
KAPITEL IV 

LEONTIEVS METODISKE UDGANGSPUNKT. 

Som vi så, lykkedes det ikke fuldt ud for Rubinstein at o

vervinde den mekanistiske forståelse af mennesket, og derfor 

lykkedes det heller ikke at definere den psykologiske viden

skabs genstandsområde tilfredsstillende i forhold til de 

krav om konkrethed, almenhed og specifitet, som er opstillet 

i fØrste kapitel, og som er begrundet i videnskabens karak

ter af alment arbejde. 

Rubinstein tog et erklæret udgangspunkt i den dialektiske 

materialisme, men i en fortolkning, der, når det kom til 

stykket, reducerede denne til en ganske vist avanceret ud

g-ave af en mekanisk determinisme. 

Hvad angår det helt grundlæggende metodiske standpunkt, er 

en anden sovjetisk psykolog A.N. Leontiev (1903-79) i bedre 

overensstemmelse med sit erklærede udgangspunkt og har også 

større held, hvad angår konsekvenserne for etableringen af 

en psykologisk videnskab, der opfylder de omtalte almene 

krav. 

I det ene af sine to hovedværker "Problemer i det psykiskes 

udvikling"l} begrunder Leontiev sit metodiske udgangspunkt 

1) A.N. Leontjew: Problemer i det psykiskes udvikling. KØben
havn: Rhodos, 1977 (russisk udg., 1959). 
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ud fra den dialektiske materialisme, som den er formuleret 

af Marx, Engels og Lenin: 

Det psykiske er en egenskab ved levende, højtorganiserede le
gemer. Det består i evnen til at genspejle den omgivende og 
uafhængigt eksisterende virkelighed i subjektive oplevelser. 

Hermed er givet den almene materialistiske definition af det 
psykiske. De psykiske fremtrædelser - sansninger, forestil
linger, begreber - er mere eller mindre nøjagtige og dybe af
billeder af realiteten. Over for den genspejlede primære og 
bestemmende virkelighed er de sekundære fremtrædelser. på 
dette almene teoretiske og filosofiske standpunkt opbygges 
den materialistiske psykologi. Ethvert forsØg på at se det 
psykiske, godt nok i forbindelse med materien, men som knyt
tet til særlige åndelige principper, er en afvigelse fra det 
videnskabelige standpunkt. På længere sigt er det ikke til
strækkeligt at anerkende kendsgerningen, at vore forestillin
ger, begreber og ideer er genspejlinger af virkeligheden. 
Dermed begriber man kun den ene side af sagsforholdet. Psy
kologien må også understrege den anden side: Enhver genspej
ling af den objektive virkelighed gennem psykiske fremtrædel
ser er ikke andet end funktionen af et materielt, legemligt 
substrat, der ligeledes danner en bestanddel af virkelighe
den. Med andre ord: Det psykiskes væSen ligger i de objektive 
sammenhænges verden, og ikke uden for denne verden. (op. 
dt. s. 84-5). 

vi betragter det psykiske som en egenskab ved materien. Nu 
fremtræder enhver egenskab som en bestemt bevægelsesform af 
materien, som en bestemt form for vekselvirkning. At udforske 
en egenskab vil derfor sige at undersøge den tilsvarende vek
selvirkning. (op. dt. s. 91). 

Den vekselvirkning, der svarer til det psykiske som en egen

skab ved materien, er ifølge Leontiev netop forbindelsen 

mellem individet og omverdenen. Det er denne forbindelse, 

der skal undersøges, hvis man vil forstå det psykiske som en 

særlig egenskab hos dyr og mennesker. Det er altså et grund

læggende metodisk princip hos Leontiev, at han ikke afleder 

forbindelsen mellem individ og omverden, mellem subjekt og 

objekt, fra en apriorisk best.errunelse af de to størrelser, 

men netop afleder bestemmelsen af subjektet og objektet ud 

fra forbindelsens natur. 

Denne forbindelse har karakter af livsvirksomhed, eller med 

Leontievs terminologi blot "virksomhed", en aktivitet, igen

nem hvilken subjektet realiserer en forbindelse til et ob

jekt. 
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Vi vil afgrænse de specifikke processer, som et levende væsen 
fuldbyrder, og i hvilke subjektets aktive forbindelse med 
virkeligheden ytres, fra andre forløb og betegne dem som 
virksomhedsprocesser. (~l~: dt. s. 106). 

Livsprocessens grundlæggende "enhed" er organismens virksom
hed. (op. dt. s. 107). 

Ikke blot subjektet for virksomheden, men også objektet for 

virksomheden, altså hvilken del af den objektive realitet, 

som virksomheden "udvælger" eller retter sig imod, er såle

des bestemt af virksomheden, selvom objektet naturligvis 

som konkret del af materien eksisterer forud for virksomhe

den. I fortsættelse af sin definition af virksomhedsproces

sen skriver Leontiev: 

Samtidig vil vi også indsnævre begrebet genstand, der sædvan
ligvis bliver anvendt i dobbelt betydning. I videre betydning 
som ting, der står i et eller a.ndet forhold til andre ting, 
og i snævrere betydning som noget, der står over for os 
(tysk: "Gegenstand!1), som træder imod os (lat. "objectum"), 
hvorimod aktionen rettes, altså som noget det levende væsen 
træder i forbindelse med, og som det gør til genstand for sin 
virksomhed, og det ligegyldigt om det drejer sig om en indre 
eller en ydre virksomhed (f.eks. genstand for næring, gen
stand for arbejde, genstand for overvejelse). I vores videre 
udredninger vil vi bruge begrebet "genstand" i denne snævre 
betydning. (op. dt. s. 106). 

Muligheden for objektivt, videnskabeligt at karakterisere 

virksomhederne, deres udvikling, form o.s.v. beror på mulig

heden af at bestemme deres genstande. 

Enhver virksomhed hos en organisme retter sig mod denne eller 
hine genstande; en genstandsløs virksomhed er utænkelig. Vil 
vi altså betragte virksomheden, så må vi frem for alt fremhæ
ve, hvad der udgØr dens faktiske genstand, d.v.s. hvad der er 
objektet for organismens aktive forbindelse. (loc. dt.) 

Denne metodiske grundpåstand afspejler imidlertid også et 

objektivt determinationsforhold. Ganske vist er det virksom

heden, der aktivt udvælger den del af den objektive reali

tet, som virksomheden retter sig imod. ,Men samtidig er denne 

virksomhedens genstand ikke udtømt med, ikke bestemt i sin 

totalitet gennem virksomheden. Den er også en genstand i den 

ovennævnte udvidede betydning, nemlig en konkret del af vir

keligheden med en uendelighed af egenskaber svarende til den 
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uendelighed af forbindelser, hvori den indgår til alle muli

ge andre genstande. 

I kraft af denne "modsætning" mellem genstanden for virksom

heden og genstanden i sig selv, i sin uendelighed af forbin

delser, er hverken den virkelige eller den begrebslige be

stemmelse af virksomhed og genstand ud fra hinanden udtryk 

for en cirkularitet. Og det er denne Itmodsætning", der end

videre er nøglen til virksomhedens udvikling imod stadig hØ

jere former, i både den artsmæssige historie (fylogenesen) I 

den samfundsmæssige (sociogenesen) og den individuelle (on

togenesen) . 

Som konkret, objektiv genstand er genstanden for virksomhe

den determinerende for virksomhedens form og udvikling. 

De mangfoldige virksomheder, som organismens mangfoldige 
livssammenhænge realiserer til den omgivende virkelighed, 
bliver væsentlig bestemt af deres genstand. Derfor vil vi gå 
ud fra genstanden, når vi skelner mellem specifikke former 
for virksomhed. (.92.' cit. s. 107). 

Det har været almindeligt i psykologien at bestemme en akti

vitet eller adfærd ud fra to indbyrdes uafhængige faktorer, 

nemlig de ydre påvirkninger og de indre drivkræfter, behov, 

motiver etc. Men Leontiev er konsekvent i sit udgangspunkt 

og fastholder påstanden om genstanden som determinerende så 

langt, at han direkte definerer motivet ved genstanden for 

virksomheden: 

Det skal betones særligt i denne sammenhæng, at vi ikke bru
ger termen "motiv" til at betegne oplevelsen af behovene; vi 
bruger den derimod til at betegne de objektive faktiske om
stændigheder, hvori disse behov er konkretiseret under de 
givne betingelser, som tilskynder virksomheden, og hvorimod 
den retter sig. (op. cit. s. 342, min korrigerede oversættel-
se). -- --

Han går endda så vidt, at han i sit andet hovedværk "Tatig

keit, BewuBtsein, personlichkeitu2 } siger: 

2) A.N. Leontjew: Tatigkeit, BewuBtsein, Personlichkeit. Berlin 
(DDR): Valk und Wissen, 19'79 (russisk udg., 1977 (1975». 
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Efter den af mig foresl~ede terminologi er genstanden for en 
virksomhed dennes faktiske motiv. (EE' clt. s. 102, min over
sættelse). 

Og han tilføjer i en note: 

En sådan snæver tolkning af motivet som den (stoflige eller 
ideelle) genstand, som initierer virksomheden og retter den 
imod sig, adskiller sig fra den almindeligt gængse; men dette 
er ikke stedet for en polemik om dette spørgsmål. (loc. cit., 
min oversættelse)3). ---

Der ligger ikke i disse udsagn en påstand om, at der ikke 

findes indre mangel tilstande hos mennesker og dyr, som spil

ler en rolle for virksomheden. Men det påstås, at det først 

er, når disse Flbehov" forbinder sig med en tilfredsstillel

sesgenstandi når de bliver "genstandsmæssige", at de kan 

stimulere en virksomhed. Disse genstandsmæssige behov er de 

virkelige behov (2Q. cit. s. 88-90). Behov, der alene be

stemmes ud fra indre tilstande under bortseen fra genstan

dene, er "nøgne" abstraktioner, som må forsvinde ud af psy

kologien (2Q. cit. s. 182). 

3) Hvis Leontievs påstand skal kunne passe på sådanne menneske
lige virksomheder som at bygge en bro eller bestige et bjerg, 
må den nævnte snævre tolkning af motivet modsvares af en me
get bred tolkning af "genstanden" for virksomheden, nemlig 
også som sådanne intenderede forandringer eller produkter, 
der (endnu) kun eksisterer som objektive muligheder i konkre
te genstande. 

Hvis vi tager et eksempel som at læse en bog, tilegne sig el
ler kritisere dens tanker, må genstandsbegrebet også forstås 
langt videre end dækkende konkrete, tingslige genstande. 

I alle tilfældene er genstanden dog, hvad enten den er "stof
lig e1ler ideel", et ydre objektivt forhold, der er givet un
der konkrete betingelser. 

Endelig er det ikke genstanden i sig selv, der er motiv, men 
derimod genstanden i en forbindelse til subjektet. 

Det ville her nok være mere korrekt som hovedtilfælde at si
ge, at motivet er en forbindelse mellem genstand og subjekt, 
nemlig den forbi.ndelse, som virksomheden søger at realisere 
(intenderer). Disse terminologiske problemer vedrørende mo
ti.vbegrebet er dog ikke afgØrende for den videre fremstil
ling. 
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Leontiev hævder, at dette er tilfældet allerede for de dyri

ske behov, som forandrer sig i overensstemmelse med foran

dringerne i genstandene for dyrenes virksomhed. 

For menneskenes vedkommende antager denne lovmæssighed en 

helt ny karakter, idet genstandene og dermed behovene nu 

ikke længere blot er naturligt forekommende og udvalgte gen

stande, men er resultater af den samfundsmæssige produktion 

(22- cit. 182-4). Menneskene producerer således deres egne 

behov og dermed sig selv (QE. cit. s. 89). 

Livsvirksomheden som sådan, som en forbindelse mellem en le

vende organisme og dens omverden, er grundlæggende bestemt 

af modsætningen mellem liv og dØ~, mellem opbygning og ned

brydning af struktur og energi. I denne henseende, som ud

gangspunkt for de biologiske videnskaber over for videnska

berne om den livløse natur, er stofskiftet og dets regule

ring grundlæggende bestemmelser ved livsvirksomheden. 

Ovenfor blev fremhævet en anden grundlæggende modsæ~ning i 

livsvirksomheden, nemlig modsætningen mellem genstanden ufor 

virksomheden" og genstanden "i sig selv", i alle sine for

bindelser. Denne modsætning er udgangspunktet for virksomhe

den ikke blot som livsvirksomhed i almindelighed, men speci

elt som grundlaget for det psykiske. 

F.eks. er en næringskilde umiddelbar genstand for en orga

nismes konsummatoriske virksomhed. Samtidig er denne næ

ringskilde imidlertid også genstand for en uendelighed af 

andre forbindels~r, der determinerer den, men som ikke umid

delbart er genstand for organismens virksomhed. Organismens 

aktive forhold til genstanden indskrænker sig til visse af 

dens egenskaber, i dette tilfælde f.eks. dens næringsværdi. 

Men da organismen ikke aktivt forbinder sig med alle gen

standens andre egenskaber og betingelser, behersker organis

men kun genstanden i ringe grad og er passivt overladt til 

omgivelsernes "luner". 
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Ved imidlertid at forbinde sig med disse andre forhold, 

hvortil virksomhedens umiddelbare genstand er forbundet, ved 

altså at indgå i sådanne "middelbare" forbindelser, kan or

ganismen udvide sin aktive beherskelse af genstanden. Såle

des transformeres genstanden "i sig selv" mere og mere til 

genstand "for virksomheden", Denne transformation drevet af 

modsætningerne i virksomheden (modsætningerne mellem den 

faktiske og den mulige beherskelse af genstanden) er grund

mekanismen i det psykiskes opståen og udvikling. Idet nemlig 

organismen middelbart forbinder sig med virksomhedsgenstan

den, sker der samtidig en aktiv genspejling af den objektive 

sammenhæng mellem egenskaber i omverden. Denne subjektive 

genspejling af den objektive realitet er selve det psykiskes 

væsen. Det er altså den samme modsætning i virksomheden, der 

bestemmer det psykiskes væsen og dets opståen og udvikling. 

Derfor må studiet af det psykiske også være et studium af 

det psykiskes udvikling. 

Leontiev understreger nØdvendigheden af at tage udgangspunkt 

i det psykiskes udvikling for at forstå dets væsen, for at 

bryde vilkårligheden og cirkulariteten, der har kendetegnet 

hidtidige forsøg på en bestemmelse af det psykiske både i 

den kapitalistiske og den socialistiske verden (Problemer i 

det psykiskes udvikling, s. 406). Denne udvikling må omfatte 

både fylo-, socio- og ontogenesen. 

Det fælles udgangspunkt for forståelsen af psyken i dens 

fylogenetiske, sociogenetiske og ontogenetiske udvikling er 

forståelsen af det psykiske som en nØdvendig funktion, for 

at individet kan realisere sin forbindelse til omverden i 

den tilsvarende livsproces eller virksomhed. 

Nu opstår det psykiske ikke tilfældigt på et bestemt udvik
lingstrin, men derimod nødvendigt og lovmæssigt. Hvordan bli-, 
ver denne opståen nØdvendig? Svaret på dette spørgsmål er li
getil. Hvis det psykiske ikke er en ren subjektiv fremtrædel
se, men en egenskab, der har reel betydning i livet, hvis det 
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ikke kun er et epifænomen i de objektive processer, så bliver 
nØdvendigheden af dets opståen bestemt af selve livets udvik
ling, hvis komplicerede betingelser fordrer organismernes ev
ne til at genspejle den objektive realitet i form af simple 
sansninger. Det psykiske forener sig ikke simpelthen med or
ganismernes livs funktioner, men udgØr - idet det opstår i lØ
bet af deres udvikling - begyndelsen til en kvalitativ ny 
form for liv, et liv, der er kendetegnet af evnen til at gen-
spejle den objektive realitet. (~. s. 92-3). 

Det psykiske er altså individets evne til (subjektivt) at 

genspejle den objektive realitet. Denne genspejling viser 

sig først i artshistorien som simpel sansning, men udvikler 

sig til stadigt højere former gennem, den gensidige, men mod

sætningsfulde betingethed, der karakteriserer livsvirksom

heden og genspejlingsfunktionen. 

I det øjeblik, hvor en ny genspejlingsform opstår, åbner der 
sig nye muligheder for virksomheden, der hjælper den til en 
hØjere struktur. Dermed viser der sig en ny modsigelse mellem 
virksomhed og genspejling, denne gang dog på et hØjere ni
veau. (op. cit. s. 303). 

Genspejling er altså et grundbegreb i Leontievs psykologi. 

Lettest er det nok at forstå dette begreb, hvis man først 

anskuer det i dets mest almene betydning, nemlig som mate

riens almene egenskab at vise nye egenskaber i nye forbin

delser, og på denne måde "genspejle" disse forbindelser. 

Den psykiske genspejling er både en speciel form af denne 

almene genspejling og samtidig et resultat af den i kraft af 

livsvirksomheden som en speciel forbindelse. 

Det særlige ved den psykiske genspejling i modsætning til 

den ikke-psykiske genspejling er, at den netop regulerer og 

formidler et individs livsvirksomhed, livsprocesser i for

hold til en genstand, og at den gør det på en måde, der er 

adækvat i den forstand, at forbindelsen til genstanden rea

liseres i overensstemmelse med (under udnyttelse af og under 

hensyntagen til) de objektive sammenhænge, genstanden indgår 

i, og de objektive betingelser, hvorunder den findes. 

Ved overgangen til levende sansedygtig materie forandrer gen
spejlingen sig .... Ved direkte og umiddelbare stofskiftepro-



- 211 -

cesser afhænger organismens dynamiske tilstande kun af dens 
sammenhæng med indvirkningens egenskaber. Ved middelbare 
livsprocesser derimod tilhØrer de med dem forbundne tilstande 
godt nok subjektet, men de bliver formidlet af organismen 
gennem de objektive sammenhænge mellem flere omverdensegen
skaber. Disse sammenhænge bliver objektiveret og får karakter 
af en subjektiv genspejling af omverdenens objektive egenska
ber. (~. dt. s. 121-2). 

Men samtidig med fremhævelsen af det karakteristiske ved den 

særlige psykiske genspejling er det nØdvendigt at fremhæve 

dens karakter af almen genspejling. Den psykiske genspejling 

er ikke en "indre" egenskab ved individet, men netop en e

genskab, der kun findes i en forbindelse, i et forhold, som 

individet indgår i. 

Leontiev udtrykker dette på denne måde: 

Går man ud fra subjektets materie, så viser den psykiske gen
spejling sig kun som en særegen tilstand ved denne materie, 
som hjernefunktion. Går man ud fra subjektets forhold til 
dets omverden. så er den psykiske genspejling en afbildning 
af den objektive realitet. (op. cit. s. 391). 

Det må fremhæves, at genspejlingen aldrig er fuldstændig, 

aldrig udtømmer den uendelighed af sammenhænge, hvori en 

genstand indgår. Dernæst at den psykiske genspejling som al

lerede sagt gennemlØber en række udviklingstrin karakterise

ret af stadigt stigende adækvathed, af genspejlingen af sta

digt flere objektive sammenhænge og betingelser. 

Vi har ovenfor søgt at fremstille Leontievs forståelse af 

det psykiske alment, således som det er fælles for dyr og 

mennesker. Svarende hertil definerer Leontiev psykologien 

helt generelt som 

En konkret videnskab om fremkomsten, funktionen og strukturen 
af den psykiske genspejling af virkeligheden, som formidler 
individernes li v. (Tiitigkei t, Bewu[3tsein, Personlichkei t. 
s. 17. min oversættelse). 

Med denne definition er det i princippet lykkedes at afgræn-
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se psykologiens genstand4), så at den opfylder kravene om 

konkrethed, almenhed og specifitet. 

At genstanden (eller genstandsområdet) er almen, fremgår af 

selve den kategoriale definition "psykisk genspejling af 

virkeligheden", hvor den psykiske genspejling er defineret 

ved formidlingen af organismens forbindelse til virksomheds

genstanden og er en almen funktion, som kan genfindes hos 

mennesker og alle højere dyr. 

At genstanden er konkret, fØlger af, at det er selve de kon

krete forbindelser mellem organismerne og deres omverden, 

der studeres i deres modsætningsfulde udvikling. 

Om endelig genstanden er specifik,·er et spørgsmål, der ikke 

kan besvares på samme korte og principielle måde som de to 

forrige spørgsmål. Afgrænsningen over for fysiologien er 

klar nok, for så vidt vi afgrænser fysiologien til kun at 

omhandle organismens indre organisation. Dermed er dyrepsy

kologien klart specifik. 

For humanpsykologiens vedkommende rejser sig spørgsmålet om 

afgrænsningen over for andre humanvidenskaber (f.eks. sprog

videnskab, pædagogik) og samfundsvidenskaberne. Dette vendes 

der tilbage til i forbindelse med en diskussion af humanpsy

kologien. 

Med udgangspunkt i denne definition og i den historiske me

tode, der er skitseret ovenfor, kan det psykiske udforskes i 

sin fylogenetiske, sociogenetiske og ontogenetiske udvik

ling. 

4) Det vil her sige det forenede område for dyrepsykologi og hu
manpsykologi afgrænset over for andre videnskaber. 
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Det viser sig derved, som det skal uddybes nedenfor, at det 

psykiske allerede hos dyrene gennemløber en række kvalita

tivt forskellige udviklingstrin, svarende til forskellige 

trin i den fylogenetiske udvikling. 

Hos mennesket derimod forandrer virksomheden og dermed den 

psykiske genspejling sig imidlertid radikalt i forhold her

til, således at det er berettiget at sige, at humanpsykolo

gien i forhold til dyrepsykologien er en helt ny videnskab 

med sin specifikke genstand. 

Det er karakteristisk for Leontievs metode i IIproblemer i 

det psykiskes udvikling", at han for det første forsøger en 

præcis afgrænsning af "det psykiske" som en særlig egenskab 

ved materien, som han følger i dens modsætnings fulde opståen 

og udvikling i dyrenes og menneskenes liv, fylogenetisk, so

ciogenetisk og ontogenetisk, kort sagt historisk. 

Afgrænsningen af den psykologiske videnskab giver så at sige 

sig selv ud fra denne almene bestemmelse af det psykiske og 

fra almindelige materialistiske principper for dets udforsk

ning. 

For det andet bliver Leontievs fremstilling af menneskenes 

udvikling i denne genetiske, historiske sammenhæng nu en 

"antropologi", en forklaring af menneskenes særlige væsens

træk. 

Og Leontiev lader igen spørgsmålet om afgrænsningen af en 

humanpsykologi være en ukompliceret og stiltiende følge af 

på den ene side den almene afgrænsning af psykologien og på 

den anden side antropologien. Dette viser sig blandt andet 

ved, at spørgsmålet om almene materialistiske metoder i psy

kologien, spørgsmålet om menneskenes særlige væsen (antropo

logien) og spørgsmålet om humanpsykologiens genstand og op

gaver ikke stilles som særskilte spørgsmål, men umærkeligt 
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glider over i hinanden. En argumentation vedrØrende det ene 

spørgsmål leder uden videre til konklusioner vedrørende det 

andet o.s.v. 

Denne sammenkædning er på sin vis berettiget. Spørgsmålene 

om den almene afgrænsning af psykologien og om antropologien 

har naturligvis konsekvenser for spørgsmålet om afgrænsnin

gen af en humanpsykologi. Problemet består snarere ir at 

sammenkædningen foretages så implicit, at man derved ikke 

får øje på det afgørende spørgsmål om, hvorvidt humanpsyko

legien kræver yderligere bestemmelser end de alment psykolo

giske og de antropologiske. 

Vi så jo i Leontievs forklaring af det psykiskes opståen, at 

der derved opstod en fundamental ny bevægelses form i materi

en, et nyt system af forbindelser, der gjorde, at psykologi

en ikke bare kunne ses som et specialstudium inden for bio

logien, men netop som en ny grundvidenskab med en ny almen 

genstand. 

Det tilsvarende spørgsmål om, hvorvidt humanpsykologien er 

et specialstudium inden for psykologien alment, eller hvor

vidt den på sarrune måde er en helt ny grundvidenskab med en 

ny almen genstand, rejses derimod ikke eksplicit i "Proble

mer i det psykiskes udvikling". Det er påfaldende, at spørgs

målet i den grad henlægges til antropologiens afgØrelse, at 

når den psykologiske videnskab diskuteres ved navns nævnel

se, er det som regel ikke eksplicit, om det nu drejer sig om 

psykologien i almindelighed eller om hurnanpsykologien. 

