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

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

takker professor Ib Madsen, Matematisk Institut, Aarhus Uni

versitet, for gode råd ved udarbejdelsen heraf. Derudover er 

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

get et par mindre tilføjelser. 

I l. udgave havde jeg overalt skrevet den sovjetiske psykolog 

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

stavemåde har vundet hævd på dansk. Den anden stavemåde svarer 

til den franske og en af flere mulige engelske transkriptioner. 

Det har imidlertid været for ressourcekrævende at rette stave

måden i nærværende udgave. 

26. februar, 1989 

Jens Mammen 

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

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

Efterskrift til 3. udgave. 

ll. februar, 1996 

Jens Mammen 



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

heldig at have en af vor tids mest skarpsindige teologer, 

K. Olesen Larsen, som religionslærer. 

Olesen Larsen var et kompromislØst menneske, der ikke i sit 

foredrag tog meget hensyn til, at hans tilhørerskare benyt

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

gens andensgradsligninger. Stædigt og ubarmhjertigt og med 

Kierkegaards stringens og dialektik lykkedes det ham gang på 

gang at forstyrre os i vore sysler og konfrontere os med 

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

som dog på mærkelig vis forekom at rumme noget uomgængeligt. 

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

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

psykologi ikke havde noget svar. I menneskelige anliggender 

var der kun to standpunkter: nihilismens og evangeliets; 

alt andet var bedrag og indbildning. 

I forhold til tidens fremherskende psykologi havde Olesen 

Larsen ret. Hvis man gik psykologiens begreber på klingen, 

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

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

skab". Der var ingen humanisme uden for evangeliet. 

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

påstand, eller fordi jeg havde en uforbeholden tro på viden

skabens ubegrænsede muligheder, så nægtede jeg i alle til

fælde både dengang og sidenhen at drage Olesen Larsens alme

ne konklusion, at psykologien som sådan var en umulighed. 

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

års stipendietid, som ganske vist kunne være udnyttet bedre, 

smide hele mit manuskript til en afhandling om perception og 

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

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

eller en maskine. 

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

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

lidt grundigere ind i den dialektiske materialisme. Det gav 

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

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

den menneskelige psyke ud fra menneskenes evne til pålidelig 

perception og til konkret identificering af enkeltting. 2 ) 

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

og inspireret arbejdsperiode, hvor vi også holdt et fælles 

seminar om metodeproblemer i psykologien, skrev vi sammen et 

digert værk om det materialistiske standpunkt, som imidler

tid efter moden overvejelse også havnede i skuffen. Vi måtte 

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

erkendelsesteoretiske og metodiske problemer 3) og jeg med 

spørgsmålet om logikken og psykologiens genstand. 

Jeg mente stadig ikke at have overvundet mine logiske kvaler 

tilstrækkeligt til at kunne publicere noget, da jeg i efter

året 1975 skulle holde introduktions forelæsninger over per

ceptionspsykologi. Imidlertid lykkedes det mig mere eller 

1) 

2) 

3) 

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

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

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

verse perceptionspsykologiske retninger 4 ) samtidig at få de

fineret mit projekt så præcist, at dets gennemfØrelse og 

dets løsninger pludselig lå klar i store træk. 

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

af en projektbeskrivelse, som nærværende skrift fØlger ret 

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

planlagte arbejde. 

Jeg var imidlertid aldrig kommet i gang med dette arbejde, 

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

muntret og hjulpet af Henrik Poulsen, som jeg endda havde 

ladet mit bitre selvopgør med kognitivismen og fænomenologi

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

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

te og delte kvalerne vedrørende psykologiens mulighed. 

Henrik Poulsen har været min vejleder i begge mine stipen

dieperioder og har i al min tid på Aarhus Universitet givet 

mig en enestående faglig og personlig støtte og opmuntring, 

uden hvilken jeg havde opgivet det langtrukne vovestykke at 

insistere på en logisk tilfredsstillende definition af psy

kologien. 

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

skab til psykologiens og filosofiens historie dels med kon

krete eksempler viste mig, hvorledes mit projekt havde mu

lighed for at forbinde eller forene den kognitive og den dy

namiske psykologi, og dels argumenterede overbevisende for 

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

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

sen at fastholde de brugbare dele af den etablerede psykolo

gis og filosofis erfaringer og begreber samtidig med forsø

get på at overvinde deres begrænsninger på et materialistisk 

grundlag. 

Det svar på spørgsmålet om psykologiens genstand, som bliver 

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

ståelse af menneskene i deres forbindelser til omverdenen, 

forbindelser, som realiseres af og i vores aktive genstands

rettede virksomhed. 

Det er dog fØrst og fremmest de formelle særegenheder ved 

disse forbindelser og virksomheder, som bliver behandlet i 

skriftet. 

Anden del af projektet eller underSØgelsen, som tager sig af 

de indholdsmæssige bestemmelser af forbindelserne ud fra de

res genstande defineret naturligt, kulturelt og socialt og 

ud fra virksomhederne defineret som arbejde, tilegnelse og 

"interaktion" må vente en postgang endnu. 

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

stadigt hØjere grad har været styrende for min udformning af 

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

rummer den egentlige prØve på værdien af fØrste del. 

Også i mit arbejde med disse videre perspektiver har jeg få

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

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

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

i bØrneforsorgen og ud fra sit konsekvente materialistiske 

ståsted har kunnet relatere projektet til den anvendte psy

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

undersøgelsens første del. Delvis sammenhængende hermed 

mangler også en del diskussioner og sammenligninger med an

dre forfatteres arbejder, som er relevante for de behandlede 

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

Bower, som empirisk har undersØgt udviklingen af børns "ob

jektkonservation". Det gælder også den såkaldte "kritiske 

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

der er medtaget i denne afhandling - har undersØgt udviklin

gen af de menneskelige virksomheder, sprog og begreber. 

Disse mangler til trods vil jeg alligevel forsvare denne ud

givelse. Det er min overbevisning, at de grundlæggende ræ

sonnementer i skriftet ikke vil anfægtes, hverken af under

søgelsens senere dele eller af en konfrontation med de for

fatterskaber, som der ikke i denne omgang er taget explicit 

stilling til. Dernæst vil jeg menet at ræsonnementerne trods 

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

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

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

kommunikation med mine kolleger og fagfæller er et sine qua 

non. 

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

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

nesker, som på den ene eller anden måde gennem diskussioner 

eller gennem kommentarer til kladder og forarbejder har de

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

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

måttet holde for i tidens lØb. 

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

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

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

Jesper Hermann, Uffe Juul Jensen, Jens Kvorning, Morten 

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

kommentarer til kapitel I - IV, Mette Roberts for kommenta

rer til kapitel IV, og Lars Hem for omfattende kommentarer 

til hele skriftet. 

Annalise Wedderkopp har med stor energi og omhu renskrevet 

manuskriptet i flere udgaver. 

17. februar, 1982 

Jens Mammen 



KAPITEL I 

PSYKOLOGIENS KRISE 

Den moderne psykologis udvikling kan på mange måder forekom

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

alle henseender og af store forventninger. På den anden side 

præget af forvirring og skepsis. 

Samfundsudviklingen i både den industrialiserede kapitali

stiske del af verden og i de socialistiske lande har nødven

diggjort og muliggjort en udstrakt anvendelse af psykologi i 

alle sektorer af samfundet: i opdragelse og uddannelse, i 

sQcial- og sundhedssektoren og i organisation og' planlægning 

af produktionen. 

Psykologi som undervisningsfag bliver et element i flere og 

flere videregående uddannelser og selv i de almindelige 

grunduddannelser. Psykologien er blevet en del af den almene 

dannelse, et kulturelement. 

Stadigt flere mennesker bliver på en eller anden måde berØrt 

af psykologers indsats. Stadigt flere samfundsmæssige pro

blemer bliver gjort til genstand for psykologers virksomhed. 

Svarende til denne forøgede samfundsmæssige udnyttelse af 

psykologien er antallet af beskæftigede psykologer, af psy

kologiske kandidater og studerende stigende overalt i ver

den, også på trods af den økonomiske og beskæftigelsesmæssi

ge krise siden begyndelsen af 19?O'erne. 

Indholdet i den psykologiske profession er præget af denne 

ekspansion. Problemfeltet og arbejdsmetoderne er konstant 

blevet udvidet, så længe der har eksisteret professionel 

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

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

le om politikere, spiller en stadigt større rolle i psykolo

gers arbejde og bevidsthed. 

Sammen med denne praktiske ekspansion er der naturligvis og

så foregået en teoretisk og en forskningsmæssig udvikling i 

psykologien. Den psykologiske videnskab dækker i dag et u

overskueligt felt af teoretiske retninger og skoledannelser, 

af interesseområder og af indsamlede empiriske data. 

Men midt i al denne fremgang har psykologien også problemer: 

i forhold til omverdenen og i forhold til sig selv. 

Psykologien og psykologer bliver nu som før ofte mØdt med en 

vis dobbeltbunden skepsis: en angst for vores resultater og 

en mistillid til vores viden og metoder. Selvom denne skep

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

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

menterer udviklingen klart. 

Det store problem er derimod skepsissens årsager i selve den 

psykologiske videnskab. 

Der sker nemlig ikke blot det, at psykologiens samlede vi

denskabelige felt udvides til det uoverskuelige, således som 

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

udvikling for en etableret videnskab, der modsvares af en 

stigende specialisering hos dens udØvere med udgangspunkt i 

en kerne af fælles almen teori. 

Der sker derimod det ejendommelige, at den psykologiske vi

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

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

ning af dens teoretiske kerne. De fleste har en fornemmelse 

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

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

handler om i almindelighed. 

Psykologien er i en identitetskrise, er præget af metodolo

gisk og teoretisk forvirring, samtidig med at netop psykolo

giens vigtighed for løsningen af en række påtrængende sam

fundsproblemer bliver stadig tydeligere. l) 

Forskningsaktiviteten og de empiriske resultater hober sig 

op sammen med en mangfoldighed af alternative teorier for 

relativt afgrænsede fænomener. Men den sammenhængende og af

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

vendes effektivt i praksis, lader vente på sig. 

Hvad der giver sig ud for sammenfattende teorier, viser sig 

ofte blot at være elementer af forskellige almindelige ideo

logiske strØmninger i tiden, som midlertidigt har opfyldt 

psykologiens teoretiske vacuum. 

Onde tunger vil finde noget af forklaringen på psykologiens 

ekspansion i denne kendsgerning. 

Man ser overalt eksempler på, at psykologer, der seriøst 

forsØger at lØse de samfundsmæssige og menneskelige proble-

1) Se f.eks. 

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

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

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

nødt til at arbejde tværvidenskabeligt, altså enten alene 

eller sammen med andre fagfolk inddrage flere videnskabers 

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

man med rette kan spørge, hvad netop deres fagvidenskabeligA 

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

tværvidenskabeligt samarbejde på det organisatoriske plan, 

som mange psykologer har tilegnet sig. 

I sin selvforståelse er den psykologiske videnskab imidler

tid ikke blot tværvidenskabelig organisation. De psykologi

ske teorier fremtræder i de fleste tilfælde heller ikke så

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

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

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

viser til veldefineret psykologisk empirisk forskning. 

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

psykologiske fænomener bliver trukket ud af de teoretiske 

værker, ud af laboratorierne, ud af observationsmængderne og 

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

damper. 

Psykologens indsats over for et konkret menneskeligt pro

blem, der i den almindelige forståelse er psykologisk, ved

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

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

en påvisning af, at problemet i virkeligheden skulle forstås 

i kategorier hentet fra sociologi, økonomi, fysiologi osv. 

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

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

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

særlig tlpsykologisk" karakter, ~ Destanddele, som er gen

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

metoder, ved sin umiddelbare praksis. 

Stadigvæk vil de fleste psykologer dog nok på det teoretiske 

plan forsøge at fastholde det specifikke psykologiske. Men 

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

denne fastholdelse kun sker i kraft af en manglende opmærk

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

kiske" fænomener. Den kritiske analyse fører de psykologiske 

fremtrædelser tilbage til de bagvedliggende, væsentlige, 

samfundsmæssige, biologiske osv. forhold. 

Tilbage efter analysen bliver kun den tomme psykologiske 

form, den særlige, subjektive karakter, som de psykiske 

fænomener fremtræder med, dette luftige, sjælelige stof, som 

ikke griber ind i fænomenernes reelle vekselvirkninger. 

En gennemgang af den psykologiske litteratur viser, at en 

sådan analyse enten er gennemført eller let kan gennemføres 

over for et hvilket som helst psykologisk fænomen, blot der 

gøres de dertil egnede grundantagelser angående det psyki

skes natur, angående menneskets natur osv. Behaviorismens 

tilbagefØring af ethvert psykisk fænomen til adfærd, sådan 

at psykologien i virkeligheden intet har at føje til den 

fælles dyriske og menneskelige biologi, andet end den særli

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

sidste minde om vores guddommelige herkomst, er blot et af 

utallige eksempler. 

Over for sådanne reduktioner er ethvert forsøg på at fast

holde psykologien blot ved at klamre sig til begreber som 

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

andet end besværgelse. 

