
DE 
MENNESKELIGE 

SANS 

Et essay om psykologiens genstandsområde 

JENSMAMMEN 

, , .... den menneskelige sans, sansernes 
menneskelighed, 

bliver først til gennem tilstedeværelsen 
af sin genstand, gennem den 

menneskeliggjorte natur. , , 

Karl Marx, 1844 

Dansk psykologisk Forlag 



Jens Mammen: 
Den menneskelige sans 
- et essay om psykologiens genstandsområde 

© 1983, 1989 og 1996 
Jens Mammen og 
Dansk psykologisk Forlag 
Hans Knudsens Plads 1A 
2100 København ø 

1. udgave, 1. oplag 1983 
2. udgave, 1. oplag 1989 
3. udgave, 1. oplag 1996 

ISBN: 87 7706 150 O 

Tryk: F.B Bogtryk/Offset ApS, Slangerup 



INDHOLDSFORTEGNELSE 
side 

~2~2~~ '" ~'~~=~,;, ,JI~Q~Y~ 

r2~2B12 

10 

11 

I 

PSYKOLOGIENS KRISE 

HVILKE KRAV DER MÅ STILLES TIL PSYKOLOGIENS 

GENSTAND: ALMENHED, KONKRETHED OG SPECIFITET 

HVORFOR PSYKOLOGIENS GENSTAND MÅ DEFINERES UD 

FRA FORBINDELSEN MELLEM MENNESKE OG OMVERDEN 

PLAN FOR RESTEN AF BOGEN 

17 

17 

26 

29 

38 

II g~~g~~~g=Qg=~~~~~Q~~g~~=~~~=~~~~~~~JQ~§~§X~Q~Q-

~J§~~=~~~~J~~~~ 47 

PSYKOFYSIKKEN 47 

Det objektive grundlag i sansefysiologien 47 

Psykofysikkens metoder og resultater 

Absoluteringen af psykofysikkens metoder 
og resultater 

50 

54 

GESTALTPSYKOWGIEN 56 

Det objektive grundlag i "helhedsfænome-
nerne" 56 

Gestaltpsykologiens metoder og resultater 57 

Absoluteringen af gestaltpsykologiens me-
toder og resultater 60 

GrESONS "PERCEPTUELLE PSYKOFYSIK" 61 

Opdagelsen af "variable af højere orden" 61 



Gibsons forskningsmetode 

1. Den Økologiske fase 

2. Den eksperimentelle fase 

Resultater af Gibsons forskning 

Gibsons naivt realistiske absolutering af 
sine opdagelser 

"NEW LOOK" PSYKOLOGIEN 

Personvariable i perceptionen 

IlNew look" psykologiens metoder og resul
tater 

"New look" psykologiens overbetoning af 
perceptionens subjektive side 

KOGNITIVISMEN 

Hypotesetestning i perceptionen 

Kategoriale afgØrelser 

Strategier for kategoriale afgØrelser 

!1Kognitiv struktur" 

Kognitivismens metoder og resultater 

1. 

2. 

3. 

Undersøgelser af kategoritilgæn
gelighed 

Undersøgelser af kognitive strategier 

Konstruktion af modeller for de 

64 

64 

66 

69 

70 

75 

75 

78 

80 

84 

84 

90 

92 

100 

103 

104 

105 

kognitive processer 107 

Kognitivismens absolutering af perceptio-
nens kategoriale træk. Instrumentalismen. 110 

FØrste eksempel til belysning af kogniti-
vismens benægtelse af almindelige erfa-
ringer 118 

Andet eksempel til belysning af kognitivis-
mens benægtelse af a1m,indelige erfaringer 125 

Objekt-konservation som et grundtræk ved 
den menneskelige erkendelse 129 

Opsummering af kognitivismens absolute-
ringer og endnu et illustrativt eksempel 133 

IDEALISME OG MATERIALISME I PSYKOLOGIEN 139 



RUBINSTEINS UDGANGSPUNKT I EN "DIALEKTISK 

DETERMINISMEn 155 

RUBINSTEINS BESTEMMELSE AF DEN SÆRLIGE MENNE-

SKELIGE PSYKE 164 

RUBINSTEINS FORSTAELSE AF SANSNING OG IAGT

TAGELSE 

OM OVERGANGEN FRA IAGTTAGELSE TIL TÆNKNING 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE TÆNKNING 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE ERKENDELSES KONKRETE 

OBJEKTER 

LEQNTIEVS METODISKE UDGANGSPUNKT 

DEN ELEMENTÆRE SENSORISKE PSYKES STADIUM 

DEN PERCEPTIVE PSYKES STADIUM 

INTELLEKTETS STADIUM 

MENNESKETS PSYKISKE GENSPEJLING 

BEVIDSTHEDENS ONTOGENESE 

DEN "MENNESKELIGE SANS" 

NATURTILEGNELSEN OG DEN VIDENSKABELIGE ER

KENDELSE 

175 

181 

183 

186 

203 

216 

219 

225 

228 

241 

250 

274 



v 

VI 

OM AFGRÆNSNING AF HUMANPSYKOLOGIEN 

IDEALISMEN, MATERIALISMEN OG HUMANPSYKOLO

GIENS GENSTAND 

INDLEDNING 

DET DISKRETE RUMS TOPOLOGI 

SANSEKATEGORIERNES OG UDVALGSKATEGORIERNES 

TOPOLOGI 

FORTOLKNING AF SANSEKATEGORIERNE OG UDVALGS

KATEGORIERNE SOM HENHOLDSVIS UNIVERSELLE OG 

LOKALE AFGØRBARE KATEGORIER 

SANSEKATEGORIERNE ORGANISERET SOM ET TOPO

LOGISK RUM 

AFGØRBARHEDENS LOGIK 

SANSNING OG MÅLING 

SANSEKATEGORIER OG UDVALGSKATEGORIER I DEN 

280 

294 

299 

299 

308 

330 

375 

408 

432 

444 

EKSAKTE NATURERKENDELSE 463 

UDVALGSKATEGORIERNE OG DEN "MENNESKELIGE SANS" 485 

497 

505 



ENGLISH SUMMARY ",==""""======,,,=== 

~~g~§~~~=Q~~~=~~~~~=Y~g~~~~~~=~g~2~~~~=~~~2~~~~~=2g 

~~~~~~~~2~~~=~=~~~=~Q~2~~~~g~~=~~~~§~~gg~~g=~=~~~~~ 

T~g=Y~=Q~~~~T=~~T~~=g~~~~Y~~~~ 

~~~~~~~g~=~~Y~~g~=~~Y~g~~=~Q~=gQgI§~~=~~~~~~Q~~~ 

~~gg~~=~~§~~~~~=~=~~~=~g~2~~~~§~~=~~~~§~~gg~~g=~ 

509 

513 

519 

523 

527 

~~E~~~g=Y i 



I denne udgave er der bagest i bogen tilføjet et "addendum" , 

som behandler uløste, problemer i l. udgaves kapitel V. Jeg 

takker professor Ib Madsen, Matematisk Institut, Aarhus Uni

versitet, for gode råd ved udarbejdelsen heraf. Derudover er 

der i forhold til l. udgave kun rettet enkelte fejl og foreta

get et par mindre tilføjelser. 

I l. udgave havde jeg overalt skrevet den sovjetiske psykolog 

A. N. Leontjev1s navn "Leontiev", selvom den først anførte 

stavemåde har vundet hævd på dansk. Den anden stavemåde svarer 

til den franske og en af flere mulige engelske transkriptioner. 

Det har imidlertid været for ressourcekrævende at rette stave

måden i nærværende udgave. 

26. februar, 1989 

Jens Mammen 

I 3. udgave er der foretaget en del mindre rettelser i for

hold til 2. udgave. Sidst i bogen er desuden tilfØjet et kort 

Efterskrift til 3. udgave. 

ll. februar, 1996 

Jens Mammen 



Da jeg gik i gymnasiet i slutningen af 1950 l erne, var jeg så 

heldig at have en af vor tids mest skarpsindige teologer, 

K. Olesen Larsen, som religionslærer. 

Olesen Larsen var et kompromislØst menneske, der ikke i sit 

foredrag tog meget hensyn til, at hans tilhørerskare benyt

tede dagens sidste time til en lur eller til løsning af u

gens andensgradsligninger. Stædigt og ubarmhjertigt og med 

Kierkegaards stringens og dialektik lykkedes det ham gang på 

gang at forstyrre os i vore sysler og konfrontere os med 

problemer, som vi ganske vist kun forstod det halve af, men 

som dog på mærkelig vis forekom at rumme noget uomgængeligt. 

"Hvad er det at være menneske?", spurgte Olesen Larsen, og 

med ironi og logik blev det afslØret, at tidens videnskab og 

psykologi ikke havde noget svar. I menneskelige anliggender 

var der kun to standpunkter: nihilismens og evangeliets; 

alt andet var bedrag og indbildning. 