I sit seneste hovedværk ItTatigkeit, Bewu~tsein, Personlich

keitH beskæftiger Leontiev sig med humanpsykologiens proble

mer, og han forsøger der en mere principiel, "logisk" af

grænsning af humanpsykologien på baggrund af en mere præcis 

antropologi, idet han nu gør opmærksom på de nye "system

egenskaber" ,. som den menneskelige personlighed erhverver 

(til forskel fra dyret) i kraft af sin samfundsmæssighed: 
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o •• personligheden [fremtræder} uvægerligt som et individ, 
der er blevet kompliceret gennem samfundet, men ikke som et 
omformet individ, derimod som et individ, som har fået nye 
systemegenskaber i samfundet. Men netop i disse dets "over
sanselige!1 egenskaber udgør det genstanden for den psykolo
giske videnskab. (~. Clt. s. 218, min oversættelse). 

Det er en sådan mere principiel, "logisk" afgrænsning af hu

manpsykologiens genstand som en ny almen bevægelsesform i 

materien, der skal forsøges i denne afhandling. Det betyder 

ikke, at bestemmelsen er apriorisk og uden forbindelse med 

det historisk-antropologiske. Tværtimod består en af afhand

lingens hovedpointer i en tæt sammenkædning af disse to be

stemmelser (det logiske og det historiske), uden at de dog 

identificeres. 

Derefter rejser sig naturligvis spørgsmålet om, hvorvidt det 

så overhovedet er berettiget at tale om "psykologien al

ment", altså om dyre- og humanpsykologien i forening som en 

enkeltvidenskab, da humanpsykologien ikke længere kan ses 

som et specialtilfælde af en sådan "psykologi". 

Efter det ovenstående vil det være rigtigere at sige, at dy

repsykologien og humanpsykologien har hver sin almene gen

stand, men at deres konkrete genstandsområder delvis over

lapper hinanden (har et fællesområde) . Disse meget komplice

rede spØrgsmål kan dog ikke udredes nærmere her. 

Foreløbig vil vi derfor fØlge Leontievs materialistiske un

dersøgelse af det psykiske i dets udvikling for siden at 

vende tilbage til spørgsmålet om humanpsykologiens genstand. 

Vi vil først redegØre for visse hovedtræk i Leontievs frem

stilling af den psykiske genspejlings fylogenetiske udvik
ling. 5) 

5) Fylogenesen eller den fylogenetiske udvikling vil sige den 
artshistoriske udvikling. Når vi taler om menneskets (eller 
specielt den menneskelige psykes) fylogenetiske udvikling i 

forts. 
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DEN ELEMENTÆRE SENSORISKE PSYKES STADIUM 

Helt primitive organismer reagerer kun på sådanne indvirk

ninger fra omverdenen, SOm har umiddelbar betydning for de

res livsprocesser, som har umiddelbar biologisk mening i Le

ontievs terminologi. Det drejer sig f.eks. om "irritabili

tet" over for lys og kemiske påvirkninger. 

På dette udviklingstrin er der endnu ikke tale om psykisk 

liv. Organismen kan reagere adækvat på selve den biologisk 

meningsfulde indvirkning, kan f.eks. bevæge sig retningsbe

stemt i relation til gradienter i koncentrationen af lys og 
oplØste næringsemner (henholdsvis såkaldt fototaksi og kemo

taksi). Men organismen er uden mulighed for aktivt at orien

tere sig i forhold til objektive forhold, der har biologisk 

mening for den, men som ikke umiddelbart og aktuelt indvir

ker på den. 

Denne begrænsning er delvis overvundet på det næste trin i 

udviklingen, den elementære sensoriske psykes stadium, hvor 

organismen nu også formår umiddelbart at reagere på indvirk

ninger, der ikke selv har biologisk mening for organismen, 

Note 5) fortsat 

snæver forstand, tænker vi på de direkte afstamningslinier, 
vi kan fØre tilbage fra mennesket til de fØrste og mest pr i
m1t1ve organismer på jorden. De direkte vidnesbyrd om disse 
afstamningslinier og om repræsentanternes psyke er dog spar
somme. 

Det er imidlertid en almindelig antagelse, at der er væsent
lige ligheder mellem på den ene side de forskellige arter i 
afstamningslinierne og på den anden side en række nulevende 
dyrearter, således at det komparative studium af de nulevende 
dyrearters psyke indirekte får karakter af fylogenetiske un
dersøgelser. 

Forudsætningerne for en sådan antagelse og de komplicerede 
problemer, der i øvrigt knytter sig til afstamningslæren, 
skal ikke omtales yderligere her. Det væsentlige i nærværende 
sammenhæng er. at den nævnte antagelse er en stiltiende for
udsætning for Leontievs arbejde. 
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men som er objektivt forbundet med indvirkninger, der har u

middelbar biologisk mening. 

på denne måde formidler disse fØrste "neutrale" indvirknin

ger organismens forbindelse til de biologisk meningsfulde 

indvirkninger og "overtager" dermed disses mening, bliver 

signal for dem. 

Betingelserne for etableringen hos det enkelte individ af en 

sådan sensibilitet er både indre og ydre, er baseret på ge

netisk overført beredskab og på individuel tilpasning. 

også for sensibiliteten som en udviklet artsegenskab er der 

både ydre og indre betingelser. 

Sensibiliteten opstår, så snart organismen går over fra en 
homogen til en heterogen omverden. Dermed antager også orga
nismens tilpasning, der altid er en genspejling af egenskaber 
i omverdenen, form af en genspejling af de indvirkende om
verdenskendetegn i deres objektive sammenhænge og forbindel
~. (Problemer i det psykiskes udvikling, s. 115). 

Overgangen fra den oprindelige irritabilitet til dens særegne 
form, som vi kalder sensibilitet, fuldbyrdes på den ene side, 
idet organismen træder i stadig mere komplicerede og mangfol
dige sammenhænge med omverdenen, og på den anden side, idet 
organernes funktion bliver differentieret, så nogle af dem 
bliver til specialiserede sensibilitetsorganer med snævert 
afgrænsede opgaveområder. (op. s. 114). 

Sensibilitetens opståen betyder altså en genspejling i orga

nismen af objektive sammenhænge i omverdenen, en genspej

ling, som regulerer organismens livsvirksomhed, og betyder 

dermed ifØlge Leontiev et begyndende psykisk liv. 

Som allerede nævnt er virksomheden ifølge Loentiev på et

hvert niveau modsætningsfuld begrundet i modsætningen mellem 

virksomhedsgenstanden som genstand for virksomheden og virk

somhedsgenstanden som konkret genstand i sine uendeligt man

ge determinerende forbindelser og den deraf fØlgende util

strækkelighed i individets beherskelse af genstanden. 
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på den sensoriske psykes niveau er virksomheden helt alment 

modsætnings fuld , fordi de genspejlede objektive sammenhænge 

jo kun kan udgøre en del af de objektive sammenhænge, der 

determinerer genstanden, og derfor er betingede af variable 

forhold, som ikke selv genspejles i organismen. Denne almene 

modsætning i virksomheden er i princippet uovervindelig og 

går igen også på de senere udviklingstrin. 

Imidlertid kan modsætningerne i virksomheden også analyseres 

i en række mere specifikke modsætninger, der er karakteri

stiske for de enkelte trin i den artshistoriske udvikling, 

og som en for en overvindes, efterhånden som arterne bevæg,er 

sig fra et udviklingsstadium til det næste. 

De arter, der befinder sig på den sensoriske psykes stadium, 

f.eks. orme, krebs, insekter og fisk, er ifØlge Leontiev 

specielt karakteriseret ved, at de endnu ikke kan skelne 

mellem på den ene side de objektive sammenhænge, der består 

imellem forskellige indvirJminger fra den samme genstand6) 

og på den anden side de sammenhænge, der består imellem ind

virkninger fra forskellige, men sammenbragte genstande. Den

ne modsætning er fØrst overvundet på det næste stadium i ud

viklingen. 

Inden for den sensoriske psykes stadium kan der også skelnes 

mellem forskellige udviklingstrin. Således er insekterne ik

ke engang i stand til at reagere på et kompliceret, samti

digt mønster af indvirkninger fra en genstand, men kun på 

enkelte dele deraf ad gangen (2E. cit. s. 268). 

Fisk derimod kan reagere på sådanne komplicerede mønstre og 

kan også i højere grad end insekterne tilpasse sig til skif

tende sammenhænge mellem indvirkningerne i omverdenen. 

6) Som hoved tilfælde tænkes der her på tingslige genstande. Men 
som det skal diskuteres lidt senere, er det her anvendte gen
s tands begreb ikke entydigt. 
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De er imidlertid ikke i stand til den hurtige tilpasning, 

der følger af at kunne "knytte" indvirkningerne til forskel

lige genstande. Det sker først på næste udviklingsstadium. 

F.eks. refererer Leontiev et forsøg, hvor en forhindring, 

der spærrer for den lige vej til en fisks foder, bliver 

fjernet, således at den visuelle indvirkning fra forhindrin

gen ophØrer. Imidlertid forbinder fisken ikke dette med, at 

den mekaniske forhindring er fjernet. Den svØmmer i lang 

tid, som om forhindringen bestod. 

Fisken formår kun at genspejle en sum af enkelte egenskaber 

(9E. cit. s. 272). Dette er ifølge Leontiev netop det karak

teristiske ved den elementære sensoriske psykes stadium. 

Denne særlige modsætning eller begrænsning i virksomheden er 

imidlertid delvis ophævet på det næste trin i udviklingen af 

den psykiske genspejling. 

DEN PERCEPTIVE PSYKES STADIUM 

Det næste trin i psykens fylogenetiske udvikling, på hvilket 

de fleste fugle og pattedyr befinder sig, er karakteriseret 

ved, at individet nu kan genspejle de egenskaber, der for

enes i en given genstand, som et samlet hele og kan skelne 

dette fra den sammenhæng, der kan bestå mellem egenskaber 

ved forskellige genstande. 

Eksempelvis vil et pattedyr, som har lært at omgå en forhin

dring for at komme til sin fØde, i modsætning til fisken 

straks ved fjernelse af forhindringen ændre sin adfærd og gå 

den direkte vej til føden. Tilsvarende vil pattedyret også 

være i stand til at omgå forhindringen i en situation, hvor 

det ikke skal finde sin føde, men f.eks. flygte fra en fare. 

Pattedyret viser altså i sin adfærd, at det kan erkende fØ

den og forhindringen som to adskilte genstande. 
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Sagt på en anden måde kan individet nu skelne mellem den 

genstand, som virksomheden retter sig imod, og "de betin

gelser, hvorunder den pågældende genstand objektivt er givet 

i omverdenen" (QE.. cit. s. 280). 

Virksomheden har dermed fået en ny plasticitet, idet den nu 

umiddelbart kan forandre sig, når genstanden er givet under 

nye betingelser. Virksomheden kan altså indrette sig efter 

og genspejle de betingelser, hvorunder genstanden er givet, 

abstraheret fra selve genstanden. 

Vi vil betegne denne særegne side ved virksomheden eller det
te særegne system i virksomheden, der modsvarer betingelser
ne, hvorunder den til virksomheden animerende genstand er gi-
vet, som operation. (~. s. 281). 

Det er dog værd at bemærke, at begrebet "operation" ikke er 

helt præcist afgrænset ved denne definition. Dette hænger 

igen sammen med, at Leontievs begreb om "genstand" ikke er 

helt eksplicit7 ). på den ene side tyder f.eks. forsØget med 

fisken og det tilsvarende modeksempel med pattedyrs klare 

skelnen mellem virksomhedsgenstand og forhindring (~ cit. 

s. 280-1) på, at dyrene nærmer sig et "tingsbegreb", hvor 

dyrene reagerer på indvirkninger som egenskaber ved ting, 

altså ved konkrete enkeltgenstande, og at dyrets skelnen 

mellem virksomhedsgenstanden og dens betingelser derfor sim

pelthen er en skelnen mellem ting, mellem adskilte uafhængi

ge konkrete enkeltgenstande. 

7) Den ovennævnte manglende eksplicitet i brugen af begrebet 
"genstand!! hos Leontiev, og i Øvrigt også i den nærværende 
tekst (jfr. note herom 1. fØrste kapitel), kan give anledning 
til en del uklarheder. Snart betyder "genstand" en konkret 
enkeltgenstand (ting), snart visse almene egenskaber i omver
denen. Det eneste fælles kan synes at være, at der tales om 
en del af den objektive virkelighed. 

Hertil er at sige, at det som regel fremgår (i hvert fald 
burde fremgå) af sammenhængen, hvad der menes, selvom der 
sikkert også er steder, hvor en større afklaring og præcision 
var mulig og gavnlig, om end vanskelig. 

forts. 
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på den anden side viser Leontievs brug af begrebet "opera

tion" - også i andre sammenhænge end vedrørende den percep

tive psykes stadium - at adskillelsen mellem virksomhed og 

operation, svarende til den teoretiske skelnen mellem gen

stand og betingelser, ikke svarer til en adskillelse mellem 

en ting og andre ting. 

Note 7) fortsat 

Der ligger imidlertid en pointe i den manglende· eksplicitet, 
som ikke må overses. 

Som nævnt ovenfor er der altid den modsigelse i enhver gen
stand, at den på den ene side bestemmes i en bestemt sammen
hæng, f.eks. som objekt for en virksomhed, altså igennem vis
se af sine egenskaber (relativt alment og abstrakt), og på 
den anden side også altid er konkret, d.v.s. givet i sin uen
delighed af bestemmelser. 

En terminologi, der alene hæftede sig ved den ene af disse 
"siderIt ved en genstand, ville fjerne den reelle dynamik i 
alle udsagn om genstandens betydning for individernes liv. 

Det er netop sammenhængene, forbindelserne, der skal fremhæ
ves i udsagnene og derigennem bestemme de indgående begreber. 

Når udsagnene ikke derved bliver cirkulariteter, skyldes det 
netop, at de realiteter (f.eks. genstande), som begreberne 
viser hen til, er virkeligt eksisterende og altid er bestemt 
af andre sammenhænge end den, der fremhæves i udsagnet. 

Man ser derfor, at der i lØbet af fremstillingen af f.eks. 
den fylogenetiske udvikling også sker en begrebs- eller kate
gori-udvikling, ved at stadig nye sammenhænge fremhæves. Det 
te er et nødvendigt træk ved en dialektisk videnskabelig ar
bejdsmåde, hvormed dog ikke er påstået, at den er lykkedes 
overalt i dette arbejde. 

Denne arbejdsmåde kan virke fremmedartet på en læser, der er 
opdraget i en anden tradition. Det ligger i den almindelige 
videnskabelige opdragelse, som vi kender den, at de begreber, 
der bruges i en videnskabelig fremstilling, skal være define
rede uafhængigt af de empiriske fund, som skal fremstilles. 

Det er naturligvis et fornuftigt princip i den forstand, at 
det bØr følges, så langt det kan lade sig gøre. Det kan og 
bør det f.eks. i de tilfælde, hvor de empiriske kendsgernin
ger, der skal fremstilles, ikke består i opdagelsen af nye 
lovmæssigheder, men alene så at sige består i en kvantitativ 
udfyldning af kendte love, hvilket jo kan være væsentligt 
nok. 

forts. 
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Virksomhedsgenstanden og dens betingelser kan i Leontievs 

terminologi godt være forskellige egenskaber ved den samme 

ting. 

Note 7) fortsat 

Men i andre tilfælde~ hvor der skal redegØres for egentligt 
nye lovmæssigheder, kan princippet ikke gennemfØres fuldtud. 
Hvis det alligevel forsØges, vil det uundgåeligt betyde~ en
ten at man på metafysisk vis bortreducerer det kvalitativt 
nye, eller omvendt, at man på aprioristisk måde forudsætter 
det nye som allerede kendt. 

I en gennemgang af arbejder fra den såkaldte berlinerskole, 
der er elever af Leontiev, har Henrik Poulsen (undervisnings
notat, Psykologisk Institut, febr. 1978) fremhævet, hvorledes 
denne skole netop generelt bryder med det nævnte princip. 

Den mere dialektiske arbejdsmåde er nok især uvant for mange 
forskere inden for human- og samfundsvidenskaberne. I modsæt
ning til udbredte fordomme er den dialektiske arbejdsmåde 
nemlig almindelig - omend ikke altid ekspliciteret - i natur
videnskaberne. 

Et eksempel er Einsteins fremstilling af den specielle re la
tl.vl.tetsteori. hvor begreberne "tidl! og "rum" først optræder 
i deres "klassiske" betydning givet ved den sannnenhæng. der 
svarer til langsomme bevægelser, og senere optræder i genera
liseret "relativistisk" betydning givet ved den sammenhæng, 
der omfatter den nye empiriske erfaring om lyshastighedens 
konstans i ethvert uaccelereret bevægelsessystem (Se J. Mam
men: Udledning af Lorentz-transformationen. I: L. Hem: Empi
riproblemet II. København: Rhodos, 1980, s. 271-8). 

(Einstein så selv sin opdagelse som en endelig afvisning af 
en kantiansk naturforståelse). 

Det, der sikrer en sådan fremstilling imod cirkularitet, er 
den fælles realitet, som der henvises til med både de tlklas
siske" og de "relativistiske" begreber, et forhold, som i fy
sikken udtrykkes ved, at begreberne "korresponderer1!. (Se og
så Bohrs diskussion af dette dialektiske korrespondens begreb 
i "Atomfysik og menneskelig erkendelse H • København: J.H. 
Schultz Forlag, 1957). 

De eksakte videnskabers forsknings- og fremstillingsproces er 
nØdvendigvis dialektisk. Og når man f.eks. er ved at fortviv
le over at læse Marx, skal man altså huske på, at dialektik
ken er en nødvendighed også ved ethvert sådant forSØg på at 
gøre samfunds- og humanvidenskaberne eksakte. 

Den populære forestilling om en modsætning mellem eksakthed 
og dialektik er ikke holdbar. 
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Virksomhedsgenstanden er nemlig de egenskaber ved en ting, 

der har biologisk mening for individet. Genstandens betin

gelser er derimod de egenskaber ved genstanden, eller ved 

genstandens objektive sammenhæng, der influerer på realise

ringen af virksomheden. 

Operationen er så den særlige måde, virksomheden gennemføres 

på, som genspejler og er i overensstemmelse med betingelser

ne. 

Operationerne er derfor et udtryk for virksomhedens regule

ring snarere end for virksomhedens retning, der netop er be

stemt af de biologisk meningsfulde indvirkninger, umiddelba

re eller middelbare (signaler). En sådan regulering finder 

imidlertid allerede sted på den elementære sensoriske psykes 

stadium (~. cit. s. 261). 

Men hvad er det da, som dyrene specielt kan på den percepti

ve psykes stadium? Hvorved adskiller operationerne på dette 

stadium sig fra reguleringerne på den elementære sensoriske 

psykes stadium? Som sagt ikke ved, at dyrene på dette niveau 

har nået et konkret genstandsbegreb. 

Derimod er de begyndt at mestre en vis fri kombinatorik, 

hvad angår reaktion på forskellige mønstre af indvirkninger, 

med en deraf følgende radikal udvikling af plasticitet i 

virksomheden, jfr. eksemplet med føden og forhindringen. 

Således er dyrene nu i stand til under udnyttelse af denne 

frie kombinatorik at Hoverføre" operationer indlært i en 

virksomhed til en anden virksomhed, i eksemplet fra en fØde

søgende aktivitet til en flugt. 

Samtidig med denne overføring sker der en begyndende almen

gørelse i den psykiske genspejling og en tilsvarende begyn

dende abstraktion af fælles "betingelser ti (,S?E. cit. s. 288). 
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Som det gjaldt for udviklingen af den elementære sensoriske 

psyke, har også den fylogenetiske udvikling af den percepti

ve psyke både ydre og indre betingelser. Overgangen til det

te stadium i udviklingen hænger således ifØlge Leontiev sam

men med overgangen til livet på fastlandet. Hvad angår de 

indre betingelser, er overgangen afhængig af en række anato

misk-fysiologiske forandringer (Qp. clt. s. 281). 

De nævnte anatomisk-fysiologiske forandringer hænger sammen 

med udviklingen af specialiserede sanseorganer, receptorer t 

med udviklingen af de motoriske færdigheder, der bygges op 

af operationerne, og endelig med de nye komplicerede forbin

delser mellem disse systemer, der dannes i hjernen. Først og 

fremmest drejer det sig om en udvikling af det visuelle sy

stem og af hjernebarken. 

Også på den perceptive psykes stadium er genspejlingen, som 

det følger af det allerede sagte, ufuldstændig og modsæt

ningsfuld. 

Specielt er dyret på dette trin endnu ikke i stand til at 

genspejle genstandenes objektive indbyrdes funktionelle re

lationer. 

Det mestrer således endnu ikke i forestillingen at skille og 

rekombinere indvirkende genstande og derved "tænke ud overt! 

den umiddelbart givne situation. 

En egentlig tænkning og problemløsning er således ikke mulig 

på dette trin. 
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INTELLEKTETS STADIUM 

på dette næste trin i udviklingen er generalisationen af 

genstandenes egenskaber, der indledtes på den perceptive 

psykes stadium, nu udviklet så langt, at den er blevet ab

straheret fra den konkrete motoriske virksomhed. Dyret kan 

nu se en genstands lejlighedsvise, men dog objektive, funk

tionelle relation til en anden genstand, inden genstandene 

er bragt sammen i virkeligheden. 

Dyret kan derfor inden for en konkret virksomhed, en "opga

vesituation", begynde at se en genstands objektive brugbar

hed i forhold til andre genstande og ikke blot genstandenes 

egne umiddelbare eller middelbare konstante subjektive me

ning. Det kan derfor lØse"opgaver som Kohlers berømte aber, 

der stablede kasser for at kunne nå bananer, hentede pinde 

til det samme formål etc., altså opgaver med en forberedel

sesfase og en fuldbyrdelsesfase. Og dyret er i stand til i 

et vist omfang at overføre en operation til en anden tilsva

rende situation. 

IfØlge Leontiev har antropoiderne (menneskeaberne) nået det

te udviklingstrin. Desuden nævner han visse forformer hos 

f.eks. hunde og vaskebjørne. 

De ydre betingelser nævnes ikke, men derimod visse indre, 

anatomisk-fysio:Logi,ske. forandringer i hjernen. Dertil må nok 

føjes, at en forudsætning for det intellektuelle stadium må 

være, at dyret faktisk er i stand til motorisk at bringe 

genstande i en vis, ret præcis indbyrdes indvirkning. Dette 

muliggøres for antropoidernes vedkommende af deres hØjtud

viklede hånd og deres præcise nærsyn. 

Intellektets stadium betegner det højeste psykiske udv~k

lingstrin hos dyrene og er en forform til den menneskelige 
tænkning. 
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I modsætning til menneskets intellektuelle virksomhed er dy

rets virksomhed dog helt styret af den konkrete opgave, 

f.eks. i eksemplet ovenfor at få fat i bananen. Den spire 

til redskabsbrug, der ses, er altså kun "ad hoel!. En generel 

forberedelse, en opsøgning eller tildannelse af et redskab 

til alment senere brug, ses endnu ikke på dyrenes niveau. 

Virksomheden er også endnu bundet til det umiddelbart sanse

ligt tilstedeværende. E~ tænkning i ordets egentlige betyd

ning, nemlig en ubevidst genspejling af virkeligheden med 

dens objektive egenskaber, relationer og sammenhænge, hvori 

der også findes objekter, der ikke er umiddelbart tilgænge

lige for den sanselige erkendelse H (Q,E.. cit. s. 327), fore

kommer først hos menneskene. 

Dyret er stadig helt indfanget af sine ydre og indre biolo

gisk-naturlige forudsætninger (~. cit. s. 305). 

Dets virksomhed er som sit væsentligste kendetegn stadig 

blot en tilpasning til den givne omverden (~. cit. s. 302). 

En tilpasning, som dels realiseres i en fylogenetisk udvik

ling, hvis resultater overfØres via arveanlæggene, og dels 

realiseres i det enkelte individs individuelle tilpasning 

til sine specielle omgivelser. 

Dernæst er dyrets virksomhed instinktivt-biologisk i den 

forstand, at selvom dets behov kan antage forskellige for

mer ved at forbindes med forskellige tilfredsstillelsesgen

stande, så kan der ikke hos dyret opstå egentligt nye behov 

(212. cit. s. 304). 