Der må langt mere grundlæggende definitioner til, hvis psy

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

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

psykologien. 

Man må efter disse konstateringer for det første stille sig 

spørgsmålet om, hvorvidt alle andre videnskaber også har i

dentitetsproblemer af så radikal karakter. Hvis ikke det er 

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

som er grunden til psykologiens særstilling. 

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

med en analyse af de forskellige videnskaber. Vi må nøjes 

med at konstatere, at selvom faggrænser flyttes, selvom 

videnskaber integreres, og nye grænsevidenskaber opstår 

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

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

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

ser i psykologien. 

Angående det andet spørgsmål om grunden til denne forskel, 

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

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

re" eller "virkelighedsnære" problemer konstant tvinges til 

en udvidelse, som andre vigenskaber kan undgå ved i højere 

grad at afgrænse sig fra sådanne "livsnære" problemer. 

Dette svar er imidlertid blot at gentage spørgsmålet i endnu 

dunklere form, end det er stillet. 

For det første er psykologiens problemer ikke mere "livsnæ

re" eller "virkelighednære" end andre videnskabers i anden 

forstand, end at de eventuelt fremtræder mere overfladisk, 

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

ses. Ellers ville psykologien vel ikke i sine bestræbelser 

på at lØse disse "virkelighedsnære" problemer ustandseligt 

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

ønsker at forklare, og i kraft af hvilken psykologien ikke 

er i stand til at forhindre sin oplØsning eller fortynding. 

For det tredje kan en henvisning til en udvidelse af pro

blem- eller fænornenfeltet ikke i sig selv forklare oplØsnin

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

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

en ustandselig udvidelse uden denne effekt, ja endda med den 

modsatte effekt. 

Den mekaniske fysik, der studerer legemers og partiklers be

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

diske til de himmelske legemers bevægelser, og videre til 

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

Dernæst til elektronernes bevægelser i det enkelte atom og 

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

ferne udsender, eller i den kemiske binding. Denne integra

tion af den mekaniske fysik med astronomien, varmelæren, 

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

kanikken i disse forskellige discipliner, men har tværtimod 

stadig uddybet kendskabet til mekanikkens centrale forsk

ningsgenstand, nemlig legemernes og partiklernes bevægelser, 

og har medfØrt en udvidelse af metoderne til deres udforsk

ning. 

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

gyldighedsområde, eller at den integreres med andre viden

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

dens nØdvendighed som selvstændigt forskningsområde bliver 

anfægtet. Snarere tværtimod. 

Hvis psykologien ligesom mekanikken havde en central forsk

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

dersØgte denne i en ny forbindelse og dermed en ny fremtræ

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

den centrale forskningsgenstands væsen. 

Hvad er nu grunden til denne forskel på psykologien og fy

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

Det vil nok være vanskeligt at forklare forskellen alene ud 

fra metoderne i de to videnskaber. Hverken i fysikken eller 

psykologien er metoderne fast afgrænsede, men udvides u

standseligt, efterhånden som nye fænomener studeres. Meto

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

standsområde, videnskaben retter sig imod. 

Skal forskellen da søges i de grundlæggende kategorier, 

hvori de studerede fænomener beskrives og forklares? 

Med kategorierne forholder det sig imidlertid som med meto

derne i almindelighed. De kan ikke opstilles uafhængigt af 

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

standseligt med erkendelsens fremadskriden. En apriorisk 

fastlæggelse af kategorierne vil få videnskaben til at stiv

ne. 

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

dens genstandsområde eller genstandsfelt, den del af virke

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

ne og kategorierne, og derudfra forstås forholdet mellem de 

forskellige videnskaber fØrst og fremmest. 

Derefter kan videnskabens metoder og kategorier være redska

ber for en præcisering! udvidelse og almengøreIse af gen

standsfeltet, der igen afføder nye metoder og kategorier i 

en fortsat proces. 

Men det er altså genstandsfeltet, der er det ledende moment 

i denne videnskabelige proces. Dette vil senere i kapitlet 

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

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

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

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

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

dens centrale forskningsgenstand endnu ikke er tilstrække

ligt defineret. Der vil i de senere kapitler blive fremsat 

et forslag til en sådan genstand. 2) 

Læseren vil måske allerede her indvende, at siden en viden

skab defineres ved sin genstand, og siden psykologien ikke 

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

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

vi ikke har defineret endnu. 

Der er imidlertid kun tilsyneladende et cirkulært forhold 

mellem en videnskab og dens genstand, og derfor også kun 

tilsyneladende en modsigelse i den ovenstående kon~lusion. 

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

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

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

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

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

standsområde. Men genstandsområdet har blot endnu ikke den 

almene og sammenhængende karakter, som er nØdvendig for en 

moden enkeltvidenskab. 

Når vi nu går videre med spørgsmålet om psykologiens gen

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

derfor være nyttigt at se på det tilsvarende spørgsmål inden 

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

standpunkt, at psykologien kun forbigående indtager en sær

stilling blandt videnskaberne. 

HVILKE KRAV DER MÅ STILLES TIL PSYKOLOGIENS GENSTAND: 

ALMENHED, KONKRETHED OG SPECIFITET. 

I sit væsen udspringer al videnskab af det praktiske menne

skelige arbejde, dvs. af bearbejdelsen af naturen til almin

delige livsgoder og til redskaber. Samtidig med at menneske

ne har bearbejdet et enkelt håndgribeligt udsnit af naturen, 

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

kelte tilfælde. I den forstand har arbejdet samtidig været 

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

virkelighed end den, der var umiddelbart tilstede. I denne 

arbejdsproces har mennesket udviklet et begrebsapparat, et 

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

side af det menneskelige arbejde, der efterhånden er blevet 

udskilt som videnskabeligt arbejde. 3 ) 

Videnskab er alment arbejde. 

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

er ingen undtagelse herfra. De retter sig imod almene træk 

ved samfundet og menneskene med henblik på at forandre og 

regulere samfundet og menneskenes liv. En rent kontemplativ 

videnskab, alene sigtende imod en subjektiv forståelse uden 

objektive forandringer, er en selvmodsigelse. 

på det empiriske, eksperimentelle plan er det åbenbart, at 

videnskaberne stadigvæk fordyber sig i enkelttilfælde, fast

holder dem og følger dem i deres forandring og udvikling un

der forskellige betingelser. Men på det teoretiske plan, i 

videnskabernes grundbegreber eller kategorier, i deres mo

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

ter. 

Det er derfor en udbredt opfattelse, at videnskaberne fjer

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

abstrakt form 'osv., mens de undersØgte konkrete enkelttil

fælde alene må forstås som eksemplificeringer af de almene 

kategorier. 

En sådan opfattelse, der adskiller videnskabens kategorier 

og de konkret studerede fænomener, altså på den ene side 

regner med kategorierne som almene forståelses former og på 

den anden side fænomenerne som udelukkende konkrete størrel

ser, der eksemplificerer eller falder ind under kategorier

ne, er imidlertid ikke i overensstemmelse med den faktiske 

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

ken. 

Fysikkens kategorier er ikke aprioriske, givet forud for de 

empirisk studerede fænomener, men er genspejlinger af almene 

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

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

mellem fænomener og kategorier, at vi kan behandle spørgsmå

let om en videnskabs centrale forskningsgenstand. Det drejer 

sig nemlig hverken blot om den simple sum af de studerede 

konkrete fænomener eller om en apriorisk kategori til af

grænsning af fænomenerne. Begge dele ville gøre det uforstå

eligt, hvorledes videnskabens genstandsområde faktisk udvik

lede sig med dens fremadskriden. Kun opfattelsen af viden

skabens centrale forskningsgenstand som en objektiv almen 

egenskab ved konkrete genstande, der genspejles i videnska

bens kategorier, gør videnskabernes udvikling forståelig. 

På ethvert tidspunkt er en videnskab væsentligt karakterise

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

den videnskabelige proces, den konkrete videnskabelige akti

vitet kan ikke forstås, hvis vi alene betragter denne almene 

egenskab som objekt for videnskaben. Videnskabens genstand 

er de konkrete genstande med en uendelighed af egenskaber, 

som bestemmer den definerende, centrale og almene egenskab. 

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

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

ved konkrete genstande), at den modsætning, der bestemmer 

videnskabsprocessens udvikling, kan begribes; og denne ud

vikling er selve videnskabens væsen. 

Enhver grundlæggende definition af psykologiens genstand må 

derfor leve op til disse krav om almenhed og konkrethed. 

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

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

ke opløser sig i de allerede etablerede videnskaber, nemlig 

at dens almene genstand (egenskab) skal være specifik for 

psykologien, selvom dens konkrete genstandsområde kan over

lappe andre videnskabers konkrete genstandsområder. 

Dette er en forudsætning for, at psykologien har en beretti

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

SEN MELLEM MENNESKE OG OMVERDEN 

Via en forståelse af videnskab som alment arbejde er vi nu 

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

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

specifik ved at være defineret ved en arbejdsdeling, og al

men ved at være genstand for videnskabeligt arbejde. 

Som forudsætning for denne forståelse ligger nogle mere fi

losofiske antagelser om verdens indretning, som har været 

underforstået ovenfor. 

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

ænomener i den forstand, at disse indeholder en uendelighed 

af egenskaber, som de ytrer i den uendelighed af forbindel

ser, hvori de kan indgå. 

Dernæst går vi ud fra, at genstandene og fænomenerne samti

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

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

deres uendelighed ikke kan gentage sig fuldstændigt. 

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

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

rer adskilte materier eller substanser. Dette er princippet 

om materiens enhed, den materialistiske monisme. Samtidig 

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

således at dens egenskaber betinget af disse vekselvirknin

ger er i evig forandring og udvikling. 4 ) 

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

forts. 
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Spørgsmålet om de forskellige videnskabers specifikke gen

stande er således ikke et spørgsmål om, hvorvidt de beskæf

tiger sig med forskellige materier eller substanser, om de

res konkrete genstande 111igger uden for hinandenIt. Det gør 

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

undersØger materien i forskellige forbindelser, i forskelli

ge sammenhænge, systemer osv. 

Forholdet mellem fysikken og kemien er et klart eksempel. 

Det er almindeligt kendt, at fysikken og kemien ikke beskæf

tiger sig med forskellige "substanser!!, Begge videnskaber 

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

af de vekselvirkninger, som disse partikler og deres dele 

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

de kemiske bindinger og reaktioner, genstand for kemien. 

Enhver konkret del af materien har uendeligt mange egenska

ber, og ingen videnskab studerer konkrete dele af materien, 

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

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

der netop fremtræder i de pågældende forbindelser, studerer 

deres betingelser i genstandene selv og i de omgivelser, som 

de forbinder sig med. 

Note 4) fortsat 

5) 

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

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

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

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

organisme, der er karakteriseret ved et stofskifte. Det er 

de egenskaber, som nyren manifesterer i dette system, som 

studeres, altså nyrens funktion. Og denne funktion studeres 

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

til nyrens indre struktur og stofskifte og i relation til 

variationer i organismen i øvrigt. 

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

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

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

uendelighed af egenskaber I som den dermed ville manifestere, 

kunne udvælge netop dem, der ville lede frem til undersøgel

sen af nyrens funktion i organismen. 

Det betyder imidlertid ikke, at nyrens funktion i organismen 

blot er egenskaber på lige fod med alle de uendeligt mange 

andre, som den kan manifestere. Nyrens funktion i organismen 

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

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

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

ren manifesterer i netop det system, hvori den har udviklet 

sig og fortsat udvikler sig. 

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

nyre har udviklet sig, og hvorledes den fortsat vil udvikle 

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

studeres i deres ydre og indre betingelser. 

Selvom Uvæsentlige" egenskaber altså er et objektivt be

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

henviser til en genstands eller et fænomens egenskaber som 

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

fænomenet har udviklet sig. 
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I forskningsprocessen er det ikke altid givet på forhånd, i 

hvilke sammenhænge et fænomen har udviklet sig og fortsat 

udvikler sig. Der kan endda være tale om flere sammenhænge 

på en gang. Indkredsningen af fænomenets væsentlige egenska

ber er altså også en empirisk opgave. 

Når de væsentlige egenskaber er konstateret mere eller min

dre fuldstændigt, er der dermed også givet et forskningspro

gram for genstandens eller fænomenets videnskabelige under

sØgelse, nemlig som sagt at undersØge de væsentlige egenska

bers indre og ydre betingelser. 

Denne undersØgelse behøver ikke nødvendigvis at foregå i 

selve den sammenhæng eller det system, hvori genstanden ma

nifesterer sine væsentlige egenskaber. En minutiøs undersø

gelse af nyrefunktionens indre betingelser, f.eks. nyrens 

histologi, forudsætter vel, at nyren udtages og dissekeres. 

Men det er værd at bemærke, at denne dissekerende undersø

gelse foretages for at forklare og forstå nyrens funktion i 

organismen. 

