
noget bevidst' volder problemer og 
kræver definition, Hos Tranekjær er 
forholdet mellem de to nævnte begre
ber det omvendtE! (se f, eks. om ob
jektiv eksistens i "Bevidsthedsliv og 
erkendelse", s. 169-180), og herved 
er vel forskellen i aprioriske udgangs
punkter klart karakteriseret. 
Miseren opstår, når en debattør fører 
sit eget apriori med ind i sin udlæg
ning og vurdering af modpartens teo
retiske system, hvilket nok i reglen 
sker, uden at debatteren selv ber";",f
ker det, netop i kraft af den evidens, 
hvormed den slags synspunkter frem
træder for deres ejermænd. 

Emner 
Tranekjærs udgangspunkt er altså 
dette: Vi kan være os noget bevidst. 
E t h v e r t noget, vi kan være os be
vidst, kalder Tranekjær som bekendt 
et emne, Klassen af emner er altså 
den bredeste af alle klasser, Dette 
synes nogle af debattørerne ikke at 
have indset, medens andre, som ,lens 
Mammen (" stud. psyk," nr, 6, febr. 
1966. s, 51) tager afstand fra en så 
omfattende klasse på grund af dens 
inhomogenitet og i stedet opstiller 
kriterier lor inddeling i snævrere. klas
ser, her i ting og oplevelser, Formålet 

Af Olav Storm Jensen 

med en sådan inddeling må være at 
bringe orden i det Inhomogene ma
teriale (klassen af emner). En ind
deling af nævnte art må Imidlertid 
siges at være uheldig, fordi den an
tyder en dualistisk filosofi, hvor man 
mener at kunne have at gøre med på 
den ene side en "an sich" eksisteren
de materie og på den anden side vore 
oplevelser af denne. 

Trinforskellighed 
I emnelæren findes imidlertid et an
det, ikke-dualistisk princip til tilveje
bringelse af orden i klassen af em
ner, nemlig trlnforskellighedsprlcip_ 
pet Det forekommer besynderligt for 
ikke at sige sørgeligt, at delte helt 
fundamentale tema i emnelæren næ
sten ikke er blevet fremdraget I fæ
nomenologidebatten hvel'ken fra for
fægter- eller kritikerside, (Anser Tra
nekjær det for at være for vanskeligt 
tilgængeligt til at bringe frem i dEl
batten, eller fejlvurderer han det ni
veau, hvorpå l hvert tilfælde nogle 
indlæg befinder sig?)' 
Det sted i Tranekjærs skrifter man 
finder den korteste og klareste defi
nition af trinforskellighedsbegrebet, 
er nok i artiklen "Om erkendelsen 
som psykologisk fænomen og om psy
kologien som erkendelse" (Nordisk 
Psykologi, 5, 1953, s. 133-181), side 
173 hedder det: "Lad os definere det 
skarpt. Har vi to emneområder, hvor
af det ene område kan være fremtræ
delsesformer eller karakteristika for 
emnerne i det andet, siger vi, at em
nerne i det ene område er trinforskel
lige fra emnerne i det andet område, 
Emnerne i det område, der kan have 
emnerne i det andet område som 
fremtrædelsesformer, siges at være 
trinhøjerOl." 
Iagttager vi et emne igennem en 
række varierende iagttagelsessilua
lianer, vil en række forskellige emner 
foreligg", samtidig med at der altså 
er et emne, der er det samme fra si
tuation til situation. De forste (for
skellige) emner kaldes fremtrædel
sesformer for (og er alisa trinlavere 

end) det sidste. (En letfattelig ek
semplificering kan f. eks. findes i 
"Bevidsthedsliv og erkendelse", s, 
175-177). 