Dyrets virksomhed og dets genspejling af omverdens egenska

ber kan ikke abstraheres fra den konkrete behovstilfreds

stillelse, fra den biologiske meningssammenhæng, som den 

indgår i. Dyrets genspejling af virkeligheden er altid "ad 

hocU-præget. 
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I modsætning til mennesket er der hos dyret ingen konstant, 
objektiv-'genstandsmæssig genspejling af virkeligheden. (op. 
cit. s. 305). --

Det samme forhold viser sig også ved, at dyret ikke i sin 

virksomhed kan abstrahere fra genstandens direkte eller in

direkte subjektive biologiske mening, altså meningen for det 

pågældende individ. Dyret kan ikke erkende den objektive og 

almene betydning, som en genstand har for arten som sådan 

eller for bestemte artsfæller. Selv aber påstås på denne må

de at være ude af stand til at hjælpe hinanden, ude af stand 

til samarbejde om en given opgave. Dyrene kan ikke erkende 

hinanden (og langt mindre sig selv) som subjekter, men for

holder sig til hinanden som til andre objekter. 

Dyret kan ikke skelne, ikke abstrahere, genstanden for en 

given virksomhed fra selve virksomheden. Genstanden erkendes 

endnu ikke som konkret genstand med objektive egenskaber ud 

over dem, der er inddraget i den aktuelle virksomhed. 

Dyret har altså ingen erkendelse af modsætningen mellem sub

jekt og objekt i virksomheden, ingen forståelse af virksom

heden som forbindende to relativt selvstændige instanser, 

der har en eksistens ud over den aktuelle forbindelse. 

"Dyret", skriver Marx, It'forholder' sig ikke til noget og 
(forholder sig] overhovedet ikke"8) (.9..12.' cit. s. 307). 

Det følger direkte heraf, at dyrets kommunikation aldrig kan 

få karakter af "sprog", at lydene aldrig kan få et objektivt 

indhold, en konkret genstandsmæssig betydning. 

8) Marx: Den tyske ideologi. KØbenhavn: Rhodas, 1974, s. 38; 
Marx: Økonomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 
103; Marx/Engels: Werke 3, Berlin (DDR): Dietz Verlag, 1965-
75, s. 30. ----
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MENNESKETS PSyKISKE GENSPEJLING. 

Udviklingen af menneskets særegne psyke betegner en fortsæt

telse af den dyriske psykes udvikling. Men, som vi skal se, 

betegner den også et radikalt brud med den dyriske, biologi

ske udviklings love. Mennesket tilpasser sig ikke længere 

blot den givne natur, men skaber sine livsbetingelser i en 

historisk proces. 

Lad os fØrst se på udviklingen af den menneskelige psyke som 

en fortsættelse af dyrenes udvikling, som den er beskrevet 

ovenfor. 

Det væsentligste særkende ved menneskets psykiske genspej

ling er, at den nu omfatter en bevidst genspejling, hvilket 

i denne sammenhæng med Leontievs ord vil sige 

en genspejling, hvor den genstandsmæssige virkelighed er ad
skilt fra sin øjeblikkelige forbindelse til subjektet, og 
hvor de konstante objektive egenskaber i omverdenen bliver 
fremhævet. 

I den bevidste væren smelter virkelighedens afbildning ikke 
sammen med subjektets oplevelse; (~. cit. s. 311, min korri
gerede oversættelse). 

virkeligheden viser sig for mennesket i sine egenskabers 
bestandighed, og uafhængigt af og adskilt fra, hvilke subjek
tive forbindelser individet netop står i til dem, og hvilke 
behov, det Øjeblikkeligt mærker. (op. cit. s. 336. min korri
gerede oversættelse). 

En væsentlig betingelse for denne bevidste genspejling er, 

at den forberedelsesfase i virksomheden, som vi så på det 

dyriske intellekts stadium, nu har selvstændiggjort sig og 

ikke længere behØver at være knyttet til en konkret virksom

hed eller en bestemt foreliggende opgave. I stedet for dy

rets anvendelse af de forhåndenværende genstande som "ad

hoc"-redskaber, ser vi nu en egentlig opsØgning og tilvirk

ning af redskaber eller værktØj til alment senere brug over 

for en hel kategori af objekter. 
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Til denne nye struktur i virksomheden svarer en genspejling 

af de objektive egenskaber hos såvel redskaberne som hos ob

jekterne for redskaberne, abstraheret fra disse genstandes 

umiddelbare biologiske relation til subjektet. 

Ved fremstillingen og opbevaringen af værktØj til alment se

nere brug sker der således en eqentlig stabil almengøreIse 

af genstandenes objektive egenskaber i modsætning til dyre

nes flygtige og opgavebundne: 

Hårdheden af et materiale, som udgØr en bestemt arbejdsgen
stand, bliver altså reelt sat på prøve af øksens slag, der 
bearbejder dette materiale. Værktøjets objektive egenskaber 
bliVer praktisk analyseret og almengjort gennem de kendetegn, 
som er objektivt givet i selve værktøjet. Det bliver således 
til bærer af den første ægte, bevidste og forstandige ab
straktion, af den fØrste, bevidste og forstandige almengØreI
se. (~. cit. s. 325, min korrigerede oversættelse). 

Med denne bevidste erkendelse af genstandenes objektive vek

selvirkninger er forudsætningen også givet for den egentlige 

tænkning: 

Det er tænkningens almene princip, at vi undersøger genstan
dene ved hjælp af andre ting; hvis vi forstår de sammenhænge 
og relationer, der er mellem disse, så afdækker vi disse gen
standes skjulte egenskaber ud fra de forandringer, vi har 
perciperet. (~. cit. s. 327). 

En anden helt afgørende forudsætning for den bevidste gen

spejlings fremkomst er, at den nævnte forberedelsesfase, der 

viste sig som almen værktØjsfremstilling, ikke blot selv

stændiggøres ved at abstraheres fra den konkrete opgave, 

hvorved den får en almen værdi i forhold til det enkelte in

divids virksomhed, men at den yderligere også abstraheres 

fra det enkelte individs virksomhed og behovstilfredsstil

lelse og får almen værdi for flere individer. 

Værktøjet kan bruges af andre end det individ, der har frem

stillet det. 

Til denne nye kollektive struktur i virksomheden svarer en 

genspejling ikke blot af de objektive egenskaber hos værktØj 
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og objekter, men også af evner og færdigheder hos værktøjets 

bruger. 

Menneskene selv og deres indbyrdes relationer bliver be

vidstgjorte. 

Under disse forudsætninger antager menneskenes virksomhed nu 

karakter af arbejde, af samfundsmæssig produktion. 

Værktøjet bliver et arbejdsmiddel og objekterne for værktø

jet bliver arbejdsgenstande. 

arbejdsprocessen bliver fuldbyrdet under betingelserne for en 
fælles, kollektiv virksomhed. Herved træder mennesket ikke 
kun i forbindelse med naturen, men også med andre mennesker, 
medlemmerne i det givne samfund. Kun gennem forbindelsen til 
andre mennesker træder mennesket i forbindelse med naturen. 
Dermed er arbejdet fra begyndelsen en proces, der både bliver 
formidlet af værktØj (i ordets videste betydning) og af sam
fundet. (op. dt. s. 316). 

"I produktionen!!, skrev Harx, "indvirker menneskene ikke ale
ne på naturen, men også på hinanden. De producerer kun, .idet 
de virker sammen på en bestemt måde og udveksler deres virk
somhed med hinanden. For at producere, træder de i bestemte 
forhold og relationer til hinanden, og kun inden for disse 
samfundsmæssige forhold og relationer finder deres indvirk
ning på naturen og på hinanden sted9). (op. cit. s. 317). 

Arbejdsmidlernes og arbejdsgenstandenes betydning er nu gi

vet inden for denne samfundsmæssige virksomheds system: 

9) 

VærktØjet er ikke kun en genstand, som har en bestemt form og 
som besidder bestemte fysiske egenskaber, det er samtidig en 
på en bestemt måde brugbar, samfundsmæssig genstand. Den må
de, det bliver anvendt på, er i løbet af det kollektive ar
bejde blevet samfundsmæssigt erhvervet og fastlagt. Hvis vi 
f.eks. betragter Øksen som et værktøj og ikke kun som et fy
sisk legeme, så kan vi i denne se mere end to deles sammen
sætning - skaftet og æggen. I denne sammensætning er nemlig 
den samfundsmæssigt erhvervede arbejdsmåde krystalliseret. 
For at bruge et værktøj er det ikke blot nødvendigt at kunne 

Marx, K.: Lønarbejde og kapital. I: Marx & Engels: Udvalgte 
skrifter L København: Tiden, 1971, s. 84; Marx: Økonomi og 
filosofi. Køb~nhavn: Gyldendal, 1965, s. 141; Marx/Engels: 
Werke~. s. 407. 
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håndtere det, det er også nØdvendigt at beherske den tilsva
rende arbejdsmåde. Værktøjet er det materielle middel til at 
realisere denne arbejdsmåde. (~. cit. s. 326~ min korrigere
de oversættelse). 

Det samfundsmæssigt producerede og opbevarede værktøj er 

altså ikke blot bærer af objektive genstandsmæssige relatio

ner, af forstandige abstraktioner og almengøreIser. 

Ved at være samfundsmæssigt produceret 

opbevarer det og konserverer (det) dermed de fuldbyrdede ar
bejdsmåder, der er forbundet med det. 

Mennesket ser ... i værktøjet en genstand, hvori en samfunds
mæssig frembragt arbejdsmåde er fikseret. (~. CLt. s. 326). 

Den almene genspejling af arbejdsgenstandenes objektive egen
skaber er derfor også et produkt af den samfundsmæssige og 
ikke den individuelle praksis. (op. cit. s. 327). 

Igennem det samfundsmæssige arbejde erhverver arbejdsmidler

ne og arbejdsgenstandene altså en objektiv og konstant be

tydning, uafhængig af de umiddelbare forbindelser til sub

jekterne. Men også produktet af arbejdet, de almene livsfor

nødenheder, føden, klæderne o.s.v. får en fast betydning u

afhængig af den enkeltes behovstilfredsstillelse. (QE. 

cit. s. 324). 

Disse faste samfundsmæssige betydninger udgør indholdet i 

den særlige menneskelige bevidsthed (QE. cit. s. 338). 

En forudsætning for, at forskellige individer i kollektivet 

kan koordinere deres virksomhed til en samfundsmæssig ar

bejdsproces, er, at de fælles objektive betydninger kan kom

munikeres. Leontiev forestiller sig, at dette i begyndelsen 

er sket i form af gest i (QE. s. 330), der derefter har 

udviklet sig til egentligt sprog. 

Det ord, der i lØbet af arbejdsprocessen betegner en gen
stand. fremhæver denne og almengør den i objektiv-samfunds
mæssig henseende, d.v.s. som samfundsmæssig genstand. (se. 
cit. s. 331). 

Sproget er ikke blot et samkvemsmiddel: 
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Sproget bliver til en bærer af den bevidste almengØreise af 
virkeligheden. Med sprogets adskillelse fra den umiddelbare~ 
praktiske virksomhed, der fuldbyrdes efterhånden, bliver nav
net abstraheret fra genstanden; den sprogligt benævnte betyd
ning behØver nu kun at eksistere som bevidsthedskendsgerning. 
d.v.s. kun som tanke, kun ideelt. (loco cit.). 

Sproget muliggør det således i tanken, "teoretisk" at fast

holde en genstand i dens samfundsmæssige betydning, som 

ti ide" (QE. cit. s. 324). 

Sproget bliver den samfundsmæssige bevidstheds form. 

I denne sproglige form udgØr betydningen den samfundsmæssige 
bevidstheds indhold. o,. 

Betydningen er en almengøreise af virkeligheden, som er kry
stalliseret og fikseret i dens bærer - ordet eller ordkombi
nationen. Den er den ideelle. åndelige form. hvori menneske
hedens samfundsmæssige erfaring og samfundsmæssige praksis er 
indeholdt. Et givent samfunds forestillingsverden. videnskab 
og sprog eksisterer som et system af bestemte betydninger. 
(22.' dt. s. 338). 

Betydningen bliver dermed til den form, hvormed det enkelte 
menneske tilegner sig den almengjorte og genspejlede menne
skelige erfaring. (op. dt. s. 339). 

Den ovenstående karakteristik af den menneskelige bevidsthed 

har fremhævet visse af dens abstrakte og almene kendetegn 

(sml. 2E' cit. s. 332), hvorved bevidstheden ses som en vi

dereudvikling af den genspejling af omverdenens objektive 

egenskaber, som var begyndt hos dyrene, men samtidig en vi

dereudvikling, der fØrte til en ophævelse af den dyriske 

genspejlings begrænsninger. 

Endnu et væsentligt træk skal imidlertid fremhæves ved den 

menneskelige psyke, som betyder, at med den har menneskets 

virksomhed overvundet de biologiske udviklingsloves begræns

ninger og har indledt en udvikling efter historiske love af 

principielt anden natur. 

Dette træk består i den nye motivstruktur, som viser sig i 

menneskets virksomhed, og som betyder, at det samfundsmæs

sige liv, arbejdet og samkvemmet mellem mennesker nu ikke 
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længere er et hØjt udviklet og kompliceret middel til en 

tilpasning til en given ydre natur, og en deraf afledt til

fredsstillelse af en given indre natur (givne behov), men at 

arbejdet og samkvemmet mellem mennesker nu definerer sine 

egne motiver og virksomheder, hvorefter både den ydre natur 

og menneskenes egen natur, behov O.S.V., omformes. 

Hertil svarer igen specifikke træk ved den bevidste genspej

ling, som vi sidenhen vil forsøge at afdække, bl.a. ved en 

fremhævelse af det egentligt åndelige eller ideelles natur 

som genspejling, og dets betydning i den historiske udvik

ling. 

Denne antropologiske kendsgerning er tillige grunden til, at 

humanpsykologien er en specifik videnskab i forhold til dy

repsykologien. 

Det er også udviklingen i virksomhedernes motivstruktur, der 

er nøglen til forståelsen af den menneskelige psykes histo

riske udvikling (sociogenesen), som vi nu kort skal opridse. 

Den grundlæggende forandring i motivstrukturen hos mennesket 

indfinder sig, efterhånden som virksomhedernes forberedel

sesfaser selvstændiggøres. Som nævnt selvstændiggøres de i 

to henseender. Dels ved overgangen fra "ad hoc" redskaber 

til egentligt alment værktøj, dels ved overgangen fra en in

dividuel til en kollektiv forberedelsesfase, altså hvor 

fuldbyrdelsen (f.eks. værktØjsbrugen) ikke er bundet til 

samme person som forberedelsesfasen (f.eks. fremstillingen 

af værktØjet). 

Samtidig sker der det, at det delmål for virksomheden, som 

styrede forberedelsesfasen ved at blive fjernet mere og mere 

i tid, rum og personligt tilhØrsforhold fra fuldbyrdelsesfa

sen og virksomhedens oprindelige motiv, nu går over til at 

blive et selvstændigt motiv. Redskaber, værktøj o.s.v. bli

ver almene O! ny ttegenstande" , som "kræver at blive produce

retO! . 
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Som antydet drejer det sig ikke om en pludselig omvælt

ninglO) • Hos jægere og samlere er der stadig en ret tæt 

forbindelse mellem forberedelses- og fuldbyrdelses fasen, 

selvom denne forbindelse nu er formidlet af menneskenes 

samvirken og ikke blot af genstandenes indbyrdes naturlige 

relationer (QE. cit. s. 321). 

Dernæst er det kun den del af naturen, som udgØres af selve 

værktØjet eller redskaberne, der forandres. Resten af natu

ren, selve kilderne til behovstilfredsstillelse, og virksom

hedernes "fuldbyrdelsesfaser", den samfundsmæssige konsump

tion, forandrer sig ikke, og dermed lever jægeren og samle

ren endnu delvis som dyr i denne henseende. 

Først med den egentlige revolution i produktivkræfternes ud
vikling, der sker med overgangen til agerbruget,ll) foran

dres også kilderne til menneskenes behovstilfredsstillelse. 

Menneskene lever nu i en menneskeskabt omverden og er trådt 

ind i den historiske epoke. 

på dette tidspunkt er det produktionsmæssige grundlag også 

lagt for en mere permanent arbejdsdeling mellem menneskene, 

f.eks. mellem bØnder og håndværkere, og for en udveksling af 

produkter. Der opstår et samfundsmæssigt stofskifte. 

Grundlaget er også hermed skabt for en udskillelse af det 

legemlige og det åndelige arbejde på forskellige personer, 

hvor de åndelige produkter udveksles eller byttes med de ma

terielle produkter og derved erhverver en falsk genstands

mæssighed og isolation, fremtræder som ting.slige produkter 

"af en anden verden", Dette er ifØlge Leontieven væsentlig 

10) 

11) 

Leontiev siger ikke meget om denne oVergang. 

Svedjebruget er et forstadie hertil, der endnu ikke muliggør 
en ophobning (kumulering) af menneskeskabte produkter. 
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årsag til fremkomsten af en idealistisk filosofi og psykolo

gi (QE. cit. s. 364), altså forestillingen om ideerne som 

selvstændige realiteter med en primær eller uafhængig status 
i forhold til materien,12} 

Men nok så væsentligt er det at forstå idealismen som en fi

losofi, der - ganske vist ufuldstændigt og fordrejet - gen

spejler ideernes objektive side og deres relative selvstæn

dighed. 

Her ser det imidlertid ud til, at Leontiev (1 det tidligste 

af sine to hovedværker) er tilbøjelig til at underkende ide

ernes, begrebernes og de sproglige betydningers objektivi

tet, at han herunder ensidigt bestemmer det åndelige, ideel

le ved dets særlige "indre" psykologiske form, og derved o

verser netop det åndelige eller ideelle som et fundamentalt 

nyt genspejlingsprincip i menneskenes psykiske udvikling, 

som modsvarer den særlige menneskelige virksomhedsstruktur. 

Ganske vist siger han: 

12) 

Et givet samfunds forestillingsverden, videnskab og sprog ek
sisterer som et system af bestemte betydninger. Dermed tilhØ
rer betydningen de objektive historiske fremtrædeisers om
råde. (~. cit. s. 338, min korrigerede oversættelse). 

Betydningen er en genspejling af virkeligheden uafhængig af 
det individuelle forhold, mennesket står i til virkeligheden. 
Mennesket forefinder allerede et færdigt, historisk opstået 
system af betydninger og lærer at beherske det, ligesom man 
lærer at beherske et værktøj - dette materielle urbillede af 
betydningen. Den egentlige psykologiske kendsgerning i menne
skets liv bliver således, om det behersker en betydning eller 
ej, om det tilegner sig denne eller ej, hvorvidt det tilegner 
sig den, og hvilken rolle den spiller for det, for dets per
sonlighed. (op. cit. s. 340, min korrigerede oversættelse). 

Til Leontievs forklaring må dog føjes idealismens nære til
knytning til hele det religiøst-metafysiske kompleks, hvis 
oprindelse kan fØres tilbage til primitive kulturers ver
densbillede, og som opretholdes af de kræfter i klassekampen, 
der til enhver tid har interesse i idealismens statisk-de
faitistiske historieopfattelse. 
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Men han siger også: 

Betydningerne eksisterer ingen andre steder end i konkrete 
menneskelige hjerner. Der findes intet selvstændigt herredØm
me af betydninger i lighed med den platoniske ideverden. Man 
må derfor ikke i det enkelte menneskes bevidsthed stille den 
"psykologiske" betydning over for den "geometriske". logiske 
og objektive betydning. Man bør her snarere skelne mellem al
men og særegen fremfor logisk og psykologisk. (ER' cit. 
s. 339, min korrigerede oversættelse). 

Det er naturligvis korrekt, at der ikke findes en selvstæn

dig, platonisk ideverden. Men alternativet hertil er ikke, 

at betydningerne ikke eksisterer "andre steder end i konkre

te menneskelige hjerner". 

Tværtimod er betydningerne en egenskab ved den samlede sam

fundsmæssige materie, ved det samlede samfundsmæssige stof

skifte. 

I "Tatigkeit, Bewuj3tsein, Personlichkeit Ft har Leontiev da 

også ændret, eller i hvert fald i hØjere grad afklaret, sit 

syn på betydningerne som objektjve samfundsmæssige fremtræ

delser. 

Bag de sproglige betydninger skjuler sig de samfundsmæssigt 
udarbejdede handlemåder (operationer), i hvis udførelse (Pro
zess) menneskene forandrer og erkender den objektive reali
tet. Med andre ord, i betydningen er den i den sproglige ma
terie omformede og indhyldede ideelle eksistensform af den 
genstandsmæssige verden, dens egenskaber, sammenhænge og for
bindelser repræsenteret, som bliver opdaget igennem den sam
lede samfundsmæssige praksis. Derfor er betydningerne i sig 
selv, d.v.s. abstraheret fra deres funktion i den individu
elle bevidsthed, lige så "upsykologiske" som den samfundsmæs
sigt erkendte realitet, som befinder sig bag dem. 

Betydningerne udgØr undersøgelsesgenstanden for lingvistik, 
semiotik og logik. Tillige hØrer de som en "konstituent" for 
den individuelle bevidsthed nØdvendigvis til psykologiens 
problemkreds. (op. cit. s. 136-7, min oversættelse). 

Betydningerne og de i dem indeholdte operationer er i sig 
selv (an und fur sieh), d.v.s. i deres abstraktion fra virk
somhedssystemets og bevidsthedens indre forbindelser, over
hovedet ikke genstand for psykologien. Det bliver de fØrst, 
når de bliver betragtet i disse forbindelser og i deres sy
stems bevægelse. (op. dt. s. 139, min oversættelse). 



- 237 -

Problemet, som det her drejer sig om, kommer af den reelle 
dobbeltnatur af betydningernes eksistens for subjektet. Denne 
består i, at betydningerne også optræder for subjektet i de
res uafhængige eksistens - som objekt for dets bevidsthed og 
samtidig som proces og som "mekanisme" for bevidstgØrelsen, 
d.v.s. idet de fungerer i de processer, som afbilder den ob
jektive realitet. (~. cit. s. 142, min oversættelse), 

Med andre ord, når de i betydningen idealiserede produkter af 
den samfundsmæssigt-historiske praksis flyder ind i det indi
viduelle subjekts psykiske genspejling af verden, får de nye 
systemkvaliteter. AfslØringen af disse kvaliteter er netop en 
af den psykologiske videnskabs opgaver. (loc. cit., min over-
sætteIse). -- --

Angående det sidste citat kan tilføjes, at også det menne

skelige subjekt erhverver nye systemkvaliteter, idet det 

gennemstrømmes af "de i betydningen idealiserede produkter 

af den samfundsmæssigt-historiske praksis". 

Og det er netop disse systemkvaliteter, der begrunder human

psykologiens videnskabelige specifitet og almenhed. Konkret 

retter den sig mod studiet af den menneskelige personlighed. 

Herom siger Leontiev: 

... personligheden [fremtræder) uvægerligt som et individ, 
der er blevet kompliceret gennem samfundet, men ikke som et 
omformet individ, derimod som et individ, som har fået nye 
systemegenskaber i samfundet. Men netop i disse dets "over
sanselige" egenskaber udgør det genstanden for den psykologi
ske videnskab. (op. cit. s. 218, min oversættelse). 

Det er netop disse nye "oversanselige" systemegenskaber hos 

det samfundsmæssige menneske, herunder deres "indre betin

gelser", der er den særlige genstand for denne afhandling. 

Der vendes tilbage til en nøjere diskussion af disse proble-

mer. 

Betydningerne er et udtryk for de samfundsmæssige abstrak

tioner. De eksisterer ikke kun i den enkeltes hoved, men er 

også objektive egenskaber ved det samfundsmæssige stofskif

te. De styrer den samfundsmæssige produktion og rummer 

f.eks. tingenes objektive samfundsmæssige brugsværdi og de-
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res bytteværdi; og de er ikke mere abstrakte, end at de i 

tegn og skrift og f.eks. i pengene igen kan antage konkrete 

former. De udgør således en realitet, som subjekterne må 

forholde sig til. 

Generelt må der således skelnes mellem en genstands eller en 

handlings objektive samfundsmæssige betydning og så den per

sonlige, subjektive mening, som genstanden eller handlingen 

har for et menneske eller en samfundsklasse, selvom der kan 

være helt eller delvis sammenfald eller overensstemmelse 

mellem betydningens og meningens indhold. 13) 

Den personlige mening udtrykker subjektets forhold til de be
vidstgjorte objektive fremtrædelser. (Problemer i det psyki
skes udvikling, s. 343-4). 

Dette forhold har imidlertid ændret karakter i lØbet af den 

historiske udvikling. 

I "ursamfundetIl - et begreb, der dæk:k.er over det oprindelige 

jæger- og samlerstadium - dækker betydningerne også meningen 

for den enkelte. I dette "samfund" var der endnu ingen per

manent arbejdsdeling, og produktionsmidlerne og arbejdspro

duk te t var ifølge Leontiev fællesejendom14 ) (2P:. ci t. s. 