I forhold til tidens fremherskende psykologi havde Olesen 

Larsen ret. Hvis man gik psykologiens begreber på klingen, 

faldt de fra hinanden i mekanik på den ene side og metafysik 

og mystik på den anden. HIkke andet end afguderi og heden

skab". Der var ingen humanisme uden for evangeliet. 

Om det nu var, fordi jeg ikke kunne acceptere denne sidste 

påstand, eller fordi jeg havde en uforbeholden tro på viden

skabens ubegrænsede muligheder, så nægtede jeg i alle til

fælde både dengang og sidenhen at drage Olesen Larsens alme

ne konklusion, at psykologien som sådan var en umulighed. 

Men Olesen Larsen holdt skansen. I 1974 måtte jeg efter tre 

års stipendietid, som ganske vist kunne være udnyttet bedre, 

smide hele mit manuskript til en afhandling om perception og 

begreber i skuffen af samme grund. Det var ikke lykkedes at 
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overvinde metafysikken i den appel til sprog og begrebslo

gik, som skulle forklare, hvorfor mennesket ikke var et dyr 

eller en maskine. 

på det tidspunkt begyndte jeg at læse S.L. Rubinsteins 

"Grundlagen der allgemeinen Psychologie"l) og at sætte mig 

lidt grundigere ind i den dialektiske materialisme. Det gav 

mig nyt blod på tanden, samtidig med at jeg fortsatte et 

projekt fra min 'studietid gående ud på at forstå logikken i 

den menneskelige psyke ud fra menneskenes evne til pålidelig 

perception og til konkret identificering af enkeltting. 2 ) 

Her fik jeg en indforstået hjælp fra Lars Hem. I en hektisk 

og inspireret arbejdsperiode, hvor vi også holdt et fælles 

seminar om metodeproblemer i psykologien, skrev vi sammen et 

digert værk om det materialistiske standpunkt, som imidler

tid efter moden overvejelse også havnede i skuffen. Vi måtte 

arbejde videre med hver sit delproblem, Lars Hem med de mere 

erkendelsesteoretiske og metodiske problemer 3) og jeg med 

spørgsmålet om logikken og psykologiens genstand. 

Jeg mente stadig ikke at have overvundet mine logiske kvaler 

tilstrækkeligt til at kunne publicere noget, da jeg i efter

året 1975 skulle holde introduktions forelæsninger over per

ceptionspsykologi. Imidlertid lykkedes det mig mere eller 

1) 

2) 

3) 

S.L. Rubinstein: Grundlagen der allgemeinen Psychologie. Ber
lin (DDR): Volk und Wissen, 1971 (russisk udgave, 1946). 

J. Hammen: "Kritik af E. Trariekjær Rasmussens foredragsmanu
skript til Nordisk møde i teoretisk Psykologi, 1967: Fænome
nologiens stilling i psykologien" samt to appendices hertil 
"Om perceptionens pålidelighed" og "Om identitet og karakte
risering", dublikeret manuskript, 1967. Optaget i: M. Brun 
(red.): Fænomenologien til debat, Danmarks LærerhØjskole og 
KØbenhavns Universitet, 1975, s. 8-22. 

Se L. Hem: Empiriproblemet I & II. København; Rhodas, 1980. 
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mindre uafvidende i mit forsøg på en loyal gennemgang af di

verse perceptionspsykologiske retninger 4 ) samtidig at få de

fineret mit projekt så præcist, at dets gennemfØrelse og 

dets løsninger pludselig lå klar i store træk. 

Mit held var nu, at jeg igen fik et stipendium på grundlag 

af en projektbeskrivelse, som nærværende skrift fØlger ret 

nøje, for så vidt at det realiserer godt halvdelen af det 

planlagte arbejde. 

Jeg var imidlertid aldrig kommet i gang med dette arbejde, 

hvis jeg ikke, foruden støtten fra Lars Hero, var blevet op

muntret og hjulpet af Henrik Poulsen, som jeg endda havde 

ladet mit bitre selvopgør med kognitivismen og fænomenologi

en gå ud over, hvilket var særligt urimeligt, da han også 

selv var på vej væk fra diss~ standpunkter og i øvrigt kend

te og delte kvalerne vedrørende psykologiens mulighed. 

Henrik Poulsen har været min vejleder i begge mine stipen

dieperioder og har i al min tid på Aarhus Universitet givet 

mig en enestående faglig og personlig støtte og opmuntring, 

uden hvilken jeg havde opgivet det langtrukne vovestykke at 

insistere på en logisk tilfredsstillende definition af psy

kologien. 

Det var også Henrik poulsen, som ud fra sit indgående kend

skab til psykologiens og filosofiens historie dels med kon

krete eksempler viste mig, hvorledes mit projekt havde mu

lighed for at forbinde eller forene den kognitive og den dy

namiske psykologi, og dels argumenterede overbevisende for 

4) J. Mammen: Sansning og erkendelse. Noter til forelæsninger o
ver perceptionspsykologi. Psykologisk Institut, Aarhus Uni
versitet, 1976. 

Kapitlerne 1-6 heri indgår noget omarbejdet i nærværende af
handlings kapitel II; og Appendix I er en skitse til nærv~ 
rende kapitel V. 
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nØdvendigheden af både i forsknings- og fremstillingsproces

sen at fastholde de brugbare dele af den etablerede psykolo

gis og filosofis erfaringer og begreber samtidig med forsø

get på at overvinde deres begrænsninger på et materialistisk 

grundlag. 

Det svar på spørgsmålet om psykologiens genstand, som bliver 

lagt frem på de følgende sider, lægger grunden til en for

ståelse af menneskene i deres forbindelser til omverdenen, 

forbindelser, som realiseres af og i vores aktive genstands

rettede virksomhed. 

Det er dog fØrst og fremmest de formelle særegenheder ved 

disse forbindelser og virksomheder, som bliver behandlet i 

skriftet. 

Anden del af projektet eller underSØgelsen, som tager sig af 

de indholdsmæssige bestemmelser af forbindelserne ud fra de

res genstande defineret naturligt, kulturelt og socialt og 

ud fra virksomhederne defineret som arbejde, tilegnelse og 

"interaktion" må vente en postgang endnu. 

Det er ganske vist denne anden del af underSØgelsen, som i 

stadigt hØjere grad har været styrende for min udformning af 

nærværende fØrste del. Samtidig er det også den del, som 

rummer den egentlige prØve på værdien af fØrste del. 

Også i mit arbejde med disse videre perspektiver har jeg få

et uvurderlig hjælp fra min kone, Anne Bjerg, som ikke blot 

har troet på projektet og diskuteret det med mig i alle fa

ser, men som også hele tiden ud fra sit psykologiske arbejde 

i bØrneforsorgen og ud fra sit konsekvente materialistiske 

ståsted har kunnet relatere projektet til den anvendte psy

kologis krav og problemer. 
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Det er en mangel ved denne afhandling, at den kun omfatter 

undersøgelsens første del. Delvis sammenhængende hermed 

mangler også en del diskussioner og sammenligninger med an

dre forfatteres arbejder, som er relevante for de behandlede 

emner. Det gælder f.eks. forfattere som Plaget og T.G.R. 

Bower, som empirisk har undersØgt udviklingen af børns "ob

jektkonservation". Det gælder også den såkaldte "kritiske 

psykologi" og mange sovjetiske psykologer, som - ud over de, 

der er medtaget i denne afhandling - har undersØgt udviklin

gen af de menneskelige virksomheder, sprog og begreber. 

Disse mangler til trods vil jeg alligevel forsvare denne ud

givelse. Det er min overbevisning, at de grundlæggende ræ

sonnementer i skriftet ikke vil anfægtes, hverken af under

søgelsens senere dele eller af en konfrontation med de for

fatterskaber, som der ikke i denne omgang er taget explicit 

stilling til. Dernæst vil jeg menet at ræsonnementerne trods 

alt er så udførlige og relativt afsluttede, at de vil kunne 

bedømmes for sig af den tålmodige læser. Og endelig er jeg 

nået til det punkt i mit arbejde, hvor en mere systematisk 

kommunikation med mine kolleger og fagfæller er et sine qua 

non. 

Det er klart, at med et arbejde, som i forskellige forklæd

ninger har været undervejs i mange år, er der utallige men

nesker, som på den ene eller anden måde gennem diskussioner 

eller gennem kommentarer til kladder og forarbejder har de

res andel i resultatet, hvad de end måtte mene om det. Stu

diekammerater, kolleger, fagfæller og studerende m.fl. har 

måttet holde for i tidens lØb. 

Alle skylder jeg tak. Her må jeg nøjes med at nævne nogle 

få, som i de senere år har hjulpet mig ved deres interesse 

for mit arbejde, nemlig ud over de tre allerede nævnte: 

Jesper Hermann, Uffe Juul Jensen, Jens Kvorning, Morten 

Kyng, Ib Madsen og Lotte Paludan. 
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Endelig takker jeg Anne Bjerg og Henrik Poulsen for mange 

kommentarer til kapitel I - IV, Mette Roberts for kommenta

rer til kapitel IV, og Lars Hem for omfattende kommentarer 

til hele skriftet. 