Hvis nyrens funktion ikke var kendt i hvert fald i visse 

henseender i forvejen, ville dissektionen ikke i sig selv 

kunne lede frem til en erkendelse af funktionen. Funktionen 

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

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

renes adfærd~ Denne videnskab adskiller sig fra den rent fy

siologiske og anatomiske udforskning af dyrene ved at under

søge de indre og ydre betingelser for netop de egenskaber, 

som dyrene manifesterer i deres naturlige omgivelser, altså 

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

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

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

betingelser? Hvilke kendemærker og orienteringssystemer 

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

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

sets polarisation? 

Som et led i en sådan forskningsproces kan det naturligvis 

være nødvendigt at iagttage fuglene i deres naturlige omgi

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

at anbringe dem i kunstige omgivelser, i et laboratorium med 

kunstig stjernehimmel f.eks., eller med forskellige slags 

polariseret lys. 

Det kan være nØdvendigt at dissekere fuglenes visuelle sy

stem. 

Alt sammen for at kunne forklare og uddybe forståelsen af 

fuglenes evne til at finde vej. 

Men hvis vi omvendt aldrig havde iagttaget en trækfugl i 

dens naturlige omgivelser, og ikke derved havde opdaget, at 

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

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

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

trækfugl at kunne finde vej, så ville undersøgelsen af træk

fuglen i laboratoriet og under mikroskopet heller ikke kunne 

fortælle os det. 

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

nogle etologers definition af etologien som videnskaben om 

dyrenes adfærd i deres naturlige omgivelser. Lidt misvisen

de, hvis definitionen læses som en metodisk indskrænkning. 

Der er nemlig ikke i definitionen tale om en afstandtagen 

fra den eksperimentelle eller laboratoriemæssige undersø

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

men derimod omvendt tale om en påpegning af de væsentlige 

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

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

der alligevel er tale om to forskellige videnskaber med hver 

sin almene genstand. 

Fysiologien studerer nemlig dyrenes forskellige organer som 

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

ganernes funktion, deres væsentlige egenskab i organismens 

system, idet den undersØger funtionernes indre og ydre be

tingelser. 

Etologien derimod studerer dyrene som dele af et Økologisk 

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

sådanne væsentlige egenskaber hos dyrene som deres konsump

tion, forplantning, forsvar imod diverse llvstrusler osv. og 

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

fysiologiske betingelser. 

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

både den fysiologiske og den etologiske videnskab. 

Det spørgsmål, som vi stiller i dette indledende kapitel, 

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

nemlig psykologien. I overensstemmelse med den måde, hvorpå 

vi her har afgrænset forskellige videnskaber fra hinanden, 

kan spørgsmålet omformuleres til spørgsmålet om, hvorvidt 

mennesket indgår i sammenhænge eller i forbindelser, som er 

fundamentalt nye i forhold til de sammenhænge, som dyrene i 

øvrigt indgår i. Kun derved kan mennesket manifestere nye 

væsentlige egenskaber i forhold til dyrene; og kun sådanne 

nye væsentlige egenskaber kan danne grundlaget for en ny vi

denskab. 

Inden vi altså kan gå i gang med at bestemme psykologiens 

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

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

gisk, men snarere antropologisk. 

Dette er ganske vist ikke den traditionelle måde at stille 

spørgsmålet om psykologiens genstand på i den vestlige ver

den. Man har derimod stort set benyttet to andre fremgangs

måder, der imidlertid begge har sprunget direkte frem til 

spørgsmålet om ydre og indre betingelser, uden forinden at 

bestemme den almene genstand, hvis betingelser skulle under

søges. 

Den ene fremgangsmåde, der noget summarisk kan kaldes for 

empiristisk, har alene taget udgangspunkt i menneskets sær

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

svarende og lige så summarisk kan kaldes for rationalistisk, 

har alene taget udgangspunkt i de indre betingelsers sær

egenhed. 

Derudover findes der, naturligvis også forskningsprogrammer, 

der forsØger at kombinere de to fremgangsmåder. 

I dette indledningskapitel skal det ikke forsØges at gennem

gå hele psykologihistorien. Vi skal nøjes med at konstatere, 

at alle de psykologiske retninger, der fØlger de ovennævnte 

fremgangsmåder, uden at det burde overraske ender med at 

studere selve særegenhederne i de ydre og indre betingelser, 

således som disse i forvejen er genstand for fysiologi, eto

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

set for alle hidtil kendte psykologiske retninger, i hvert 

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

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

neskets biologisk bestemte driftssystem og menneskets socio

logiske bestemmelser, således som det sker i de forskellige 

varianter af psykoanalysen. At psykologien på denne vis 

fremtræder som tværvidenskab snarere end som enkeltviden

skab, kan ikke undre. 



- 36 " 

Det må understreges, at det er sådan, alle disse psykologi

ske retninger de facto ender i deres konsekvente gennemfØ

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

mer at være genuint psykologiske fænomener. Men ved netop 

ikke samtidigt i udgangspunktet grundlæggende at have be

stemt menneskets særegne forbindelse til den sammenhæng, 

hvori det er udviklet, sker der uundgåeligt det, efterhånden 

som den videnskabelige analyse skrider frem, at fænomenerne 

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

veau, hvorpå menneskets grundlæggende forbindelser er defi

neret i de pågældende psykologiske retninger. 

Vi ser det i behaviorismens reduktion af alle psykiske fæno

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

i værste· fald til dyriske egenskaber, som menneskene faktisk 

ikke deler med dyrene. 

vi ser det i psykoanalysens reduktion af hele menneskets er

kendelsesvirksomhed til formidling mellem drift og kulturens 

ydre krav. 

Denne reduktion er hovedtendensen i de traditionelle psyko

logiske retningers videnskabelige metode. Imidlertid sker 

der samtidig det, at reduktionen kommer i et modsætningsfor

hold til den forståelse af de studerede fænomener, som alle

rede var givet i undersØgelsernes udgangspunkt. Reduktionen 

af bevidstheden til adfærdsdispositioner, reduktionen af de 

potentialer, som mennesket udfolder i arbejdsprocessen, til 

formidling mellem drift og samfundskrav, strider imod den 

viden om bevidstheden og menneskenes evner, som er givet på 

det fØ.rvidenskabelige plan, udviklet i den samfundsmæssige 

praksis. Eller det viser sig, at reduktioner foretaget ud 

fra forskellige psykologiske retningers udgangspunkter stri

der imod hinanden. 

Dette medfører så en anden mOdgående tendens, nemlig en ten

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

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

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

psykologien har ledt efter. 

Vi ser her bort fra de direkte religiØst udformede varianter 

af denne apriorisme og nøjes med her som eksempler at anføre 

gestaltpsykologiens "gestalter" og kognitivismens "logiske 

strukturer" . 

på denne måde har kampen mellem reduktionisme og apriorisme 

bØlget frem og tilbage i psykologiens historie, med red uk

tionismen som den dominerende og offensive tendens, og apri

orismen som den vigende og defensive. 

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

har hele tiden været den basale forståelse af forbindelsen 

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

Ofte har denne basale forståelse ikke været eksplicit. Andre 

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

viorismens basale analyse af vekselvirkningen mellem menne

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

Men ofte har denne analyse alligevel haft uafklarede eller 

implicitte elementer, f.eks. i behaviorismens tilfælde 

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

beskrives afhængigt eller uafhængigt af de objekter, der 

henholdsvis var kilder til stimuliene og genstande'for ad

færden. 6) 

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

omverden er forsØgt defineret mest eksplicit, er percep

tionspsykologien, den del af psykologien, der undersØger 

sansernes funktion, altså undersØger sanserne som formidlere 

af en forbindelse mellem omverden og individ. 

Perceptionspsykologien er derfor også den del af psykologi

en, hvor det tydeligst er demonstreret, hvorledes den grund

læggende forståelse af forbindelsen mellem omverden og indi

vid bestemmer, hvilke egenskaber ved individet man overhove

det kan få sat på videnskabeligt begreb. 

Perceptionspsykologien er derfor psykologiens teoretiske 

grunddisciplin. 

PLAN FOR RESTEN AF BOGEN 

I det andet kapitel af denne bog gennemgås derfor fem for

skellige retninger eller skoledannelser inden for percep

tionspsykologien, som tilsammen repræsenterer en vigtig ud

viklingslinie i psykologien i den vestlige verden. 

Fælles for disse retninger er, at de basalt bestemmer sans

ningen som en mekanisk proces, og dermed bestemmer forholdet 

mellem individ og omverden som et mekanisk forhold. Med me

kanisk menes her, at processen forløber inden for en mængde 

på forhånd givne "universelle" kategorier. 

Som vi skal se, indebærer dette mekanistiske udgangspunkt, 

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

en Ukontaktflade H
, defineret ved et endeligt sæt kategorier 

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

teraktionsmønstre etc. 



- 39 -

Dette muliggør igen en stiltiende analytisk opdeling af for

bindelsen mellem menneske og omverden i to del-forbindelser, 

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

Det er denne adskillelse af menneske og omverden og dens 

konsekvenser, som skal påvises og belyses i det andet kapi

tel. 

Mens en sådan mekanisk forståelse nok kan have sin beretti

gelse inden for visse dele af naturforståelsen, som beskri

velse af bestemte væsentlige grænsetilfælde, er tesen her, 

at den ikke kan anvendes som udgangspunkt for en psykologisk 

enkeltvidenskab. 

De generelle antropologiske grunde hertil gives endnu ikke i 

det nævnte andet kapitel. I første omgang fremdrages blot 

visse "førvidenskabelige" kendsgerninger angående menneskets 

erkendelsesvirksomhed, som er i åbenbar strid med konsekven

serne af de gennemgåede perceptionspsykologiske teorier. Det 

drejer sig fØrst og fremmest om den kendsgerning, at vores 

erkendelse kan have partikulære (enkeltstående, singulære, 

individuelle) fænomener som genstand, der grundlæggende 

strider imod forståelsen af vores forbindelse med omverdenen 

som mekanisk, altså alene formidlet af aprioriske "univer

selle" kategorier. 

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

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

ter væsentlige træk ved den menneskelige erkendelse, at de 

er "agnosticistiske". 

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

komplicere de indre og ydre betingelser gennem "bevidsthed", 

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

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

dele af perceptionspsykologiens udvikling, at den har bevæ

get sig frem mod stadigt dybere og mere omfattende forståel

se af perceptionen s natur. 

De enkelte faser og skoledannelser i denne udvikling er ka

rakteriseret ved at fremhæve bestemte enkeltfænomener eller 

bestemte særegne sider ved eller dele af perceptionsproces

sen, som så studeres særligt omhyggeligt empirisk og teore

tisk. De forskellige skoler leverer derfor alle en relativt 

sand viden om visse objektive træk ved perception og bidra

ger til forøget viden om perception. Samtidigt er de imid

lertid karakteriseret ved hver på sin måde at absolutere de 

særegne sider ved perceptionen, som har været deres objekti

ve grundlag, tildele dem almen gyldighed og derved benægte 

andre objektive sider ved eller dele af perceptionsproces

sen. Denne absolutering har på mere eller mindre bevidst må

de været forbundet med metafysiske filosofiske standpunkter 

og verdensanskuelser. 

Den sovjetiske psykologi, der er udviklet på et erklæret ma

terialistisk grundlag, adskiller sig afgørende fra de netop 

omtalte teorier ved som udgangspunkt at forsøge at definere 

forbindelsen mellem menneske og omverden ikke-mekanisk. 

Som et eksempel herpå gennemgås i bogens tredje kapitel den 

sovjetiske filosof og psykolog S.L. Rubinsteins arbejde 

først og fremmest på grundlag af hans filosofiske hovedværk 

ttVæren og bevidsthed".7) 

Rubinstein tager som sagt ikke udgangspunkt i en simpel me

kanisk forbindelse mellem omverden ~g menneske. Tværtimod 

hævder han, at mennesket står i forskellige grundforhold til 

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

disse forskellige forhold fremtræder i forskellige væsentli

ge egenskaber eller former. 

I forhold til omverdenen bestemt som påvirkning fremtræder 

det psykiske således som hjernens reflektoriske virksomhed. 

I forhold til omverdenen som det materielle fremtræder det 

psykiske som det ideelle; og i forhold til omverdenen som 

objekt fremtræder det psykiske som en egenskab ved mennesket 

som subjekt. 

Sammenfattende karakteriserer Rubinstein denne menneskets 

særegne "trefoldige" relation til omverdenen som en "gn05eo

logisk relation", en erkendelsesmæssig relation, som ud over 

sine tre nævnte delbestemmelser rummer egenskaben "sandhed", 

adækvathed eller overensstemmelse mellem erkendelsens gen

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

samfundsmæssige praksis. 

Denne bestemmelse af det psykiske er, som Rubinstein selv 

fremhæver, i overensstemmelse med den marxistisk-leninisti

ske erkendelsesteori eller genspejlingsteorien, og i mod

sætning til agnosticismen. 