Relativisme 
Den væsentligste fordel ved trinfor
skellighed som middel til tilvejebrin
gelse af orden i klassen af emner er, 
al der er tale om e t p r j n c i p, 
klart karakteriseret ved en r e I a 
t i o n, altså noget transponerbart, en 
slags matrix som kan l<egges ned 
over ethvert emnematerillle og bringe 
orden og klarhed j dette (kan i. eks. 
ordne i trinrækker). De emner, der 
i en sammenhæng behandles som 
fremtrædelsesformer for andre (trin
hajere) emner, kan lTliln i andt:n sam
menhæng behandle som "selve em
nerne", hvis (trinlavere) fremtrædel
sesformer man kan beskæftige sig 
med o.s.v. Trinforskellighedsprincip
pet er et r e I a t i v i s t i s k princip 
i mod~ætning til en absolut klassifice
ring i f. eks. ting og oplevelser. Sagt 
på en anden made: Det er en relativ
istisk generalisering af en skelnen 
netop af arIen ting/oplevelser eller' 
objektivt/su bje kl'vt. 
Jens Mammen (ibia.) begrunder sin 
absolutte klassiflc~ring i en skelnen 
mellem organismen og dens omgivel
ser. Denne skelnen opfattes altS<l (og
så med henblik pa psykologisk~ pro
blemstillinger) som absolut. Det kun
ne være interessant al hore, hvordan 
J, M, med denne opfattelse vil hånd
tere jeg-oplevelse, hody-image og 
hermed beslægtede begreber. Hvor 
hører navlebeskuerens navle td? 
J, M, fremlægger selv kla"l, S3 klart 
man næsten kan tænke "'9 det, en 
påvisning af at ting/opl",else-;:,dskil
lelsen kan ses som en ~onl(ret anven· 
delse af et relativistisk skelneprincip. 
I punkt 1 side 50 skriver han: ". , . 
det "bevidste forhOld" kan beskrives 
ved en bestemt "veladapterel" made 
at beskæftige sig med tingene pa. 
(og) hvor "tingen" er sådan noget, 
som vi kan afmærke, beskrive. under
søge nærmere o.s.v," Hvad er at ,,<1f
mærke. beskrive, undersoge nærme
re o.s,v," andet end en (anden) "be
stemt "veladapteret" måde at beskæf
tige sig med tingene på"? Hvorledes 
kan forskellen mellem de to forske!
lige "ve/adapterede" adfærdstonn"" 
være udtryk for en absolut organisme! 
omverden-adskillelse? 
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Absolutisme 
Dette indlæg var ikke specielt tænkt 
som et svar på J. M:s artikel, men da 
hans argumenter er velegnede til ek· 
semplificering, bliver vi ved ham lidt 
endnu. 
J. M. har fået fat i noget om, at 
emner ikke (kun) er oplevelser "inde 
i hovedet" altså med privathedspræg, 
med (også) ting i omverdenen. Han 
fører nu sin absolutisme ind i emne
læren og eksperimenterer med opfat
telsen emner = ting (emner k u n 
ting). Herved når han (s. 51) til den 
logiske modstrid: to ting på semme 
sted. 
Anvendes trinforskellighedsprincippet 
på dette eksempel, ses det, at det 
emne, der identificeres ved stedet 
netop i kreft af at være det samme 
for begge personer - er trinhøjere 
end de emner (her kaldet andre egen
skaber), der er forskellige for de to 
personer. De sidstnævnte er jo netop 
i .forhold til det første individ- eller 
situationsafhængige, d.v.s. fremt..... 
delsesformer for dette. Undgås 
s a m m e n b I a n d i n g e n af em
ner fra forskellige trin (Tranekjærs 
regel nummer et), forsvinder altså 
den logiske modstrid totalt. 

Karakterisering 
Dette fører os ind på emners karakte
risering af personer. Det, som tilsyne
ladende er hovedpinen her, er, at ka
rakterisering opfattes som noget, der 
skal have med fo r s k e II e mel
lem personer at gøre. Hvis denne 
snævre opfattelse opretholdes, kan I 
ovennævnte tilfælde kun emnerne på 
det laveste af de to involverede trin 
siges at karakterisere personerne (eI
ler deres situation), medens identitet 
på det højere trin er en forudsætning 
for forskelskarakteriseringen på de.! 
lavere. Dette svarer nøje til J. M.'s 
overvejelser over fysikprofessorens 
eksamination, Opfattes Imidlertid ka
rakterisering brlldere, og opfattes det 
højere trin i en anden sammenhæng 
ikke længere som individ- eller si
tuationsuafhængigt, altså som frem
trædelsesform for et endnu trinhøjere 
emne, da kan den fastslåede identitet 
siges at karakterisere en I i g h e d 
mellem de to personer (eller deres 
situation). (Paranteserne betyder en 
generalisering - ikke at persons-/si
tuationskarakterisering ikke lader sig 
adskille). 

At forskelle mellem personer/situa
tioner skulle være af større interesse 

for psykologien end ligheder holder 
kun for en overfladisk betragtning. 
Først ved en relation til ligheder får 
forskellene deres betydning. 
Jeg har søgt at vise, at den fortolk
ning af emnelæren. der gør den til en 
form for idealisme, subjektivisme ei. 
ler solipsisme (og dermed til instru
ment for alskens reaktionære uhyr
ligheder), er en fejlfortolkning bero
ende på et absolutistisk grundsyn. En 
relevant fænomenologidebat må dreje 
sig om problemstillingen a b s o I u t
i s m e v e r s u s r e I a t j v i s m e. 
Vurder selv disse grundsyns mulig
heder for at betjene reaktionenl 
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Et gensvar til 
Tranekjær Rasmussen 
fra Thomas Nielsen 

Der er ikke plads til at videreføre 
argumentationen. Jeg vil blot rette et 
par misforståelser og svare på nogle 
spørgsmål i Tranekjær Rasmussens 
indlæg i .stud. psyk." nr. 5, 1968, p. 
47-49. 
T. R. mener ikke, at det tjener noget 
fornuftigt formål at indføre bevidst
hedsbegrebet i dyre-psykologien. Det 
glæder mig, for så er der i det mind
ste et område, hvor jeg kan blive 
enig med min professor. Formålet 
med afsnittet N.N. i mit indlæg var 
netop at vise det umulige i at over. 
føre den fænomenologiske terminolo
gi på dyr. Men når det nu er lettere 
at snakke om menneskers end om 
dyrs oplevelser eller bevidsthedsliv, 
er det så fordi vi ved mere om den 
'fænomenologiske fremtrædelsesform' 
hos mennesker end hos dyr, eller er 
det fordi, det er lettere at generalise
re (projicere) fra os selv til menne
sker end til dyr? 
T. R. mener, at min måde at snakke 
om tingene på umuliggør observa
tionsbegrebet, slår grundlaget væk un
der fysikken og medfører fare for, at 