346) • 

En bevidstgjort fremtrædelses mening er endnu den samme for 
det enkelte menneske og for det samlede kollektiv, der har 
meningen fikseret i den sproglige betydning. (op. cit. 
s. 348). 

Efterhånden som produktivkræfternes udvikling fremkalder en 

mere permanent arbejdsdeling og en ophævelse af fællesejen

dommen, en klassedeling og udbytning, altså en differenti-

13) 

14) 

Det skal bemærkes, at Leontievs brug af termerne "betydning!! 
og "mening" nærmest svarer til den omvendte brug af termerne 
i dansk dagligsprog. 

Det må formodes, at Leontiev henviser til fællesejendom inden 
for den enkelte stamme, klan el.lign. 



- 239 -

ering og komplicering af produktionsforholdene, sker der og

så en adskillelse af betydning og mening. 

Vi skal ikke her fordybe os i den detaljerede historiske ud

vikling af forholdet mellem subjektiv mening og objektiv be

tydning, men nøjes med kort at karakterisere deres forhold i 

det kapitalistiske samfund gennem en sammenfatning af Leon

tievs allerede stærkt skematiserede fremstilling (~. cit. 
s. 360-89) .15) 

Det kapitalistiske samfund er først og fremmest karakterise

ret ved sine særlige produktionsforhold, der som det væsent

lige består i en deling af menneskene i en kapitalistklasse, 

der har privat ejendomsret til produktionsmidlerne16 ) I og en 

klasse af arbejdere, der er berøvet deres produktionsmidler 

og kun råder over deres egen arbejdskraft, som de sælger til 

kapitalisten, der derved også erhverver sig ejendomsretten 

til arbejdsproduktet, som han endelig sælger med fortjene

ste. 

15) 

16) 

Skematiseringen består bl.a. i, at når "arbejderen" og "kapi
talisten tl i det fØlgende karakteriseres, henvises der alene 
til forhold, der gør sig gældende som generelle tendenser, 
men ikke nØdvendigvis slår igennem hos den enkelte konkrete 
arbejder eller kapitalist. Desuden er der her kun tale om 
visse af de mest almene træk ved de kapitalistiske samfund. 
F. eks. er der ikke sagt noget om hele det "småborgerlige" 
lag, der udgØres af mindre selvstændige, eller om hØjere 
funktionærer etc. ånds-, kultur- og socialarbejdernes særlige 
virksomhed og bevidsthed er heller ikke bestemt alene ved de 
anførte almene træk ved kapitalismen. Dernæst er hele det Ø
konomiske kredslØb og dets love, der er kernen i den politi
ske økonomi, knapt antydet her. At endelig kapitalismen og 
fremmedgørelsen under kapitalismen ikke blot kan beskrives 
negativt, vendes der kort tilbage til senere. 

dvs. arbejdsmidler og arbejdsgenstande. Se Marx: Kapitalen 
l. bog 2. København: Rhodas, 1970, s. 306; Marx/Engels: Werke 
;?l, s. 196. 
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Arbejderen er således "fremmedgjort!! fra både produktions

midlerne og arbejdsproduktet. De mister deres mening for ham 

bortset fra at være et middel til at skaffe ham en arbejds

lØn. 

For kapitalisten mister arbejdsproduktet og hele produk

tionsprocessen tilsvarende sin mening som andet end et mid

del til profit. 

Der er dog den afgørende forskel på arbejderens og kapitali

stens situation, at arbejderen og ikke kapitalisten investe

rer sine evner og kundskaber i produktionen, at han må gøre 

sig betydningen af produktionen klar, og at han må indgå i 

et reelt samarbejde med andre arbejdere for at kunne udføre 

sin del af produktionen. 

Samtidig er arbejderens motiv for at producere et ægte fæl

lesmenneskeligt motiv, nemlig at skaffe sig og sine klasse

fæller et rimeligt udkomme. Hos arbejderen udvikles derfor 

potentielt trods de umenneskelige vilkår ægte menneskelige 

evner og egenskaber. Mens der hos kapitalisten, der drives 

af profitbegær, som kun kan tilfredsstilles gennem udbytning 

af arbejderne i konkurrence med andre kapitalister, udvikles 

egoistiske eller udtalt umenneskelige træk, der kun holdes i 

skak af arbejderklassens samlede styrke. 

I de objektive betydninger, der genspejler og regulerer sam

fundets stofskifte, d.v.s. forbindelserne mellem menneskene 

indbyrdes og mellem menneskene og deres livsfornødenheder, 

sker der yderligere under kapitalismen det, at det økonomi

ske kredsløb, hvori menneskene og livsfornødenhederne frem

træder som varer i forhold til hinanden, selvstændiggØr sig 

og som hovedtendens undertvinger alle andre forbindelser un

der sig. Derved kommer menneskenes og genstandenes vareka

rakter til som tendens at fremstå med større objektivitet og 

dermed større genstandsmæssighed eller tingslighed end de 

objektive egenskaber, der ytrer sig i andre forbindelser. 
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Umiddelbart fremtræder produktionsforholdene derfor ikke som 

det, de er I nemlig relationer mellem mennesker" men som e

genskaber, der er oprindelige og naturgivne og menneskene og 

tingene iboende. Denne tendens betegnes som "fetichisme", 

Kun i den videnskabelige, marxistiske analyse kan fetiche

ringen gennemtrænges og det kapitalistiske samfunds sande 

væsen gøres bevidst,17) 

BEVIDSTHEDENS ONTOGENESE 

Ovenfor har vi kort skitseret Leontievs alment metodiske ud

gangspunkt i den dialektiske materialisme, og vi har set på 

hans forståelse af den menneskelige psykes artshistorie (fy

logenese) og dens samfundsmæssige historie (sociogenese). 

Denne historiske tilnærmelse blev begrundet i en forståelse 

af det psykiske, ikke som en særlig evig substans, eller som 

en egenskab defineret ved særlige aprioriske kategorier, men 

derimod som en nØdvendig formidlings funktion i de levende 

organismers livsvirksomhed. (se også !2..E. cit. s. 390-93). 

Denne formidlingsfunktion består i en genspejling af objek

tive sammenhænge og er nødvendig, for at organismerne kan 

realisere deres livsnØdvendige forbindelser til genstande i 

omverdenen t der er determineret af de pågældende sammenhæn

ge. 

17) Som Leontiev fremhæver, drejer klassekampen sig derfor ifølge 
marxismen ikke blot om kampen for lØn og umiddelbare arbejds
vilkår. Den drejer sig også om kampen for afskaffelse af sel
ve det kapitalistiske samfund med dets Ødelæggelse og for
falskning af forholdet mellem menneskene. Den drejer sig om 
indførelsen af et socialistisk samfund, hvor fremmedgØrelsen 
er ophævet, og hvor alle arbejdende mennesker frit kan udnyt- ' 
te og udvikle deres evner i og gennem den materielle og ånde
lige produktion. 
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Samtidig er genstandene imidlertid altid også konkrete gen

stande, der indgår i og determineres af en uendelighed af 

foranderlige sammenhænge. Den subjektive genspejling er der

for ufuldstændig og står i et grundlæggende modsætningsfor

hold til sin objektive genstand. Denne grundlæggende modsæt

ning i virksomheden er bestemmende for virksomhedens og den 

psykiske genspejlings udvikling og form, og den gennemløber 

kvalitative forandringer, efterhånden som den fremtræder på 

stadigt højere niveauer. 

Vejen til forståelsen af den grundlæggende dynamik også i 

det moderne menneskes psyke går derfor over et studium af 

dens historie. 

Som foreløbig konklusion på gennemgangen af fylogenesen så 

vi, at hos det samfundsmæssige menneske har formidlingen af 

individernes forbindelse til de livsnødvendige genstande an

taget en ny selvstændig og overindividuel form i den sam

fundsmæssige produktion og i et system af objektive ideelle 

fremtrædelser krystalliseret i de sproglige betydninger (be

greber). Til denne nye formidlede virksomhedsform svarer den 

bevidste psykiske genspejling. 

Det væsentligste livsindhold for mennesket er herefter ikke 

den umiddelbare konsumption, men derimod den almene tileg

nelse af det samfundsmæssige produktionssystem og den dermed 

forbundne alsidige tilegnelse af begreber, viden, evner og 

færdigheder. Dette er på en gang perspektivet for klassekam

pen og for det enkelte menneskes udvikling (jfr. QE. cit. s. 

423-24) • 

Vi har allerede i de forrige afsnit omtalt denne tilegnel

sesproces og antydet, at denne proces og dens grundlag i den 

særlige menneskelige bevidsthed var genstand for en human

psykologi, der var specifik i forhold til dyrepsykologien. 
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Vi vil nu se nærmere på denne tilegnelsesproces i det enkel

te menneskes udvikling, altså betragte bevidsthedens ontoge-

nese. 

Det væsentligste ved tilegnelsesproces sen som en særlig ind

læringsform, eller en særlig form for udvikling, er tileg

nelsens genstand eller objekt, d.v.s. hvilken genstand der 

skal tilegnes, og dernæst dens subjekt, d.v.s. hvem der skal 

tilegne sig objektet. 

Tilegnelsens objekt i Leontievs fremstilling er i alle til

fælde menneskeskabte fremtrædelser, der formidler en menne
skelig samfundsmæssig forbindelse,IS) Det kan dreje sig om 

værktØj, der formidler en relation mellem et arbejdende men

neske og arbejdsgenstanden. Det kan være et redskab som en 

ske, der formidler et barns relation til dets mad. Det kan 

være et ord eller et begreb, der formidler en konununikation 

mellem mennesker, eller som formidler et mennesJ<.es genspej

ling af en genstands samfundsmæssige betydning. 

I alle tilfældene drejer det sig med andre ord om tilegnel

sen af en fremtrædeises betydning. 

Dernæst, og afhængig af tilegnelsens objekt, kan vi bestemme 

tilegnelsens nØdvendige form. Drejer det sig om et værktøj 

eller redskab, indebærer tilegnelsen både en praktisk og te

oretisk beherskelse af genstanden. En beherskelse af de mo

toriske operationer og færdigheder, der er nødvendige for 

værktØjets brug, og en forståelse af værktøjets almene an

vendelsesmuligheder. Drejer det sig om et ord, indebærer 

tilegnelsen den artikulatoriske og auditive beherskelse af 

18) Senere i kapitlet indføres en udvidelse af begrebet tilegn,el
sesobjekt i forhold til Leontievs brug af begrebet og svaren
de til en ~dvidelse af begrebet tilegnelse til at indbefatte 
natur tilegnelsen. 
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lydbilledet (evt. også den visuelle og motoriske beherskelse 

af skriftbilledet) og den teoretiske forståelse af ordbetyd

ningen (begrebet). 

I alle tilfældene drejer det sig om reproduktionen af en 

virksomhed, der er adækvat med genstandens samfundsmæssige 

betydning, og som modsvarer den menneskelige forbindelse, 

som genstanden formidler. Tilegnelsen er altså en reproduk

tion af de menneskelige virksomheder, som er "nedlagt" i 

genstanden, og dermed af de dertil nØdvendige menneskelige 

evner og færdigheder. Disse evner og færdigheder, der er et 

resultat af den samfundsmæssige erfaring, er dermed tilegnet 

sammen med og igennem genstanden. 

Endelig, og afhængig af tilegnelsens objekt, dens nødvendige 

form og dens subjekt, drejer det sig om tilegnelsesmåden, 

d.v.s. den måde, hvorpå tilegnelsesprocessen realiseres. Den 

er underlagt visse nØdvendigheder, men kan iØvrigt forløbe 

temmelig forskelligt. Fælles for de forskellige mulige til

egnelsesmåder er dog, at de direkte eller indirekte er for

midlet af andre mennesker. 

Dette følger allerede af vores definition af tilegnelsens 

objekt. Det, der skal tilegnes, er nemlig ikke den pågælden

de fremtrædelse "an sich" I som konkret genstand i den ene 

eller anden "tilfældige" forbindelse til andre genstande, 

men derimod den pågældende fremtrædelse netop i sin egenskab 

af formidler af menneskelige samfundsmæssige forbindelser, 

i sin betydning. Denne betydning er ikke genstanden iboende, 

en "indre" egenskab, som den selv kan præsentere for tileg

nelsens subjekt. Tværtimod kan betydningen kun tilegnes, ved 

at den tilsvarende formidlingsfunktion demonstreres for sub

jektet af et andet menneske eller indøves gennem et andet 

menneske, således at subjektet selv kan reproducere den adæ

kvate virksomhed. 

ovenstående analyse af tilegnelsesprocessen i objekt, sub

jekt, form og måde er ikke Leontievs egen. Men af denne ana-
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lyse fØlger i alt væsentligt, hvad Leontiev siger om tileg

nelsens generelle principper. (Se 9l2.. cit. s. 402-38 og 

s. 622-38). 

Det, som især er væsentligt for denne afhandlings generelle 

problemstilling om humanpsykologiens særlige genstand, og 

som også optager Leontiev, er spørgsmålet om de specifikt 

menneskelige træk ved tilegnelsesprocessen, d.v.s. de særli

ge træk ved den, der adskiller den fra de udviklings- og 

indlæringsprocesser, som man finder hos dyrene. 

De dyriske udviklingsprincipper falder klart i to kategori-

er. 

på den ene side har vi udviklingen af medfødte egenskaber og 

adfærdsmuligheder, som er et resultat af artens tilpasning 

til de relativt stabile forhold i biotopen, og som overføres 

via arveanlæggene. På den anden side er der den individuelle 

tilpasning til de omskiftelige og specielle forhold i bioto

pen, som bygger på dyrets individuelle erfaringer inden for 

de muligheder, som er givet med arveanlæggene. 

Disse udviklingsprincipper virker også hos mennesket. Men 

dertil virker som sagt endnu et udviklingsprincip, som er 

særegent for mennesket, nemlig tilegnelsen. 

Leontiev hævder altså tre fundamentale påstande om tilegnel

sesprocessen: 

1. Tilegnelsen er principielt forskellig fra den artsmæs

sige tilpasning betinget af forandringer i arveanlæg

gene. 

2. Tilegnelsen er principielt forskellig fra den individu

elle tilpasning betinget af individuelle erfaringer. 
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3. Tilegnelsesprocessen er speciel for mennesker. 

ad 1: 

Tilegnelsen er en mekanisme til overfØrsel af den samfunds

mæssige arv og er for så vidt et "artsmæssigt lt udviklings

princip, en udvikling af arten menneske. 

[Dyret] tilegner "0 sig på ingen måde den fylogenetiske ud
viklings resultater. Mens de er dyret givet i de naturlige, 
medfødte særegenheder, foreligger de derimod hos mennesket i 
dets omverdens objektive fremtrædelser. For at realisere dis
se opnåede resultater i den ontogenetiske udvikling, må det 
tilegne sig dem; kun ved hjælp af denne altid aktive proces 
er individet i stand til at lade sin sande menneskelige na
tur, sine egenskaber og evner komme for dagen, der er et 
resultat af menneskehedens samfundsmæssigt-historiske udvik-
ling og har opnået genstandsmæssig form. (EE' s. 417). 

Ved den biologiske tilpasning forandrer individets artsegen
skaber og artsadfærd sig. Ved tilegnelsesprocessen derimod 
reproducerer individet de historisk dannede evner og funktio
ner. Ved hjælp af denne proces bliver der i menneskets onto
genese opnået, hvad der hos dyret nås gennem nedarvningen: 
Artens udviklingsresultater bliver legemliggjort i individets 
egenskaber. (ER' s. 419). (Se også op. cit. s. 625). 

Selvom tilegnelsen altså er en slags artsmæssig udvikling 

via arv, er der ikke tale om en artsmæssig tilpasning via 

ændringer i arveanlæggene. Den samfunds-historiske udvikling 

af menneskenes egenskaber er også foregået over et tidsrum, 

der er forsvindende lille i forhold til det tidsrum, som 

artsmæssig udvikling betinget af ændringer i arveanlæggene 

kræver. 

Ad. 2: 

At tilegnelsen heller ikke er en individuel tilpasning til 

tilegnelsesobjektet baseret på individuelle erfaringer, lig

ger allerede i den kendsgerning, at tilegnelsen netop er en 

tilegnelse af en samfundsmæssig erfaring, som slet ikke 

fremtræder umiddelbart i individets forbindelse til genstan

den, men først formidlet af andre mennesker. 
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Den afgørende forskel på tilegnelsen og den individuelle 

tilpasning ligger netop i, at objektet for den sidste er en 

genstand givet i sine direkte forbindelser til subjektet og 

til andre genstande, mens objektet for tilegnelsen er gen

standen i sin specielle betydning som formidler af menneske

lige samfundsmæssige forbindelser. Det specifikke ved tileg

nelsesmåden i forhold til den individuelle tilpasningsproces 

følger direkte heraf. 19 ) 

ad 3: 

Det følger ikke umiddelbart af de to foregående påstande, at 

tilegnelsesprocessen er speciel for mennesker. Det kunne i 

princippet tænkes, at også dyrene rådede over muligheder for 

tilegnelse. 

Vi kan ganske vist konstatere, at ingen anden art end menne

sket er kendetegnet ved en egentlig samfundsmæssig produk

tion, ved arbejde. Ingen anden art skaber alment værktØj el

ler objektive ideelle fremtrædelser, sprog, begreber og teo

rier. (Jævnfør, at dyrenes kommunikation aldrig kan få ka

rakter af sprog.) 

Ingen anden art tilegner sig heller en samfundsmæssig erfa

ring. 

Hos højere dyr ser man ganske vist en vis imitation, f.eks. 

ved indlæring af jagtmetoder. Hos aber er imitationsevnen 

temmelig hØjtudviklet. Men alligevel overskrider den ikke 

sin bundethed til dyrets umiddelbare instinktive behov. 

Virksomheden abstraheres ikke fra dette statiske grundlag og 

19) I øvrigt vil det ifølge Leontiev være vanskeligt at forstå 
det tempo, hvonned tilegnelsen sker, ud fra de hidtil kendte 
temmelig langsommelige principper for individuel tilpasning. 
Dette sidste argument har dog ikke samme principielle vægt 
som argumentet, der henviser til tilegnelsens objekt. 
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genspejler ikke genstandens objektive betydning. Selvom en 

abe kan imitere visse handlinger over for et værktøj, så vi

ser ineffektiviteten af abeDs anvendelse af værktøjet, at 

selve "værktØjshandlingens princip" er utilgængeligt for den 

(2.2. cit. s. 430~32). 

Men man kunne vel forestille sig, at et dyr f.eks. en abe, 

med menneskers hjælp kunne indføres i samfundslivet på sanune 

måde som et barn. 

Det viser sig imidlertid, at aben kun kan føres et ganske 

lille stykke ad denne vej; så viser begrænsningerne i dens 

medfødte anatomisk-fysiologiske udstyr sig. Aben mangler de 

"indret! betingelser, som er særegne for menneskets hjerne, 

og som er udviklet i takt med den fylogenetiske udvikling af 

menneskets virksomhedsstruktur (QE. cit. s. 312-15). 

Man kan således konstatere en række afgørende kvantitative 

forskelle på abers og menneskers kapaciteter, bl.a. sammen

hængende med den kvantitative forskel i volumen af forskel

lige hjernestrukturer. Abers mulighe~ for at opbygge nye 

"funktionelle hjerneorganer", der genspejler samfundsmæssi

ge, historiske sammenhænge, er begrænset. Abers mulighed for 

Itforkortelse tl og "interiorisering" af ydre virksomhed til 

indre virksomhed, som f.eks. er grundlaget for menneskets 

mulighed for indre sproglig tænkning, er også stærkt begræn

set. 20 ) 

Den afgørende kvalitative forskel på abens indlæring og den 

menneskelige tilegnelsesproces består imidlertid allerede i 

20) Leontiev tillægger det sidstnævnte forhold stor principiel 
betydning, idet han opfatter denne menneskets Hindre" virk
somhed som et væsentligt træk ved den særlige åndelige eller 
ideelle form, som menneskenes genspejling antager. vi skal 
senere forsøge at argumentere for, at Leontiev overvurderer 
den principielle betydning af denne interiorisering som et 
væsens træk ved det særligt åndelige eller ideelle. 
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den opgave, som aben henholdsvis mennesket (barn eller vok

sen) stiller sig ved mødet med objektet. 

For mennesket fremtræder genstanden, som det møder i samkvem 

med et andet menneske, som en samfundsmæssig genstand, med 

en betydning (eventuelt en endnu ubestemt betydning), d.v.s. 

som en menneskeskabt genstand til formidling af en menneske

lig forbindelse, og dermed fremtræder den samtidig som en 

tilegnelsesopgave (QE. cit. s. 416). 

I overensstemmelse med Leontievs definition af motivet for 

en virksomhed vil det også sige, at tilegnelsesobjektet bli

ver et motiv. 

Dyret derimod er indifferent over for denne egenskab ved 

genstanden. For dyret fremtræder genstanden, uanset at det 

sker i et samkvem med mennesker (et samkvem, som dyrene iØv

rigt i hØj grad kan realisere på et instinktivt grundlag), 

som en simpel naturting som alle andre (loc. cit.). Tileg

nelsesopgaven fremtræder overhovedet ikke for det. 

Dyret har ingen sans for forskellen mellem et objekt for in

dividuel tilpasning og et objekt for tilegnelse. 

Denne sans har mennesket derimod. Den er ikke blot en forud

sætning for tilegnelsesprocessen hos subjektet for tilegnel

sen, men også for det formidlende menneske. 

Leontiev citerer her Marx: 

21) 

"", den menneskelige sans, sansernes menneskelighed, bliver 
først til gennem tilstedeværelsen af sin genstand, gennem 
den menneskeliggjorte natur, .•. "21) 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: Ø
konomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 80j Marx/ 
Engels: Werke Ergånzungsbd. l. s. 541. 
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"Ethvert af dets menneskelige forhold til verden, se, høre, 
lugte, smage, føle, tænke, mene, fornemme, ville, være virk
som, elske, kort sagt alle dets individualitets organer ••• 
er 0.0 i deres forhold til genstanden selve tilegnelsen af 
den. u22) (op. dt. s. 417. min korrigerede oversættelse). 

DEN "MENNESKELIGE SANS" 

Hvad beror denne særlige "menneskelige sans" nu på? Hvad er 

dens betingelser? 

For at forstå det må vi se på dens objektive side, d.v.s. 

hvad det er, der skal skelnes. Og vi må se på dens subjekti

ve side, d.v.s. hvad der er de subjektive forudsætninger for 

den tilsvarende skelneevne. 

Lad os se på den objektive side fØrst! 

Det, der skal skelnes, er menneskeskabte genstande til for

midling af menneskelige forbindelser, over for andre gen

stande. 

For mennesket er en sådan genstand 

ikke slet og ret en ting med en bestemt form og med bestemte 
mekaniske egenskaber, men en genstand hvori samfundsmæssigt 
frembragte arbejdsmåder og arbejdsoperationer er fikserede. 
(,2E. dt. s. 418). 

eller med Marx' ord: 

22) Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: Ø
konomi og filo.sofL København: Gyldendal, 1965, s. 78; Marx/ 
Engels: Werke Erganzungsbd. l, s. 539. 
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"Hvad der hos arbejderen viste sig som en aktivitet, viser 
sig nu i produktet i det værendes form som en fikseret egen
skab uden bevægelse tl

• 23) (op. cit. s. 414). 

Hvorledes fremtræder nu denne egenskab hos de menneskeskabte 

genstande? Har de et fælles præg, der rØber deres herkomst? 

Det kunne man måske forledes til at tro ud fra formuleringer 

som denne: 

Selv i de mest simpelt producerede ting kan vi se de gen
standsmæssiggjorte menneskelige evner, "menneskets væsens
kræfter!!. (op. dt. s. 415). 

Eller denne 

Kun ved hjælp af denne 0.0 proces [tilegnelsen] er individet 
i stand til at lade sin sande menneskelige natur 0'0 komme 
for dagen, der er et resultat af menneskehedens samfundsmæs
sigt-historiske udvikling og har opnået genstandsmæssig form. 
(sæ.. dt. s. 417). 

Hvis nemlig "menneskets væsenskræfter U eller den "sande men

neskelige natur" er faste og uforanderlige størrelser i de

res grundlæggende bestemmelser - selvom de selvfØlgelig kan 

manifestere sig i forskellig form og forskellig grad - så 

kunne man ikke udelukke, at de også satte deres fælles præg 

på de menneskeskabte genstande, hvori disse ftvæsenskræfter" 

og denne "natur!1 havde fået en genstandsmæssig form. Især 

hvis man opfattede menneskets fylogenetiske og samfundsmæs

sigt-historiske udvikling som en af samfundsudviklingen be

tinget stadig større udfoldelse af den "sande menneskelige 

natur" . 