Imidlertid er det påfaldende, at Rubinstein faktisk underbe

toner andre dele af den marxistiske erkendelsesteori, og 

derved ikke tager sit udgangspunkt i den "gnoseologiske re

lations" karakter af "sanselig-praktisk" forbindelse mellem 

menneske og omverden. Han bestemmer ikke primært relationen 

som særligt menneskelig virksomhed, som den særlige egen

skab, som mennesket manifesterer som en del af den sammen

hæng, hvori det er udviklet. Rubinstein bestemmer altså i 

virkeligheden ikke relationen som en væsentlig forbindelse, 

men udelukkende som en afledt relation defineret ved sine 

indre og ydre betingelser. 



- 42 -

Som det påvises i kapitlets gennemgang af Rubinsteins teori, 

viser en nærmere analyse også, at kategoriparrene materielt/ 

ideelt og objektivt/subjektivt, eller rettere andetleddet i 

disse kategoripart optræder som aprioriske, dvs. på forhånd 

givne, kategorier i forhold til relationen og ikke som pro

dukter af relationen som konkret forbindelse. 

Dette hænger sammen med Rubinsteins særlige fortolkning af 

den dialektiske materialismes determinationsprincip, som er 

nært beslægtet med et alment "genspejlingsprincip" i materi

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

ker over indre betingelser". Ganske vist er Rubinstein ikke 

helt klar og konsekvent i dette anliggende. Sine steder ud

lægges det dialektisk-materialistiske determinations- eller 

genspejlingsprincip korrekt som en påstand om, at materien 

viser og udvikler nye egenskaber i nye forbindelser. Men an

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

principielt fra visse mere avancerede udformninger af en me

kanisk determinisme. 

Det er disse sidste udlægninger af princippet, der slår i

gennem i Rubinsteins definition af det menneskeligt psyki

skes væsen. IfØlge disse mere mekaniske opfattelser identi

ficeres en genstands eller et fænomens væsen nemlig med dets 

"indre betingelser", og enhver forbindelse eller vekselvirk

ning mellem genstanden og "ydre" omstændigheder ses som et 

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

I princippet er vi derfor tilbage i en af de rationalistiske 

(eller aprioristiske) varianter af den mekaniske forståelse 

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

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

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

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

ligheder med at nå frem til en sammenhængende forståelse af 

sprog og begreber. Filosofisk kan denne vanskelighed fØres 

tilbage til den manglende sammenhæng mellem de aprioriske 

bestemmelser af den "gnoseologiske relation". 

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

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

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

diskuteres i bogens fjerde kapitel. 

Leontiev begrunder ligesom Rubinstein sin forståelse af men

nesket og dets forhold til omverdenen ud fra den marxistiske 

filosofi. Men Leontiev fremhæver i modsætning til Rubinstein 

menneskets forbindelse til omverdenen som først og fremmest 

bestemt af menneskets praktisk-sanselige genstandsvirksom

hed. 

Først afledt af denne primære bestemmelse forstås det psyki

ske, og specielt den menneskelige bevidsthed, som en nØdven

dighed for virksomhedens realisering. 

Leontiev påstår, at det kun er gennem studiet af livsvirk

somhedens artshistoriske, samfundshistoriske og individuelle 

udvikling, at det psykiskes væsen og egenart kan forstås, 

dvs. forstås som en nødvendig funktion for individets livs

virksomhed determineret af de modsætninger, der på de for

skellige udviklingsstadier gør sig gældende i virksomheden. 

8) 

9) 

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

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

er ifølge Leontiev den måde, hvorpå redskabs produktion og 

redskabsbrug i videste betydning bliver et formidlende led i 

virksomheden; dernæst at virksomheden, i det menneskelige 

arbejde, ikke blot er individuel virksomhed, men derimod 

samfundsmæssig virksomhed. 

Leontiev beskæftiger sig indgående med den tilegnelsespro

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

skabsbrugen, nemlig tilegnelsen af de samfundsmæssige betyd

ninger, der er nedlagt i redskaberne. 

Men tilegnelsesprocessen bliver kun beskrevet i sin speci

elle form som reproduktion af allerede etablerede menneske

lige evner og færdigheder. Tilegnelsen som skabende, produk

tiv virksomhed forbigås derimod. 

Redskaberne og værktØjet, herunder sproget, er ikke blot 

genstande for menneskenes virksomhed som naturobjekter, men 

bliver forlængelser af subjektet, ligesom andre mennesker 

heller ikke længere blot står over for subjektet som tilfæl

dige individer, men knyttes til det med konkrete sociale 

bånd. 

Denne særlige struktur i den menneskelige virksomhed nØdven

diggør en særlige genspejlingsform. 

Men selve den nye virksomhedsform og den tilsvarende gen

spejlingsform bliver ikke hos Leontiev bestemt alment. 

Det særligt åndelige eller ideelle ved den menneskelige 

virksomhed og bevidsthed bestemmes tilsvarende ufuldstæn

digt. 

Som alternativ foreslås det i sidste del af fjerde kapitel, 

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

bIeringen af konkrete forbindelser til genstande eller per-' 

soner i omverdenen, som derved får den særlige karakter af 

"forlængelser" eller udvidelser af det menneskelige subjekt. 

Den tilsvarende genspejlingsform, den særlige umenneskelige 

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

samtidig grundlaget for den bevidste genspejlings "ideelle" 

karakter. 

Dermed kan denne "menneskelige sans" i princippet være den 

specifikke, almene egenskab ved den konkrete menneskelige 

virksomhed, som er udgangspunktet for en bestemmelse af hu

manpsykologiens genstandsområde. 

I bogens femte kapitel forsØges endelig en præcis og forma

liseret beskrivelse af den almene form eller logik, som er 

særegen for menneskets virksomhedsstruktur og for den "men

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

overskrider den mekanicisme, som lå til grund for hovedpar

ten af de gennemgåede psykologiske teoridannelser. 

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

logik er i overensstemmelse med eller "korresponderer" med 

mekanicismens erfaringsgrundlag som et velafgrænset særtil

fælde. 

Dette er også forklaringen på, hvorfor den "menneskelige 

sans" har været vanskelig at erkende i andet end mystifi

ceret eller feticheret form. 

I det sjette og sidste kapitel diskuteres ganske kort i form 

af et efterskrift spørgsmålet om, hvorvidt den "antropologi

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

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

sans" kan være grundlaget for en sådan definition. 