. jeg sætter mig på hans udsagn i ste

det for på den stol, han byder mig. 
T. R. må tro, at jeg har benægtet mu
ligheden af kommunikation og be
grebsafklaring. Jeg har bare udtrykt 
den kæmpemæssige selvfølgelighed, 
at vi ikke kan undersøge, hvad andre 
oplever (og derfor heller ikke om to 
mennesker oplever det samme) så 
længe oplevelsen eller bevidstindhol
det ikke er detineret ud fra adfærden 
(eller andre observerbare data). 
T. R's reaktion viser i øvrigt, at 'den 
Intersubjektive re lationsoverensstem
melseskalkyle' kan opfattes som det 
at finde ud af, om to individer funge
rer ensartet i bestemte påvirknings
situationer (her især ~f arten 'Hvad 
mener De med dette?'), Jamen, be
grebsafklaring er da ikke noget spe
cielt psykologisk problem. Det er jo 
en temmelig udbredt aktivitet inden 
for alle videnskabelige discipliner. 
Det skulle såmænd ikke undre mig, 
om selv de extreme behaviorister 
gjorde det. 
Der er selvfølgelig ikke noget l alt 
dette, man for alvor kunne være 
uenig om, hvis man forstod hinanden . 
Det, der er uenighed om, er snarere 

et terminologisk hensigtsmæssigheds
problEiITI. Jeg er ligesom T. R. mod
stander af tågede analogislutninger 
mellem dyrs og menneskers adfærd, 
som mellem egne og andres 'oplevel
ser'. Især når det drejer sig om mere 
komplexe fænomener, end dem, man 
undersøger i et perceplionspsykolo
giak laboratorium, og når den, der 
'projicerer' ikke er en trænet fæno
menolog, men f. eks. en praktisk ar. 
bejdende psykOlog. 
Og så er der vist uenighed om psy
kologiens afgrænsninger. T. R. har 
ikke ment noget nedsættende med 
udtrykket extrem behaviorisme (- hel. 
ler ikke 'naiv dataindsamling' eller 
'videnskabelig snask'?), hvilket jo er 
glædeligt. T. R. mener bare, at det 
ikke er psykologi, men biologi. Men 
ville T. R. nu alligevel ikke fole det 
som en vis afstandtagen, hvis man 
som psykolog udtalte. at man i og for 
sig nærede respekt og beundring for 
hans arbejde, netop fordi man opfat
ter det som filosofi (som man i ovrigt 
ikke kender meget til), og ikke som 
psykologi. 
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og nu undersøger en andens "beskæf
tigen sig" hermed for at lære noget Det er emnelærens metodik, om ham. og så den situation, hvor 

Jeg skal forsøge at give et kort svar 
på indlæggene fra professor Trane
kjær Rasmussen og Olav Storm Jen
sen i "stud. psyk." 15. april 1968, s. 
135-138. Sidstnævntes indlæg præ
tenderer ikke specielt at være et svar 
på mit indlæg i "stud. psyk.", 15. fe
bruar 1968, s. 50-51, men kan vist 
anskues som sådant.*) Førstnævntes 
indlæg prætenderer derimod at være 
et svar på mit indlæg, men jeg har 
ærlig talt svært ved at forstå del som 
sådant. 
For at begynde med det sidste: Tra
nekjær påstår, al jeg sammenblander 
"det oplevede" med "oplevelsen". 
Desværre glemmer han konkret at 
påpege hvor og hvordan. Det skulle 
da vel ikke være, fordi jeg har skre
vet (stk. 9), at hypotetiske konstruk
tioner kan b e n æ v n e s efter de 
situationer, hvor man regner med, at 
de er aktiverede? Så virker det rime
ligere, uden dog al være rigtigt, når 
O.S.J. påstår, at jeg er dualist. Det 
gør han måske, fordi jeg (stk. 9) 
som eksempel på, hvad jeg måske 
lidt uforsigtigt har kaldt "psykisk 
indhold", foruden hypotetiske kon
struktioner har nævnt "mentale bille
der" og andre transcendentale stør
relser? Dette skyldes imidlertid kun, 
at jeg med min inddeling søgte at 
medtage en af de betydninger, i hvil
ke jeg mener, at Tranekjær faktisk 
bruger "emner". 
Bortset fra det beskyldes jeg for at 
være absolutist, naiv realist, meta
fysiker og at tro på absolut objek
tivitet og an-sich eksisterende mate
rie (som ovenikøbet skulle kunne op
leves). Nu har jeg hverken her i bla
det eller andre steder slået til lyd for 

0) Foruden at være et svar på de 'orskellige 
indlæg her i bladet mod Tranekjæra filosofi,.r O.S.J.'. artikel .ist også et ..ar på nogle 
ikke-offentliggjorte skriftlige indlæg iii Fred. 
Knudsens koIlokvier, nemlig Nini Prmtorius\ 
der Især tager sig af emnelæren& indre mod~ 
sigelser. og Arne F. Petersens og mit eget 
indlæg, der begge især tager sig af d. 'd.e
listtsk~subjektivistiske træk i emnelæren. Dar 
er mange af ræsonnementerne herfra. Jeg 
har lyst at repetere i denne sammenhæng. 
men af piadsmæssige grunde må jeg najes 
med at henvise til dø duplikerede indlæg som 
interesserede kan få gennem redakUonen, 