En analyse af den sammenhæng, hvori Marx bruger udtrykket 
"menneskets væsenskræfter,,24) I og som Leontiev klart henty

der til (de økonomisk-filosofiske manuskripter fra 1844), 

23) 

24) 

Marx: Kapitalen l. bog 2. KØbenhavn: Rhodos 1970, s. 306; 
Marx/Engels: Werke 23, s. 195. 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: !p..
konomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 79-83; 
Marx/Engels: Werke Erganzungsbd. 1, s. 541-4. 
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kan godt lægge op til en sådan tolkning25 ) (især Marx' ræ

sonnement angående det urimelige i at spørge om væsenets 

tilblivelse) .26) 

25) 

26) 

Lucien Seve har i sit værk "Marxisme og personlighedsteori" 
(København: Rhodas, 1978) indgående diskuteret spØrgsmålet om 
menneskets natur eller væSen som udgangspunkt for en defini
tion af personlighedspsykologien. 

Han har her taget udgangspunkt i Marx' berØmte 6. tese om 
Feuerbach fra 1845. eller rettere et fragment af den, nemlig 

o., det menneskelige væsen er ikke noget abstraktum, det 
enkelte individ iboende. I sin virkelighed er det indbe
grebet af samfundsforholdene. (Marx: Teser om Feuerbach. 
I: Marx & Engels: Udvalgte skrifter II. København: Ti
den. 1971. s. 402; Marx: Økonomi og filosofi. KØbenhavn: 
Gyldendal, 1965, s. 92) 

... das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Indivi
duum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist 
es das ensemble der gesellschaftlichen Verhåltnisse. 
(Marx/Engels: Werke 1, s. 6). 

Seve argumenterer overbevisende for, at Marx fra og med for
muleringen af feuerbachteserne endeligt opgav den rest af 
"filosofisk", abstrakt humanisme, som endnu havde ligget til 
grund for manuskripterne fra 1844, og at han herefter konse
kvent fulgte en historisk-materialistisk metode i sin forstå
else af menneskets væsen, som indebærer, at menneskets væsen 
ikke er en "indre" egenskab ved mennesket, ikke er noget, der 
er mennesket iboende. 

Seve tilslutter sig denne forståelse, men drager deraf den 
videre og uholdbare konklusion, at siden menneskets væsen 
ikke er indre, må det være ydre, altså ligge uden for menne
sket selv (væsenets "excentrering") . 

Dette logisk uholdbare ræsonnement svarer til, at man efter 
at have konstateret, at nyrens basale funktion - at rense 
blodet for affaldsstoffer - ikke er en "indre" egenskab, der 
er den isolerede nyre iboende, så drager den konklusion, at 
nyrens funktion altså ligger uden for nyren. 

Seve overser her helt det for bestemmelsen af menneskets væ
sen afgørende spørgsmål om, hvad der er de almene egenskaber 

forts. 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: 
Økonomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 83-86; 
Marx/Engels: Werke Erganzungsbd. l, s. 544-6. 
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Men alt tyder nu på, at Marx hverken fØr eller efter 1844 

har ment, at "menneskets væsenskræfter" havde en sådan ka

rakter, at de satte deres umiskendelige og uforanderlige 

præg på de menneskeskabte genstande. Og hvad der er væsent

ligt her: Leontiev mener det tydeligvis heller ikke. 

Note 25) fortsat 

ved selve den grundlæggende forbindelse mellem mennesket og 
den objektive samfundsmæssige realitet, og som gør, at menne
sket overhovedet kan udføre samfundsmæssigt (konkret og ab
strakt) arbejde, kan indtræde i produktions relationer til an
dre mennesker, kan tilegne sig samfundsudviklingens resulta
ter etc. etc. 

For spørgsmålet om en definition af psykologien vil dette ha
ve den katastrofale følge, at psykologien ikke kan defineres 
som en videnskab med en almen genstand, hvis den samtidig 
skal være konkret, da det almene (væsentlige) ifØlge Seve 
ligger uden for det enkelte konkrete menneske. Seves ærinde 
er imidlertid ikke at definere den samlede psykologi, men 
derimod alene personlighedspsykologien, som han definerer som 
en videnskab om de konkrete enkeltpersoner. 

Personlighedspsykologien er ifølge Seve netop ikke en almen
psykologi, men derimod en 1!videnskab" med en ikke-almen gen
stand (den enkelte individuelle personlighed). Men som enhver 
videnskab må også personlighedspsykologiens grundlæggende be
skrivende og forklarende kategorier være almene. Og Seve ar
gumenterer ud fra den historiske materialisme for, at disse 
kategorier må være den politiske Økonomis almene kategorier. 

Denne tilsyneladende adskillelse af en videnskabs konkrete 
genstandsområde og dens almene kategorier burde der ikke kom
me noget godt ud af. 

Når Seves analyser af personligheden ud fra de politisk-Øko
nomiske kategorier alligevel er særdeles frugtbare, skyldes 
det imidlertid, at Seve i reflektionen, men heldigvis ikke i 
anvendelsen, har defineret den politiske økonomi for snævert 
og ikke erkendt, at også den politiske økonomi, som enhver 
anden videnskab, ikke blot har en almen, men også en konkret 
genstand, og at denne konkrete genstand, eller dette konkrete 
genstandsområde, omfatter de enkelte mennesker. 

I denne forstand er den politiske økonomi allerede en "psyko
logi"; og det er denne psykologi, som Seve så fremragende ud
folder. 

Men det menneskelige væsen kan ikke kun bestemmes med de po
litisk-Økonomiske kategorier, i hvert fald ikke som Seve af-

forts. 



- 254 -

Det, der derimod er tale om, er, at menneskene til hver en 

tid videregiver deres hidtil opnåede evner og færdigheder 

til næste generation via en menneskeskabt genstandsverden, 

der ville miste sin betydning, hvis ikke netop den var ind

draget i selve de menneskelige forbindelser. Hvis der i den

ne sarrunenhæng skulle tales om en "menneskelig natur" ud over 

disse foranderlige evner og færdigheder, kunne det hØjst væ

re selve evnen til at kunne indgå i de menneskelige forbin

delser og den samfundsmæssige produktion. Og denne almene 

Note 25) fortsat 

grænser dem. Og en psykologi kan ikke alene grundes på disse 
almene egenskaber hos konkrete enkeltpersoner. 

Dette viser sig, i det øjeblik Seve prøver at se på forbin
delsen mellem sin personlighedspsykologi og andre psykologi
ske "discipliner", f.eks. bØrnepsykologien og perceptionspsy
kologien eller "psykofysiologien" og socialpsykologien. Seve 
er da ikke i stand til at forklare, hvorfor disse "almene" 
videnskaber egentlig skal have prædikatet "psykologi", og 
hans redegørelser for disse videnskabsgrenes forbindelse til 
personlighedspsykologien bliver da heller ikke til andet end 
intetsigende almindeligheder. 

Til Seves undskyldning tjener dog, at i den form, som han har 
mødt disse discipliner, fØrst og fremmest i Frankrig og til 
dels gennem oversat amerikansk psykologisk litteratur, gælder 
det formentlig, at de ved en nærmere analyse faktisk opløser 
sig i ikke-psykologiske discipliner, og at det derfor heller 
ikke er nemt at sige, hvorfor de skulle være Hpsykologiske" 
(for så vidt som de ikke opløser sig i ideologi og vrØvl, 
hvilket Seve ogsA giver et par klare eksempler på.). 

Seve har ikke haft et dybere kendskab til sovjetpsykologien 
og dens forsøg på en definition af psykologien ud fra en 
grundlæggende almen bestemmelse af menneskets forbindelse til 
den objektive samfundsmæssige realitet. Hvor langt sovjetpsy
kologiens projekt i retning af at finde de almene egenskaber 
ved denne forbindelse egentlig er nået, er iøvrigt et spørgs
mål, som vi siden skal se nærmere på. 

I lyset heraf er det ikke overraskende, at Seve i sin iøvrigt 
meget lærerige bog - også hvad angår analysen af Marx' for
fatterskab og de lØbende franske diskussioner heraf - ikke er 
opmærksom på, at spørgsmålet om menneskets natur eller væsen 
som grundlag for en afgrænsning af den psykologiske videnskab 
i sin helhed langt fra er besvaret med hans diskussion i 
"Marxisme og personlighedsteori". 
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evne kan ikke sætte sit specifikke præg på genstandene, selv 

om den iØvrigt på anden måde er central for den nærværende 

problemstilling om den særlige "menneskelige sans". 

Der er således ikke noget evigt præg, nogen fast og fælles 

form på menneskeskabte genstande. 

Alligevel vil det måske være muligt at angive visse nydre" 

kriterier, der med en vis sikkerhed udskiller de producerede 

genstande inden for en given kendt kultur. Arkæologiens mu

lighed beror vel blandt andet herpå. Men i sådanne tilfælde, 

hvor vi skelner ud fra ydre kendetegn, bygger det altid på 

en afledning fra andre primære kriterier, som ikke selv hen

viser til de ydre kendetegn. Hvis en genstand fundet i den 

danske muld kan identificeres som værende af romersk oprin

delse, kan det f.eks. være, fordi den i sin ydre form, sin 

"stil", viser en overensstemmelse med andre genstande, der 

da fungerer som paradigmer, og som selv via identificering 

af sted og tid kan påvises at være produceret i romerriget i 

en bestemt epoke. 

Det er altså ikke den ydre form, der i sidste instans er den 

afgØrende objektive forskel. I så fald ville vi næppe heller 

finde den radikale forskel mellem menneskers (herunder små 

bØrns) og dyrs evne til at skelne kulturgenstande og deres 

betydning. 

Vi kan heller ikke alene henfØre forskellen til den måde, 

hvorpå genstanden umiddelbart præsenteres for subjektet af 

et (andet) menneske. Det er blot at skubbe problemet et 

skridt væk. 

Det objektive grundlag for den særlige "menneskelige sans" 

må søges i sansens genstand. Vi har imidlertid netop kon

kluderet, at dette objektive grundlag ikke var genstanden 

iboende, ikke var en Unaturegenskab", der kunne sanses umid

delbart. 
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Der er da ingen anden udvej end at antage, at det objektive 

grundlag for den særlige "menneskelige sans" er selve den 

objektive forbin,delse mellem genstanden og dens formidlings

funktion (betydning). Denne forbindelse er ikke umiddelbart 

sanselig. Men den er alligevel objektivt eksisterende, for 

så vidt den konkrete genstand faktisk er produceret (eller 

som specialtilfælde udvalgt) af et konkret menneske, der i 

sit arbejde har været ledet af en ide, et begreb, der rumme

de genstandens betydning. 

Det er endda den selv samme definition af de menneskeskabte 

genstande, vi bruger til daglig. Spørgsmålet om, hvorvidt 

det, jeg står med i hånden, virkelig ~ en flinteskraber, 

eller det bare er en frostsprængt flintesten, kan muligvis 

vanskeligt (eller slet ikke) afgØres ud fra dens foreliggen

de sanselige egenskaber. Men spørgsmålet er ikke af den 

grund meningslØst. Tværtimod definerer det hele den opgave, 

som jeg dernæst, eventuelt ved mine sansers hjælp, prøver at 

løse. 

Det er simpelthen en flinteskraber, hvis den er lavet af et 

menneske med det (realiserede) formål at lave en flinteskra

ber, altså en genstand med en samfundsmæssig betydning, rum

met i begrebet (ideen) "flinteskraber". Det kan sågar være 

en mislykket flinteskraber, som har været dårligere til sit 

formål, end en given frostsprængt flintesten ville have væ

ret. 

Vi må foreløbig konkludere, at det, den særlige "menneskeli

ge sans" skal skelne, ikke er en genstands iboende egenska

ber, men derimod dens plads i et samfundsmæssigt netværk af 

konkrete forbindelser, altså med Leontievs terminologi en 

"systemegenskab u eller en "oversanselig" egenskab ved gen

standen. 

Det betyder ikke, at mennesker ikke også har brug for at 

skelne genstandens iboende egenskaber, eller de egenskaber, 
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som den manifesterer i relation til andre genstande uden 

menneskets formidling. Tværtimod er disse egenskaber en for

udsætning for genstandens betydning; og at kunne skelne dem 

er en af de subjektive forudsætninger for den særlige umen

neskelige sans". 

Men det har ikke været disse subjektive forudsætninger eller 

betingelser, der har været emnet for det netop sagte. Vi har 

endnu ikke diskuteret, hvor let eller svært det er at skelne 

genstande med hensyn til samfundsmæssig betydning, men ale

ne, hvad der skal skelnes. 

Inden der gås videre med dette spørgsmål, er det imidlertid 

nØdvendigt at foretage visse forelØbige bestemmelser af den

ne subjektive side af den umenneskelige sans". 

Det er på forhånd udelukket, at de subjektive betingelser 

for den umenneskelige sans" udgØres af tilegnelsesprocessen 

som sådan. 

Vi så jo netop ovenfor, at den "menneskelige sans" selv var 

en betingelse for tilegnelsesprocessen, netop var evnen til 

at percipere en genstand som tilegnelsesobjekt. 

Kunne man da tænke sig, at sproget var det for mennesket 

særlige kognitive redskab, der gjorde, at det kunne percipe

re genstandenes betydning, percipere dem som tilegnelsesob

jekter? 

Sproget er jo den særlige form, i hvilken den samfundsmæssi

ge betydning objektiveres. Og for den voksne person leder 

sproget faktisk tilegnelsesprocessen på ethvert område: 

genstandene perciperes gennem prismet af den i ordbetydningen 
fikserede samfundsmæssige praksis. (Problemer i det psykiskes 
udvikling, s. 433). 

Imidlertid kan beherskelsen af sproget som et kognitivt red

skab ikke være den grundlæggende betingelse for deri "menne-
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skelige sans", al den stund sproget selv møder barnet som en 

ydre "genstand n
, der skal tilegnes, altså perciperes som 

tilegnelsesobjekt. Endvidere er sprogtilegnelsen ontogene

tisk endda betinget af en vis primær tilegnelse af materiel

le genstande, redskaber o.s.v. Det er altså ikke sproget i 

sig selv, der gør mennesket til noget særligt. 

Selvom sproget har en overordentlig stor, ja afgØrende rol
le, er det ikke det menneskeliges demiurg i mennesket • ••• 
Ved hjælp af sproget bliver erfaringerne fra den samfundsmæs
sigt-historiske praksis overleveret til individerne. Sproget 
er således et samkvemsmiddel; det er endvidere en betingelse 
for erhvervelsen af disse erfaringer, og det er sluttelig den 
form, hvori erfaringerne eksisterer i bevidstheden. 

Med andre ord: Barnets psykiske udvikling kan ikke føres til
bage til de sproglige stimuli lian sich", men er derimod re
sultatet af den overfor skildrede specifikke tilegnelsespro
ces, der bliver bestemt af alle individets udviklingsomstæn
digheder i samfundet. 

Tilegnelsesprocessen er af den allervigtigste nØdvendighed og 
repræsenterer menneskets vigtigste ontogenetiske udviklings
princip: Den reproducerer den menneskelige arts historisk 
dannede egenskaber og evner i individets egenskaber og evner, 
hvortil også hØrer evnen til at forstå og betjene sig af 
sproget. (2e' cit. s. 421-22). 

Sprogbeherskelsen forudsætter altså selv en tilegnelsespro

ces, der igen forudsætter den !lmenneskelige sans".27) 

27) 
Rent logisk kunne man måske ud fra det foregående tænke sig 
den mulighed, at den "menneskelige sans" slet ikke er en 
"sans!!, forsdiet således, at den slet ikke har en objektiv 
side. 

vi påstod, at det blot ville være at rykke problemet om den 
"menneskelige· sans'" objektive side et skridt væk alene at 
henvise til det formidlende menneske i tilegnelsessituatio
nen. For herved stod jo spørgsmålet tilbage om det formidlen
de menneskes objektive grundlag for sin skelnen. 

Imidlertid er det formidlende menneske som hovedtilfælde en 
voksen, der allerede har tilegnet sig sproget, da denne selv 
var barn, via tilegnelsen af genstande formidlet af en vok
sen, der havde tilegnet sig sproget o.s.v. 

På denne måde kunne man måske tænke sig, at den "menneskelige 
sans H var ren intersubjektiv "kulturformidling!!, en slags 0-

forts. 
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Da vi nu har konkluderet, at sproget ikke i sig selv er den 
subjektive betingelse for evnen til at percipere en genstand 

som tilegnelsesobjekt, kunne vi spørge, om selve den almen

gØreise, der er en nØdvendig forudsætning for sprogtilegnel

sen, kunne være en sådan subjektiv forudsætning. 

Her må vi se på, hvad der er det særlige ved de menneskelige 

almengøreiser i forhold til dyrenes. 

Den særligt menneskelige almengøreise havde som sagt som sin 

fØrste forudsætning, at mennesket nu ikke blot fandt "ad 

hoc" redskaber, som f.eks. aber på det dyriske intellekts 

stadium havde gjort det, men at mennesket fandt eller frem

stillede og opbevarede redskaber og værktøj med henblik på 

alment brug. Mennesket kan nu overskride de umiddelbare 

"subjektive" almengørelser, som alene grundede sig på deres 

sanser, og i stedet almengØre ud fra den objektive sammen-

Note 27) fortsat 

verlevering. hvori genstandene spiller rollen som tilfældige 
tegn eller "hieroglyffer", hvor altså en genstand blot har en 
betydning i kraft af at være "udnævntIl til at have den. 

Dybest set er det en sådan "nominalistisktt opfattelse, der 
ligger bag en del af de verserende tlsocialisationsteorier lt

, 

ttvidenssociologi" etc. 

En sådan opfattelse benægter imidlertid sprogets genspej
lingskarakter. Det betyder, at den f.eks. ikke forklarer, 
hvordan den voksne, der behersker sproget, i virkeligheden 
selv kan vide eller huske, hvilket ord han skal bruge til 
hvilken genstand. 

Han kan ikke vide en genstands betydning, før han kender or
det for den, og ordet kender han ikke, før han kender betyd
ningen. 

En sådan opfattelse lader den fylogenetiske udvikling af 
sproget stå hen som uforklarlig luksus eller må forklare den 
som rent mellemmenneskeligt disciplinærmiddel. 

Forbindelsen'mellem tilegnelsen og det samfundsmæssige arbej
de bliver ligeledes uforståeligt med dette udgangspunkt. 
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ligning eller Umåling tl
, som det fastholdte værktøj foranlediger 

over for forskellige genstande: 

Hårdheden af et materiale, som udgØr en bestemt arbejdsgen
stand, bliver altså reelt sat på prøve af øksens slag, der 
bearbejder dette materiale. VærktØjets objektive egenskaber 
bliver praktisk analyseret og almengjort gennem de kendetegn, 
som er objektivt givet i selve værktØjet. Det bliver således 
til bærer af den første, ægte, bevidste og forstandige ab
straktion, af den første, bevidste og forstandige almengøreI
se. (op. Clt. s. 325, min korrigerede oversættelse). 

Det er tænkningens almene princip, at vi undersØger genstan
dene ved hjælp af andre ting; hvis vi forstår de sammenhænge 
og relationer, der er mellem disse. så afdækker vi disse gen
standes skjulte egenskaber ud fra de forandringer, vi har 
perciperet. (9..2.' ci t. s. 327). 

Ferudsætningen fer denne almengøreIse er først, at mennesket 

rent praktisk "tilegner" sig redskabet eller værktøjet, gør 

det til sit cg bruger det praktisk-alment. Dernæst, at men

nesket genspejler denne almene praksis, så at sige epdager 

det fcrhold, at værktØjet nu er fastholdt cg giver et cbjek

tivt sammenlignings- eg klassifikationsgrundlag, som en til

fældig mængde ad hoc redskaber ikke gav. 

Redskabets tilegnelse i den praktiske virkscmhed skal altså 

nu genspejles i den "teoretiske" tilegnelse, almengøreIsen. 

Tilegnelsen er således allerede på det tidligste trin i ud

viklingen forudsætningen fer almengØrelsen eg ikke omvendt. 

Det samme gælder på det trin, hver værktøjet eg dets preduk

tien bliver kellektiv eg samfundsmæssigt eg almengøreIsen 

derfer antager en ny eg endnu mere stabil eg ebjektiv karak

ter. 

Den særlige "menneskelige sans", der netep er evnen til at 

percipere en genstand sem tilegnelsesobjekt, kan derfer ikke 

ferklares alene ud fra menneskets særlige almengøreIser, da 

det altså netop viser sig, at almengøreIsen allerede ferud

sætter en tilegnelse. 
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Hermed er vores spørgsmål ovenfor om almengøreisen som mulig 

subjektiv forudsætning for den "menneskelige sans!! besvaret 

negativt. 28 ) 

Men samtidig med at vi konstaterede, at genspejlingen af 

selve den praktiske tilegnelse af værktøjet oprindeligt er 

en forudsætning for genspejlingen af værktøjets praktiske 

almengøreiser, så vi også, at sansen for den særlige fast

holdte konkrete forbindelse til værktØjet indgik som et nød

vendigt moment i almengØreisen, altså nØdvendig for den op

rindelige "teoretiske" tilegnelse af værktØjet, af dets 

"ide". 

En tilsvarende konkret forbindelse fra tilegnelsesobjektet 

til dets producent 29 ) og til producentens begreb eller ide 

om genstandens betydning var det, der skulle skelnes af den 

"menneskelige sans" for det samfundsmæssige tilegnelsesob

jekt, og som altså var den "menneskelige sans'" objektive 

side. 

Den eneste mulighed ser herefter ud til at være, at denne 

"menneskelige sans" netop er genspejlingen af konkrete for

bindelser, altså en sans for konkrete forbindelser. 

28) 

29) 

Det betyder dog ikke, at der ikke hos mennesket i fylogenesen 
er sket visse anatomisk-fysiologiske forandringer, der er 
nØdvendige forudsætninger både for menneskets evne til almen
gørelse og for den særlige menneskelige tilegnelsesproces, 
herunder for evnen til at tilegne ·sig sproget. 

I den primitive produktion, hvor værktøjets almengØrelse, 
ide, fØrst skal til at dannes, og produktionen endnu ikke er 
egentlig samfundsmæssig, vil producenten være den samme som 
subjektet for tilegnelsen. Det kan han selvfølgelig altid væ
re som et specialtilfælde. Det ses, at vores påstande ikke 
derved mister deres generalitet. 
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Lad os nu se på selve disse konkrete forbindelser, altså i

gen den objektive side af den "menneskelige sans". 

De konkrete forbindelser, som vi har betragtet ovenfor som 

den objektive side af den "menneskelige sans n , har været 

forbindelser mellem konkrete genstande og konkrete personer. 

Det har været forbindelsen mellem tilegnelsens subjekt og 

dens objekt, og det har igen været forbindelsen mellem dens 

objekt og dens producent. 

Derved har det også indirekte været de derved etablerede 

konkrete forbindelser mellem subjektet for tilegnelsen og 

producenten, altså produktionsrelationerne mellem mennesker. 

Inden vi går nærmere ind på den struktur af konkrete forbin

delser, der her er tale om, er det nødvendigt at præcisere, 

hvad der overhovedet menes med termen "konkret forbindelse!!. 

For det første må det pointeres, at termen "konkret forbin

delse!! her bruges som en helt almen eller generel kategori, 

der ikke specielt relaterer sig til de forbindelser, der 

netop er behandlet, og som er forbindelser mellem personer 

og tilegnelsesobjekter. 

Genstande i den livløse natur kan også indgå i konkrete for

bindelser. De kan være i nærheden af hinanden, rØre ved hin

anden eller være i en anden defineret vekselvirkning. 

Det særlige ved de konkrete forbindelser, vi har set oven

for, var, at de blev opretholdt aktivt af en person eller et 

samfund. 