Kapitel II 

g~~g~~~~~Q~~~~~~g~gg~Å~E~M=~~~~~E~~Q~g~gX~QgQ~~g~~~~~~~~

~~~ 

PSYKOFYSIKKEN 

Det objektive grundlag i sansefysiologien 

I begyndelsen af forrige århundrede skete der en voldsom ud

vikling inden for sansefysiologien, der banede vejen for en 

eksperimentel udforskning af en række problemer vedrørende 

vores sansemæssige erkendelse, der indtil da kun havde været 

behandlet systematisk i filosofien. Udviklingen af mikrosko

pi og af teknikker til elektrisk registrering af nerveakti

vitet havde ført til opdagelsen af, at al sansning hos men

nesket og de højere dyr var baseret på specifikke fØlsomhe

der i hØjt specialiserede sanseorganer. 

Også i huden havde man identificeret meget små specialisere

de organer, der hver for sig var specielt følsomme over be

stemte energiformer, f.eks. temperatur og tryk, og som ved 

påvirkning gav anledning til hver deres specifikke sanse for

nemrnelser, f.eks. henholdsvis varme- og trykfornemmelser. 

Når man under velkontrollerede omstændigheder påvirkede det 

enkelte isolerede sanseorgan, viste det sig, at påvirkningen 

gav anledning til en bestemt sansefornemmelse, hvis kvalitet 

var uafhængig af ,påvirkningens art, blot den var kraftig nok 

til at udlØse en sansefornemmelse. 

,Det at sansefornemmelsens kvalitet således åbenbart kun af

hang af, hvilket organ der blev påvirket, og ikke af kilden 
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til påvirkningen, blev af Johannes Muller omkring 1830 for

muleret som loven om de specifikke sansenerveenergier. 1 ) 

Det, at sanseorganerne gav anledning til de relevante sanse

kvaliteter, blev således forklaret som et resultat af to 

indbyrdes uafhængige lovmæssigheder, nemlig loven om sanse

organernes specifikke følsomhed og loven om de specifikke 

sansenerveenergier. 

Hvis man går ud fra påstanden om processerne i sanseorganer

ne som et forbindelsesled mellem to indbyrdes uafhængige 

processer, er den proces, der forbinder sansningen med om

verdenen, uden betydning for forståelsen af den proces, der 

forbinder sansningen med dens subjektive virkninger, ople

velser m.v. Da det er det sidste, der interesserer psykolo

gien, kan der altså ses bort fra sanseprocessernes ydre op

rindelse. 

Det, der er nødvendigt at vide om en sansning, er alene, 

hvilke subjektive virkninger den har. Dens Øvrige egenska

ber, som har forbindelse med dens oprindelse i omverdenen, 

er ligegyldige eller ligefrem forstyrrende for den psykolo

giske videnskab. 2 ) 

1) 

2) 

Muller forestillede sig, at grundlaget for loven var, at hver 
slags sanseorgan sendte en særlig slags impuls til hjernen, 
der på dette grundlag kunne reagere med en specifik sansekva
litet, samtidigt med at hver nerve som sådan gav hjernen et 
1I1okalt tegn!1, der fortalte, hvorfra den kom i eller på krop
pen. Senere opdagede man, at det var nerven som sådan, der i 
kraft af det sted, hvor den førte impulserne hen i hjernen~ 
gav besked om såvel kvalitet som sted, hvorimod impulserne 
kun varierede i kvantitet, men ikke i art, og kun gav meddel
else om påvirkningens kvantitet (styrke, hyppighed. varig
hed). Se f.eks. E.G. Boring: Sensation and perception in the 
history of experimenta1 psychology. N.Y.: App1eton Century
Croft, 1942, s. 68f. 

Som S.L. Rubinstein har påpeget, hang denne påstand om uaf
hængighed sannnen med en ignorering af., at sanseorganerne net-

forts. 
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på denne måde forstås sansningen så at sige indefra og ud, 

og sanseprocesserne reduceres til Utegn" eller "hieroglyf

fer", hvis betydning alene er givet ved deres relation til 

subjektet. 

Som vi skal se om lidt, blev denne opfattelse forbundet med 

en idealistisk forståelse af den menneskelige erkendelse i 

det hele taget som rent sUbjektiv, en opfattelse, der havde 

afgørende betydning langt uden for selve psykologien. 

Men uanset denne udnyttelse af de empiriske opdagelser til 

at understøtte en idealistisk filosofi var det en opdagelse 

af vidtrækkende betydning, at de forskellige kvaliteter i en 

kompleks stimulering fra omverdenens genstande og processer 

blev formidlet videre til hjernen af hver deres specifikke 

type sanseorganer. Sanseorganerne foretog gennem deres opde

ling i forskellige typer specifikt følsomme organer en opde

ling, en analyse af omverdenens komplekse stimuleringer i 

deres kvalitative bestanddele. Det var så hjernens opgave i

gen at forene de forskellige sansekvaliteter i en syntese, 

svarende til de ydre komplekse objekter og processer. Hvis 

man analogiserer til kemiens analyse og syntese, svarer de 

enkelte typer specialiserede sanseorganer (med de dertil 

hørende energiformer og sansekvaliteter), til grundstofferne 

(elementerne) i kemien, og man talte da også i sansefysio

logien om sansekvaliteterne som sansningens elementer. 

Det problem, der nu rejser sig efter den nyvundne indsigt i 

det fysiologiske grundlag for den sansemæssige kvalitative 

analyse og syntese, er spørgsmålet om en kvantificering af 

Note 2) fortsat 

op er lovmæssigt udviklet igennem arternes udvikling, som or
ganer til formidling af mere og mere pålidelig psykisk gen
spej.ling af omverdenen, og at sanseorganerne derfor tværtimod 
at være en mur mellem subjekt og objekt forbinder dem i en 
enhed. Se S.L. Rubinstein: Grundlagen der allgemeinen Psycho-
1ogie. Berlin (DDR):. Volk upd Wissen, 1971. s.244. 
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sansningens kvalitative elementer. Dette spørgsmål er ud

gangspunktet for den klassiske psykofysik, som samtidigt be

tegner begyndelsen til psykologien som selvstændig empirisk 

videnskab. 

Psykofysikkens metoder og resultater 

Det var psykofysikkens ambition at finde faste kvantitative 

lovmæssige sammenhænge mellem sanseelementernes objektive 

side, de ydre kvalitativt specifikke fysiske energier, som 

de kunne måles ved fysikkens og kemiens målemetoder, og san

seelementernes subjektive side, de enkelte sanseelementers 

oplevede styrke. 

Når man var interesseret i disse objektive egenskaber ved 

sansningen, var det ikke for at forbinde sansningen med dens 

ydre kilder, men alene for at få en tilstr~kkelig objektiv 

bestemmelse af sansningen til entydigt at kunne bestemme 

dens lovmæssige subjektive virkning. De fysiske mål for på

virkningen var det subjektives ydre mærkesedler, var så at 

, sige koden til sjælens skrin. 

For at sikre, at man arbejdede med elementerne i så ren form 

som muligt, arbejdede man med strengt kontrollerede, isole

rede og homogene ydre påvirkninger af det enkelte sanseorgan 

og forsøgte samtidigt gennem instruktion og oplæring af for

søgspersonerne at få dem til ved såkaldt analytisk intro

spektion at isolere den enkelte sansefornemmelse. 

Da sanseelementernes subjektive styrke ikke umiddelbart kun

ne måles, var det nærliggende fØrst at undersøge de ydre be

tingelser for, at en sansefornemmelse overhovedet forelå, 

henholdsvis ikke forelå. Man søgte at bestemme den kvantitet 

(dvs. den intensitet, grad, frekvens eller udstrækning) i 

påvirkningen, der lige netop skulle til for at give anled-
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ning til en sansefornemmelse, den såkaldte tærskelværdi, el

ler det pågældende sanseorgans absolutte tærskel i relation 

til den pågældende påvirkningskvalitet. 

Dernæst søgte man at bestemme den forskel i påvirkningens 

kvantitet, der lige netop skulle til for at give anledning 

til en forskel i sansefornernmelsens styrke, den såkaldte 

forskels tærskel. 

Det viser sig, at forsøgspersonernes svar (lItilstede" contra 

"ikke tilstede" eller "forskel" contra "ikke forskel") ikke 

afhænger entydigt af, om påvirkningens kvantitet henholdsvis 

forskellens kvantitet, er over eller under en bestemt værdi, 

og at der altså ikke eksisterer nogen tærskelværdier i 

streng betydning. Sammenhængen er af statistisk art, således 

at sandsynligheden for, at der svares Htilstede" eller "for

skel" stiger, når kvantiteten stiger. Sandsynlighedens ni

veau afhænger endda af en række omstændigheder ved eksperi

mentets tilrettelæggelse, som man imidlertid har metoder til 

at tage hØjde for, således at tærskelværdien kan fastlægges 

som den værdi, der vil føre til "opdagelse" i netop halvde

len af tilfældene, når vi med forskellige matematiske meto

der har elimineret det antal tilfælde, der opdages ved gæt

ning. 

Sådanne forsøg, hvor forsøgspersonernes opgave består i en 

serie valg mellem et ud af to (eller nogle få) mulige svar i 

en skelne- eller sarnmenligningsopgave, udgør til dato psyko

fysikkens empiriske grundmetode. 

De fØrste ekstensive forsøg af denne art blev udført af fy

siologen Ernst Heinrich Weber, som i 1834 fandt frem til den 

lov, der er kendt som Webers lov, nemlig at forskelstærsklen 

(~I) afhang på en sådan måde af påvirkningens kvantitet (in

tensitet: I), at deres forhold var konstant. Dette konstante 

forhold k = ~I!I er forskelligt for de forskellige sanseele

menter og kaldes for den til det pågældende organ og den på-
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gældende påvirkningskvalitet svarende Weber-brøk. Den er li

gesom den absolutte tærskelværdi et udtryk for et sanseor

gans følsomhed over for en bestemt påvirkningskvalitet. 

Men bestemmelsen af tærskelværdier kunne kun ses som en før

ste grov bestemmelse af den kvantitative forbindelse mellem 

påvirkning og sansefornernmelse. 

En egentlig kvantitativ sammenhæng måtte forudsætte en kvan

tificering af sansefornemmelsen. 

Gustav Theodor Fechner 3 ) tog dette skridt og lagde dermed 

den første grund for psykofysikken som selvstændig viden

skab. Han gjorde det ved at forene Webers empiriske resultat 

med to dristige antagelser. Den ene var, at der til en for

skel i påvirkningens kvantitet, der netop svarer til for

skelstærsklen, svarer en konstant forskel i sansefornemmel

sens kvantitet (uanset at den ikke altid "opdages"). Den an

den var, at større forskelle opleves med en stØrrelse, der 

svarer til antallet af mellemliggende forskelstærskler. Hvis 

vi forestillede os en række lamper, hvis lysstyrke fra lampe 

til lampe netop steg med en forskelstærskel, vil deres lys

styrke vokse som en kvotientrække (med kvotienten l + k, 

hvor k er Webers brØk). 

Samtidigt vil ifØlge Fechner sansefornemmelsernes intensitet 

vokse som en differensrække. Dette svarer til, at forskellen 

i sansefornemmelse er proportional med logarltmen til for

holdet mellem påvirkningernes styrke. 4 ) 

3) 

4) 

Se Fechners hovedværk: Elemente der Psychophysik. Leipzig: 
1860. 

Logaritmen (IO-tals) til forholdet mellem to intensiteter 
kaldes deres forskel målt i bel (forkortet B). Hvis f.eks. 
den ene påvirkning er dobbelt så kraftig som den anden, er 

forts. 



- 53 -

Tærskelmålinger og mere generelle metoder til måling af vo

res evner til ved hjælp af sanseorganerne at opdage små e

nergier og små forskelle i påvirkninger, detektion og di

skrimination, har i dag vidtstrakt anvendelse ved konstruk

tion af f.eks. audiovisuelle hjælpemidler, trafiksignaler 

m.v., og ved diagnosticering og afhjælpning af sensoriske 
handicapsS) 

Til dato må psykofysikken regnes for den del af psykologien, 

der har opsamlet den største mængde detaljeret, præcis og 

holdbar viden. Samtidigt er det i kraft af den udstrakte 

teknologiske udnyttelse af psykofysikkens resultater det 

område af den psykologiske videnskab, hvor den tydeligst har 

vist sin karakter af produktivkraft. 6) 

Note 4) fortsat 

5) 

6) 

deres forskel lig med log 2 = 0.3 B. Ofte måler man i lOlen
de-dele bel kaldet decibel (forkortet dB). N!r en påvirk
ning er dobbelt så kraftig som en anden, er deres forskel 
alts! 10 x 0.3 ~ 3 dB. 

Den udstrakte anvendelse af dB skalaer til måling af p!virk
ningsintensiteter (f.eks. ved måling af støjniveau) stammer 
fra Fechners tolkning af Webers lov. Siden er det blevet be
kræftet f.eks. ved direkte m!linger af nerveaktivitet, at vo
re sanseorganer med' god tilnærmelse fungerer efter sådanne 
logaritmiske principper. 

Der er udviklet andre metoder f.eks. til m!ling og sammenlig
ning af påvirkninger, der kan variere med hensyn til mere end 
en kvalitet, f.eks. den såkaldte "de ækvivalente stimulis me
tode", der er grundlaget for bl.a. fastlæggelse af de "isofo
niske kurver", der er udnyttet til såkaldt fysiologisk styr
keregulering i toneanlæg. og for udnyttelse af farveblan
dingsteknik i farvefilm, farve TV og farvetryk m.v. 

Litteraturen om b!de ældre og nyere psykofysik er meget om
fattende. FØlgende værker giver tilsammen en bred oversigt 
over psykofysikken og dens historie: 

M. Alpern, M. Lawrence & D. Wolsk: Sensory processes. 
Belmont, California: Brooks/Cole, 1967. 

forts. 



- 54 -

Absoluteringen af psykofysikkens metoder og resultater 

De psykofysiske metoder betØd et stort fremskridt med hensyn 

til forståelsen af det enkelte sanseorgans funktion i for

hold til en simpel, isoleret, homogen påvirkning, og de må 

ses som en nØdvendig forudsætning for studiet af sansernes 

samvirke ved analysen af mere sammensatte og variable på

virkninger fra omverdenens genstande og processer. 

Absoluteringen af psykofysikkens metoder og resultater be

står i at opfatte dem som også tilstrækkelig forudsætning 

for dette videre studium. En sådan fejlagtig reduktion af 

forudsætninger til et givet sæt allerede erkendte nødvendige 

forudsætninger betegnes som reduktionisme som metodisk prin

cip og som metafysik i det omfang, det har videre filosofi

ske eller verdensanskuelsesmæssige konsekvenser. 

Note 6) fortsat 

E.G. Boring: Sensation and perception in the his tory af 
experimenta1 psychology. N.Y.: Appleton-Century Croft, 
1942. 

E. Galanter: Contemporary psychophysics, I: R. Brown et 
al.: New direct ions in psycholagy. N.Y.: Holt, Rinehart 