som kritiseres 
AF .JENS MAMMEN 

sådanne synspunkter. Det lader til, at 
både for Tranekjær og O.S.J. er det 
åbenbart nødvendigt at tro på en an
sich materie for at kunne hævde, at 
to personer beskæftiger sig med den 
samme stol, skønt de er uenige om 
f. eks. farven. Tilsyneladende vil Tra
nekjær også hævde, at hvis man vil 
identificere en ting, som en lp be
skæftiger sig med, uafhængigt af den
ne beskæftigelse salv, så må det be
tyde, at man betragter tingen som 
noget meget trinhøjt eller et "mole
kylkonglomerat" (noget absolut ob
jektivt?) Eller hvis man hævder, at 
fp beskæftiger sig med den ting, man 
f. eks. har stukket ham i hænderne, 
og ikke en helt anden, så må man 
være naiv realist. 
I stedet for alle disse grimme ting 
vil jeg mene, at jeg er praktiker, og 
at den kritik, jeg har rejst mad Trane
kjærs emnelære ikke primært er af 
"ontologisk", men derimod af meto
disk karakter. Såvidt jeg kan se, må 
de teoretiske grundbegreber, man 
opererer med som psykolog, være af 
en sådan art, at de er forenelige med 
og helst lægger op til en afgrænsning 
af psykologien fra anden videnskab 
og til en specifik psykologisk me
tode. 
Hvis man f. eks. har et grundbegreb, 
som hedder "væren sig noget be
vidst", er det meget uhensigtsmæs
sigt, hvis man opfatter "bevidsthed" 
som kinesisk og en definition af 
"T ranekjærs væren sig noget be
vidst" som anmasende. Det ville der
imod være hensigtsmæssigt at sætte 
det i specifik forbindelse med den 
adskillelse mellem og relation mellem 
individ og omverden, der må være en 
forudsætning for psykologien, for så 
vidt den er en lære om individer. 
Forudsat, naturligvis, at man vil op
retholde dette grundbegreb som andet 
end en filosofi om verdens "natur" 
eller lignende. 
Det nytter ikke at have el grund
begreb, som er så omfattende, ,It det 
dels dækker den situation, hvor jeg 
på forhånd har identificeret et emne 

dette "noget" skal identificeres igen
nem selve den andens beskæftigelse. 
Metodisk stiller disse situationer sig 
helt forskelligt. Opdelingen i omver
den og organisme er ikke absolut
isme i anden forstand end at det er 
absolutisme at vælge, hvad det er 
man vil have oplysninger om i et for
søg, ved på forhånd at fastsætte hvad 
man anser for gillet. Dette er det al
mindelige krav om at gore sille for
sag entydige. kommunikable og repro
ducerbare. Der er hermed intet sagt 
om, at man ikke i en anden sammen
hæng vil foretrække al det givne be
skrives på en anden måde (relevans
kravet). Der er heller intet sagt om, 
at aet givne. eksperimentets forud
sætninger. ikke kan tages op til revi
sion, og der er ihllertfald intet sagt 
om, at det givne bestilr al an-sich 
materie. 
Tranekjær vil vel nu hævde. at hans 
psykologi skam hviler på en metode, 
nemlig den intersubjektive identifice
ringsprocedure. Men denne udmærke
de procedure hjælper os bare ikke, 
fordi resultatet af den har tvetydig 
interpretation, så længe der heller 
ikke tages stilling til, hvad vi skal 
forstå ved "væren sig det samme be
vidst". Det er f. eks. en sag, om Io 
personer beskæftiger sig med sam
me stol, og en anden sag, om stolen 
er den samme "for" den ene som 
"for" den anden, d.v.s_ om de be
skæftiger sig identisk med den. 
Så længe der ikke er skelnet her, er 
cklt, at man kan hævde, at "når man 
beskriver verden, beskriver man der
ved tillige bevidsthedslivet" . Indstil
lingen er a-metodisk og antieksperi
mentel. for så vidt det så ikke skulle 
være nødvendigt at (lnstille specifikke 
psykologiske eksperimenter. Det skul
le være tilstrækkeligt at læse sine 
fysikbøger en gang til. nu med den 
magiske tilføjelse: "og dette karakte
riserer mennesket derved, at det kan 
være sig det bevidst". 
Men naturligvis bliver også emnelæ
rens foregangsmand stillet over for 
praktiske problemer, som de nød
sages til al tage fornuftig stilling til, 
og som forudsætter en skelnen mel
lem individ og omverden. Der sker nu 
det. at em(](~I:"ren da bio L benyttes 
snart til milJubeskrivelse, snart til 
individbeskrj~el~\l. uden at det kan 
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ses af terminologien. Det er det jeg 

har omtalt som sammenblanding. og 

som ikke er relativisme. men inkon

sistens. 

I det afsnit i sin bog "Dynamisk psy

kologi og dens grundlag", s. 64-75. 

som Tranekjær bad mig læse, er det 

f. eks. oplagt, at emneterminologien 
kun anvendes om tilstande i organis
men. om individets .egne psykofysio
logiske forarbejdningsprodukter [af 
det fysiske). altså noget fænomenolo
gisk givet" (s. 73). 
Men f. eks. i sit svar til dr. Næsgilrd 
(.Nordisk Psykologi", 1953, 5: s. 249 
-250) fremstiller Tranekjær sagen, 
som om emnerne er dagligdagens al
mindelige ting og sager, og at han 
i dette stykke er i overensstemmelse 
med .. jævne mennesker". De samme 
jævne mennesker og deres .. naivs 
realisme" tager Tranekjær i øvrigt 
flere steder afstand fra, f. eks. i 
• Virkelighed og beskrivelse" (.Nor
disk Sommeruniversitet", 1954. s.13), 
hvor en europæer og en kineser ikke 
kan se det samme vejskilt. Her er det 
oplagt, at det ikke kan dreje sig om 
et almindeligt vejskilt, men et eller 
andet "i" eller" for" de to personer, 
der er forskelligt. 