Annalise Wedderkopp har med stor energi og omhu renskrevet 

manuskriptet i flere udgaver. 

17. februar, 1982 

Jens Mammen 



KAPITEL I 

PSYKOLOGIENS KRISE 

Den moderne psykologis udvikling kan på mange måder forekom

me paradoksal. På den ene side præget af ekspansion i næsten 

alle henseender og af store forventninger. På den anden side 

præget af forvirring og skepsis. 

Samfundsudviklingen i både den industrialiserede kapitali

stiske del af verden og i de socialistiske lande har nødven

diggjort og muliggjort en udstrakt anvendelse af psykologi i 

alle sektorer af samfundet: i opdragelse og uddannelse, i 

sQcial- og sundhedssektoren og i organisation og' planlægning 

af produktionen. 

Psykologi som undervisningsfag bliver et element i flere og 

flere videregående uddannelser og selv i de almindelige 

grunduddannelser. Psykologien er blevet en del af den almene 

dannelse, et kulturelement. 

Stadigt flere mennesker bliver på en eller anden måde berØrt 

af psykologers indsats. Stadigt flere samfundsmæssige pro

blemer bliver gjort til genstand for psykologers virksomhed. 

Svarende til denne forøgede samfundsmæssige udnyttelse af 

psykologien er antallet af beskæftigede psykologer, af psy

kologiske kandidater og studerende stigende overalt i ver

den, også på trods af den økonomiske og beskæftigelsesmæssi

ge krise siden begyndelsen af 19?O'erne. 

Indholdet i den psykologiske profession er præget af denne 

ekspansion. Problemfeltet og arbejdsmetoderne er konstant 

blevet udvidet, så længe der har eksisteret professionel 

psykologi, og udvides stadig. Problemstillinger, der tradi-
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tionelt har beskæftiget f.eks. pædagoger, læger, socialråd

givere, sociologer, økonomer, byplanlæggere, for ikke at ta

le om politikere, spiller en stadigt større rolle i psykolo

gers arbejde og bevidsthed. 

Sammen med denne praktiske ekspansion er der naturligvis og

så foregået en teoretisk og en forskningsmæssig udvikling i 

psykologien. Den psykologiske videnskab dækker i dag et u

overskueligt felt af teoretiske retninger og skoledannelser, 

af interesseområder og af indsamlede empiriske data. 

Men midt i al denne fremgang har psykologien også problemer: 

i forhold til omverdenen og i forhold til sig selv. 

Psykologien og psykologer bliver nu som før ofte mØdt med en 

vis dobbeltbunden skepsis: en angst for vores resultater og 

en mistillid til vores viden og metoder. Selvom denne skep

sis ikke altid er helt uberettiget, "er det dog ikke den i 

sig selv, der giver psykologien de store problemer. Det de

menterer udviklingen klart. 

Det store problem er derimod skepsissens årsager i selve den 

psykologiske videnskab. 

Der sker nemlig ikke blot det, at psykologiens samlede vi

denskabelige felt udvides til det uoverskuelige, således som 

det også ses inden for andre videnskaber. Det er en normal 

udvikling for en etableret videnskab, der modsvares af en 

stigende specialisering hos dens udØvere med udgangspunkt i 

en kerne af fælles almen teori. 

Der sker derimod det ejendommelige, at den psykologiske vi

denskabs udvidelse, dens forsØg på at leve op til de prakti

ske krav, der møder den, medfØrer en fortynding eller oplØs

ning af dens teoretiske kerne. De fleste har en fornemmelse 

af, hvad et egentligt psykologisk problem er, og hvad psyko

logien beskæftiger sig med. Men selv psykologerne har van-
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skeligt ved klart og entydigt at fortælle, hvad psykologien 

handler om i almindelighed. 

Psykologien er i en identitetskrise, er præget af metodolo

gisk og teoretisk forvirring, samtidig med at netop psykolo

giens vigtighed for løsningen af en række påtrængende sam

fundsproblemer bliver stadig tydeligere. l) 

Forskningsaktiviteten og de empiriske resultater hober sig 

op sammen med en mangfoldighed af alternative teorier for 

relativt afgrænsede fænomener. Men den sammenhængende og af

klarede teori, der er nødvendig, for at psykologien kan an

vendes effektivt i praksis, lader vente på sig. 

Hvad der giver sig ud for sammenfattende teorier, viser sig 

ofte blot at være elementer af forskellige almindelige ideo

logiske strØmninger i tiden, som midlertidigt har opfyldt 

psykologiens teoretiske vacuum. 

Onde tunger vil finde noget af forklaringen på psykologiens 

ekspansion i denne kendsgerning. 

Man ser overalt eksempler på, at psykologer, der seriøst 

forsØger at lØse de samfundsmæssige og menneskelige proble-

1) Se f.eks. 

A.N. Leontiev: Le concept du reflet: Son importance pour 
la psychologie scientifique. I: XVIII Congres interna
tional de psycho10gie 1966. Moskva: 1969, s. 7-20; også 
I: Bulletin de psycho1ogie, 1966, s. 236 f. 

A.N. Leontiev: Tatigkeit, Bewu~tsein, Person1ichkeit. 
Berlin (DDR): Vo1k und Wissen, 1979 (russisk udg. 1977 
(1975», s. 9-22. 

L. Seve: Marxisme og personlighedsteori. KØbenhavn: 
Rhodos, 1978 (fransk udg. 1974), s. 34 54. 
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mer, som de professionelt konfronteres med, ikke blot er 

nødt til at arbejde tværvidenskabeligt, altså enten alene 

eller sammen med andre fagfolk inddrage flere videnskabers 

metoder og resultater, men at de faktisk arbejder ~~dan, at 

man med rette kan spørge, hvad netop deres fagvidenskabeligA 

bidrag er, hvis ikke det lige netop er den særlige evne til 

tværvidenskabeligt samarbejde på det organisatoriske plan, 

som mange psykologer har tilegnet sig. 

I sin selvforståelse er den psykologiske videnskab imidler

tid ikke blot tværvidenskabelig organisation. De psykologi

ske teorier fremtræder i de fleste tilfælde heller ikke så

dan. De henviser til en mængde genuint psykc~ogiske fænome

ner: sansning, hukommelse, tænkning, fØlelse~, det ubevid

ste, personlighed, individuel udvikling osv. osv. Og de hen

viser til veldefineret psykologisk empirisk forskning. 

Men alligevel ser det ofte ud til, at i det øjeblik disse 

psykologiske fænomener bliver trukket ud af de teoretiske 

værker, ud af laboratorierne, ud af observationsmængderne og 

spørgeskemaerne, så falmer de, sygner hen, fortyndes og for

damper. 

Psykologens indsats over for et konkret menneskeligt pro

blem, der i den almindelige forståelse er psykologisk, ved

rør"er følelser I personlighed osv., kommer endda ofte i prak

sis til på paradoksal måde at blive en "afpsykologisering", 

en påvisning af, at problemet i virkeligheden skulle forstås 

i kategorier hentet fra sociologi, økonomi, fysiologi osv. 

Nogl,~ 9$ykologer drager heraf de teoretiske konsekvens, at 

psykologien som videnskab i v:"""o'keligheden blot er en særlig 

metode til oplØsning af probl0~' '" der f;>;emtræder med en 

særlig tlpsykologisk" karakter, ~ Destanddele, som er gen

stande for andre videnskaber. At psykologien i sin kerne er 
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en "bastard-videnskab" og alene henter sit særpræg ved sine 

metoder, ved sin umiddelbare praksis. 

Stadigvæk vil de fleste psykologer dog nok på det teoretiske 

plan forsøge at fastholde det specifikke psykologiske. Men 

ofte må man indrømme, at en kritisk analyse afslører, at 

denne fastholdelse kun sker i kraft af en manglende opmærk

somhed over for de forhold, der betinger de studerede "psy

kiske" fænomener. Den kritiske analyse fører de psykologiske 

fremtrædelser tilbage til de bagvedliggende, væsentlige, 

samfundsmæssige, biologiske osv. forhold. 

Tilbage efter analysen bliver kun den tomme psykologiske 

form, den særlige, subjektive karakter, som de psykiske 

fænomener fremtræder med, dette luftige, sjælelige stof, som 

ikke griber ind i fænomenernes reelle vekselvirkninger. 

En gennemgang af den psykologiske litteratur viser, at en 

sådan analyse enten er gennemført eller let kan gennemføres 

over for et hvilket som helst psykologisk fænomen, blot der 

gøres de dertil egnede grundantagelser angående det psyki

skes natur, angående menneskets natur osv. Behaviorismens 

tilbagefØring af ethvert psykisk fænomen til adfærd, sådan 

at psykologien i virkeligheden intet har at føje til den 

fælles dyriske og menneskelige biologi, andet end den særli

ge subjektive "smag", som vi har fået lov at beholde som et 

sidste minde om vores guddommelige herkomst, er blot et af 

utallige eksempler. 

Over for sådanne reduktioner er ethvert forsøg på at fast

holde psykologien blot ved at klamre sig til begreber som 

"bevidsthed", uubevidsthed", tænkning, oplevelse, osv. ikke 

andet end besværgelse. 