& Winston, 1962. 

S. Koch (ed.): Psych010gy: A study of a science. Volume 
One: Sensory. perceptual and physiological formulations. 
N.Y.: McGraw-Hill, 1959. 

H. Pieron: The sensation. London: 1952 (oversat fra 
fransk). 

S.L. Rubinstein: Grund1agen der allgemeinen Psychologie. 
Berlin (DDR): Vo1k und Wissen. 1971. (russisk udgave, 
1946), s. 79-85 og s. 241-308. 

S.S. Stevens: Handbook of experimenta1 psycho10gy. N.Y.: 
Wi1ey, 1951, kap. l. 4 og 22 32. 

R.S. Woodworth & H. Schlosberg: Experimental Psychology, 
Revised edition. N.Y.: Halt. Rinehart & Winston, 1961, 
kap. 8 13. 
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De principper, der gjaldt med god tilnærmelse for psykofy

sikkens centrale forskningsområde, var bl.a. 

l. Den analytiske introspektion leder frem til en analyse 

af sansningen i dens elementære bestanddele, svarende 

til de specifikke sansekvaliteter (heraf tilnavnet "e

lementpsykologien") . 

2. Sansningen af sammensatte påvirkninger er en simpel ad

ditiv syntese af de elementære sansninger. (Atomisme) 

3. Der er en fast forbindelse mellem sanseelementernes ob

jektive og subjektive side uafhængig af andre elemen

ters tilstedeværelse og uafhængig af erfaring. (Kon

stansantagelsen) 

Som vi skal se, viste det sig snart, at disse principper ik

ke uden videre kunne overføres på mere komplekse situatio

ner. 

Hertil må fØjes: 

4. Lovene for forholdet mellem omverdenens objektive gen

stande og processer og processerne i sanseorganerne og 

på den anden side lovene for forholdet mellem proces

serne i sanseorganerne og de resulterende psykiske dan

nelser (i dette tilfælde sansefornemmelser) kan forstås 

uafhængigt af hinanden og uafhængigt af lovene for san

seorganernes Udvikling. 7 ) 

7) Det var især denne sidste opfattelse, der implicerede en ab
solut adskillelse af det objektive og det subjektive, som var 
grundlag for, at psykofysikkens resultater kunne fejlfortol
kes og drages til indtægt for en filosofi, der benægtede 
sansningens og perceptionens karakter af bevidst genspejling 
af den objektive realitet. Den såkaldte agnosticistiske op
fattelse af sansninger, der i sin konsekvens benægter erken
delsens mulighed. 

forts. 
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GESTALTPSYKOLOGlEN 

Det objektive grundlag i "he!hedsfænomenerne" 

Gestaltpsykologien8 ) opstod i 192Q'erne med forskere som Max 

Wertheimer, Kurt Koffka og Wolfgang Kohler som de mest be

tydningsfulde.
g

) Gestaltpsykologerne fremhævede en række fæ

nomener, som tydeligvis stred mod den absolutering af psyko

fysikkens metoder og resultater, som de såkaldte elementpsy

kO!oger10 ) havde foretaget. 

Det var først og fremmest det tidligere nævnte atomistiske 

princip 

Sansningen (eller perceptionen) af sammensatte påvirkninger 
er en simpel additiv syntese af de elementære sansninger, 

som blev tilbagevist som et generelt gyldigt princip. 

Gestaltpsykologerne kunne dels henvise til den kendsgerning, 

at vi ikke oplever vores daglige verden som en mosaik af 

punktuelle sansefornemmelser, men at vi oplever den ordnet, 

Note 7) fortsat 

8) 

9) 

10) 

En fremtrædende repræsentant for denne opfattelse var fysike
ren, filosoffen og psykologen Ernst Mach (1838-1916), der pli. 
dette grundlag, og på grundlag af opdagelsen af, at den klas
siske mekanik ikke var universelt gyldig, nåede frem til en 
benægtelse af alle objektive naturlove. Et opgør med denne 
skole (empiriokriticismen) og dens reaktionære konsekvenser 
er hovedtemaet for Lenins "Materialisme og empiriokriticisme". 
KØbenhavn: Tidens Forlag, 1971 (russisk udgave, 1909). Angå
ende psykofysikken, se specielt s. 197-202. 

tysk Gestalt figur, form, "helhed". 

Se f.eks. W. Kohler: Gestalt psychology. N.Y. Mentor, 1959. 

Termen skyldes gestaltpsykologerne. 
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således at vi adskiller en række genstande fra hinanden, som 

hver for sig træder frem fra deres baggrund, og som hver for 

sig udgØr en enhed i vores oplevelse. 

Dernæst kunne de henvise til en række eksperimentelle påvis

ninger af, at den måde, hvorpå de enkelte dele af et perci

peret felt (f.eks. enkelte linier, vinkler, toner) blev op

levet, var afhængig af, hvilke andre dele der var til stede 

i feltet, de såkaldte organisationsfænomener. 

Og endelig kunne de henvise til en række såkaldte illusio

~, der enten var tilfælde, hvor et organisationsfænomen 

forårsagede, at personen fældede en falsk dom angående på

virkningens karakter, eller hvor der ved en kombination af 

dele opstod kvalitativt nye fænomener (f.eks. bevægelser), 

uden at de påvirkninger, der normalt ville forårsage dem 

(f.eks. bevægelse i påvirkningen) var til stede. lI) 

Et eksempel på det sidste er det såkaldte phi-fænomen, der 

er udnyttet teknologisk i film og fjernsyn, hvor en sekvens 

af statiske billeder kan give anledning til en oplevelse af 

glidende bevægelser. 

Gestaltpsykologiens metoder og resultater 

Hvor psykofysikken arbejdede med kvantitative variationer i 

en isoleret, homogen påvirkning af det enkelte passive san

seorgan kombineret med den analytiske introspektions metode 

og stort set søgte at etablere eksperimentelle situationer, 

hvor forsØgspersonens svarmuligheder var indskrænkede til et 

11) Eksempel på organisationsfænomenerne er kontrastfænomenerne 
og den noget tvetydige kategori af konstansfænomener, samt de 
såkaldte gestaltlove eller prægnans love. Eksempel på illusio
nerne er de geometrisk-optiske illusioner. 
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"ja" eller "nej" til et præcist spørgsmål, arbejdede ge

staltpsykologerne med komplekse påvirkninger af større dele 

af det sensoriske felt og benyttede sig af en mere fri fæno

menologisk rapport fra forsØgspersonen. 

Man opsøgte først og fremmest påvirkningssituationer, der 

fremkaldte de nævnte organisations- eller illusionsfænome

ner, og man søgte så vidt muligt gennem hele forsØget at 

holde forsØgspersonen passiv og i uvidenhed om påvirkningens 

eksakte karakter for at få fat i de "rene" perceptionsfæno

mener uforstyrret af, hvad personen måtte vide om omverden

ens beskaffenhed. FØrst i de situationer, hvor forsØgsperso

nen udtalte sig om noget, han faktisk ikke kunne vide noget 

om, eller hvor det lykkedes at få ham til at udtale sig i 

modstrid med påvirkningens faktiske karakter, kunne man være 

nogenlunde sikker på at stå over for et egentligt percep

tionsfænomen. l2 ) 

12) I selve gestaltpsykologiens begrænsede empiriske metoder af
spejles dens konkrete udformning af agnosticismen på tydelig 
måde. 

Lad os tage et typisk illusionseksperiment som eksempel! 

Forsøgspersonen bliver f.eks. bedt om iHerings geometrisk
optiske illusion (den med de to parallelle linier i et dob
belt tlstrålebundt") at udtale sig om, hvorvidt de to paral
lelle linier er rette (og parallelle) eller ej. Hvis forsøgs
personen nu ville sikre sig, at han svarede rigtigt, kunne 
han f.eks. tage en lineal og lægge langs linierne, eller han 
kunne dække over det forstyrrende illusionsmotiv (strålebund
terne). Han kunne da konstatere, at linierne faktisk var ret
te og parallelle. Han ville derved ved hjælp af sine sanser, 
sin viden og sin fornuft have truffet en korrekt og sikker 
afgørelse. Når han fjerner linealen, eller når han atter af
dækker illusionsmotivet, ser han igen, at linierne ikke ser 
rette ud, men det anfægter ham naturligvis ikke, for han ved, 
hvilken af det to fremgangsmåder, der fører til et pålideligt 
resultat, og hvilken ikke, og han er i stand til at skelne 
mellem det virkelige og det tilsyneladende. 

Han vil muligvis undre sig over, at linierne sammen med illu
sionsmotivet ikke ser rette og parallelle ud, og han ved, at 
der må være nogle objektive årsager til dette ejendommelige 

forts. 
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Den teori, man kunne opstille på dette grundlag, måtte så 

sidenhen som et særligt tilfælde kunne forklare, hvordan 

perceptionen fungerede "normalt". 

Nogen samlet teoridannelse for organisationsfænomenerne nå

ede gestaltpsykologien aldrig frem til. Stort set har de 

forsøg, der har været gjort, vist sig at være cirkulære el

ler ad hoc i deres forklaringsværdi. Forskellige spekulative 

forsØg (f.eks. Kohlers) på at forklare organisationsfænome

nerne som et udtryk for "dynamiske" love, f.eks. i elektri

ske felter i hjernen, har vist sig helt uholdbare. 

Gestaltpsykologien er dog langt fra empirisk tom. De fænome

ner, den har peget på, er reelle nok og berettiger delvis 

den store betydning, gestaltpsykologien har haft i hele psy-

Note 12) fortsat 

fænomen, skønt de måske ikke er fuldt erkendte endnu. Men det 
vil selvfØlgelig ikke rokke ved hans viden om, at linierne 
faktisk er rette og parallelle, og at metoden med anvendelsen 
af linealen er pålidelig; for det ved han gennem egen og o
verleveret erfaring; og hvis han skulle komme i tvivl, kender 
han andre metoder, hvormed han yderligere kan undersØge sa
gen, evt. i samarbejde med andre personer. 

I det typiske gestaltpsykologiske perceptionseksperiment vil
le en aktiv undersøgelse af en genstand, forsØgspersonen til
skyndes til at udtale sig om, imidlertid ikke blive tilladt. 
Det er der i sig selv intet forkert i, hvis det, man er in
teresseret i, er årsagerne til de ejendommelige oplevelser, 
der opstår, når man anvender sine sanser ufornuftigt eller u
hensigtsmæssigt, dvs. netop de fænomener, der udgør en væ
sentlig del af gestaltpsykologiens objektive grundlag. 

Fejlen består i, at man ud fra resultater, hvor sanserne ikke 
bruges fornuftigt af personen, forsØger at opstille en teori 
for hele den sansemæssige erkendelse. 

Erkendelsen er en enhed af sansning og tænkning. Man kan ikke 
undersøge disse to sider ved erkendelsen hver for sig og uaf
hængigt af hinanden, kombinere dem og derved nå til en for
ståelse af erkendelsens natur, ligesom vi ikke kan skille er
kendelsen fra vores praktiske omgang med omverdenens genstan
de, den praksis, der både er erkendelsens kilde og dens prø
ve. 
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kologien. Det er imidlertid værd at bemærke, at gestaltteo

rien er en ren "negativ U teori, idet dens teoretiske almene 

indhold ikke som psykofysikkens består af almene lovmæssig

heder, men alene består i en negation af den almene gyldig

hed af elementpsykologiens principper. 

I stedet for at betragte den som en egentlig teori vil det 

nok være mere korrekt at anskue den som et ganske vist ikke 

uvæsentligt interregnum i den videnskabelige psykologis ud

vikling. 

Absoluteringen af gestaltpsykologiens metoder og resultater 

Som nævnt må gestaltpsykologien ses som et korrektiv til e

lementpsykologernes atomisme. Elementpsykologiens andre 

principper anfægtes derimod ikke. 

Påvirkningen analyseres stadig som en sum af enkeltdele. på 

stimulus siden gentages altså atomismen. Omverdenen anskues 

som en kaotisk sum af fysiske påvirkninger. Det er kun prin

cipperne for organismens syntese af sansningerne, der revi

deres. 

Bortset fra, hvad der følger af kritikken af atomismen, an

fægtes konstansantagelsen heller ikke. Det er nu blot ge

stalten i stedet for sanseelementerne, der er en fast, me~ 

kanisk funktion af den totalt påvirkning. organisationsprin

cipperne fungerer spontant uden individets vilje og er i Øv

rigt medfødte og uafhængige af indlæring og erfaring, stort 

set. 

Agnosticismen anfægtes heller ikke, men uddybes tværtimod. 

Som følge af, at omverdenen anskues som en kaotisk sum af 

fysiske påvirkninger, ses det, at der intet objektivt svarer 

til de oplevede gestalter. Perceptionen er principielt illu

sorisk. 
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Af denne grund lyJ<kedes det heller aldrig for gestal tpsyko

logerne at give en præcis definition af illusionsfænomenerne 

til forskel fra de Øvrige organisationsfænomener, men der 

måtte tys til definitioner i forhold til helt subjektive be

greber som "normal" påvirkning osv. De åbenbare modsigelser 

i teorien, der fØlger heraf, er f.eks. behandlet af den en-
13) gelske analytiske filosof D.W. Hamlyn. 

Gestaltpsykologien udgør sammen med den såkaldte "new look" 

psykologi, der vil blive behandlet i et senere afsnit, og 

som er forbundet med en yderligere uddybning af agnosticis

men, en væsentlig del af fundamentet for den fænomenologiske 

(og den såkaldte humanistiske) psykologi, der har præget 

dansk psykologi. 

GIBSONS "PERCEPTUELLE PSYKOFYSIK" 

Opdagelsen af "variable af hØjere orden" 

James J. Gibsonl4 ) var den forsker, der fØrst gennemfØrte en 

syntese af de bæredygtige dele af den klassiske psykofysik 

og gestaltpsykologien, en syntese, der samtidig i en vis be

grænset forstand overvandt de to skoledannelsers agnosticis

me. 

13) 

14) 

D.W. Ham1yn: The psycholagy af perception. London: Rout1edge 
& Kegan Paul, 1969. 

Gibsans hovedværker er: 

J.J. Gibsan: The perce:ption af the visual world. Boston: 
Houghton Mifflin, 1950. 

J.J. Gibsan: The senses considered as perceptual systems. 
Boston: Houghton Mifflin, 1966. 
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Gibsons empiriske udgangspunkt var påvisningen af en lang 

række tilfælde, hvor perceptionen af omverdensgenstandes 

form, afstand, bevægelse osv. var en fast lovmæssig funktion 

af påvirkningerne i sanseorganerne, men hvor dog ingen af de 

tidligere omtalte principper fra den klassiske psykofysik15 ) 

gjaldt, og hvor perceptionen på den anden side heller ikke 

således som gestaltpsykologerne havde hævdet det, afhang af 

indre "aprioriske" organisationsprincipper, der ikke havde 

deres årsag i ydre objektive forhold. 

De eneste af de tidligere nævnte principper, der stadig var 

opfyldt i de fænomener, Gibson påviste, var gestaltpsykolo