Tranekjær har selv tydeligt vist, hvil 
ke paradoxer der kan komme ud af 
en sådan sammenrodning. I sit svar 
til Thomas Nielsen ("stud. psyk.", 15. 
februar, s. 49) mener Tranekjær f. 
eks., at Thomas Nielsen ikke vil kun
ne sætte sig på den stol Tranekjær pe
ger på, fordi T.N. har et mangelfuldt 
kriterium til identifikation af (Trane
kjærs) stole. Fejlen er imidleMid, at 
Tranekjær ikke selv skelner mellem 
stolen og så den tilstand i Tranekjær, 
som T.N. kunne være interesseret j at 
identificere som hypotetisk konstruk
tion. Hvis man her virkelig skulle føl
ge Tranekjær, kunne to mennesker 
ikke sidde på den samme stol. hvfs 
den ene mente den var skæv og den 
anden lige. 
Mit eksempel med et emne, der bli 
ver tildelt modstridende egenskaber 
ved at blive identificeret både .. for" 
den ene person og "for" den anden 
person, klarer Tranekjær ved at er
statte .. det oplevede" emne med "op
levelsen", nemlig den måde hvorpå 
de to personer omtaler emnet. 
I øvrigt har Tranekjær jo ikke noget 
imod at begå brud på logikken, som 
han selv nævner under henvisning til 
'00 Perspectoid Distances". 

Endelig med hensyn til trinhøjdebe
grebet, som O.S.J. bringer pa bane, 
er jeg bange for, at dette ordnings
princip for det første ikke er konsi
stent. F. eks. har jeg svært ved at se, 
hvorfor en stol i højere grad er en 
fremtrædelsesform for et molekyl
konglomerat end omvendt. For det an
det vII jeg mene, at de ordninger, der 
måske kan foretages, ofte vil gå på 
tværs af de metodisk relevante 
skel. F. eks. optræder "i.!:'gllgdogens 
emner" snart som rekursbaSl$ fol' 
identificering af de trinhojere fysiske 
emner og snart som forarbejdnings
produkter af disse, Så længe emne
læren er et "kosmologisk" system 
(et verdenskatalog?), hvad hjælper 
det så psykologien, at der evt. kan 
opbygges en fin hierarkisk struktur i 
dette s~stem? I øvrigt antyder trin
læren en forestilling om en række 
bagved hinanden liggende virkelighe
der, en tanke der forekDmmer mig 
monstrøs. 

Jens MummBn 
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Er der forskel? 
A F E. T R A N E K .J Æ R R A S M U S S E N 

Svar på Søren Willerts artikel i ""lud. 

plyk." nr. 6, 1968, l. 91, fra E. Tranekjær 

Rasmussen. 

Man har svært ved at tro sine egne 
øjne, når man læser denne artikel l Er 
det den samme mand, som har skre
vet artiklen: "Bliver psykologerne 
psykologer?" nogle sider tidligere i 
samme nummer (side 87)? Her efter
lyses et samlende motiv og et inspi
rerende mål for at studere psykologi 
j retning af at ville have noget at vide 
om mennesker. Der bruges skønne 
ord som "øget almenmenneskelig for
ståelse", "nøglen, der skal lukke 
medmennesket op". Ja, i begyndelsen 
af lirtiklen rejses endog det spørgs
mål om, hvad man skal forstå ved 
ordene "bedre menneske" i forhold 
til begrebet "psykologi". 
Af Søren Willert's anden artikel "Er 
der forskel?" fremgår imidlertid at 
denne trang til viden om medmenne
sket i hvert fald for hans vedkommen
de ikke indebærer eller i hvert fald 
ikke som noget centralt indebærer 
interesse for, hvad der lever j med
menneskets sjæl og sind for nu at 
bruge dagliglivets uvidenskabelige og 
uforsigtige sprog. S e I ves a g e n 
i psykologien defineres ret behaviori
stisk ved ordene: "at det vel må væ
re noget med at finde ud af .• hvorfor 
mennesker ter sig hvordan under 
hvilke omstændigheder" og begrebet 
"væren sig noget bevidst" s"dan som 
jeg har omtalt det i mit foredrag på 
Nordisk mode for Teoretisk Psykologi 
anses nærmest lor uvæsentligt, hvis 
ikke lIgefrem forstyrrende eller ska
deligt. l sidste stykke iSoren Wil
lert's artikel hedder det tilmed: "at 
resultaler af en fænomenologisk ana
lyse - intet kan fortælle om h vor
f o r mennesker gor som de gor". 
Betyder dette, at d El t mennesker er 
sig bevidst er uden forbindelse med, 
hvordan de handler? I sa fald er der 
kun een ting al sige herI i I: det var 
som satan! 
Det "umenn.::skelige" og det "kolde" 
i Saren Willerl's psykologi (og i 
mange andres) understreges yderli
gere af kravet om kun al opfatte for
sogslederen som ,. maieinstrument" i 
forbindelse med psykologisk Viden· 
skabelig aktiyitel. Herved mener han 
også at kunne forsvare sig mod mil 
angreb, at anvendelsen ilt ·komple. 