Der må langt mere grundlæggende definitioner til, hvis psy

kologien skal sikre sig imod at blive reduceret bort. på den 

anden side må vi imidlertid fastholde, at det netop er så-
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danne fænomener som "bevidsthed" osv., som vi vil udforske i 

psykologien. 

Man må efter disse konstateringer for det første stille sig 

spørgsmålet om, hvorvidt alle andre videnskaber også har i

dentitetsproblemer af så radikal karakter. Hvis ikke det er 

tilfældet, må man for det andet spørge sig, hvad det da er, 

som er grunden til psykologiens særstilling. 

Angående det første spørgsmål, kan vi ikke her gå i dybden 

med en analyse af de forskellige videnskaber. Vi må nøjes 

med at konstatere, at selvom faggrænser flyttes, selvom 

videnskaber integreres, og nye grænsevidenskaber opstår 

osv., så ser det ikke umiddelbart ud til, at videnskaber som 

fysik, kemi, genetik, fysiologi, Økonomi m.fl. af den grund 

trues af en opløsning eller fortynding, der ligner den, vi 

ser i psykologien. 

Angående det andet spørgsmål om grunden til denne forskel, 

som vi nu tager for givet, så vil et nærliggende svar nok 

være, at netop psykologien i kraft af sine særlige "livsnæ

re" eller "virkelighedsnære" problemer konstant tvinges til 

en udvidelse, som andre vigenskaber kan undgå ved i højere 

grad at afgrænse sig fra sådanne "livsnære" problemer. 

Dette svar er imidlertid blot at gentage spørgsmålet i endnu 

dunklere form, end det er stillet. 

For det første er psykologiens problemer ikke mere "livsnæ

re" eller "virkelighednære" end andre videnskabers i anden 

forstand, end at de eventuelt fremtræder mere overfladisk, 

dvs. fjernere fra det niveau, hvorpå de skal forstås og lØ

ses. Ellers ville psykologien vel ikke i sine bestræbelser 

på at lØse disse "virkelighedsnære" problemer ustandseligt 

være nødt til netop at henvise til de andre videnskaber. 
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For det andet er det netop denne lIoverfladiskhedu, som vi 

ønsker at forklare, og i kraft af hvilken psykologien ikke 

er i stand til at forhindre sin oplØsning eller fortynding. 

For det tredje kan en henvisning til en udvidelse af pro

blem- eller fænornenfeltet ikke i sig selv forklare oplØsnin

gen eller fortyndingen, allerede af den grund, at vi inden 

for veletablerede videnskaber som f.eks. fysik og kemi ser 

en ustandselig udvidelse uden denne effekt, ja endda med den 

modsatte effekt. 

Den mekaniske fysik, der studerer legemers og partiklers be

vægelser, er ustandseligt blevet udvidet, f.eks. fra de jor

diske til de himmelske legemers bevægelser, og videre til 

molekylernes bevægelser, som de ytrer sig i form af varme. 

Dernæst til elektronernes bevægelser i det enkelte atom og 

molekyle, således som de f.eks. ytrer s1g i det lys, stof

ferne udsender, eller i den kemiske binding. Denne integra

tion af den mekaniske fysik med astronomien, varmelæren, 

lyslæren og kemien, har ikke ført til en "oplØsning" af me

kanikken i disse forskellige discipliner, men har tværtimod 

stadig uddybet kendskabet til mekanikkens centrale forsk

ningsgenstand, nemlig legemernes og partiklernes bevægelser, 

og har medfØrt en udvidelse af metoderne til deres udforsk

ning. 

Det ser ikke ud til, at det, at en videnskab udvider sit 

gyldighedsområde, eller at den integreres med andre viden

skaber, i almindelighed medfører, at den opløses, eller at 

dens nØdvendighed som selvstændigt forskningsområde bliver 

anfægtet. Snarere tværtimod. 

Hvis psykologien ligesom mekanikken havde en central forsk

ningsgenstand, så skulle man forvente, at hver gang man un

dersØgte denne i en ny forbindelse og dermed en ny fremtræ

delse, så ville man foruden at have skabt større sammenhæng 
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i vores samlede viden have opnået et uddybet kendskab til 

den centrale forskningsgenstands væsen. 

Hvad er nu grunden til denne forskel på psykologien og fy

sikken? Har den sin rod i de to videnskabers metoder? 

Det vil nok være vanskeligt at forklare forskellen alene ud 

fra metoderne i de to videnskaber. Hverken i fysikken eller 

psykologien er metoderne fast afgrænsede, men udvides u

standseligt, efterhånden som nye fænomener studeres. Meto

derne er til enhver tid afledt af det fænomen- eller gen

standsområde, videnskaben retter sig imod. 

Skal forskellen da søges i de grundlæggende kategorier, 

hvori de studerede fænomener beskrives og forklares? 

Med kategorierne forholder det sig imidlertid som med meto

derne i almindelighed. De kan ikke opstilles uafhængigt af 

og forud for de studerede fænomener, og de ændrer sig u

standseligt med erkendelsens fremadskriden. En apriorisk 

fastlæggelse af kategorierne vil få videnskaben til at stiv

ne. 

Det, der derimod bestemmer en videnskab i første instans, er 

dens genstandsområde eller genstandsfelt, den del af virke

ligheden, som den retter sig imod. Deraf afledes så metoder

ne og kategorierne, og derudfra forstås forholdet mellem de 

forskellige videnskaber fØrst og fremmest. 

Derefter kan videnskabens metoder og kategorier være redska

ber for en præcisering! udvidelse og almengøreIse af gen

standsfeltet, der igen afføder nye metoder og kategorier i 

en fortsat proces. 

Men det er altså genstandsfeltet, der er det ledende moment 

i denne videnskabelige proces. Dette vil senere i kapitlet 

blive eksemplificeret og uddybet. 
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Det er ud fra dette synspunkt, psykologien vil blive behand

let i dette skrift. Hovedkonklusionen vil være, at den sær

stilling, som psykologien indtager i dag, og som vi har be

skrevet ovenfor, er et forbigående træk ved den, som skyl

des, at den endnu befinder sig på et umodent stade, hvor 

dens centrale forskningsgenstand endnu ikke er tilstrække

ligt defineret. Der vil i de senere kapitler blive fremsat 

et forslag til en sådan genstand. 2) 

Læseren vil måske allerede her indvende, at siden en viden

skab defineres ved sin genstand, og siden psykologien ikke 

har en sådan veldefineret genstand i dag, så er den enten 

ikke en videnskab, eller også taler vi altså om noget, som 

vi ikke har defineret endnu. 

Der er imidlertid kun tilsyneladende et cirkulært forhold 

mellem en videnskab og dens genstand, og derfor også kun 

tilsyneladende en modsigelse i den ovenstående kon~lusion. 

2) Begrebet "genstandU bruges her synonymt med "genstandsområ
de", "genstandsfelt" og "forskningsgenstand". De forskellige 
termer er snarere udtryk for stilistisk begrundede variatio
ner end for egentlige betydningsforskelle. 

Men i øvrigt vil termen "genstand" blive brugt i forskellige 
betydninger igennem bogen, snart om en konkret enkeltgen
stand, snart om en sådan enkeltgenstand sammen med visse de
finitorisk væsentlige egenskaber, snart om en almen klasse af 
enkeltgenstande med samme sådanne definitorisk væsentlige e
genskaber, f.eks. når der tales om en "forskningsgenstand", 
og endelig om selve disse almene egenskaber. 

Termen "genstand" bruges altså stort set som det tyske "Ge
genstand", hvor det væsentlige er henvisningen til en objek
tiv realitet, som kan være "genstand for" en menneskelig 
stræben, aktivitet eller virksomhed, det være sig f.eks. kon
kret bearbejdning, konsumption, iagttagelse eller tænkning. 

I relation til sådanne menneskelige virksomheder er det be
kvemt med en fælles term, der henviser til den objektive rea
litet, som en virksomhed retter sig imod, hvor spørgsmålet om 
denne "genstands" almenhed derefter kan "stilles frit. 

Så vidt muligt er det forsØgt at undgå direkte tvetydigheder. 
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Psykologien har i en vis forstand en genstand eller et gen

standsområde. Men genstandsområdet har blot endnu ikke den 

almene og sammenhængende karakter, som er nØdvendig for en 

moden enkeltvidenskab. 

Når vi nu går videre med spørgsmålet om psykologiens gen

stand og om, hvilke krav der skal stilles til den, vil det 

derfor være nyttigt at se på det tilsvarende spørgsmål inden 

for andre videnskaber, idet vi stadig lader os lede af det 

standpunkt, at psykologien kun forbigående indtager en sær

stilling blandt videnskaberne. 

HVILKE KRAV DER MÅ STILLES TIL PSYKOLOGIENS GENSTAND: 

ALMENHED, KONKRETHED OG SPECIFITET. 