Men det fælles afgørende for en konkret forbindelse er, at 

den består mellem partikulære genstande eller fremtrædelser, 
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ikke mellem mængder af genstande, defineret alene ved deres 

universelle egenskaber. 30 ) 

At forbindelsen er konkret, betyder ikke nødvendigvis, at 

den består i en tlfysisk kontakttI. Det kan være forbindelsen 

mellem mig og et bestemt menneske, som jeg kender og tænker 

på, selvom jeg ikke aktuelt sanser dette menneske. Det kan 

være forbindelsen mellem to mennesker, som står i et eller 

andet juridisk eller emotionelt forhold til hinanden, og det 

kan typisk være et ejendomsforhold. 31 ) 

Efter disse præciserende bemærkninger kan vi nu gå videre 

med de konkrete forbindelser mellem personer og tilegnelses

objekter. Som vi så i eksemplet med øksen ovenfor, betyder 

et tilegnelsesobjekt ikke blot en udvidet mulighed for prak

tisk bearbejdning af genstande i omverdenen. Øksen, der 

fastholdes af hånden, er samtidig en "standard", en "måle

stok" til sammenligning af arbejdsgenstandene og til almen

gørelse af deres egenskaber, f.eks. "hårdhedIt. Øksen er alt

så også - ved at blive fastholdt, konserveret - en udvidelse 

af håndens indadgående sansende virksomhed. 

I denne forstand er Øksen som et værktøj til alment brug en 
ægte forlængelse af kroppen. 32 ) Den er ikke blot et objekt 

30) 

31) 

32) 

r afhandlingens femte kapitel foretages der en uddybning af 
disse begreber og distinktioner. 

Et ejendoms forhold henviser altid til noget konkret. Selv op
havsret henviser ikke blot til produktets universelle form, 
men til dets konkrete menneskelige tilblivelse. 

Marx siger herom i Kapitalen: 

Bortset fra tilegnelsen af færdige livsfornødenheder, 
f.eks. frugter, hvor det udelukkende er hans egne lem
mer, der tjener ham som arbejdsredskab, er den genstand, 
som arbejderen umiddelbart bemægtiger sig, ikke arbejds-

forts. 
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for mig, som jeg kan påvirke med mit legemes kræfter, og som 

jeg kan sanse med mit legemes sanseorganer. Den er - ved at 

jeg har tilegnet mig den og fastholder den - samtidig blevet 

en del af mit subjekt i forhold til arbejdsgenstanden. Øksen 

er blevet "menneskelig!!. 

Den "menneskelige sans n for tilegnelsesobjektet er derfor 

netop også en sans for det menneskelige. 33 ) 

Marx siger herom: 

Mennesket tilegner sig sit alsidige væsen på en alsidig måde 
altså som totalt menneske. Hvert af dets menneskelige for

hold til verden - syn, hørelse, lugt, smag, følelse, tænk
ning, anskuelse, fornemmelse, vilje, virke, kærlighed, kort 
sagt: alle dets individualitets organer såvel som de organer, 
der umiddelbart har en social form - er i deres objektive 
forhold eller i deres forhold til objektet ensbetydende med 
en tilegnelse af objektet, med en tilegnelse af den menneske
lige virkelighed; deres forhold til genstanden er en bekræf
telse af den menneskelige virkelighed. Den er derfor ligeså 

Note 32) fortsat 

33) 

genstanden, men arbejdsredskabet. Således blive~ naturen 
se.lv til organ for hans virksomhed, et organ, han fØjer 
til sine lemmer, så han derved, på trods af Bibelen. 
forlænger sit legeme. (Marx: Kapitalen l. bog 2. KØben
havn: Rhodos. 1970, s. 304; Marx/Engels: Werke 23, 
s. 194). ---

Darwin har henledt opmærksomheden på den naturlige tek
nologis historie, dvs. på dannelsen af planternes og dy
renes organer som produktionsredskaber for planternes og 
dyrenes liv. Fortjener ikke historien om udviklingen af 
de i samfund organiserede menneskers produktive organer, 
det materielle grundlag for enhver speciel samfundsorga
nisation, den samme opmærksomhed? (Marx: Kapitalen 
1. bog 3. København: Rhodos, 1970, s. 546 7; Marx! 
Engels: Werke Q, s. 392-3). 

At den ikke kun er det, men mere generelt er (eller bliver) 
en sans for konkrete forbindelser i det hele taget, kommer vi 
tilbage til. 
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mangfoldi~ som de menneskelige væsensbestemmelser og aktivi
teter,~ •• 4) 

Samtidig er, øksen dog stadig også objekt for mig; og da den 

nu "rummer" en del af mine evner og færdigheder, af min sub

jektivitet, bliver jeg gennem den også objekt for mig selv, 

bliver selvbevidst. 

Vi har set: Kun da mister mennesket ikke sig selv i objektet, 
når dette bliver et menneskeligt objekt eller et objektiveret 
menneske. Dette er kun muligt, når objektet bliver socialt 
for mennesket, og mennesket bliver sig selv som socialt V~ 
sen, når samfundet - i dette objekt - bliver til for menne
sket som væsen. 

Idet derfor på den ene side den objektive virkelighed for det 
sociale menneske bliver til de menneskelige væsenskræfters 
virkelighed, til menneskelig virkelighed og derfor til det 
virkelige i menneskets egne væsenskræfter, så bliver på den 
anden side alle objekter til objektiveringer af mennesket 
selv, til objekter, som bekræfter og virkeliggør dets indivi
dualitet, til dets egne objekter, d.v.s. til selvet som ob-
jekt,35) -- ---

Processen, som indtil nu er blevet beskrevet med det indivi

duelle menneskelige subjekt som udgangspunkt, gentager sig 

på et højere trin på det samfundsmæssige plan. VærktØjet og 

redskaberne "standardiseres" nu ikke blot individuelt, men 

kollektivt. Den første samfundsmæssige standardisering regu

leres af den sproglige almengØreIse af redskaberne; de pro

duceres ud fra en fælles ide, et begreb. Forudsætningen for 

denne "ideelle" standardisering er dog stadig, at der sam

fundsmæssigt fastholdes konkrete forbindelser til eksempla

rer af redskaberne, der fungerer som "paradigmerIt. 

34) 

35) 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: 
Økonomi og filosofi. København: Gyldendal. 1965, s. 78; jfr. 
Marx/Engels: Werke Erganzungsbd. l, s. 539-40. 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: Marx: 
Økonomi og filosofi. København: Gyldendal. 1965, s. 79; jfr. 
Marx/Engels: Werke Erganzungsbd. l, s. 541. 
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På det nuværende trin af den samfundsmæssige produktion, den 

industrielle produktion, er fastholdelsen af paradigmerne 
blevet institutionaliseret i fælles målestandarder eller 

-enheder. Det er afgørende for disse standarder, at de ikke 

Gr defineret alene ved deres universelle egenskaber (de ene

ste relevante universelle egenskaber er dem, der sikrer 

standardens stabilitet). De er netop defineret ved selve de 

foranstaltninger, der skal sikre deres konkrete identitet. 

Standardkiloet og standardmeteren opbevares på et bestemt 

sted under lås og slå og overvåges af en international kom

mission. 

Ved en forgrenet struktur af sammenligninger præger disse 

standarder i dag hvert eneste trin i den samfundsmæssige 

produktion, der i hvert fald i denne henseende udgØr et sam

menhængende system. 

Samtidig er der med denne mangfoldige forlængelse af produ

centernes virksomhed sket en radikal forfinelse og objekti

vering af deres sanser. Ved at ikke blot det "ubevæbnede It 

øje, men målestandarderne nu via diverse måleinstrumenter er 

blevet "subjekt" for måleoperationerne, er det i princippet 

muligt at sanse genstandes objektive egenskaber med Vilkår

lig nØjagtighed og pålidelighed. 

Redskaberne, værktøjet, arbejdsmidlerne er en del af vores 

uorganiske krop. Og med den udvikling af produktivkræfterne, 

der er tilstede i dag, udgør produktionsapparatet et så sam

menhængende system, at det potentielt kunne være en fælles 

uorganisk krop for alle arbejdende mennesker. 

Dette forhindres imidlertid, ifølge Marx, i det kapitalisti

ske samfund af privatejendommen til produktionsmidlerne, der 

river forbindelsen mellem producenten og produktionsmidlerne 

over. 

I stedet for disse forbindelser træder de juridisk-økonomi

ske ejendomsforhold. Det menneskelige subjekt løsrives såle-
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des fra eller ufremmedgøres" for sine objektive forlængelser 

og dermed for sig selv: 

I stedet for alle fysiske og åndelige sanser er derfor trådt 
den sans, som betyder fremmedgørelsen af alle disse sanser -
nemlig sansen for at have. 36) 

Omvendt, hævder Marx i 1844-manuskripterne, vil ophævelsen 

af privatejendommen (gen)etablere forbindelsen mellem sub

jekterne og deres objektive forlængelser: 

Ophævelsen af privatejendommen er derfor den fuldstændige 
frigØrelse af alle menneskelige sanser og egenskaber; men 
den er det netop i kraft af, at disse sanser og egenskaber er 
blevet menneskelige såvel subjektivt som objektivt. 

øjet er blevet menneskeøje, ligesom dets genstand er blevet 
en social menneskelig genstand, der kommer fra menneske til 
menneske. 3i ) 

Fremmedgørelsen griber dybt ind i personligheden. Imidlertid 

er den, som Marx efter de Økonomisk-filosofiske manuskripter 

fra 1844 har forklaret, et nødvendigt gennemgangsled til so

cialismen. Ophævelsen af fremmedgØrelsen under socialismen 

betyder ikke, at forbindelsen mellem producent og produk

tionsmidler skal genetableres i sin Itbornerte", håndværks

mæssige form, men derimod, at den skal etableres som en ny 

almen-menneskelig tilegnelse af hele den samfundsmæssige 

produktion. FØrst derved ophæves den grundlæggende modsigel

se mellem produktion og tilegnelse, mellem produktivkræfter 

og produktionsforhold under kapitalismen. 38 ) 

36) 

37) 

38) 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844): I: Marx: 
Økonomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 78; Jfr. 
Marx/Engels: Herke Erganzun~sbd., l, s. 540. 

Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844): I: Marx: 
Økonomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 78-79; 
jfr. Marx/Engels: Herke Erganzungsbd. l, s. 540. 

Denne nye almen-menneskelige tilegnelse af hele den samfunds
mæssige produktion må ske gennem en alsidig "polyteknisk!! ud
dannelse af alle samfundets individer (Se Marx: Kapitalen l. 
~. København: Rhodas, 1970, s. 694-5; Marx/Engels: Herke 
11, s. 511-13). 
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Vi har nu foreløbigt afsluttet diskussionen af den objektive 

side af den "menneskelige sans", idet vi har set, hvorledes 

den er en sans for konkrete forbindelser, og hvorledes den 

er en sans for menneskets eget objektiverede subjekt. 

Vi skal nu igen vende tilbage til spørgsmålet om den subjek

tive side af den umenneskelige sans" med baggrund i analysen 

af dens objektive side. 

Som sagt ovenfor er den umenneskelige sans n en sans for kon

krete forbindelser. Disse konkrete forbindelser var forbin

delser til partikulære genstande, ikke til mængder af gen

stande alene givet ved deres universelle sanselige egenska

ber. Det var altså også en sans for konkrete, partikulære 

genstande. 

Det er den sans, der kommer til udtryk, når jeg f.eks. si

ger, at jeg genkender en bestemt person, at det er planeten 

Venus, jeg iagttager, at den ting, jeg holder i hånden, er 

en ting, som ~ har produceret. Det, jeg genkender eller 

iagttager, det, jeg har produceret, er ikke en klasse af 

genstande alene defineret ved visse universelle egenskaber, 

men er netop denne konkrete person, planet eller ting. 

I denne forstand, ved ikke alene at være en sans for gen

standenes universelle sensoriske egenskaber, er den "menne

skelige sans" som sagt "Qyersanselig". 

Spørgsmålet om den subjektive side af den "menneskelige 

sans H
, om dens subjektive betingelser, rejser sig derfor u

undgåeligt igen, men denne gang positivt: Hvordan kan det i 

det hele taget lade sig gøre? 

Her må vi skelne mellem to subjektive betingelser. 

Den første er en kategorial betingelse: Nemlig overhovedet 

at erkende forskellen mellem en genstands identitet med sig 
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selv (numerisk identitet eller materiel identitet) og dens 

identitet med andre genstande i en eller flere henseender 

(kvalitativ identitet, formel identitet, lighed eller ækvi

valens).39) 

Den anden betingelse er en praktisk betingelse: Nemlig at 

råde over de tilstrækkelige kognitive midler til i praksis 

at træffe korrekte afgørelser vedrØrende genstandes (numeri

riske) identitet. 

Hvis vi her stiller den kategoriale betingelse op som en 

forudsætning for den praktiske, har vi givet den mest lige

fremme beskrivelse af den umenneskelige sans", som den fun

gerer, når dens ontogenetiske udvikling er tilendebragt. Vi 

har klarest beskrevet dens "udfoldede væsen". Og det er 

fremstillingsmæssigt nødvendigt i første omgang for overho

vedet at præsentere problemet. Hvis vi imidlertid bliver 

stående ved denne beskrivelse, har vi overladt spørgsmålet 

om den I'menneskelige sans ti I genetiske betingelser, både f y-

10- og ontogenetisk, til apriorismen. 

Der er i virkeligheden tale om en kompliceret proces, hvor 

de praktiske og de kategoriale betingelser udvikles i et 

gensidigt betingelsesforhold, med de praktiske betingelser 

som de ledende. 

Hvis vi virkelig vil forstå den "menneskelige sans fl
' betin

gelser, må vi altså først og fremmest stille spørgsmålet om

vendt, nemlig starte med de praktiske betingelser og forstå 

de kategoriale betingelser som genspejlinger af de praktiske. 

39) I afhandlingens femte kapitel foretages en uddybning af disse 
identitetsbegreber. 
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Forholdet er det generelle mellem virksomhed og genspejling, 

at virksomheden hele tiden er ledende, men at genspejlingen 

på den anden side giver mulighed for ny virksomhed. 

I det øjeblik, hvor en ny genspejlingsform opstår, åbner der 
sig nye muligheder for virksomheden, der hjælper den til en 
højere struktur. Dermed viser der sig en ny modsigelse mellem 
virksomhed og genspejling, denne gang dog på et højere ni
veau. (Problemer i det psykiskes udvikling, s. 303). 

I denne komplicerede enhed mellem genspejling og virksomhed 
er virksomheden, der praktisk forbinder det levende væsen med 
den objektive realitet, selvfølgelig primær og dominerende; 
den psykiske genspejling af denne objektive realitets indvir
kende egenskaber er sekundær og afledt. (~. cit. s. 263). 

I denne afhandling er det dog ikke hensigten at tage hul på 

den egentligt empirisk-psykologiske undersøgelse af den 

"menneskelige sans" og dens udvikling. I første omgang ind

skrænker undersøgelsen sig til påvisningen af dens forekomst 

og til udledningen af, hvilken afgørende rolle den spiller 

for den særligt menneskelige psyke og dermed også for psyko

logien. 

Der skal derfor kun antydes et par aspekter af den ontogene

tiske udvikling af den umenneskelige sansll. 

på et bestemt trin i ontogenesen viser det lille barn, be

tinget af sin gribeevne, sin mulighed for at følge tings 

kontinuerlige bevægelser, sin forståelse af relationer som 

"inden i U og "uden om" o.s.v., en såkaldt obiektkonserva

tion. 

Hvad der er de nØdvendige og tilstrækkelige betingelser for 

denne objektkonservation, vides ikke med sikkerhed endnu. 

Men det må formodes, at der på dette grundlag dannes de ka

tegoriale betingelser for en udvidelse af den praktiske be

herskelse af konkrete relationer, der igen fØrer til en al

mengøreIse af de kategoriale betingelser o.s.v. 

Der danner sig efterhånden et fast system af viden om gen

standes bevægelser, at de ikke kan være to steder på en 
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gang, ikke kan bevæge sig diskontinuert, ikke kan gennem

trænge hinanden O.S.V., og en tilsvarende viden om den so

ciale regulering af personlige relationer, en tryghed angå

ende, hvad man kan regne med, der sker med disse relationer, 

en klar adskillelse mellem en selv og andre personer o.s.v •• 

Det er allerede antydet i disse kortfattede beskrivelser, at 

de subjektive praktiske betingelser er genspejlingen af de 

objektive, af hele den måde, hvorpå tingene og menneskene 

"har deres plads" både i det fysiske rum og i systemet af 

konkrete menneskelige forbindelser. Altså hele den måde, 

hvorpå der samfundsmæssigt og i familien "holdes orden". 

På hele dette komplicerede grundlag, som ikke i dag er til

strækkeligt udforsket, udvikler den "menneskelige sans" sig, 

og ikke blot som en sans for tilegnelsesobjekter, men i sin 

mest udviklede og generaliserede kategoriale form som en 

sans for det konkrete som sådan. 

Det vil først og fremmest sige en forståelse af, at tingene 

ikke blot er defineret ved deres allerede erkendte univer

selle egenskaber, men er bestemt også derudover. Der kan 

derved dannes et begreb om en genstands endnu ikke erkendte 

egenskaber, og et begreb om en genstands forandring under 

forandrede omstændigheder. 

Genstanden kan nu i tanken løsrives relativt fra enhver af 

sine almene, begrebslige bestemmelser og anskues under andre 

bestemmelser uden derved at miste sin identitet, og uden at 

tanken mister sin mulighed for at vende tilbage til udgangs

punktet. 

Ved at forstås som konkret kan genstanden også i tanken løs

rives relativt fra enhver af sine forbindelser, abstraheres 

fra sin samfundsmæssige betydning, for dernæst at blive gen

indsat i sine forbindelser. 
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Den umenneskelige sans" bliver derved ikke blot menneskets 

sans for det menneskelige, men også til menneskets sans for 

naturen, for hele den objektive realitet som sådan. 

Vi så i afhandlingens tredie kapitel, i afsnittet "Om den 

begrebsmæssige erkendelses konkrete objekter ft
, hvorledes ev

nen til i erkendelsen at kunne fastholde det konkrete i sin 

(numeriske) identitet med sig selv indgik som et moment i 

den videnskabelige naturerkendelse. 

I kraft af sansen for det konkrete kan mennesket nu ikke 

blot tilegne sig det menneskeskabte, de eksisterende produk

tionsmidler o.s.v., men kan på skabende vis "tilegne" sig 

naturen. 

Fremkomsten af denne sans for det konkrete betyder, at der 

opstår en helt ny struktur i menneskets virksomhed, dvs. en 

ny struktur i menneskenes forbindelser til den objektive 

realitet. 

Vi har allerede set, hvorledes den "menneskelige sans" ved 

at forbinde mennesket med andre mennesker, med værktøj og 

redskaber betyder en forlængelse af det menneskelige sub

jekt, en objektivering af det menneskelige og en "menneske

liggØrelse" af omverden. Men dertil kommer, at den "menne

skelige sans" for det konkrete også betyder, at der opstår 

en "diskret" (eller digital) struktur i menneskenes samlede 

virksomhed, som ikke er til stede i den sanselige virksom

hed, som vi har tilfælles med dyrene, og som stadigvæk er 

dominerende i menneskenes umiddelbart anskuelige forestil

linger. 

Derved kommer denne diskrete struktur til at fremtræde som 

uanskuelig eller lIoversanseligll. 

Samtidig knytter den diskrete struktur sig imidlertid til de 

sproglige betydninger eller begreber, som ved deres forbin-
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delse til en diskret lyd- og tegnstruktur, selv udgør en di

skret struktureret mangfoldighed. 40 ) 

Genspejlingen får derved en ny egenskab i forhold til den 

dyriske genspejlings objektivitet. Den er nu ikke blot som 

dyrets genspejling i større eller mindre "kvantitativ" over

ensstemmelse med den objektive realitet. Den kan nu være 

sand eller falsk i absolut, logisk forstand. Det formelt lo

giske er en særlig egenskab ved den diskrete genspejling. 

Disse træk ved den særligt menneskelige diskrete virksom

hedsstruktur, nemlig dens karakter af forlænget subjekt, 

dens redskabskarakter, dens "oversanselighed" eller uanskue

lighed, dens begrebslighed eller tilknytning til de sprog

lige betydninger og dens forbindelse til formallogikken, er 

sammenfattet i den filosofiske kategori det ideale (ideel1e 

eller åndelige). I sin afmystificerede form er det ideale 

ikke andet end den subjektive genspejling af objektive di

skrete strukturer formidlet af den særligt menneskelige 

virksomhedsstruktur. 

Specielt i den videnskabelige naturerkendelse genspejler 

mennesket naturens objektive diskrete lovmæssighedsstruktur 

ved en afbildning på et sæt idealiserede eller "rene" lo

ve. 41 ) 

40) 

41) 

Sproget er selv ikke blot en mængde "naturlyde", men er en 
kategori af fænomener defineret ved deres "partikulære" 
menneskelige oprindelse. 

I afhandlingens femte kapitel uddybes denne meget sammen
trængte fremstilling, idet der redegøres mere omstændeligt 
for strukturen eller !1topologien" i den menneskelige sanse
ligt-praktiske genstandsvirksomhed. 

En sådan "strukturel" forståelse af det ideale eller i det 
hele taget af den særligt menneskelige virksomhed rummes ikke 
i Leonti.evs teori, bortset fra nogle få antydninger i hans 
sidste hovedværk "Tatigkeit, Bewu~tsein, Personlichkeie', som 
det skal påvises i nærværende kapi.tels sidste dele. 

forts. 
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NATURTILEGNELSEN OG DEN VIDENSKABELIGE ERKENDELSE 

Vi nævnte ovenfor, at mennesket afdækker naturens diskrete 

lovmæssighedsstruktur. På denne måde tilegner mennesket sig 

nu også naturen. 42 ) Naturen er ikke blot et "tilpasningsob

jekt", men et "tilegnelsesobjekt", ikke blot ved, at menne

sket omdanner konkrete dele af naturen til forbrugsgoder, 

værktØj etc., men også ved, at mennesket nu erkender almene 

strukturer i naturen og derigennem behersker dens kræfter 

(f.eks. elektricitet) og udnytter dem til sine formål. 43 ) 

Note 41) fortsat 

42) 

43) 

I forbindelse med sin omtale af det tlværktøjshandlingens 
princip" (Problemer i det psykiskes udvikling, s. 430), som 
var utilgængeligt for dyrene, skriver Leontiev: 

Ved hjælp af den voksnes umiddelbare indgriben bliver 
barnets håndbevægelser ved brugen af skeen efterhånden 
grundlæggende omformet og indordnet den objektive logik 
i omgangen med dette redskab. Disse bevægelsers almene 
afferensmåde ændrer sig; de bliver hævet op til et hØje
re, genstandsmæssigt niveau (N.A. Bernstein: Uber die 
Struktur von Bewegungen, Medgis, Moskva, 1947, s. 120 
(russisk~ )'. Barnet erhverver et system af funktionelle 
bevægelser~ et system af handlinger med værktøjskarak
ter, der er underordnet topologiske relationer. (Pro
blemer i det psykiskes udvikling, s. 429-30 og 69~ 

Hvis der her med "topologiske relationer" mentes noget sva
rende til de særlige ideelle, diskrete strukturer, som disku
teres i nærværende arbejde, måtte man formode. at de eller 
deres konsekvenser ville være omtalt andre steder i Leontievs 
værk. hvilket imidlertid ikke synes at være tilfældet. 

Leontiev forbeholder tilegnelses begrebet til menneskeskabte 
produkter og til reproduktion af de deri nedlagte evner og 
færdigheder m.v.; og sådan er begrebet også blevet brugt hid-

forts. 

Samtidig bliver dette almene tilegnelsesobjekt også et selv
stændigt motiv for menneskenes virksomhed. Videbegær. for
skertrang, opdagelseslyst er ikke blot drivkraften for den 
egentligt videnskabelige aktivitet, men er potentielt til 
stede som et momept i alt konkret arbejde. 
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I øvrigt kræver allerede det at fravriste naturen konkrete 

dele og omdanne dem til menneskelige produkter en vis ind

sigt i dens almene lovmæssigheder og dermed en vis almen na

turtilegnelse. 

Note 42) fortsat 

til i dette kapitel. Med menneskets erkendelse af almene na
turlove og dets beherskelse og udnyttelse af almene natur
kræfter sker der imidlertid en generalisering af tilegnelses
processen, idet væsentlige træk ved tilegnelsen i snævrere 
betydning nu udbredes til menneskets teoretiske beherskelse 
af naturen gennem en genspejling af dens diskrete lovmæssig
hedsstruktur. 

vi vil derfor i det fØlgende bruge begrebet tilegnelse også i 
denne bredere betydning. Dette er ikke blot i overensstemmel
se med almindeligt sprogbrug, men også med Marx' brug af be
grebet: 

Arbejdet er i fØrste instans en proces, hvori både men
nesket og naturen deltager. en proces, hvor mennesket på 
eget initiativ iværksætter, regulerer og kontrollerer 
sit-stofskifte med naturen. Han stiller sig som natur
magt op som modstykke til selve naturstoffet; han sætter 
de naturkræfter, han er udrustet med. nemlig arme. ben, 
hoved og hænder, i bevægelse for at tilegne sig natur
produkterne i en form. der er tillempet hans egne behov. 
Samtidig med at han gennem denne bevægelse indvirker på 
og ændrer naturen uden for ham selv, ændrer han sin egen 
natur. Han udvikler de kræfter, der slumrer i ham, og 
tvinger dem til lydigt at efterkormne hans magtbud. Det 
er ikke de primitive, dyriske instinktmæssige former for 
arbejde, vi her har med at gøre ..•• vi forudsætter ar
bejdet i en form, der udelukkende hØrer mennesket til. 
(Marx: Kapitalen l. bog 2. KØbenhavn: Rhodas, 1970. 
s. 302 3; Marx/Engels: Werke 31. s. 192-3). 