mentaritetsbegrebet skulle bero pa 
en falsk analogi. Naturligvis k a n 
forsagslederen optræde blot som en 
instrumentagtig registrator af forsogs· 
personers adfærd, men det, han da 
registrerer - hvis han da er ærlig 
er kun rent naturvidenskabeligt beo 
stemmelige observationsfænomener. 
som i øvrigt kan være at hojeste vær· 
di. Men han k a n ud over dette 
gøre noget andet, og så er han be· 
stemt ikke "måleinstrument" længe
re. Han kan nemlig bede forsogspel" 
sonen om at hjælpe sig. Han kan op
fordre forsogspersonen til at iagttage 
noget, han selv ikke på samme tid og 
sted kan observere (dette behover 
ikke at være "introspektion", men kan 
lige så ofte være .spektion U 

). Denne 
opfordring er videnskabeligt ikke me· 
re suspekt end den berømte holland
ske blinde astronoms opfordring til 
sine assistenter om iagttage og' ob
servere stjernehimlen, som han selv 
ikke kunne se, men sikkert nok på 
anden måde være sig bevidst. Det 
ville da være stupidt ikke at benytte 
denne kilde til erkendelse. Det er her 
en selvfølge, at forsøgslederen må 
kunne forstå forsøgspersonens f. eks. 
verbale rapporter om observationer
ne, hvilket helt enkelt blot betyder, 
at de viser hen til noget, han selv 
kan være sig bevidst, selvom det Ila
turligvis ikke behøver at fremtræde 
på samme måde som for forsøgsper
sonen, som f. eks. måske specielt op
lever det sanseligt anskueligt. Dette 
kan nødvendiggøre en inter-subjektiv 
identificeringsprocedure. Det bekym
rer Søren Willert (se artiklens stk. 
7), at forsegslederen således skulle 
kunne være sig de samme emner be
vidst som forsøgspersoner, men ei
lers kan han jo ikke med mening 
fælde dommen: forsøgspersonen P er 
ljig nu og her og under de og de om
stændigheder sandsynligvis emnet E 
bevidst. I øvrigt forstår jeg slet ikke 
Søren Willert's bekymring. Ved for
søget er det naturligvis forsøgsperso
nen - ,det skulle næsten være over· 
flødigt at bemærke det vi søger ka
rakteriseret. men flere personer kan 
da godt uden at skade denne karak
terisering være sig de samme emner 
bevidst, ja, det er vel et social-psyko
logisk perspektiv lor den intersub
jektive identificeringsprocedure, at 
en gruppe mennesker netop som 

gruppe kan blive væsentligt (f. eks. 
kulturelt) karakteriseret ved hvilke 
emner, der er intersubjektivt trans
portable inden for denne gruppe, alt
så hvilke emner gruppens medlem
mer kan "være fælles" om. 
Nu kan det være og det er netop 
det, der er sket og sker at nogle 
siger, at hvad der (som jeg udtrykte 
det i uforsigtigt og angribeligt daglig
sprog) "lever i medmenneskets sjæl 
og sind" i hvert fald videnskabeligt 
er utilgængeligt. At sansen for dette 
og længslen efter dette nok er skøn 
og prisværdig, men håbløs. Hvis det 
virkelig er sådan, må man naturligvis 
inden for den videnskabelige psyko
logi resignere. Formålets ophøjethed 
kan selvfølgelig ikke legitimere vi
denskabeligt. Men hvis det i k k e er 
sådan, så skulle fanden have disse 
skeptikere. Det var i (Jenne atmosfæ
re jeg holdt mit foredrag på Nordisk 
møde for Teoretisk Psykologi. 
Mit foredrag var stærkt polemisk 
vendt mod de hådeste af skeptiker
nes argumenter mod begrebe!' af for
men: "væren sig noget bevidst", og 
en del af disse argumenter griber ind 
i filosofisk problematik eller rettere 
h a r faktisk grebet ind i filosofisk 
problematik og må naturligvis også 
behandles i denne sammenhæng. 
Men er det ikke lidt medmenneskeligt 
illoyalt af Søren WiJlert at tolke dette 
strategiske træk ved mit foredrag 
som et udtryk for, at jeg skulle ville 
reducere psykologi til filosofi? Når 
jeg argumenterer "tvingende for, at 
videnskabsmænd bliver nødt til be
vidst at beskæftige sig med deres 
omverden u, (se stk. 5) er det for at 
understrege, at når a I videnskab 
står og falder med begrebet "væren 
sig noget bevidst", behøver psykolil
gien specielt ikke skamme sig over 
dette begreb. Men når Saren WilleM 
savner en lige så tvingende argumen
tation for, at psykologiens genstand 
derfor primært må være forsøgsper
soners (hvorfor for resten forsøgsper
soners, hvorfor ikke menlleskers?) 
bevidsthedsliv", undrer jeg mig: En 
sådan har jeg da givet! Har jeg ikke 
indtil bevidstløshed gentaget og un
derstreget, at når man fra "hil! tJe
havioristiske" synspunkter indhenter 
data, er disse k u n af natlJfViden
skabeligt karakteriserbar art? Og har 
jeg ikke gang på gang peget på, at" 