I sit væsen udspringer al videnskab af det praktiske menne

skelige arbejde, dvs. af bearbejdelsen af naturen til almin

delige livsgoder og til redskaber. Samtidig med at menneske

ne har bearbejdet et enkelt håndgribeligt udsnit af naturen, 

har det gjort erfaringer, der rakte videre end til det en

kelte tilfælde. I den forstand har arbejdet samtidig været 

alment, 'har rettet sig mod et bredere udsnit af den konkrete 

virkelighed end den, der var umiddelbart tilstede. I denne 

arbejdsproces har mennesket udviklet et begrebsapparat, et 

ideelt værktøj, rettet mod en almen genstand. Det er denne 

side af det menneskelige arbejde, der efterhånden er blevet 

udskilt som videnskabeligt arbejde. 3 ) 

Videnskab er alment arbejde. 

3) Se f.eks. Uffe Juul Jensen: Videnskabsteori I & II, Køben
havn: Berlingske Forlag, 1973. 
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Samfunds- og humanvidenskaberne, hvortil psykologien hører, 

er ingen undtagelse herfra. De retter sig imod almene træk 

ved samfundet og menneskene med henblik på at forandre og 

regulere samfundet og menneskenes liv. En rent kontemplativ 

videnskab, alene sigtende imod en subjektiv forståelse uden 

objektive forandringer, er en selvmodsigelse. 

på det empiriske, eksperimentelle plan er det åbenbart, at 

videnskaberne stadigvæk fordyber sig i enkelttilfælde, fast

holder dem og følger dem i deres forandring og udvikling un

der forskellige betingelser. Men på det teoretiske plan, i 

videnskabernes grundbegreber eller kategorier, i deres mo

deller osv. får de en mere og mere abstrakt og almen karak

ter. 

Det er derfor en udbredt opfattelse, at videnskaberne fjer

ner sig fra det konkrete, alene retter sig imod det almene i 

abstrakt form 'osv., mens de undersØgte konkrete enkelttil

fælde alene må forstås som eksemplificeringer af de almene 

kategorier. 

En sådan opfattelse, der adskiller videnskabens kategorier 

og de konkret studerede fænomener, altså på den ene side 

regner med kategorierne som almene forståelses former og på 

den anden side fænomenerne som udelukkende konkrete størrel

ser, der eksemplificerer eller falder ind under kategorier

ne, er imidlertid ikke i overensstemmelse med den faktiske 

udvikling i de veletablerede videnskaber, som f.eks. fysik

ken. 

Fysikkens kategorier er ikke aprioriske, givet forud for de 

empirisk studerede fænomener, men er genspejlinger af almene 

egenskaber, vi har opdaget i fænomenerne, og kan derfor ikke 

defineres uafhængigt af disse fænomener. 
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Det er også kun ud fra en sådan opfattelse af forbindelsen 

mellem fænomener og kategorier, at vi kan behandle spørgsmå

let om en videnskabs centrale forskningsgenstand. Det drejer 

sig nemlig hverken blot om den simple sum af de studerede 

konkrete fænomener eller om en apriorisk kategori til af

grænsning af fænomenerne. Begge dele ville gøre det uforstå

eligt, hvorledes videnskabens genstandsområde faktisk udvik

lede sig med dens fremadskriden. Kun opfattelsen af viden

skabens centrale forskningsgenstand som en objektiv almen 

egenskab ved konkrete genstande, der genspejles i videnska

bens kategorier, gør videnskabernes udvikling forståelig. 

På ethvert tidspunkt er en videnskab væsentligt karakterise

ret ved den almene egenskab, den retter sig imod. Men selve 

den videnskabelige proces, den konkrete videnskabelige akti

vitet kan ikke forstås, hvis vi alene betragter denne almene 

egenskab som objekt for videnskaben. Videnskabens genstand 

er de konkrete genstande med en uendelighed af egenskaber, 

som bestemmer den definerende, centrale og almene egenskab. 

Det er netop kun ved at fastholde, at en videnskabs gens t-and 

således på en gang er almen og konkret (en almen egenskab 

ved konkrete genstande), at den modsætning, der bestemmer 

videnskabsprocessens udvikling, kan begribes; og denne ud

vikling er selve videnskabens væsen. 

Enhver grundlæggende definition af psykologiens genstand må 

derfor leve op til disse krav om almenhed og konkrethed. 

Men dertil må føjes yderligere et krav, hvis vi vil fasthol

de, at psykologien også er en selvstændig videnskab, der ik

ke opløser sig i de allerede etablerede videnskaber, nemlig 

at dens almene genstand (egenskab) skal være specifik for 

psykologien, selvom dens konkrete genstandsområde kan over

lappe andre videnskabers konkrete genstandsområder. 

Dette er en forudsætning for, at psykologien har en beretti

get plads i den videnskabelige arbejdsdeling. 
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HVORFOR PSYKOLOGIENS GENSTAND ,VI DEFINERES UD FRA FORBINDEL

SEN MELLEM MENNESKE OG OMVERDEN 

Via en forståelse af videnskab som alment arbejde er vi nu 

nået frem til, at genstanden for en videnskab er konkret, 

specifik og almen. Konkret ved at være genstand for arbejde, 

specifik ved at være defineret ved en arbejdsdeling, og al

men ved at være genstand for videnskabeligt arbejde. 

Som forudsætning for denne forståelse ligger nogle mere fi

losofiske antagelser om verdens indretning, som har været 

underforstået ovenfor. 

Vi går ud fra, at verden består af konkrete genstande og fæ

ænomener i den forstand, at disse indeholder en uendelighed 

af egenskaber, som de ytrer i den uendelighed af forbindel

ser, hvori de kan indgå. 

Dernæst går vi ud fra, at genstandene og fænomenerne samti

dig er almene i den forstand, at deres egenskaber kan genta

ge sig i tid og rum, selvom genstandene og fænomenerne i 

deres uendelighed ikke kan gentage sig fuldstændigt. 

Faktisk går vi ud fra, at alt reelt eksisterende, materien, 

i en vis forstand overalt er den samme, at der ikke eksiste

rer adskilte materier eller substanser. Dette er princippet 

om materiens enhed, den materialistiske monisme. Samtidig 

går vi ud fra, at alle dele af materien er i vekselvirkning, 

således at dens egenskaber betinget af disse vekselvirknin

ger er i evig forandring og udvikling. 4 ) 

4) Elementarpartiklernes forvandlelighed giver vel det til dato 
mest slående bevis på princippet om materiens enhed, og sam
tidig på dens uudtømmelighed. Principperne om enhed, evig 
forandring, universel vekselvirkning, uudtømmelighed etc. er 

forts. 
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Spørgsmålet om de forskellige videnskabers specifikke gen

stande er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt de beskæf

tiger sig med forskellige materier eller substanser, om de

res konkrete genstande 111igger uden for hinandenIt. Det gør 

de nemlig aldrig. Det er derimod spørgsmålet om, hvorvidt de 

undersØger materien i forskellige forbindelser, i forskelli

ge sammenhænge, systemer osv. 

Forholdet mellem fysikken og kemien er et klart eksempel. 

Det er almindeligt kendt, at fysikken og kemien ikke beskæf

tiger sig med forskellige "substanser!!, Begge videnskaber 

udforsker således f.eks. atomer og molekyler. Men mens visse 

af de vekselvirkninger, som disse partikler og deres dele 

indgår i, er genstand for fysikken, er visse andre, nemlig 

de kemiske bindinger og reaktioner, genstand for kemien. 

Enhver konkret del af materien har uendeligt mange egenska

ber, og ingen videnskab studerer konkrete dele af materien, 

slet og ret, men derimod altid konkrete dele af materien i 

bestemte forbindelser. S) Dvs. den studerer de egenskaber, 

der netop fremtræder i de pågældende forbindelser, studerer 

deres betingelser i genstandene selv og i de omgivelser, som 

de forbinder sig med. 

Note 4) fortsat 

5) 

tæt forbundne og er sammenfattede i den dialektiske materia
lisme, som den er udviklet af Marx, Engels og Lenin. 

Se f.eks. Autorenkollektiv: Grundlagen der marxistisch-leni
nistischen Philosophie. Berlin (DDR): Dietz Verlag, 1974 (o
versat fra russisk). 

Astronomien er måske en undtagelse. I så fald hænger det 
sammen med, at den ikke er en egentlig enkeltvidenskab. 
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I fysiologien studerer man ikke f.eks. nyren slet og ret. 

Man studerer den derimod som en del af et større system, en 

organisme, der er karakteriseret ved et stofskifte. Det er 

de egenskaber, som nyren manifesterer i dette system, som 

studeres, altså nyrens funktion. Og denne funktion studeres 

så i relation til sine indre og ydre betingelser, i relation 

til nyrens indre struktur og stofskifte og i relation til 

variationer i organismen i øvrigt. 

Havde man blot nyren liggende foran sig på et bord uden at 

vide, hvor den hørte hjemme, ville man aldrig ud af den u

endelighed af sammenhænge, man kunne sætte den ind i, og den 

uendelighed af egenskaber I som den dermed ville manifestere, 

kunne udvælge netop dem, der ville lede frem til undersøgel

sen af nyrens funktion i organismen. 