Som med naturkræfterne således forholder det sig også 
med videnskaben. Når man først har opdaget loven for 
magnetnålens afbøjning i et elektrisk felt eller for 
magnetisering af et stykke jern, hvorom der kredser en 
elektrisk strøm, koster det ikke en skilling. Videnska
ben koster kapitalisten Uingenting", hvad der imidlertid 
aldeles ikke forhindrer ham i at udnytte den. uFrerrrrned" 
videnskab indlemmes i kapitalen ligesom fremmed arbejde. 
"Kapitalistisk" tilegnelse og I!personligl! tilegnelse, 
det være sig af videnskab eller af materiel rigdom, er 
imidlertid. to aldeles forskellige ting. (Marx: Kapitalen 
l. bog 3. København: Rhodas, 1970, s. 564-5; Marx/Engels 
Werke 23, s. 407-8). 

forts. 
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Det ser ud til, at Leontiev med sit snævrere tilegnelsesbe

greb, overser dette forhold, og at overgangen fra "natur-

Note 42) fortsat 

Om det samme emne siger Engels: 

Så længe vi hårdnakket vægrer os ved at forstå deres 
(d,v.s. nutidens vældige produktivkræfters) natur og ka
rakter - og den kapitalistiske produktionsmåde og dens 
forsvarere prøver faktisk at forpurre denne forståelse -
sålænge vil disse kræfter udfoldes uafhængigt af os, mod 
OS~ sålænge behersker de os, sådan som vi udfØrligt har 
fremstillet det. Men er deres natur fØrst en gang begre
bet, kan de i hænderne på de forenede producenter for
vandles fra dæmoniske herskere til lydige tjenere. Det 
er forskellen mellem elektricitetens ødelæggende vold
somhed i uvejrslyn og telegrafens og buelysets bundne 
elektricitet; forskellen mellem. ildebranden og ilden 
taget i menneskets tjeneste. Ved denne behandling træder 
en samfunds- og planmæssig regulering af produktionen 
efter helhedens og hver enkelts behov i stedet for det 
samfundsmæssige produktionsanarki. Dermed bliver den ka
pitalistiske tilegnelsesmåde, under hvilken produktet 
fØrst underkuer producenten og dernæst udbytteren, er
stattet af den tilegnelse.småde af produkterne, som er 
begrundet i selve de moderne produktionsmidlers natur: 
på den ene side direkte social tilegnelse som middel til 
opretholdelse og udvidelse af produktionen, på den anden 
side direkte individuel tilegnelse som middel til at le
ve og nyde. (Engels: Socialismens udvikling fra utopi 
til videnskab. I: Marx & Engels: Udvalgte skrifter II. 
KØbenhavn: Tiden, 1971, s. 145-6; Marx/Engels: Werke ~, 
s. 223). 

Og Marx igen: 

For så vidt arbejdsprocessen er rent individuel, forener 
den samme arbejder alle de funktioner, der senere skil
les fra hinanden. Når han individuelt tilegner sig natu
rens genstande for at kunne leve, kontrollerer han sig 
selv. Senere bliver han kontrolleret. (Marx: Kapitalen, 
1. bog 3. København: Rhodas, 1970. s. 722; Marx/Engels: 
WerkeQ, s. 531). 

Nødvendigheden af samfundsmæssigt at kontrollere en na
turkraft, holde hus med den, tilegne sig den eller tæmme 
den ved arbejder i stor målestok, udfØrt af mennesker, 
spiller en helt afgØrende rolle i industriens historie. 
(Marx: Kapitalen 1. bog 3. KØbenhavn: Rhodas, 1970, 
s. 729; Marx/Engels: Werke Q, s. 537). 
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stof II til tilegnelsesobjekt (i snæver betydning) egentlig 

bliver en gåde i hans teori. 

Samtidig med denne snæverhed forstås menneskets tilegnelse 

også i bund og grund som reproduktion, som overtagelse af 

andres viden og erfaringer, hvor denne viden s og disse erfa

ringers skabende kilder ligeledes forbliver gådefulde. 

Det er derfor også naturligt, at det er klassekampen, for

stået som kampen om den sociale og den personlige tilegnelse 

af de eksisterende produktionsmidler, som fremstilles i Le

ontievs gennemgang af menneskenes kulturhistorie, af socio

genesen. Produktionsmidlernes (de objektive produktivkræf

ters) udvikling siden stenøksen siges der derimod ikke meget 

om. 

Leontiev citerer ganske vist Marx' kendte påstand om, at in

dustriens historie er de menneskelige væsenskræfters åbne 

bog, og at 

"En psykologi, for hvilken denne bog, altså netop den sanse
ligt nærværende. tilgængelige del af historien, er lukket, 
kan ikke blive til en virkelig indholdsfuld og reel viden
skab". 44) (Problemer i det psykiskes udvikling, ~15). 

Imidlertid påstår Leontiev, at denne påstand i den psykolo

giske litteratur er blevet tolket for snæVert i retning af 

genstandsmæssiggørelse af menneskelige evner; og han tolker 

den selv i stedet først og fremmest som en påstand om tileg

nelse af menneskelige evner (altså tilegnelse i snæver be

tydning) (Problemer i det psykiske s udvikling, s. 415-16). 

Men også denne tolkning er snæver og ser bort fra genstands

mæssiggØrelsen som en skabende omdannelse af naturstof. Sel

ve industriens historie ses der faktisk derved også bort fra 

44) Jfr. Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844). I: 
Marx: Økonomi og filosofi. København: Gyldendal, 1965, 
s. 81; Marx/Engels: Werke Erganzungsbd. l, s. 543. 
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til fordel for den individuelle personligheds reproducerende 

udvikling. 

Leontiev ligger her under for et vist kulturhistorisk snæ

versyn, hvis man med kulturhistorie alene henviser til kul

turen som overlevering. 

Det radikalt nye, der sker med menneskets tænkning i renæs

sancen, hvor den eksperimentelle naturerkendelse vinder 

frem, forstås f.eks. ikke på denne baggrund. Og det viden

skabelige moment, der også fØr den tid havde været i menne

skets kamp med naturen, forstås heller ikke. 

Det særegne ved dette videnskabelige moment i arbejdsproces

sen består i f at der ikke blot generaliseres mekanisk fra 

enkelterfaringernes ophobning til almene erfaringer. At det 

ikke blot er det almindelige, udbredte og hyppige, der af

lejrer sig i den almene viden. Men netop, at det almene al

lerede ses i det enkelte konkrete tilfælde, og at menneskets 

opmærksomhed ikke blot retter sig mod det almindelige, men 

netop mod det afvigende og overraskende særtilfælde. 

Dette sker, ved at den "menneskelige sans" for det konkrete 

(den almengjorte tilegnelsesproces) udvikler sig også i ar

bejdet med naturgenstande og faktisk er drivkraften i alt 

skabende arbejde. 

Denne "videnskabelige erkendelse" er en ny specifik form for 

erfaring, som principielt adskiller sig fra de tre andre om

talte former, som den dog forudsætter, nemlig den opsumme

rede artstilpasning, der overføres via arveanlæggene, den 

individuelle tilpasning, og tilegnelsen i snæver betydning 

eller reproduktionen af andre menneskers erfaringer. 

Først sent i menneskehedens historie udskilles dette ekspe

rimentelle videnskabelige moment i arbejdsprocessen som 

selvstændigt (faktisk først i renæssancen). Ved at forbinde 
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sig med den filosofiske tænkning, der hidtil havde været en 

kontemplativ beskæftigelse, bliver videnskaben nu efterhån

den et selvstændigt led i produktivkræfternes udvikling. 

Men samtidig opstår der en større og større modsætning mel

lem de almene videnskaber og anarkiet i den privatejede pro

duktion. Og den enkelte arbejders adskillelse (fremmedgørel

se) fra det samfundsmæssige videnskabelige arbejde bliver en 

stadigt større modsigelse i hans arbejdsproces. 

Denne grundmodsigelse i det moderne kapitalistiske samfund, 

som også er et afgørende moment i klassekampen, overser 

Leontiev åbenbart. 

Men herved overser Leontiev også den gensidige betingethed 

og modsigelsen mellem tilegnelsen i snæver betydning og den 

videnskabelige erkendelse, især som den udformer sig under 

kapitalistiske betingelser. 

Det er f.eks. denne modsætningsfulde enhed af tilegnelse i 

snæver betydning og videnskabelighed, som er grundlaget for 

en væsentlig del af den aktuelle pædagogiske debat i Danmark 

og andre kapitalistiske lande. 45 ) 

Det er også denne fjerde almene grundkategori for erfaring 

(den videnskabelige erkendelsesproces) , der mangler hos 

Leontiev, for at hans teori kan anvendes i de moderne sam

fund, hvad enten det drejer sig om den ene eller den anden 

samfundsform. 

45) Det drejer sig f.eks. om spørgsmålene om, i hvilken forstand 
tilegnelsen skal bygge på egne og andres erfaringer, og om 
forholdet mellem teori og praksis i tilegnelsesprocessen. 



- 280 -

OM AFGRÆNSNING AF HUMANPSYKOLOGIEN 

Vi konkluderede ovenfor, at det åndelige eller ideelle er 

den for mennesket enestående genspejling af objektive di

skrete strukturer, som muliggØres af den særlige struktur i 

menneskets virksomhed (såvel den ydre som den indre). 

Vi betegner som sagt genspejlingen af objektive diskrete 

strukturer som ideel. Selve de objektive diskrete strukturer 

vil vi imidlertid kun kalde ideelle! for så vidt de er pro

dukter af menneskenes virksomhed, altså er "udtryk for en i

de". 

Sprog, videnskab o.s.v. er således objektive ideelle fænome-

ner. 

Men det samme er enhver genstand, der er et resultat af den 

samfundsmæssige produktion, og hvor produktionen er regule

ret af begreber eller ideer, kort sagt genstande med "betyd

ning" i Leontievs forstand. 

Der er således ingen adskillelse mellem materielle og ideel

le fænomener. Det ideelle er en objektiv (men sekundær og 

afledt) struktur i det materielle. Det er derfor udtryk for 

en falsk tvedeling, en "dualisme", når Leontiev f.eks. skri

ver, at 

de resultater, menneskeheden har tilkæmpet sig i den histori
ske udvikling, manifesterer sig .•. i de materielle genstande 
og i de ideelle fremtrædelser (sprog, videnskab), der er 
frembragt af menneskene. (~. cit. s. 624). 

- en udualisme t1
, som skyldes, at Leontiev knytter det ideel

le specielt til den indre virksomhed og til objektive fæno

mener, der formidler den indre virksomhed. 46) 

46) I "Tatigkeit, BewuBtsein, Personlichkeit" er denne "dualisme" 
mindre fremtrædende og delvis erstattet af et standpunkt, som 
f.eks. kommer til udtryk i følgende passage: 

forts. 
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Det ideelle eller åndelige er imidlertid en fælles struktur

egenskab ved menneskets virksomhed (såvel den ydre som den 

indre) ~ dets genspejling og er ikke, som Leontiev tilsyne

ladende mener, særligt betinget af menneskets evne til "in

teriorisering", til at handle på et indre tankeplan. 

Tværtimod er det omvendt det ideelle, der betinger denne 

Itautomatiseringsproces", der er af afgØrende praktisk betyd

ning for mennesket, men som trods alt ikke i sig selv er vo

res særlige "væsenstræk". 

At Leontiev de facto nærmest sætter lighedstegn mellem det 

ideelle, det åndelige, det begrebslige og det indre eller 

interioriserede, fremgår af hans brug af disse termer ad

skillige steder i Problemer i det psykiskes udvikling; 

først og fremmest i hans diskussion af arbejdsdelingen 

mellem åndeligt og legemligt arbejde (QE. cit. s. 362-68). 

Her bruges snart termen "åndelig", snart Ilideel" nærmest sy

nonym med "indre". 

Adskillelsen mellem indre og ydre aktivitet er ikke en for

skel i virksomhedens struktur, hvilket Leontiev også klart 

erkender; og da Leontiev knytter definitionen af det ideelle 

til denne adskillelse, bliver det ideelle altså heller ikke 

hos Leontiev forstået som en ny struktur i menneskets virk

somhed og genspejling: 

Naturligvis har den indre ideelle virksomhed sine kvalitative 
egenarter. Alligevel er det en ægte virksomhed og ikke udtryk 
for et særligt åndeligt princip. Også den åndelige virksomhed 
er et arbejde, som blot optræder i særlig form. (op. cit. 
s.364). 

Note q6) fortsat 

Det at betegne [Die Akte der BezeichnungJ er ikke andet 
end det at udsondre [Akte der Heraussonderung] den ide
elle side af objekterne. (op. cit. s. 3LI, min oversæt-
telse). - --
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Jo mere det ~ndelige og det legemlige arbejde er adskilt, de
sto mindre formår mennesket at se den åndelige virksomheds 
oprindelse i det legemlige arbejde; mennesket ser ikke, at de 
begge har den samme struktur og er underlagt de samme lovmæs
sigheder. (.2.E.' dt. s. 365). 

Som den psykologiske analyse viser, har den indre ideelle 
virksomhed den samme struktur som det praktiske arbejde. 
(op. dt. s. 366). 

Erkendelsen af den åndelige og praktiske virksomheds fælles 
struktur såvel som deres indre sammenhæng med genspejlingen 
af virkeligheden er psykologisk overordentlig vigtig. Herved 
bliver det blandt andet forståeligt, hvordan det gennem en 
alsidig udvikling af den menneskelige personlighed bliver mu
ligt atter at forene disse to historisk adskilte virksomheds-
former. (op. s. 367). 

At denne identitet mellem det ideelle, det åndelige, det be

grebs lige og det indre eller interioriserede er gennemgående 

hos Leontiev, ses bl.a. af følgende citater: 

Interioriseringen, d.v.s. den skridtvise omdannelse af ydre 
til indre, åndelige handlinger, er en proces, der nØdvendig
vis fuldbyrdes i menneskets ontogenese. (op. cit. s. 433). 

Forberedelsesfasen, som tænkningen tager udgangspunkt i, bli
ver til indholdet i selvstændige, målrettede handlinger; 
derfor kan den også blive til en selvstændig virksomhed. der 
formår at forvandle sig til en udelukkende indre, åndelig o
peration. (~. cit. s. 328, min korrigerede oversættelse). 

For det andet mente han [d.v.s. Wygotsky, som Leontiev erklæ
rer sig enig med], at de indre åndelige processer fØrst og 
fremmest udviklede sig ud fra en ydre "interpsykisk tl virksom
hed. (op. dt. s. 402). 

[man, d.v.s. Wygotsky] antog .,', at processerne. der først 
og fremmest blev tilegnet i ydre form, senere forvandlede sig 
til indre åndelige forlØb. (op. dt. s. 404). 

Drejer det sig om en eller anden åndelig fremtrædelse, eksem
pelvis et eller andet begreb, barnet mØder, så må det udfØre 
den tilsvarende åndelige, tankemæssige virksomhed. (op. 
dt. s. 431+). 

Dannelsen af indre åndelige handlinger, der svarer til ideel
le fremtrædelser, forløber endnu mere kompliceret. (~. 
dL s. 437). 

Det forholder sig anderledes med en indre, åndelig handling. 
(loc. ) 
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Skal børn derfor tilegne sig begreber, almengøreIser og kund
skab, så må de danne adækvate åndelige operationer. Det gæl
der om at opbygge disse akti.vt. De opstår først i form af yd
re handlinger, som den voksne foranlediger barnet til, og om
formes efterhånden til indre, intellektuelle operationer. 
(.2.E.' dt. s. 635). 

Leontiev refererer til Wygotsky's standpunkt vedrørende for

holdet mellem den indre virksomhed og den psykiske virksom

hed 

0.0 den genetiske, historiske tilnærmelse til problemet om 
den psykiske virksomhed, som Wygotsky fortsatte 0'0 kom til 
udtryk i den opfattelse, at den psykiske virksomhed er en 
speciel form for virksomhed; den er produktet og derivatet af 
det materielle livs udvikling, den ydre materielle virksom
hed, der forvandles til den indre virksomhed i løbet af den 
samfundshistoriske udvikling, i bevidsthedens virksomhed. 
Spørgsmålet om interioriseringen var derfor det centrale. 
(op. cit. s. 405). 

Imidlertid kan Leontiev ikke lade dette indre have en prin

cipiel status' for afgrænsningen af humanpsykologien, således 

som tidligere idealistisk psykologi. Da han samtidig, som vi 

så ovenfor, identificerer det indre og det åndelige, kan 

dette åndelige eller ideelle heller ikke få en sådan princi

piel status. 

Leontiev kan kun afgrænse psykologien principielt ud fra den 

grundlæggende analytiske skelnen mellem virksomhed og gen

spejling: 

på et relativt sent niveau i livets udvikling bliver virksom
heden interioriseret; den antager form af en indre ideel 
virksomhed. Alligevel er den som før en proces, hvorved sub
jektet virkeliggør sit reelle liv, og det er ingen "ren" ån
delig proces, som kan modstilles med det ydre praktiske ar
bejde. Den traditionelle idealistiske psykologi anser modsæt
ningen mellem de to former for absolut. Det drejer sig imid
lertid kun om et udtryk for den adskillelse mellem åndeligt 
og legemligt arbejde, som er foregået i løbet af den sam
fundsmæssige udvikling, som ikke er en absolut, men derimod 
en historisk overgangsetape, ligesom de Økonomiske forhold, 
som lader den opstå. 

vi forkaster den dualistiske modstilling af de to virksom
hedsformer og adskiller ikke det indre teoretiske arbejde fra 
det ydre praktiske arbejde. Det gælder derfor om at differen
tiere mellem egentlig genspejling (ligegyldig hvilken form 
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den antager, for eksempel som sansning eller som et begreb) 
og virksomheds processer, herunder også den indre virksomhed. 
(op. cit. s. 392, min korrigerede oversættelse). 

Leontiev har naturligvis ret i sin afvisning af at lade for

skellen mellem indre og ydre virksomhed have en principiel 

status for afgrænsningen af humanpsykologien (eller psykolo

gien som sådan for den sags skyld). Imidlertid ser han bl.a. 

p.g.a. sin identificering af det ideelle og det indre ikke, 

at det ideelle netop er en for mennesket særegen og ny fæl

les struktur i både den indre og ydre virksomhed og i gen

spejlingen. 

Dette hænger igen sammen med, at Leontievs forståelse af den 

basale formidlingsmekanisme i menneskets virksomhed, uanset 

Leontievs påstand om det modsatte, i selve sin form er al

ment-dyrisk, og så at sige er indifferent over for de særli

ge ideelle (og diskrete) strukturer. 47) 

Leontievs forståelse af den basale formidlingsmekanisme gi

ver ikke plads for det egentligt specifikke ved tilegnelses

processens subjektive betingelser, nemlig den særlige "men

neskelige sans" for tilegnelsesobjektet. 

Når Leontiev alligevel kan opretholde påstanden om det sær

ligt menneskelige ved tilegnelsesprocessen, er det, fordi 

han i virkeligheden ikke henfØrer dette særlige til speci

fikke træk ved formidlingsmekanismen som sådan, men derimod 

overlader det specifikt menneskelige alene til de ydre ob

jektive betingelser, nemlig selve den sociale tilegnelsesmå

de, den sociale situation, hvori tilegnelsen foregår. 

Som Leontiev udtrykker det: 

47) Leontievs forståelse af denne basale formidlingsmekanisme 
bygger direkte på Wygotskys teori om det formidlende signal 
eller tegn (op. cit. s. 402-4) og på Pawlows teori om signal
systemer. 
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For at kunne leve og udvikle sig, må individet bestandigt op
retholde vekselvirkningen og stofskiftet med sin naturlige 
omverden. Ved hjælp af denne vekselvirkning tilpasser menne
sket sig naturen, det gør det dog ikke slet og ret. men pro
ducerer derimod også midler til sin eksistens. I modsætning 
til dyret formidler, regulerer o~ kontrollerer mennesket den
ne proces gennem sin virksomhed4 ). De midler, evner og fær
digheder, der er påkrævede til fuldbyrdelsen af denne virk
somhed, forefindes i samfundet. For at gøre dem til sine mid
ler, sine evner og slne færdigheder, må det træde i relation 
til menneskene, den objektive realitet. Med udviklingen af 
disse relationer fuldbyrder det også sin ontogenese. Den af
hænger - som hos dyret - også hos mennesket af ydre betingel
ser; men i modsætning til dyret foregår der ingen tilpas
ningsproces i ordets egentlige, biologiske betydning. (Pro
blemer i det psykiskes udvikling, s. 423). ---

I løbet af ontogenesen ... træder mennesket på særegen vis i 
relation til den verden af ting og fremtrædelser, der er 
frembragt af tidligere generationer. Det specifikke ved disse 
forbindelser bliver på den ene side bestemt af disse genstan
de og fremtrædeisers væsen. På den anden side afhænger de af 
betingelserne, hvorunder disse forbindelser dannes. (op. 
cit. s. 416, min korrigerede oversættelse). --

Til syvende og sidst forklarer Leontiev det menneskelige hos 

et individ ved henvisning til andre mennesker. Det er i sig 

selv ikke forkert, al den stund mennesket som en væsentlig 

bestemmelse er socialt. Men at lade det gælde for den afgø

rende forklaring på det særligt menneskelige er at spille 

sorteper videre. 

Leontiev finder ikke det særligt menneskelige i Pawlows 

tlførste signalsystem": 

Tager man udgangspunkt i Pawlm..rs lære, så tilhØrer betingede 
forbindelser eller associationers fremkomst og signalrelatio
ner denne. Forlanger man dernæst af en forsker, at han på in
gen måde må overse menneskets rolle som samfundsmæssigt væ
sen, så kan han ikke opfylde dette krav. Grunden dertil er 
ret enkel: Grundbegreberne, som han arbejder med, stammer fra 
et principielt andet system af .relationer end systemet menne
ske-samfund. (op. cit. s. 406). 

I stedet henviser Leontiev til det "andet signalsystem": 

48) Marx: Kapitalen 1. bog 2. København: Rhodas, 1970, s. 302; 
Mar~/Engels: Werke~, s. 192. 
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Allerede de fØrste, ovenfor beskrevne processer, hvormed bar
net tilegner sig specifikt menneskelige handlinger, viser en
tydigt deres vigtigste særegenhed. De fuldbyrdes i menneske
ligt samkvem. På de allerførste udviklingstrin drejer det sig 
udelukkende om en praktisk omgang, hvis muligheder og funk
tioner er forholdsvis begrænsede. Den menneskelige erfarings 
historisk dannede indhold er jo almengjort og fikseret i 
sproglig form. For at beherske den, kræves der overlevering 
og tilegnelse i systemet af sproglige betydninger. Dertil 
forudsættes følgelig deltagelsen af det andet signalsystems 
sproglige mekanismer. Disse må først dannes hos barnet, thi 
det er den vigtigste forudsætning for at lære i snævrere be
tydning, d.v.s. for en proces, hvis produkt er tilegnelsen af 
den af samfundet samlede kundskab i form af den bevidste gen
spejling. (op. cit. s. 432). 

Om denne "tilegnelse" siger Leontiev videre, at 

.... ,det er hovedindholdet i barnets udvikling at erhverve sig 
den menneskelige udviklings tilkæmpede resultater, f.eks. den 
menneskelige tænknings eller den menneskelige erkendelses re
sultater. Disse tilkæmpede resultater viser sig først og 
fremmest for barnet som ydre fremtrædelser, i form af gen
stande, begreber og kundskab. Deres indvirkning fremkalder en 
eller anden reaktion hos børnene, der i begyndelsen ganske 
vist kun svarer til deres genstandsmæssige side og ikke de 
specifikke egenskaber. I overensstemmelse hermed bliver de 
endnu genspejlet i det fØrste signalsystem og ikke i den sam
fundsmæssige praksis' almengjorte erfarings prisme. Hvis bar
net skal genspejle disse fremtrædelser med deres specifikke 
egenskab, med deres betydning, så må barnet fuldbyrde dem i 
handlinger, der er adækvate i disses "genstandsmæssiggjorte" 
og legemliggjorte menneskelige virksomhed. (op. s. 433-
434, min korrigerede oversættelse). --

Men når den særlige "menneskelige virksomhed II skal forkla

res, henvises som sagt tidligere til syvende og sidst til 

samkvemmet mellem mennesker, og til interioriseringen. 