giens princip om, at det er det samlede påvirkningsmønster, 

der er bestemmende for perceptionen på en måde, der ikke kan 

afledes af perceptionen af de enkelte dele, og dernæst ps y

kofysikkens konstansantagelse, nu blot ikke en antagelse om 

en konstant og lovmæssig sammenhæng mellem den enkelte ele

mentære sansepåvirkning og de elementære sansefornemmelser 

("sensorisk psykofysik"), men en antagelse om en konstant 

lovmæssig sammenhæng mellem det samlede påvirkningsmØnster 

og perceptionen ("perceptuel psykofysisk") .16) 

Når den sidste påstand ikke blot bliver en gentagelse af ge

staltpsykologiens organisations love, skyldes det, at Gibson 

kunne påvise, at den faste lovmæssige sammenhæng mellem et 

påvirkningsrnønster og perceptionen netop var betinget af, at 

der eksisterede en fast lovmæssig sammenhæng mellem kompli

cerede variable i påvirkningsmønstret (de såkaldte variable 

15) 

16) 

Dvs. loven om de specifikke sansenerveenergier, og de fire 
principper nævnt i afsnittet om psykofysikken. 

J.J. Gibson: Perception as a function af stimulation. I: S. 
Koch (ed.): Psychalogy: A study af a science. Volume One: 
Sensory. perceptual and physiological formulations. N.Y.: 
McGraw-Hi11. 1959, s. 456-501. 
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af højere orden) og de træk ved de ydre genstande, som blev 

perciperet. 

Denne betingelse er et brud med agnosticismen i den udform

ning, den havde fået i elementpsykologiens absolutering af 

den klassiske psykofysik og i gestaltpsykologien, der begge 

forsøgte at forklare perceptionen ved en kombination af to 

indbyrdes uafhængige lovmæssigheder, der henholdsvis for

bandt de ydre genstande og processer med sansepåvirkningerne 

og forbandt sansepåvirkningerne med perceptionens resultat. 

Sagt på en anden måde påviste Gibson, at perceptionen var 

betinget af påvirkningens afhængighed af sin kilde, hvilket 

var i strid med loven om de specifikke sansenerveenergier. 

Gibson henviser f.eks. til tilfælde, hvor det er kilden sna

rere end, hvilke sanseorganer der er impliceret i perceptio

nen, der bestemmer perceptionens karakter. 17 ) 

Men Gibsons vigtigste empiriske fund består i hans konkrete 

påvisning og beskrivelse af de variable af højere orden i 

påvirkningsmønstret, der på den ene side hænger lovmæssigt 

sammen med egenskaber ved omverdenen og på den anden side 

lovmæssigt bestemmer perceptionen, og hvor den sidste lov

mæssighed er betinget af den fØrste. IB) 

17) 

18) 

De blindes "syn" via øret, Strattons, Kohlers og andres for
søg med ændring af den lovmæssige sammenhæng mellem omverde
nen og påvirkningsmønstret, og ikke mindst vigtigt vores per
ception af omverdenen gennem redskaber (vi føler med spidsen 
af kniven og mærker ikke dens tryk i håndfladen). 

Et eksempel på sådanne variable af hØjere orden er gradienter 
i det visuelle felt. Et andet eksempel er de forskellige ty
per perspektiviske transformationer i den "optiske matrix" 
(bundet af stråler fra omgivelserne, der rammer nethinden), 
der hænger lovmæssigt sammen med de forskellige typer bev~ 
gel se af stive legemer og flader i omgivelserne. 
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Gibsons forskningsmetode 

Noget skematisk kan vi opdele Gibsons forskningsmetode i to 

faser, en Økologisk og en eksperimentel. 

1. Den Økologiske fase 

I denne fase undersØges den lovmæssige sammenhæng mel

lem forhold i omverdenen (eller eventuelt forhold i in

dividets egen organisme, individets bevægelser osv.) og 

processer i sanseorganerne. 

For det første undersØges det, hvilken fØlsomhed indi

videts (hvad enten det er et dyr eller et menneske) 

forskellige sanseorganer har over for energier fra om

verdenen! Denne undersøgelse kan eventuelt være ret 

grov og forelØbig, f.eks. baseret på sanseorganernes 

struktur. 

For det andet undersøges, hvilke variationer der fore

kommer i individets omgivelser, og som er af betydning 

for individet. 

Og for det tredie undersøges så sammenhængen mellem de 

variable, der er fundet ved de to første undersØgelser, 

dvs. hvilke variable af højere orden i mønstret af de 

påvirkninger, som individet kan registrere, der hænger 

lovmæssigt sammen med de variationer, der forekommer og 

er af betydning for individet i dets omgivelser. 

F.eks. kan det først konstateres, at flagermusen med 

sine ører kan registrere toner af en meget højere fre

kvens, end dem mennesket kan hØre umiddelbart. 

Dernæst kan det konstateres, at flagermusens omgivel

ser, når den flyver, består af større eller mindre fa

ste legemer, som det er vigtigt, at den undgår, samt af 
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små flyvende insekter, som det er vigtigt for den, at 

den kan fange. 

Endelig kan det for tredie konstateres, at den måde, 

hvorpå flagermusens højfrekvente skrig efter at have 

ramt sådanne genstande i omgivelserne er transformeret, 

dvs. ændret mht. tidsforhold og frekvensbillede, når 

det kommer tilbage til dens ører, hænger sammen med 

disse genstandes placering, størrelse, m.m. på en lov

mæssig måde. 

Man kan ligefrem forestille sig, at den måde, hvorpå 

variable i påvirkningsmønstret afhænger af variable i 

omgivelserne, kan beskrives ved hjælp af matematiske 

ligninger. 

Det, der er det afgørende ved denne afbildning af vari

able i omgivelserne på variable i påvirkningsmØnstret, 

er imidlertid ikke de pågældende ligningers form, altså 

hvilke matematiske funktioner de er sammensat af. 

Det, der derimod er afgørende, er, om det i princippet 

er muligt at "regne tilbage" fra variablene i påvirk

ningsmØnstret til variablene i omgivelserne, eller som 

Gibson udtrykker det, om variablene i påvirkningsmøn

stret specificerer variablene i omgivelserne. 

For at udtrykke det enkelt og lidt metaforisk drejer 

det sig om, hvorvidt der er lige så mange ligninger, 

som der er ubekendte, så vi kan regne os tilbage fra de 

afhængige variable til de uafhængige. Hvis det kan lade 

sig gøre, siger Gibson, at de pågældende variable i på

virkningsmønstret indeholder potentiel information om 

de pågældende variable i omgivelserne. 

Men hvorvidt der er påvirkningsvariable, der specifice

rer givne variable i omgivelserne, afhænger ikke blot 
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af omgivelserne og sanseorganernes indretning. Det af

hænger også af arten af den kontakt, der ved individets 

aktivitet etableres mellem omgivelserne og sanseorga-

nerne. 

For igen at tale metaforisk, produceres der flere lig

ninger til beregning af de ubekendte ved en langvarig 

kontakt end ved en kortvarig og flere ved en variation 

af kontakten end ved en statisk kontakt. 

Vi får f.eks. mere information om en flade ved at bevæ

ge hånden hen over den end ved blot at lægge hånden på 

den. Vi får mere information om afstanden mellem sko

vens træer, når vi går, end når vi står osv. 

Hvis flagermusen blot udsendte et enkelt kort skrig, 

der kun bestod af en enkelt tonefrekvens, ville den 

ikke få samme potentielle information om sine omgivel

ser, som når den udsender flere skrig sammensat af 

flere frekvenser. 

Til bestemmelse af potentiel information om givne vari

able i individets omgivelser er det altså nødvendigt 

også at undersøge individets aktivitet og især dets mu

ligheder for aktivitet, der direkte opsøger potentiel 

information, nemlig såkaldt eksplorativ adfærd, eller 

undersØgelsesadfærd. 

2. Den eksperimentelle fase 

I denne fase undersøges nu, hvorvidt individets percep

tion hænger sammen med variable i påvirkningsmØnstret 

på samme lovmæssige måde, som disse hænger sammen med 

variable i omgivelserne, eller sagt på en anden måde, 

om individet kan udnytte den potentielle information, 

som det kan skaffe sig ved en egnet undersøgelsesad

færd. 
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En vis forelØbig viden herom kan man allerede få ved at 

iagttage individet (dyr eller menneske) i sine omgivel

ser. Flagermusen undgår faktisk at flyve ind i ting, 

selvom det er mØrkt, og den skaffer sig faktisk føden. 

Der kræves heller ikke nogen særlig undersøgelse for at 

konstatere, at mennesker stort set gennem almindelig 

brug af deres øjne er i stand til at orientere sig ud

mærket i deres omgivelser. 

Det, som en sådan iagttagelse imidlertid ikke fortæller 

os, er, om det netop er de påvirkningsvariable, som vi 

har isoleret i vores Økologiske analyse, der faktisk 

udnyttes af individet. Vi kan ikke vide, om individet i 

stedet udnytter helt andre påvirkningsvariable, som 

ligeledes indeholder potentiel information om de givne 

variable i omgivelserne. 

Der er eksempler nok både fra dyr og mennesker på ud

nyttelse af uhyre subtile informationskanaler til at 

underbygge en sådan forsigtighed. l9 ) 

En metode til undersØgelse af spørgsmålet består i eks

perimentelt at isolere og kontrollere en påvirkningsva

riabel, der ud fra den Økologiske analyse må formodes 

at indeholde potentiel information, som bliver udnyttet 

af individet. 

Derved får man oplysning om, hvorvidt den undersØgte 

potentielle information også for individet er tilstræk

kelig til perception af de tilsvarende omverdensvaria

ble. 20 } 

F.eks. fugles formodede udnyttelse af lysets polarisering, 
fisks udnyttelse af variationer i elektriske fel ter. 

F.eks. vil en filmoptagelse af faste legemer i bevægelse ved 
afspilningen gengive perspektiviske transformationer i den 

forts. 
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Det er imidlertid værd at bemærke, at denne isolation 

ofte kun kan foretages ved arrangementer, der samtidig 

er eksempler på, at den faste lovmæssige sammenhæng 

mellem omverdensvariabel og påvirkningsvariabel kan 

brydes. 21 ) 

Andre eksperimen'telle metoder til afprøvning af hypote

ser om udnyttelse af potentiel information består i at 

undersØge effekten af forstyrrelser eller ligefrem eli

minering af variable i påvirkningsmØnstret. Tilstopning 

af ører, bind for øjnene, bedøvelse af huden osv. 

Herigennem får man oplysninger om, hvorvidt den under

søgte potentielle information også for individet er 

nødvendig for perception af de tilsvarende omverdens

variable. 

Resultaterne af den eksperimentelle fase kan nu igen 

udnyttes i den Økologiske fase. Eventuelt fører den 

Note 20) fortsat 

21) 

optiske matrix, der hos tilskueren netop giver anledning til 
oplevelsen af de tilsvarende oprindelige bevægelser af faste 
legemer. 

J.J. Gibson: Optical motions and transformations as sti
muli for visual perception. Psychological Review, 1957, 
64, 288-295. (Til de,nne artikel hører en film af samme 
navn udsendt af The Pennsylvania State University, Psy
chological Cinema Register, University Park, Pennsylva
nia, 1955. 

Filmen er selvet bevis på, at der kan produceres kontinuerte 
perspektiviske transformationer af den optiske matrix af an
dre variationer i omverdenen end bevægelse af stive legemer, 
nemlig ved forevisning af film. Og beviset for, at vi kan ud
nytte en påvirkningsvariabel, der står i en lovmæssig sammen
hæng med en omverdensvariabel, leveres altså netop i en si
tuation, hvor den pågældende lovmæssighed er brudt, og hvor 
forsøgspersonen udmærket godt kan se, at det er en film, han 
ser, og ikke et virkeligt stift legeme, der bevæger sig. 
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til, at den første Økologiske analyse må revideres. 

Måske opdages derved hidtil upåagtede følsomheder i 

sanseorganerne, eller ligefrem nye sanseorganer. 

Resultater af Gibsons forskning 

Gibsons påpegning af den potentielle information i påvirk

ningsvariable af højere orden og hans beviser for dyrs og 

menneskers udnyttelse af denne potentielle information må 

betegnes som et af de vigtigste teoretiske resultater inden 

for perceptionspsykologien. 

Det har muliggjort en øget forståelse for sansernes kompli

cerede samvirke i perceptuelle systemer rettet mod en ana

lyse af omverdenens afgørende variable. 

Ligeledes har det medført en øget forståelse for den fyloge

netiske udvikling af sanseapparatet hos forskellige dyrear

ter. Den Økologiske analyse af relationen mellem sanseappa

rat og omverden muliggør en bestemmelse af de potentielle 

informationer, som sanseapparatet må udvikles til at kunne 

udnytte for at forbedre artens mulighed for at orientere sig 

i sin omverden og dermed igen forøge sine muligheder for o

verlevelse og udbredelse. 

De tilfælde, hvor vores perception er utilstrækkelig eller 

udviser systematiske fejl, f.eks. i illusionerne, forklarer 

Gibson simpelthen ved, at vi af en eller anden grund stopper 

vores undersøgelsesadfærd for tidligt, eller at vi af en 

eller anden grund er forhindret i at udfØre den. Utilstræk

kelig perception er en funktion af utilstrækkelig påvirk

ning, helt ligesom tilstrækkelig perception er en funktion 

af tilstrækkelig påvirkning. Modsat gestaltpsykologien for

klares den fejlagtige perception altså ud fra vores viden om 

den fejlfrie. 
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Gibsons teori og metoder og deres resultater indgår i dag 

som et fundament i perceptionspsykologien, der stort set er 

alment anerkendt. 

Af direkte praktisk udnyttelse af resultaterne kan som ek

sempel nævnes Gibsons egen undersØgelse af perceptionen un

der flyvning med landkending, der er blevet udnyttet til en 

hensigtsmæssig afmærkning af landingsbaner. 22) 

Gibsons naivt realistiske absolutering af sine opdagelser 

Som det er fremgået af det ovenstående, har Gibsons teori på 

væsentlig måde bidraget til forståelsen af vores perception 

af sådanne forhold i vores omverden, som står i et fast lov

mæssigt forhold til variable i det samlede mønster af sanse

påvirkninger. 

Det var endvidere væsentligt, at produktionen af disse vari

able forudsatte en kontakt mellem omverdenen og sanseorga