Det betyder imidlertid ikke, at nyrens funktion i organismen 

blot er egenskaber på lige fod med alle de uendeligt mange 

andre, som den kan manifestere. Nyrens funktion i organismen 

er en egenskab (eller et sæt egenskaber) med en særlig sta

tus, som gør, at vi her kan tale om nyrens væsentlige egen

skaber. Der er nemlig tale om de særlige egenskaber, som ny

ren manifesterer i netop det system, hvori den har udviklet 

sig og fortsat udvikler sig. 

Hvis vi derfor vil forstå, hvorledes f.eks. den menneskelige 

nyre har udviklet sig, og hvorledes den fortsat vil udvikle 

sig, så er det netop dens væsentlige egenskaber, som skal 

studeres i deres ydre og indre betingelser. 

Selvom Uvæsentlige" egenskaber altså er et objektivt be

greb, er det samtidigt et relationelt begreb, idet det altså 

henviser til en genstands eller et fænomens egenskaber som 

del af et system, af en sammenhæng, hvori genstanden eller 

fænomenet har udviklet sig. 



- 32 -

I forskningsprocessen er det ikke altid givet på forhånd, i 

hvilke sammenhænge et fænomen har udviklet sig og fortsat 

udvikler sig. Der kan endda være tale om flere sammenhænge 

på en gang. Indkredsningen af fænomenets væsentlige egenska

ber er altså også en empirisk opgave. 

Når de væsentlige egenskaber er konstateret mere eller min

dre fuldstændigt, er der dermed også givet et forskningspro

gram for genstandens eller fænomenets videnskabelige under

sØgelse, nemlig som sagt at undersØge de væsentlige egenska

bers indre og ydre betingelser. 

Denne undersØgelse behøver ikke nødvendigvis at foregå i 

selve den sammenhæng eller det system, hvori genstanden ma

nifesterer sine væsentlige egenskaber. En minutiøs undersø

gelse af nyrefunktionens indre betingelser, f.eks. nyrens 

histologi, forudsætter vel, at nyren udtages og dissekeres. 

Men det er værd at bemærke, at denne dissekerende undersø

gelse foretages for at forklare og forstå nyrens funktion i 

organismen. 

Hvis nyrens funktion ikke var kendt i hvert fald i visse 

henseender i forvejen, ville dissektionen ikke i sig selv 

kunne lede frem til en erkendelse af funktionen. Funktionen 

er ikke indeholdt i nyrens indre, og kan ikke findes der. 

Lad os tage et andet eksempel: etologien, videnskaben om dy

renes adfærd~ Denne videnskab adskiller sig fra den rent fy

siologiske og anatomiske udforskning af dyrene ved at under

søge de indre og ydre betingelser for netop de egenskaber, 

som dyrene manifesterer i deres naturlige omgivelser, altså 

i den sammenhæng, hvori de udvikler sig og har udviklet sig. 

F.eks. er det en væsentlig egenskab for en trækfugl, at den 

kan finde vej over store afstande. I etologien undersØger 
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man, hvordan fuglen bærer sig ad med det. Hvad er de ydre 

betingelser? Hvilke kendemærker og orienteringssystemer 

(f.eks. sol og stjerner) er nØdvendige? Hvad er de indre be

tingelser? Har fuglene f.eks. udstyr til at registrere ly

sets polarisation? 

Som et led i en sådan forskningsproces kan det naturligvis 

være nødvendigt at iagttage fuglene i deres naturlige omgi

velser, under deres træk. Men det kan også være nødvendigt 

at anbringe dem i kunstige omgivelser, i et laboratorium med 

kunstig stjernehimmel f.eks., eller med forskellige slags 

polariseret lys. 

Det kan være nØdvendigt at dissekere fuglenes visuelle sy

stem. 

Alt sammen for at kunne forklare og uddybe forståelsen af 

fuglenes evne til at finde vej. 

Men hvis vi omvendt aldrig havde iagttaget en trækfugl i 

dens naturlige omgivelser, og ikke derved havde opdaget, at 

den kunne finde vej, at den simpelthen er nødt til at kunne 

finde vej, at det er trækfuglens natur at kunne finde vej, 

eller med andre ord, at det er en væsentlig egenskab ved en 

trækfugl at kunne finde vej, så ville undersøgelsen af træk

fuglen i laboratoriet og under mikroskopet heller ikke kunne 

fortælle os det. 

Det er denne erkendelse, der udtrykkes (lidt misvisende), i 

nogle etologers definition af etologien som videnskaben om 

dyrenes adfærd i deres naturlige omgivelser. Lidt misvisen

de, hvis definitionen læses som en metodisk indskrænkning. 

Der er nemlig ikke i definitionen tale om en afstandtagen 

fra den eksperimentelle eller laboratoriemæssige undersø

gelse af dyrene (eller burde i hvert fald ikke være det) , 

men derimod omvendt tale om en påpegning af de væsentlige 

egenskaber hos dyrene, som etologien studerer. 
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Selvom både fysiologien og etologien studerer dyrene og de

res adfærd (eller bevægelser), er det ikke svært at se, at 

der alligevel er tale om to forskellige videnskaber med hver 

sin almene genstand. 

Fysiologien studerer nemlig dyrenes forskellige organer som 

dele af en organisme, hvori de er udviklet. Den studerer or

ganernes funktion, deres væsentlige egenskab i organismens 

system, idet den undersØger funtionernes indre og ydre be

tingelser. 

Etologien derimod studerer dyrene som dele af et Økologisk 

system, en biotop, hvori de er udviklet. Dvs. den studerer 

sådanne væsentlige egenskaber hos dyrene som deres konsump

tion, forplantning, forsvar imod diverse llvstrusler osv. og 

disse livsytringers ydre og indre betingelser, f.eks. deres 

fysiologiske betingelser. 

Mennesket er også et dyr, og er som sådant også genstand for 

både den fysiologiske og den etologiske videnskab. 

Det spørgsmål, som vi stiller i dette indledende kapitel, 

er, om der er grundlag for endnu en videnskab om mennesket, 

nemlig psykologien. I overensstemmelse med den måde, hvorpå 

vi her har afgrænset forskellige videnskaber fra hinanden, 

kan spørgsmålet omformuleres til spørgsmålet om, hvorvidt 

mennesket indgår i sammenhænge eller i forbindelser, som er 

fundamentalt nye i forhold til de sammenhænge, som dyrene i 

øvrigt indgår i. Kun derved kan mennesket manifestere nye 

væsentlige egenskaber i forhold til dyrene; og kun sådanne 

nye væsentlige egenskaber kan danne grundlaget for en ny vi

denskab. 

Inden vi altså kan gå i gang med at bestemme psykologiens 

genstand, er det nødvendigt, at vi gør os nogle overvejelser 

over menneskets væsentlige egenskaber, menneskets natur om 
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man vil. En sådan undersØgelse er altså endnu ikke psykolo

gisk, men snarere antropologisk. 

Dette er ganske vist ikke den traditionelle måde at stille 

spørgsmålet om psykologiens genstand på i den vestlige ver

den. Man har derimod stort set benyttet to andre fremgangs

måder, der imidlertid begge har sprunget direkte frem til 

spørgsmålet om ydre og indre betingelser, uden forinden at 

bestemme den almene genstand, hvis betingelser skulle under

søges. 

Den ene fremgangsmåde, der noget summarisk kan kaldes for 

empiristisk, har alene taget udgangspunkt i menneskets sær

lige, ydre betingelser, i omgivelserne. Den anden, der til

svarende og lige så summarisk kan kaldes for rationalistisk, 

har alene taget udgangspunkt i de indre betingelsers sær

egenhed. 

Derudover findes der, naturligvis også forskningsprogrammer, 

der forsØger at kombinere de to fremgangsmåder. 

I dette indledningskapitel skal det ikke forsØges at gennem

gå hele psykologihistorien. Vi skal nøjes med at konstatere, 

at alle de psykologiske retninger, der fØlger de ovennævnte 

fremgangsmåder, uden at det burde overraske ender med at 

studere selve særegenhederne i de ydre og indre betingelser, 

således som disse i forvejen er genstand for fysiologi, eto

logi, sociologi, lingvistik, økonomi osv. Dette gælder stort 

set for alle hidtil kendte psykologiske retninger, i hvert 

fald i den vestlige verden. Det længste, de kan drive det 

til, er f.eks. at reflektere over "sammenstødet" mellem men

neskets biologisk bestemte driftssystem og menneskets socio

logiske bestemmelser, således som det sker i de forskellige 

varianter af psykoanalysen. At psykologien på denne vis 

fremtræder som tværvidenskab snarere end som enkeltviden

skab, kan ikke undre. 
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Det må understreges, at det er sådan, alle disse psykologi

ske retninger de facto ender i deres konsekvente gennemfØ

relse. I deres udgangspunkt starter de i, hvad der forekom

mer at være genuint psykologiske fænomener. Men ved netop 

ikke samtidigt i udgangspunktet grundlæggende at have be

stemt menneskets særegne forbindelse til den sammenhæng, 

hvori det er udviklet, sker der uundgåeligt det, efterhånden 

som den videnskabelige analyse skrider frem, at fænomenerne 

opløser sig i de egenskaber, som kan defineres på det ni

veau, hvorpå menneskets grundlæggende forbindelser er defi

neret i de pågældende psykologiske retninger. 