Et særligt Itåndeligt princip" (~. cit. s. 84) afvises der

imod af Leontiev som idealistisk. Det er det ganske vist og

så, hvis dette princip påstås at være af åndelig eller apri

orisk oprindelse. Men hvis det Ilåndelige princip I( (det ide

elle) derimod (ligesom psyken alment) kan ses som en gen

spejling af strukturer i den objektive realitet og som 

"funktioner af et materielt, legemligt substrat, der ligele

des danner en bestanddel af virkeligheden" (QE. cit. s. 85), 

så behøver dette ikke at være idealistisk, men derimod blot 

et udtryk for en materialistisk forståelse af den menneske-
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lige psykiske genspejlings særlige logik, dens særlige "be

vægeIsesform" . 

Som sagt forstår Leontiev det ideelle først og fremmest som 

indre virksomhed eller som objektive forhold, der formidler 

en indre virksomhed. Og da dette indre ikke som i den idea

listiske psykologi kan definere humanpsykologiens særlige 

genstand, så fremtræder den særlige genstand for humanpsyko

logien (i forhold til dyrepsykologien) ikke i Leontievs af

grænsning af psykologien i Problemer i det psykiskes udvik

ling, skØnt det indirekte ser ud til, at tilegnelsesproces

sen kunne få en sådan afgrænsende status, jfr. Leontievs på

stand om, at 

den egentlige psykologiske kendsgerning i menneskets liv bli
ver således, om det "behersker en betydning eller ej, om det 
tilegner sig denne eller ej. hvorvidt det tilegner sig den. 
og hvilken rolle den spiller for det. for dets personlighed. 
(~. cit. s. 340. min korrigerede oversættelse). 

Grundmekanismen i menneskets psykiske udvikling er tilegnel
sen af sociale. samfundsmæssigt frembragte former og måder 
for virksomhed. (op. s. 404). 

Den videnskabelige psykologis mest presserende opgave i denne 
epoke er at undersøge de konkrete lovmæssigheder, hvorefter 
dette princip [i.e. den menneskelige ontogeneses vigtigste 
princip - reproduktionen af de alsidige evner og egenskaber] 
realiseres. (op. s. 423 og 424). 

I "Tatigkeit, Bewuj3tsein, Personlichkeit" forsøger Leontiev 

imidlertid mere direkte og principielt at bestemme humanpsy

kologiens særlige genstand. 

Vi har allerede tidligere antydet Leontievs fremhævelse af 

de "nye systemkvaliteter", mennesket udviser som samfundsvæ

sen, og af, hvorledes disse systemegenskaber samtidig er med 

til at bestemme humanpsykologiens genstand. 

"0 når de i betydningen idealiserede produkter af den sam
fundsmæssigt-historiske praksis flyder ind i det individuelle 
subjekts psykiske genspejling af verden, får de nye system
kvaliteter. AfslØringen af disse kvaliteter er netop en af 
den psykologiske videnskabs opgaver. (op. cit. s. 142, min 
oversættelse). -- ---
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•.• personligheden [fremtræder] uvægerligt som et individ, der 
er blevet kompliceret gennem samfundet, men ikke som et om
formet individ, derimod som et individ, som har fået nye sy
stemegenskaber i samfundet. Men netop i disse dets !!oversan
selige" egenskaber udgør det genstanden for den psykologiske 
videnskab. (op. clt. s. 218, min oversættelse). 

Bag disse formuleringer ligger der en mere afklaret og kon

sekvent realisering af de metodiske grundprincipper, som 

Leontiev opstillede i Problemer i det psykiskes udvikling. 

Både forståelsen af menneskets særlige væsen og den deraf 

afhængige bes·terrunelse af humanpsykologiens genstand tager nu 

mere konsekvent udgangspunkt i menneskenes virksomhed som 

realiseringen af forbindelser eller forhold til den sam

fundsmæssige virkelighed. 

Leontiev lægger sig derved (uden dog at nævne den) ganske 

tæt op ad den definition af menneskets væsen, som kommer til 

udtryk i Marx' 6. tese om Feuerbach 

.•. det menneskelige væsen er ikke noget abstraktum, det en
kelte individ iboende. I sin virkelighed er det indbegrebet 
af samfundsforholdene. 49 ) 

især hvis vi ændrer formuleringen "indbegrebet af samfunds

forholdene u til "summen af de samfundsmæssige forhold" i o

verensstemmelse med originalens ord "das ensemble der ge

sellschaftlichen Verhgltnisse".50) 

49) 

50) 

Marx: Teser om Feuerbach. I: Marx & Engels: Udvalgte Skrifter 
II. København: Forlaget Tiden. 1971. s. 402; Marx: Økonomi og 
filosofi. KØbenhavn: Gyldendal. 1965. s. 92. 

Marx/Engels: Werke l, s. 6. 

I "Fremdworterklarunglt Marx/Engels: Werke 3, s. 598. forkla
res HEnsemblelI som "Ganzes, Gesamtheit; Zusammengehoriges, 
Zusammenspiel". Gyldendals røde Fransk-dansk-Ordbog (1933) 
angiver for "ensemble": "Sum. Hele; Helhed. Enhed, Overens
stemmelse, Sammenhængll. 

Når Marx bevidst vælger fremmedor.det "ensemble ll (han skriver 
det med lille begyndelsesbogstav (l modsætning til Engels,' 
udgivel.se, Marx/Engels: T·lerke l. s. 534», kan det skyldes, 

forts. 



- 289 -

Leontiev betragter den menneskelige virksomhed 

som en proces i et system af forbindelser 0'0' der realiserer 
menneskets samfundsmæssige væren, [og] som agsa er dets eksi
stensmåde som naturligt, legemligt væsen. (Tatigkeit. Bewu0t
sein, Personlichkeit, s. 128. min oversættelse). 

Leontiev bestemmer indledningsvis psykologien som 

en konkret videnskab om fremkomsten, funktionen og strukturen 
af den psykiske genspej Hng af virkeligheden, som formidler 
individernes liv. (~. s. 17, min oversættelse). 

Men den egentlige centrale forskningsgenstand for humanpsy

kologien er ikke genspejlingen som sådan, men derimod netop 

den særlige menneskelige virksomhed, ikke i sin helhed (den 

Note 50 fortsat 

at han desuden sigter til den mere tekniske og matematisk-fy
siske betydning af "ensemble" som "mængde!!. "sæt" eller "sy
stem!! . 

"Indbegrebet" er en tvetydig oversættelse af I'das ensemble". 
Nudansk Ordbog (KØbenhavn: Politikens Forlag, 1962) angiver 
om "Indbegreb": 

'" (efter tysk inbegriff) hun er indbegrebet af (dvs. det 
typiske udtryk for) skønhed; indbegrebet (dvs. summen) af al
le videnskaber. 

Disse to betydninger angives også som de almindeligste (dog i 
omvendt rækkefølge) i Ordbog over det danske Sprog (KØben
havn: Gyldendal, 1927). 

I vore dage må betydningen "typisk udtryk" anses for at være 
den almindeligste. Udtrykket "indbegrebet!! bruges endda ofte, 
lidt spøgende-paradoxalt. nærmest svarende til "det konkreti
serede væsen I'. 

Disse sidste betydninger gør oversættelsen af "das ensemble" 
med "indbegrebet" uheldig. 

I modsætning til oversættelsen "sum" (evt. "system") fortaber 
denne oversættelse let den pointe, at menneskets væsen er en 
egenskab ved selve systemet af de samfundsmæssige forbindel
ser eller forhold (egenskabens "virkelighed"), og erstatter 
den med det noget fladere eller direkte misvisende udsagn, at 
menneskets væsen er lig med samfundsforholdenes væsen eller 
typiske udtryk. 
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samlede samfundsmæssige praksis, der også er genstand for 

andre videnskaber) 

men i sin særlige funktion, gennem hvilken subjektet begriber 
[erfa~t] den genstandsmæssige virkelighed og omformer den i 
subjektivitetens form. (op. cit. s. 92-93, min oversættelse). 

Denne "funktion" er jo netop genspejlingen. Men genspejlin

gen studeres nu som et nødvendigt moment i menneskenes mod

sætnings fulde sanseligt-praktiske virksomhed. 

Ved således at tage udgangspunkt i virksomheden udelukkes 

allerede i selve grundkategorien for bestemmelsen af den 

psykologiske videnskab en forståelse af genspejlingen som 

kun "beskuen". Leontiev refererer her til Marx' første tese 

om Feuerbach: 51 ) 

Hovedmangelen ved al hidtidig materialisme - Feuerbachs med
regnet - er, at tingen, virkeligheden, sanseligheden, kun op
fattes som objekt eller som beskuen; derimod ikke som menne
skelig sanselig virksomhed, praksis, ikke subjektivt. Dette 
var grunden til, at den virksorrrrne side, i modsætning til ma
terialismen, blev udviklet af idealismen - men kun abstrakt, 
da idealismen selvfølgelig ikke kender den virkelige, sanse
lige virksomhed som sådan. Feuerbach sigter til sanselige ob
jekter, der virkelig er forskellige fra tankeobjekterne; men 
han opfatter ikke selve den menneskelige virksomhed som ~
standsvirksomhed •... 52) 

Den genstandsmæssige virksomhed forstås ikke blot 

som betingelse for den psykiske genspejling og som dennes 
ytring (Tatigkeit. BewuBtsein, Personlichkeit, s. 17, min 
oversættelse). 

- en betragtningsmåde, som Leontiev tillægger Rubinstein, 

men derimod 

51) 

52) 

Se Tatigkeit, BewuJ3tsein, Personlichkeit, s. 25-26. 75-76 
og 93. 

Marx: Teser om Feuerbach. I: Marx & Engels: Udvalgte Skrif
ter II. København: Forlaget Tiden, 1971, s. 401; Marx: Økono
mr-og-filosofi. København: Gyldendal, 1965, s. 91; Marx/En
gels: Werke l. s. 5. 



- 291 -

som proces, der i sig bærer de indre bevægende modsætninger, 
differentieringer og transformationer, som frembringer det 
psykiske, der er et nødvendigt moment i virksomhedens egenbe
vægelse, dens udvikling. (op. dt. s. 17-18, min oversættel-
se). - --

Leontiev uddyber denne sondring således 

FØlgelig hører den praktiske virksomhed ifØlge RUbinsteins 
anskuelser til psykologiens undersøgelsesområde, dog kun med 
det særlige indhold, der optræder i form af sansning, percep
tion, tænkning og i det hele taget i form af indre psykiske 
processer og tilstande hos subjektet. Denne betragtningsmåde 
er i det mindste ensidig, da den abstraherer fra den grund
læggende kendsgerning, at virksomheden - i den ene eller den 
anden form - direkte indgår i den psykiske genspejlingspro
ces, direkte i denne proces' indhold, i dens produkt. 

Lad os se på et ganske simpelt tilfælde, perceptionen af en 
genstands elasticitet. Det er en udvendig-motorisk proces, 
ved hvis hjælp subjektet træder i en praktisk kontakt med den 
ydre genstand og etablerer en praktisk forbindelse. Denne 
kontakt skal ikke kun rette sig mod realiseringen af en gno
stisk [erkendelsesmæssig} opgave, men kan tjene en umiddelbar 
praktisk opgave, f.eks. deformeringen af en genstand. Den 
derved opståede afbildning er naturligvis af psykisk natur og 
følgelig et ubestrideligt psykologisk undersøgelsesobjekt. 
For imidlertid at begribe denne afbildnings væsen, må jeg un
dersØge den proces, som frembringer den, og det er i det fo
religgende tilfælde en ydre, en praktisk proces. Hvad enten 
jeg vil eller ej, om dette svarer til mine teoretiske ansku
elser eller ej, så er jeg, når alt kommer til alt, tvunget 
til at inddrage subjektets ydre genstandsmæssige handling i 
genstanden for min psykologiske undersøgelse. 

Den opfattelse, at den egentlige psykologiske undersøgelse af 
virksomheden kan foregå uden at overgå til den ydre virksom
heds, dens strukturs underSØgelsesområde, kan man kun til
slutte sig, hvis man antager den ydre virksomheds ensidige 
afhængighed af den psykiske afbildning, der styrer den, af 
målforestillingen eller dens tankemæssige skema. Men sådan 
forholder det sig ikke. Virksomheden træder nØdvendigvis i 
praktisk kontakt med de genstande, som står over for menne
sket og yder det modstand. giver arbejdet en anden retning, 
forandrer det og beriger det. Med andre ord, netop i den ydre 
virksomhed bliver de indre psykiske processers cirkel så at 
sige åbnet af den genstandsmæssige verden. som med magt bry
der ind i denne cirkel. 

Følgelig indgår virksomheden i psykologiens genstand, men ik
ke med en særlig del eller et særligt "element", men i sin 
særlige funktion, gennem hvilken subjektet begriber den gen
standsmæssige virkelighed og omformer den i subjektivitetens 
form. (.2.l?' dt. s. 91-93, min oversættelse). 
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Metodisk bliver virksomheds analysen således ifølge Leontiev 

psykologiens hovedmetode og hovedopgave: 

Analysen af virksomheden er også det afgØrende punkt og ho
vedmetoden i den videnskabelige erkendelse af den psykiske 
genspejling. af bevidstheden. Ved undersØgelsen af den sam
fundsmæssige bevidstheds former vil det sige analysen af sam
fundets væren. af dets særegne produktionsmåde og af systemet 
af de samfundsmæssige forbindelser; ved undersØgelsen af det 
individuelt psykiske er det analysen af individernes virksom
hed under de til enhver tid givne betingelser og konkrete om
stændigheder, hvorunder de lever. (op. cit. s. 28, min over-
sættelse). -- ---

Udforskningen af opbygningen og sammenknytningen af subjek
tets virksomheder, som fører til dannelsen af dets personlig
hed, er den psykologiske forsknings hovedopgave. (~. 
s. 171, min oversættelse). 

Ved denne forskydning i formuleringe.n af humanpsykologiens 

genstandsområde, metoder og opgaver fra genspejlingen til 

virksomheden (hvilket som sagt blot er en mere konsekvent 

formulering af det, der allerede var standpunktet i Proble

mer i det psykiske s udvikling) bliver det også muligt for 

Leontievat indkredse, hvad der er det egentligt specifikke 

ved den menneskelige virksomhed, og som er den nye almene 

bevægelsesform, som udgør humanpsykologiens specifikke gen

stand. 

Det drejer sig om den særegenhed ved systemet af menneskets 

samfundsmæssige forbindelser, den "systemegenskab", der for 

menneskene selv fremtræder som "oversanselig", som fremtræ

der gennem genstandes og virksomheders "dobbeltkarakter" som 

både naturlige og samfundsmæssige, og som også fremtræder 

som en "oversanselig" egenskab hos mennesket. 

Her kommer vi til det metodologiske hovedproblem, som skjuler 
sig bag sondringen mellem begreberne ,individ og personlighed. 
Det drejer sig om problemet om dobbeltkarakteren af de socia
le objekters egenskaber, som produceres gennem dobbeltkarak
teren af de objektive forbindelser, som de eksisterer i. Op
dagelsen af denne dualitet kan vi som bekendt takke Marx for, 
som har påvist dobbeltkarakteren af arbejdet. af arbejdspro-
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duktet53) og endelig af mennesket selv som et "natursubjektl! 
og et IIsamfundssubjekt ll

• (Tatigkeit, Bewu~tsein, Personlich
keit, s. 172, min oversættelse). 

Denne "dobheltkarakter" eller dualitet er samtidig et udtryk 

for menneskets Ildobbeltnatur" som biologisk og samfundsmæs

sigt, og Leontiev afslutter sit værk med direkte at henvise 

psykologiens genstand til "overgangen" mellem disse "planer" 

(Ebene) • 

Det totale menneske kan 0'0 kun blive gjort til genstand for 
psykologien på grundlag af en speciel undersØgelse af de gen
sidige overgange fra det ene plan til det andet, som opstår i 
løbet af udviklingen. (~. dt. s. 220, min oversættelse), 

Leontiev er hermed tæt på en egentlig videnskabelig afgræns

ning af humanpsykologiens genstand. 

Imidlertid har han endnu ikke på eksakt, logisk måde rede

gjort for de omtalte specifikke I1 systemegenskaber lt
, men må 

stadigvæk henføre dem til deres historisk-tilfældige frem

træden som "oversanseligeIt, deres særlige fremtræden under 

kapitalismen i varens dobbeltkarakter osv. Det er imidlertid 

en sådan eksakt logisk bestemmelse af de særlige menneskeli

ge samfundsmæssige Usystemegenskaber u
, der skal forsØges i 

næste kapitel, hvor fremtrædelserne under kapitalismen bli

ver et veldefineret specialtilfælde. Det bliver samtidig en 

generalisering af formallogikken, der lader denne fremstå 

som et særtilfælde under velspecificerede omstændigheder. 

Når bestemmelsen kaldes "logisk", er det i overensstemmelse 

med 

53) 

den marxistiske anskuelse .. 0 , at de logiske love fremstil
ler [er udtryk fod den generaliserede genspejling af de ob
jektive forbindelser i virkeligheden, som menneskets prakti
ske virksomhed er underordnet, og som den reproducerer. (~. 

s. 46, min oversættelse). 

Sml. Marx/Engels: Werke 23, s. 49, 50 og 56; jfr. Marx: Kapi
talen l. bog l. København: Rhodas. 1970. s. 128, 129 og 135. 
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En konsekvens af en sådan eksakt bestemmelse af det særlige 

menneskelige væsen, der udgør psykologiens genstand, er, at 

denne nu kan undersØges i sine ydre og indre betingelser. 

Især vil vi i næste kapitel fremhæve de indre betingelser i 

form af menneskenes evne til at indtræde i konkrete forbin

delser (objektkonservation, personlig tilknytning), en evne, 

der igen kan undersØges i sine kategoriale og praktiske be

tingelser. 

Rubinste1n og hans elever54 ) kan således have ret i, at det 

ikke lykkes Leontievat forklaret hvad der er de indre be

tingelser for den særlige menneskelige virksomhed. Virksom

heden er hos Leontiev ikke tilstrækkeligt eksakt bestemt 

til, at det kan lade sig gøre. 

Til gengæld har Leontiev ret, når han påpeger langt mere af

gØrende fejl i Rubinsteins filosofisk-metodologiske udgangs

punkt, der til syvende og sidst lader de Ilindre"betingelser" 

have en apriorisk status, hvilket igen hænger sammen med 

Rubinsteins utilstrækkelige forståelse af den dialektiske 

determinisme og det dermed tæt forbundne almene genspej

lingsprinciP.55) 

IDEALISMEN, MATERIALISMEN OG HUMANPSYKOLOGIENS GENSTAND 

Selvom det, der betinger menneskets særlige bevidsthed, er 

vores "menneskelige sans" for det konkrete og dennes veksel-

54) 

55) 

Se f.eks. K.A. Abulchanowa-Slawskaja: Der methodologische 
Aspekt des Problems des Subkjektiven. I: E.W. Schorochowa 
(red.): Methodologische und theoretische Probleme der Psy
cho1ogie. Berlin (DDR): Deutsche Verlag der Wissenschaften, 
1977 (russisk udg. 1969), s. 246-70. 

Se "Tåtigkeit, Bewu!3tsein, Personlichkeit!t, s. 78 og 173. 
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virkning med og omformning af vores "natursans", er det sta

digvæk denne sidste, der bestemmer vores umiddelbare be

vidsthedsindhold. 

I det sanselige indhold (sansningen, perceptionen eller fore
stillingerne) har vi den bevidste værens grundlag og betin
gelser for os. Det udgør så at sige det materielle væv i den 
bevidste genspejling, dens rigdom og alsidighed. Dette ind
hold er tillige det umiddelbare i vores bevidsthed, det er 
det, som gennem forvandlingen af en ydre stimulus-energi bli
ver til en umiddelbar bevidsthedskendsgerning. (Problemer i 
det psykiskes udvikling, s. 344. Se også ER' cit. s. 340). 

I denne henseende er vi stadig dyriske og kan endnu kun ved 

en særlig åndelig og kollektiv kraftanstrengelse bevidstgøre 

os systemet af konkrete forbindelser. Hvis det overhovedet 

fremtræder, er det netop ofte blot negativt, i sin modsæt

ning til det umiddelbare bevidsthedsindhold, som "oversanse

ligt", eller i fordrejet, feticheret form som sanseligt. 56) 

Det ideelle, der er betinget af den IImenneskelige sans", har 

derfor også oprindeligt fremtrådt for menneskene som en 

selvstændig "oversanselig" realitet eller som en sanselig 

"besjæling" af naturen. Hele det religiØst-metafysiske kom

pleks, hele idealismen udspringer heraf. 

Da det ideelles reelle vekselvirkning med resten af materien 

derfor ikke forstås i idealismen, må det ideelle nødvendig

vis enten tage form af det evige og ubevægelige (Platon), af 

det tilfældigt subjektive (subjektiv idealisme) eller af det 

rent selv-bevægelige (Regel). Idealismen står derfor i oppo

sition til materialismen, der netop forsøger at forstå det 

ideelle ikke blot som vulgærmaterialistiske epifænomener 

(Feuerbach), men som en genspejling af en objektiv, determi

nerende struktur i materiens udvikling. 

56) Jfr. afsnittet om "Menneskets psykiske genspejling" tidligere 
i nærværende kapitel. Der vendes tilbage til disse forhold i 
femte kapitel. 
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Derfor er idealismen i modstrid med den nødvendige lovmæssi

ge samfundsudvikling og materialismen i overensstemmelse med 

den. 

Det er også kun materialismen, der muliggØr en videnskabelig 

forståelse af det ideelle som en særlig struktur eller bevæ

gelsesform i materien. 

Derfor er det også kun på dette materialistiske grundlag, at 

vi nu forsøgsvis kan definere humanpsykologiens almene gen

stand, nemlig som den særlige ideelle struktur i menneskets 
virksomhed. 57) 

Dette er det samme som at sige, at humanpsykologiens konkre

te og specifikke genstandsområde er de menneskelige virksom

heder (aktiviteter! dispositioner, kapaciteter osv.), hvorpå 

den ideelle struktur har "sat sit stempelIt. 

Denne genstand er konkret, fordi menneskets virksomhed er en 

konkret forskningsgenstand også for andre videnskaber: dyre

psykologien (mennesket er også et dyr), fysiologien, socio

logien osv. 

Genstanden er almen, fordi den er en fælles struktur i al 

menneskelig virksomhed; og den er specifik, fordi denne 

struktur er specifik for menneskene, og fordi psykologien 

netop studerer strukturen og dens udvikling (dens indre og 

ydre betingelser) og ikke primært selve indholdet af det i

deelle, sådan som andre humanvidenskaber gør det. 58 ) 

57) 

58) 

I sjette kapitel foreslås en lidt anden formulering; og der 
tages en række forbehold for at undgå forskellige nærliggende 
misforståelser. 

Den politisk-økonomiske psykologi bliver efter ovenstående 
definition af humanpsykologien en naturlig del af psykologi-

forts. 
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Endelig påvises det i næste kapitel, at det ideelle som en 

særlig struktur i virksomheden kan beskrives matematisk, og 

man kan formode, at vejen for en egentlig naturvidenskabelig 

forståelse af det ideelles v.ekselvirkning med materien her

med er åbnet, på samme måde som først den adækvate (infini

tesimale) matematiske beskrivelse af den mekaniske bevægel

ses særlige struktur muliggjorde en beskrivelse og forståel

se af bevægelsernes vekselvirkning med de fysiske kræfter. 

Dette perspektiver samtidig perspektivet for ophævelsen af 

adskillelsen kultur/natur og for forståelsen af mennesket 

selv som natur. 

Note 58) fortsat 

en, for så vidt den beskæftiger sig med udviklingen i struk
turen af de økonomiske "ækvivalenskategorier H hos konkrete 
mennesker. Disse "ækvivalenskategorier tl svarer til de sam
fundsmæssige abstraktioner "værditl, utidsforbrug" o.s.v. og 
er ligesom ækvivalenskategorierne svarende til brugsværdier 
m.v. substrukturer i den ideelle struktur. 