- 75 

man alligevel (til opbygning af en vi
denskab man specielt vil kalde psy
kologi) blandt alle disse data vælger 
en gruppe ud, fordi man synes, at de 
"smager af psykologi", uærligt ford! 
man ikke eksplicit gør rede for, 
hvori denne "smag" består? Og har 
jeg ikke givet gode eksempler på, at 
denne .smag" netop - når man un
dersøger det nærmere .. peger i ret
ning af noget, der på en eller anden 
fordækt måde alligevel har med be
vidsthedslivet at gøre, altså netop 
har med det at gøre, man foragter? 
I min definition af psykologien som 
"læren om bevidsthedslivet plus alt, 
hvad dertil hører" har jeg med de 
sidste 5 ord netop tænkt på beha
vioristisk (og herunder fysiologisk) 
indhøstede data. der på videnskabe
lig pålidelig måde kan vises at stå i 
forbindelse med, hvad man er eller 
kan være sig bevidst. Men Søren WiI
lert argumenterer mod mig, som om 
jeg kun opfattede psykologi som .Iæ
ren om bevidsthedslivet" . 
Søren Willert finder ikke oplevelses
begrebet (formentlig begrebet: væren' 
sig noget bevidst) hensigtsmæssigt, 

når man vil afgøre f. eks. .. hvad for
søgspersonens evt. sproglige ytringer 
handler om", og han angiver to grun
de (se stk. 11). Dels at oplevelse kan 
rode een ind i dualisme, og dels at 
man øver vold mod gængs dagligdags 
sprogbrug ved at hævde, at det er 
noget oplevet, man beskriver, når 
man beskriver. Hvad dette sidste an
gar forekommer det mig. at han insi
nuerer, at jeg skulle anse Rundetårn 
for at være noget i retning af, hvad 
man i klassisk forældet psykologi vil, 
le kalde et bevidsthedsfænomen (et 
ord, jeg simpelthen ikke kan forstå) 
eller bevidsthedsindhold (som er et 
lige så ubegribeligt ord) i hvilke til
fælde han i høj grad ville have ret i 
sin tale om vold mod dagligsproget. 
Det er ikke sådanne mystiske dannel
ser, jeg tænker på, når jeg hævder, 
at jeg har svært ved at beskrive no
get, jeg ikke kan være mig bevidst: 
Jeg kan være mig Rundetårn bevidst, 
og jeg tror, Søren Willert også kan, 
og det er selvfølgelig Rundetårn. man 
beskriver og ikke et dertil svarende 
bevidsthedsfænomen. Hvad angår 
dualismen må jeg henvise til Olav 

Storm Jensen's kloge bemærkninger 
i "stud.psyk." nr. 7. april 1968, s. 
137, om forholdet mellem trinforskel
lighed og dualisme og give ham ret i; 
at jeg burde have fremdraget begre
bet trinforskellighed tidligere i debat
ten. I det hele taget burde jeg tid
ligere have gjort mig klart, at jeg i 
flere tllfælde har kæmpet mod til
hængere af en forældet psykologi (eI
ler en psykologi, der nu burde være 
forældet) som dualistisk deler verden 
i to slags fænomener, nemlig bevidst
hedsfænomener og alie de øvrige fæ
nomener og mener ganske metafysisk 
al kunne tale om en absolut "subjek
tivitet" og en absolut "objektivitet". 
Dette er om noget er det - filosofi, 
og en filosofi, der tyranniserer psyko
logien. En metafysisk tro på en ab
solut "an-sich"·identitet er ligeledes 
en filosofi, der uretmæssigt vil her. 
ske ovar psykologien. Jeg synes ika 
ke, det er mig, der forsøger at udove 
et filosofisk diktatur over psykologi
en. Tværtimod prøver jeg at frigøre 
psykologien fra nogle filosofiske 
fordomme. E. Tranekjær Rasmussen 
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Fænomenologer 
og andre mennesker 
AF .JACK DONEN 