Vi ser det i behaviorismens reduktion af alle psykiske fæno

mener til, hvad vi har fælles med dyrene, i bedste fald, og 

i værste· fald til dyriske egenskaber, som menneskene faktisk 

ikke deler med dyrene. 

vi ser det i psykoanalysens reduktion af hele menneskets er

kendelsesvirksomhed til formidling mellem drift og kulturens 

ydre krav. 

Denne reduktion er hovedtendensen i de traditionelle psyko

logiske retningers videnskabelige metode. Imidlertid sker 

der samtidig det, at reduktionen kommer i et modsætningsfor

hold til den forståelse af de studerede fænomener, som alle

rede var givet i undersØgelsernes udgangspunkt. Reduktionen 

af bevidstheden til adfærdsdispositioner, reduktionen af de 

potentialer, som mennesket udfolder i arbejdsprocessen, til 

formidling mellem drift og samfundskrav, strider imod den 

viden om bevidstheden og menneskenes evner, som er givet på 

det fØ.rvidenskabelige plan, udviklet i den samfundsmæssige 

praksis. Eller det viser sig, at reduktioner foretaget ud 

fra forskellige psykologiske retningers udgangspunkter stri

der imod hinanden. 

Dette medfører så en anden mOdgående tendens, nemlig en ten

dens til apriorisme, en tendens til at postulere visse indre 
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betingelser for menneskenes forbindelser med omverdenen, som 

skulle være særligt "psykiske" og ureducerbare, og som måske 

endda skulle være selve den særlige psykiske "substans", som 

psykologien har ledt efter. 

Vi ser her bort fra de direkte religiØst udformede varianter 

af denne apriorisme og nøjes med her som eksempler at anføre 

gestaltpsykologiens "gestalter" og kognitivismens "logiske 

strukturer" . 

på denne måde har kampen mellem reduktionisme og apriorisme 

bØlget frem og tilbage i psykologiens historie, med red uk

tionismen som den dominerende og offensive tendens, og apri

orismen som den vigende og defensive. 

Men det afgørende både for, hvor kampen begynder og ender, 

har hele tiden været den basale forståelse af forbindelsen 

mellem mennesket og den sammenhæng, som det er en del af. 

Ofte har denne basale forståelse ikke været eksplicit. Andre 

gange har den været forsøgt ekspliciteret, f.eks. i beha

viorismens basale analyse af vekselvirkningen mellem menne

ske og omverden i kategorierne "stimuli" og "reaktioner". 

Men ofte har denne analyse alligevel haft uafklarede eller 

implicitte elementer, f.eks. i behaviorismens tilfælde 

spørgsmålet om, hvorvidt "stimuli" og "reaktioner" skulle 

beskrives afhængigt eller uafhængigt af de objekter, der 

henholdsvis var kilder til stimuliene og genstande'for ad

færden. 6) 

6) Som hoved tilfælde er dette objekt det samme, således at "sti!
muli" og "reaktioner" i virkeligheden er en uadskillelig en
hed, der formidler et forhold mellem individ og objekt. Dette 
forhold, der udgør en fundamental forbindelse mellem individ 
og omverden, har behaviorismen set bort fra. 
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Den del af psykologien, hvor forbindelsen mellem menneske og 

omverden er forsØgt defineret mest eksplicit, er percep

tionspsykologien, den del af psykologien, der undersØger 

sansernes funktion, altså undersØger sanserne som formidlere 

af en forbindelse mellem omverden og individ. 

Perceptionspsykologien er derfor også den del af psykologi

en, hvor det tydeligst er demonstreret, hvorledes den grund

læggende forståelse af forbindelsen mellem omverden og indi

vid bestemmer, hvilke egenskaber ved individet man overhove

det kan få sat på videnskabeligt begreb. 

Perceptionspsykologien er derfor psykologiens teoretiske 

grunddisciplin. 

PLAN FOR RESTEN AF BOGEN 

I det andet kapitel af denne bog gennemgås derfor fem for

skellige retninger eller skoledannelser inden for percep

tionspsykologien, som tilsammen repræsenterer en vigtig ud

viklingslinie i psykologien i den vestlige verden. 

Fælles for disse retninger er, at de basalt bestemmer sans

ningen som en mekanisk proces, og dermed bestemmer forholdet 

mellem individ og omverden som et mekanisk forhold. Med me

kanisk menes her, at processen forløber inden for en mængde 

på forhånd givne "universelle" kategorier. 

Som vi skal se, indebærer dette mekanistiske udgangspunkt, 

at det forbundne system "menneske-omverden" kan opdeles af 

en Ukontaktflade H
, defineret ved et endeligt sæt kategorier 

(kvaliteter): f.eks. sanseenergier, påvirkningsmønstre, in

teraktionsmønstre etc. 
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Dette muliggør igen en stiltiende analytisk opdeling af for

bindelsen mellem menneske og omverden i to del-forbindelser, 

nemlig "omverden-kontaktflade" og "kontaktflade-menneske u • 

Det er denne adskillelse af menneske og omverden og dens 

konsekvenser, som skal påvises og belyses i det andet kapi

tel. 

Mens en sådan mekanisk forståelse nok kan have sin beretti

gelse inden for visse dele af naturforståelsen, som beskri

velse af bestemte væsentlige grænsetilfælde, er tesen her, 

at den ikke kan anvendes som udgangspunkt for en psykologisk 

enkeltvidenskab. 

De generelle antropologiske grunde hertil gives endnu ikke i 

det nævnte andet kapitel. I første omgang fremdrages blot 

visse "førvidenskabelige" kendsgerninger angående menneskets 

erkendelsesvirksomhed, som er i åbenbar strid med konsekven

serne af de gennemgåede perceptionspsykologiske teorier. Det 

drejer sig fØrst og fremmest om den kendsgerning, at vores 

erkendelse kan have partikulære (enkeltstående, singulære, 

individuelle) fænomener som genstand, der grundlæggende 

strider imod forståelsen af vores forbindelse med omverdenen 

som mekanisk, altså alene formidlet af aprioriske "univer

selle" kategorier. 

Dette fællestræk ved de gennemgåede teori.er viser sig, ved 

at de alle, på hver deres måde, i deres konsekvenser benæg

ter væsentlige træk ved den menneskelige erkendelse, at de 

er "agnosticistiske". 

Det søges også demonstreret, at nok så mange forsøg på at 

komplicere de indre og ydre betingelser gennem "bevidsthed", 

Ulogiske strukturer", "sprog", Uforståelse" ingen jordisk 

chance har for at lappe på denne grundskade. 
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Denne grund skade til trods viser gennemgangen af de udvalgte 

dele af perceptionspsykologiens udvikling, at den har bevæ

get sig frem mod stadigt dybere og mere omfattende forståel

se af perceptionen s natur. 

De enkelte faser og skoledannelser i denne udvikling er ka

rakteriseret ved at fremhæve bestemte enkeltfænomener eller 

bestemte særegne sider ved eller dele af perceptionsproces

sen, som så studeres særligt omhyggeligt empirisk og teore

tisk. De forskellige skoler leverer derfor alle en relativt 

sand viden om visse objektive træk ved perception og bidra

ger til forøget viden om perception. Samtidigt er de imid

lertid karakteriseret ved hver på sin måde at absolutere de 

særegne sider ved perceptionen, som har været deres objekti

ve grundlag, tildele dem almen gyldighed og derved benægte 

andre objektive sider ved eller dele af perceptionsproces

sen. Denne absolutering har på mere eller mindre bevidst må

de været forbundet med metafysiske filosofiske standpunkter 

og verdensanskuelser. 

Den sovjetiske psykologi, der er udviklet på et erklæret ma

terialistisk grundlag, adskiller sig afgørende fra de netop 

omtalte teorier ved som udgangspunkt at forsøge at definere 

forbindelsen mellem menneske og omverden ikke-mekanisk. 

Som et eksempel herpå gennemgås i bogens tredje kapitel den 

sovjetiske filosof og psykolog S.L. Rubinsteins arbejde 

først og fremmest på grundlag af hans filosofiske hovedværk 

ttVæren og bevidsthed".7) 

Rubinstein tager som sagt ikke udgangspunkt i en simpel me

kanisk forbindelse mellem omverden ~g menneske. Tværtimod 

hævder han, at mennesket står i forskellige grundforhold til 

7) S.L. Rubinstein: Væren og bevidsthed. København: Gyldendal, 
1976 (russisk udgave, 1957). 
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omverdenen, og at det særegent menneskelige, det psykiske, i 

disse forskellige forhold fremtræder i forskellige væsentli

ge egenskaber eller former. 

I forhold til omverdenen bestemt som påvirkning fremtræder 

det psykiske således som hjernens reflektoriske virksomhed. 

I forhold til omverdenen som det materielle fremtræder det 

psykiske som det ideelle; og i forhold til omverdenen som 

objekt fremtræder det psykiske som en egenskab ved mennesket 

som subjekt. 

Sammenfattende karakteriserer Rubinstein denne menneskets 

særegne "trefoldige" relation til omverdenen som en "gn05eo

logisk relation", en erkendelsesmæssig relation, som ud over 

sine tre nævnte delbestemmelser rummer egenskaben "sandhed", 

adækvathed eller overensstemmelse mellem erkendelsens gen

stand og dens resultat; en sandhed, som bevises i menneskets 

samfundsmæssige praksis. 

Denne bestemmelse af det psykiske er, som Rubinstein selv 

fremhæver, i overensstemmelse med den marxistisk-leninisti

ske erkendelsesteori eller genspejlingsteorien, og i mod

sætning til agnosticismen. 

Imidlertid er det påfaldende, at Rubinstein faktisk underbe

toner andre dele af den marxistiske erkendelsesteori, og 

derved ikke tager sit udgangspunkt i den "gnoseologiske re

lations" karakter af "sanselig-praktisk" forbindelse mellem 

menneske og omverden. Han bestemmer ikke primært relationen 

som særligt menneskelig virksomhed, som den særlige egen

skab, som mennesket manifesterer som en del af den sammen

hæng, hvori det er udviklet. Rubinstein bestemmer altså i 

virkeligheden ikke relationen som en væsentlig forbindelse, 

men udelukkende som en afledt relation defineret ved sine 

indre og ydre betingelser. 
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Som det påvises i kapitlets gennemgang af Rubinsteins teori, 

viser en nærmere analyse også, at kategoriparrene materielt/ 

ideelt og objektivt/subjektivt, eller rettere andetleddet i 

disse kategoripart optræder som aprioriske, dvs. på forhånd 

givne, kategorier i forhold til relationen og ikke som pro

dukter af relationen som konkret forbindelse. 

Dette hænger sammen med Rubinsteins særlige fortolkning af 

den dialektiske materialismes determinationsprincip, som er 

nært beslægtet med et alment "genspejlingsprincip" i materi

en, og som han udtrykker i påstanden, at "ydre årsager vir

ker over indre betingelser". Ganske vist er Rubinstein ikke 

helt klar og konsekvent i dette anliggende. Sine steder ud

lægges det dialektisk-materialistiske determinations- eller 

genspejlingsprincip korrekt som en påstand om, at materien 

viser og udvikler nye egenskaber i nye forbindelser. Men an

dre steder udlægges det på en måde, der ikke adskiller sig 

principielt fra visse mere avancerede udformninger af en me

kanisk determinisme. 

Det er disse sidste udlægninger af princippet, der slår i

gennem i Rubinsteins definition af det menneskeligt psyki

skes væsen. IfØlge disse mere mekaniske opfattelser identi

ficeres en genstands eller et fænomens væsen nemlig med dets 

"indre betingelser", og enhver forbindelse eller vekselvirk

ning mellem genstanden og "ydre" omstændigheder ses som et 

produkt af det indre (betingelser) og det ydre (årsager). 

I princippet er vi derfor tilbage i en af de rationalistiske 

(eller aprioristiske) varianter af den mekaniske forståelse 

af det psykiske. Blot hedder to af de på forhånd givne kate

gorier nu "det ideelle" og "det subjektive". Og vi kan måske 

regne "sandhed" med som en tredje. Problemerne fra den ra

tionalistiske psykologi dukker da også op igen. 
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Disse problemer viser sig bl.a. i Rubinsteins store vanske

ligheder med at nå frem til en sammenhængende forståelse af 

sprog og begreber. Filosofisk kan denne vanskelighed fØres 

tilbage til den manglende sammenhæng mellem de aprioriske 

bestemmelser af den "gnoseologiske relation". 

Den "apriorisme", der gør sig gældende hos Rubinstein, mØder 

man ikke hos en anden fremtrædende sovjetisk psykolog, A.N. 

Leontiev, hvis to hovedværker "Problemer i det psykiskes ud
vikling l18 ) og "Virksomhed, bevidsthed og personlighed,,9) 

diskuteres i bogens fjerde kapitel. 

Leontiev begrunder ligesom Rubinstein sin forståelse af men

nesket og dets forhold til omverdenen ud fra den marxistiske 

filosofi. Men Leontiev fremhæver i modsætning til Rubinstein 

menneskets forbindelse til omverdenen som først og fremmest 

bestemt af menneskets praktisk-sanselige genstandsvirksom

hed. 

Først afledt af denne primære bestemmelse forstås det psyki

ske, og specielt den menneskelige bevidsthed, som en nØdven

dighed for virksomhedens realisering. 

Leontiev påstår, at det kun er gennem studiet af livsvirk

somhedens artshistoriske, samfundshistoriske og individuelle 

udvikling, at det psykiskes væsen og egenart kan forstås, 

dvs. forstås som en nødvendig funktion for individets livs

virksomhed determineret af de modsætninger, der på de for

skellige udviklingsstadier gør sig gældende i virksomheden. 

8) 

9) 

A.N. Leondev: Problemer i det psykiskes udvikling. KØben
havn, Rhodos: 1977 (russisk udgave, 1959). 

A.N. Leontjew: Tatigkeit. Bewu~tsein, Person1ichkeit. Berlin 
(DDR): Volk und Wissen, 1979 (russisk udgave, 1977 (1975)). 
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Et afgØrende moment ved den særligt menneskelige virksomhed 

er ifølge Leontiev den måde, hvorpå redskabs produktion og 

redskabsbrug i videste betydning bliver et formidlende led i 

virksomheden; dernæst at virksomheden, i det menneskelige 

arbejde, ikke blot er individuel virksomhed, men derimod 

samfundsmæssig virksomhed. 

Leontiev beskæftiger sig indgående med den tilegnelsespro

ces, som for det enkelte individ er en forudsætning for red

skabsbrugen, nemlig tilegnelsen af de samfundsmæssige betyd

ninger, der er nedlagt i redskaberne. 

Men tilegnelsesprocessen bliver kun beskrevet i sin speci

elle form som reproduktion af allerede etablerede menneske

lige evner og færdigheder. Tilegnelsen som skabende, produk

tiv virksomhed forbigås derimod. 

Redskaberne og værktØjet, herunder sproget, er ikke blot 

genstande for menneskenes virksomhed som naturobjekter, men 

bliver forlængelser af subjektet, ligesom andre mennesker 

heller ikke længere blot står over for subjektet som tilfæl

dige individer, men knyttes til det med konkrete sociale 

bånd. 

Denne særlige struktur i den menneskelige virksomhed nØdven

diggør en særlige genspejlingsform. 

Men selve den nye virksomhedsform og den tilsvarende gen

spejlingsform bliver ikke hos Leontiev bestemt alment. 

Det særligt åndelige eller ideelle ved den menneskelige 

virksomhed og bevidsthed bestemmes tilsvarende ufuldstæn

digt. 

Som alternativ foreslås det i sidste del af fjerde kapitel, 

at det specifikke ved den menneskelige virksomhed er en helt 
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almen struktur i virksomheden, som er nøje knyttet til eta-· 

bIeringen af konkrete forbindelser til genstande eller per-' 

soner i omverdenen, som derved får den særlige karakter af 

"forlængelser" eller udvidelser af det menneskelige subjekt. 

Den tilsvarende genspejlingsform, den særlige umenneskelige 

sans", er netop en sans for disse konkrete forbindelser og 

samtidig grundlaget for den bevidste genspejlings "ideelle" 

karakter. 

Dermed kan denne "menneskelige sans" i princippet være den 

specifikke, almene egenskab ved den konkrete menneskelige 

virksomhed, som er udgangspunktet for en bestemmelse af hu

manpsykologiens genstandsområde. 

I bogens femte kapitel forsØges endelig en præcis og forma

liseret beskrivelse af den almene form eller logik, som er 

særegen for menneskets virksomhedsstruktur og for den "men

neskelige sans". Det påvises her, hvorledes denne nye logik 

overskrider den mekanicisme, som lå til grund for hovedpar

ten af de gennemgåede psykologiske teoridannelser. 

Men samtidig vises det også, hvorledes den nye "infinite" 

logik er i overensstemmelse med eller "korresponderer" med 

mekanicismens erfaringsgrundlag som et velafgrænset særtil

fælde. 

Dette er også forklaringen på, hvorfor den "menneskelige 

sans" har været vanskelig at erkende i andet end mystifi

ceret eller feticheret form. 

I det sjette og sidste kapitel diskuteres ganske kort i form 

af et efterskrift spørgsmålet om, hvorvidt den "antropologi

ske" indsigt, som er opnået i lØbet af bogen, kan danne ud

gangspunkt for en definition af psykologiens genstandsområ-
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de; og den tese fremsættes, at den særlige "menneskelige 

sans" kan være grundlaget for en sådan definition. 