Baggrunden for følgende indlæg er. 
at i denne .revolutionstid" som vi 
nu gennemgår. har jeg ikke en ene
ste gang hørt min mening angående 
studiets indhold fremlagt. Skønt det 
jeg vil sige. • tager god afstand fra 
den herhjemme herskende opfattelse 
af psykologi. tror jeg og håber jeg. at 
der vil være nogle. der forstår. hvad 
jeg tænker på: altså til trods for en 
måske ikke helt klar fremstilling. 
Jeg tager mit udgangspunkt i Trane
kjær Rasmussens svar til Jens Mam
men i Dansk Psykolognyt nr. 8. 15. 
april. Ordet .bevidsthed" skal være 
kinesisk for professor Tranekjær. 
Men så er der gudskelov mange. der 
forstår kinesisk. De ikke bare forstår 
del, men de har også vist, at denne 
forståelse kan bruges til stor gavn 
for mennesket. Professor Tranekjær 
minder mig om een, der, når han hø
re/' en plade med en stemme som 
taler i et fremmed sprog, vil sætte 
sig ned og prøve på at måle lydens 
bølgelængde for at komme til forstå
else af. hvad der siges. Een. der ville 
undersøge med kompliceret maskine
ri hele gengivelsesapparatet i detal
jer. udtale sig om pladens hastighed. 
lampernes type og bølgelængden af 
lyden; og glemme. at der lige i hans 
øre lyder en stemme. som venter en 
forståelse som kun et menneske kan 
komme med. 
Professor Tranekjær synes. at hans 
fænomenologi giver udtryk for en dy
namisk psykologi. som er væsensfor
skellig fra de mekanistiske ideer. 
som kom før hans tid. Han er ikke 
opmærksom på, at fænomenologi 
bare er en mere kompliceret slags 
element-psykologi, hvis formål er at 
sætte mennesket i en mekanistisk 
verden, hvor man lige så godt kan 
presse en knap. som udløser et 
menneskes reaktion, som een. der 
udløser en maskines. Fænomenologi 
ser endnu kun på en mands a d 
f æ r d (og her inkluderer jeg fæno
menologiens forkrøblede barn, .. ople
velser". subjektive fænomener som 
for resten aldrig kan blive mere ob
jektivt behandlet end det andet for
krøblede barn i dette land, det "ube
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vidste" - men som alligevel foretræk
kes fremfor dette sidste). Hvad med 
lidt almen menneskelig forståelse? 
En m a n d er et dynamisk konsti
tueret element i tid og rum, een der 
har mere fri vilje i næsten ethvert 
moment af sit liv, end han har i et 
laboratorie-experiment. Men vi sætter 
ham i en kasse, og siger. at han prø
ver på at komme ud. fordi han siger, 
at han ikke kan lide det derinde. 
Men var det ikke netop sådanne lan
ker (som i den næstsidste sætning). 
som fremkom efter Lewins experl
menter. Man oplever ting i helheder. 
Men nu skal vi ikke glemme. at de 
helheder man oplever er rene p e r
s o n I i g e helheder. Jeg vil sige, at 
en mands bevidsthed er hvor han, 
som et i n d i v i d , II I e n e er, i 
en eller anden bestemt tid og rum. 
Her kan man ikke finde nogle lov
mæssigheder eller invarianser. Det 
er i fysiologisk forbundne processer 
og ikke i bevidste oplevelser, men i 
det u b e v i d s t e, at man skal søge 
sine lovmæssigheder. Professor Tra
nekjær ville ikke sige, at man bevidst 
I a v e r en ting til en oplevet hel
hed. Men hvorfra kommer denne hel
heds ejendommelighed, især når man 
ofte bevidst k a n skille tingenes 
elementer? Dannes det i det ydre 
rum? eller i Guds eget laboratorium? 
Men jeg vil ikke være metafysiker og 
jeg 'lU hellere sige. i det der er no
get nærmere os, i dåt som vi aldrig 
umiddelbart kan være vidende om (og 
som derfor, fejlagtig, forkastes af 
netop de videnskabsmænd, som har 
mulighed for at udforske det), i det 
ubevidste. Så snart det ubevidste 
bliver accepteret som et gyldigt ud
forskningsområde, vil der begynde at 
S k e noget i vor danske psykologi
verden. Man skal bare se på profes
sor Froms uskadelige lille bog: 
.Drøm og Neurose". og sammenligne 
den med Jungs "Symbols of Trans
f~rmation" og så ser man hvilken for
skel der kan være, 
Er man bange for konsekvenser? I 
fænomenologiens navn, ja! I alJe de 
mekanistiske videnskabers navn, jal 
Men mennesker er i k k e maski

ner. Er mennesker for komplicerede? 
I fænomenologiens navn igen ja! 
Men måske kommer problemet også 
ind fra en anden side. I dag er vore 
kommunikationsmidler kun interesse
rede i sociale forhold. j politiske, na
tionalistiske. økonomiske forhold. 
Professorerne og studenterne glem
mer allesammen let. at psykologien 
beskæftiger sig først og fremmest 
med i n d i v i d e r. Disse andre pro
blemer kan henvises til bestemte fag. 
Men psykologerne vil være med, og 
psykologi laves til en slags filosnfisk 
socio-fysiologi. Hvad med A og B 
som er gift i 10' år, har 3 børn og 
nu vil skilles? "Nå. men de er et 
s o c i a I t problem, de skal henvises 
til socialrådgiveren". Nej, de er 
i k k e et socialt problem n u. men 
det bliver de og deres barn sorme 
nok, hvis de skilles. 
Hvad med ham. der drikker sig seJv 
ihjel? "Han skal til statshospitalets 
psykiater og gives LSD indtil han vir
kelig slar sig selv ihjel", 
Hvad med alle disse søvnløse, og 
alle dem, der har samfundets mave
sår? "De skal druknes i piller". 
Dem, der ikke kan fa en pige eller en 
mand? "Ægteskabsbureau". 
Voksne. som ikke kan andet end dis
kutere, eller slås? 
Born, som er opdraget forkeM? 
En uendelig lisie. 
Er disse problemer for en psykolog? 
For dem, der ikke har nogen fantasi. 
eller ikke er interesserede er svaret 
et klart "nej"! Men i Guds navn må 
der være nogle .. ja". og der må være 
en plads for dem ved universitetets 
psykologiske laboratorium, Hvis jeg 
må få lov til at give en slags defini
tion: En psykolog ma være een, der 
er trænet i at se menneskelige for
hold fra flere sider. sådan at han 
(hvis han vil) dermi:d kan hjælpe 
med at løse et individs problemer. I 
dag er der mange, der har personlige 
problemer. problemer, som ikke al· 
tid kan løses ved at bruge R"xona, 