nerne, og at denne kontakt måtte opfylde nogle betingelser 

med hensyn til varighed og variation, nogle betingelser, som 

blev opfyldt via ofte kompliceret undersøgelsesadfærd. 

For perceptionen af visse fysiske egenskaber ved genstande i 

vores omverden, f.eks. faste genstandes form, placering, be

vægelse, tyngde, elasticitet, er det ikke så vanskeligt at 

beskrive sammenhængen mellem genstandenes karakteristika, 

mulig undersøgelsesadfærd og variable i mønstret af sanse

påvirkninger. Gibson lægger selv vægt på, at hans teori i 

høj grad er baseret på vores perception af genstandenes 0-

22) J.J. Gibson. P. 01um & F. Rosenb1att: Para11ax and perspec
tive during aircraft landings. American Journal of Psycho1o
~, 1955. 68, 372-385. 



- 71 -

verflader, der netop kan beskrives ved en række af de nævnte 

karakteristika. 

Undersøgelsesadfærden vil ofte være en proces, der som sagt 

strækker sig over en vis tid. Hvis man f~eks. føler hen over 

tings overflade for at percipere dens form, kræves en sam

menholdelse af påvirkninger i et bestemt tidsinterval, 

f.eks. 10-20 sekunder. Men ofte forløber vores undersøgelser 

af forhold i omverdenen jo over længere tid end det. Hvis vi 

skal lære en by at kende, er vi nØdt til at gå rundt i den i 

dagevis måske, og vi må sammenholde sansninger over hele 

dette tidsrum. 

Visse ting er vi næsten et helt liv om at lære at kende, og 

de oplysninger, vi får i dag, må vi sammenholde med, hvad vi 

har erfaret måske for flere år siden. Måske er vi nødt til 

at sammenholde dem med, hvad andre mennesker har fortalt og 

lært os. Måske må vi endda forlade os på, hvad tidligere ge

nerationer har samlet af viden og erfaringer, og som er vi

dereleveret i form af videnskabelige teorier. Det afhænger 

alt sammen af, hvad det er, vi søger viden om. 

Lad os tage et eksempel: Vi kan forestille os en videnskabs

mand, der skal undersøge molekylestrukturen i et bestemt ke

misk stof. Han kan ikke alene ved at anvende sine ubevæbnede 

sanser få noget at vide om molekylestrukturen, men må ind

skyde nogle sindrige apparater og opstillinger imellem det 

stof, der skal undersØges, og sine sanser, som han bruger 

til at aflæse visere osv. 

Nu er det klart, at der må bestå en lovmæssig forbindelse 

mellem stoffets molekylestruktur og visernes udslag, for at 

apparatet kan bruges til at oplyse videnskabsmanden om stof

fets molekylestruktur, og at der må gennemfØres en sådan 

række iagttagelser, at der til sidst kun er en molekyle

struktur blandt dem, der er teoretisk mulige, der kunne have 

givet anledning til det iagttagede udfald af undersøgelsen. 
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Eksistensen af denne lovmæssige sammenhæng er imidlertid kun 

en nØdvendig betingelse for, at fysikeren ud fra sine iagt

tagelser kan slutte noget om stoffets molekylestruktur. 

Lige meget hvor længe han måler og registrerer, og hvor me

get han end varierer på sin opstilling, vil hans iagttagel

ser aldrig kunne blive tilstrækkelige til, at han alene der

udfra kan slutte sig til noget om stoffets molekylestruktur. 

Dertil kræves nemlig også, at han har en teoretisk viden om 

de lovmæssigheder, hvis eksistens er nødvendig for udnyttel

sen af iagttagelserne. 

Imidlertid har Gibson prætenderet med sin teori også at om

fatte iagttagelser af denne type forhold i omverdenen, for

hold, som er mere bagvedliggende end de overfladiske egen

skaber, som Gibsons teori så udmærket har beskrevet vores 

perception af. 

Gibson vil stillet over for et eksempel som det anførte si

ge, at vores teoretiske viden ikke er andet end en sammen

fatning af et meget stort antal sansninger, som blot stræk

ker sig over et langt tidsinterval. 

Livet er for Gibson en stor påvirkning, som skal dechifre

res. At disse påvirkninger endda må omfatte også andre men

neskers sansepåvirkninger, for så vidt vi har en stor del af 

vores viden fra andre mennesker, understreger kun yderligere 

det problematiske i denne opfattelse. 

Gibson reducerer ved sin absolutering af den perceptuelle 

psykofysik hele erkendelsen til den umiddelbare sansning. 

En sådan reduktion betegnes i filosofien som naiv realis
me. 23 ) "Realisme", fordi standpunktet, i modsætning til ag-

23) Ikke at forveksle med Avenarius' og Machs brug af begrebet 
"naiv realisme", som diskuteres af Lenin i "Materialisme og 

forts. 
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nosticismen i dennes mere eksplicitte form, hævder, at vores 

erkendelse er en erkendelse af de objektive forhold, der 

forårsager den, men samtidig "naivtl, fordi det hævdes, at 

denne erkendelse er umiddelbart dvs. ikke formidlet af teo

retisk viden og tænkning. 

Ved at reducere menneskets erkendelse til den side af den, 

som vi har fælles med dyrene, indebærer standpunktet også en 

reduktion af mennesket til, hvad vi har fælles med dyrene. 

Endelig indebærer standpunktet en reduktion af verden til at 

væ"re en sum af de overfladiske egenskaber, der kan erkendes 

ved den umiddelbare sansning, eller i det mindste indebærer 

standpunktet, at hvis verden har andre egenskaber end disse, 

så kan de ikke erkendes. Dette er en agnosticisme på et 

hØjere niveau. 

Som verdensanskuelse er et sådant standpunkt defaitistisk og 

i sin yderste konsekvens reaktionært ved at benægte eksi

stensen af eller muligheden for erkendelse, og dermed be

vidst udnyttelse eller forandring, af væsentlige og bestem

mende forhold i naturen og samfundet, som ikke umiddelbart 

fremtræder i sansningen. Standpunktet fornægter den teoreti

ske erkendelse. 

Hvis vi analyserer Gibsons teori og metoder lidt nærmere, 

vil vi opdage, at hans teori i sin generalisation og i prin

cippet er lige så mekanistisk og agnosticistisk som "ele

mentpsykologernes" absolutering af den sensoriske psykofy

sik. 

Note 23) fortsat 

empiriokriticisme tl
, og som står for "det almindelige, ufilo

sofiske, naive syn hos alle mennesker, som ikke spekulerer 
over, om de selv og omgivelsen, den ydre verden, eksisterer". 
(V.I. I"enin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970, side 50). 
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Hos elementpsykologerne var processerne i de enkelte sanse

organer den "kontaktflade", der forbandt de to delprocesser, 

i hvilke menneskenes forbindelse med omverdenen blev analy

seret. 

Processerne i sanseorganerne blev beskrevet i en vis endelig 

mængde kategorier afledt af en apriorisk analyse af sansnin

gens subjektive virkninger i en mængde grundkatetorier eller 

elementer. Dette var det egentligt idealistiske udgangspunkt 

for elementpsykologerne. Men netop den aprioriske kategori

sering af kontaktfladen gjorde, at dens relation til omver

denen på forhånd blev lukket inde i disse aprioriske katego

rier, og at kontaktfladen derfor samtidig blev en mur mellem 

menneske og omverden. 

NØjagtig det samme ser vi hos Gibson, idet det nu blot er 

omverdensobjekternes eller tingenes overflader, der gøres 

til "kontaktflade". Hele tankegangen om påvirkningsmØnstre

nes "specificering" af omverdens forhold , om tilbageregning, 

forudsætter jo, at disse omverdens forhold forstås i katego

rier l der udgØr en afgrænset mængde af "løsninger" på de 

"ligninger", der forbinder omverdensforholdene med påvirk

ningsmØnstrene. 

Til syvende og sidst er der igen tale om en kategorisering 

indefra og ud, selvom processen derefter, ! disse kategori

er, lØber udefra og ind. 

Vi så dette demonstreret i nødvendigheden af i den Økologi

ske analyse allerede mere eller mindre stiltiende at forud

sætte antagelser om individets basale sensoriske kapaciteter 

og om dets mulige undersøgelsesadfærd forstået inden for 

disse basale kapaciteters univers. 

For så vidt individets adfærd faktisk determineres af disse 

kategorier, er Gibsons metode velegnet til at forklare ad

færden. 
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Men ellers ikke. 

I stedet for den Økologiske analyses "arbitrære" subjektive 

kategorier er det, som vi skal se det i kap. IV, nØdvendigt 

at tage udgangspunkt i individernes faktiske virksomhed over 

for den genstandsmæssige omverden og i de kategorier, der 

rummer de objektive modsigelser i denne virksomhed. 

"NEW LOOK" PSYKOLOGIEN 

Personvariable i perceptionen 

Det var karakteristisk for de tre forskningstraditioner in

den for perceptionspsykOlogien, som hidtil er gennemgået, 

nemlig den sensoriske psykofysik, gestaltpsykologien og Gib

sons perceptuelle psykofysik, at de først og fremmest havde 

undersØgt sådanne fænomener, og sådanne sider ved perceptio

nen, som stod i et relativt fast lovmæssigt forhold til va

riable i omverdenen og i mønstret af sansepåvirkninger. 

Derudover havde de på hver sin måde forsøgt at opstille mere 

almene teorier for perceptionen, der hævdede de nævnte faste 

lovmæssigheder som generelt gyldige principper for al per

ception. 

I Gibsons teori var det ganske vist ikke blevet benægtet, at 

perceptionen kunne være et resultat af indlæring, nemlig en 

indlæring af, hvilke påvirkningsvariable der indeholdt po

tentiel information om de omverdensvariable, der var af be

tydning for individet, og en indlæring af, hvilken undersø

gelsesadfærd der kunne producere denne potentielle informa

tion. 
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Men Gibsons interesse for indlæringsprocessen indskrænkede 

sig nærmest til en konstatering af, at den finder sted, når 

blot den nØdvendige undersØgelsesadfærd muliggøres, og at 

den fører til det på forhånd givne resultat. Hvilke faktorer 

i individet der betinger, at indlæringsprocessen finder 

sted, og hvilke faktorer der betinger processens enkelte 

trin, siger teorien imidlertid ikke noget om. 

Gibson havde heller ikke benægtet, at i de tilfælde, hvor 

individet enten undlader eller forhindres i at opsøge til

strækkelig information til specificering af omverdensvaria

ble, så kan det gætte på, hvilken af de åbne muligheder der 

faktisk foreligger ~ omverdenen. Men hvilke af mulighederne 

der faktisk gættes på, og hvilke faktorer i individet der 

betinger, hvad der gættes på, det siger teorien ikke noget 

om. 

Stort set har de tre nævnte forsknings traditioner ikke be

skæftiget sig med individuelle faktorer som afgørende for 

perceptionen. 

I tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig og indtil slutnin

gen af 1950'erne opstod der imidlertid, fØrst og fremmest i 

USA, en stærk interesse for studiet af netop individuelle 

faktorers betydning for perceptionen, en interesse, der kom 

til udtryk bl.a. i en lang række artikler i tidsskrifterne 

Journal of personality, Journal of abnormal and social psy

chology og Psychological Review, i årgangene fra 1945 til 

ca. 1960. 

Der var flere årsager til denne voldsomme interesse. Men en 

af de væsentligste var utvivlsomt den forudgående særdeles 

håndfaste demonstration af, hvorledes fascismen gennem mas

siv påvirkning kunne ændre hele befolkningsgruppers oplevel

sesmåde. Den store og berømte undersøgelse af antisemitismen 
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"The authoritaria.n personality" fra 1949 er f.eks. et udtryk 

for denne interesse. 24 ) 

Derudover var der en generel teoretisk interesse i at for

binde psykoanalysen og den eksperimentelle psykologi, og pa

rallelt hermed en praktisk interesse i at udvikle perceptu

elle tests til kliniske og personlighedspsykologiske diag

noseformål, personale-udvælgelse etc. 

Man undersØgte sammenhængen mellem på den ·ene side træk ved 

den perceptuelle proces og på den anden side individuelle 

faktorer som alder, kØn, kulturmæssig baggrund, social bag

grund, personlighed og interesser, erfaringer, holdninger, 

forventninger, motivation, socialt pres,opgavebetinget ind

stilling (engelsk: tIset") m.m. 

Det psykoanalytiske begreb om projektion, dvs. en ubevidst 

fordrejning eller udfyldning af oplevelsen i overensstemmel

se med psykodynamiske principper, blevet centralt begreb i 

forståelsen af perceptionen. 

I det hele taget betØd interessen for individuelle faktorer 

i perceptionen en tendens til at integrere perceptionspsyko

logien og socialpsykologien. 

på grund af et tidsmæssigt sammenfald med den såkaldte "new 

look" stil inden for tØjmoden fik denne nye interesse inden 

for perceptionspsykologien tilnavnet "new look" psykologien. 

Den fulgtes af en forØget interesse for perceptionen af per

soner og sociale begivenheder, fænomener, der netop var ka-

24 ) T.W. Adorno et al.: The authoritarian personality. N.Y.: Harper, 1950. 

R. Brown: Social psychology. N.Y.: The Free Press, 1965, s. 477f. 
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rakteriseret af stor afhængighed af individuelle faktorer, 

og som ofte benævnes "social perceptionfl. 25) 

"New look u psykologiens metoder og resultater 

Det er kun muligt her at trække nogle få typiske træk frem 

ved "new look u psykologiens eksperimentelle metoder og resul

tater. 

Et afgØrende træk var, at man for at få de personafhængige 

sider ved perceptionen så tydeligt frem som muligt var nØdt 

til at arbejde med påvirkningssituationer, hvor forsØgsper

sonen var afskåret fra at gennemfØre, hvad Gibson ville kal

de en tilstrækkelig undersØgelsesadfærd. Man tvang så at si

ge forsØgspersonerne til at gætte. 

F.eks. foreviste man forskellige skrevne ord i så kort tid 

("takistoskopisk ll
), at en sikker identifikation var vanske

liggjort. Ved efterhånden at forØge forevisningstiden for et 

bestemt ord kunne man nu efter helt samme metode som ved 

psykofysiske tærskelmålinger bestemme, hvor lang forevis

ningstid der var nØdvendig., for at ordet blev genkendt i 

halvdelen af tilfældene af en bestemt gruppe forsØgsperso

ner. På denne måde kunne man undersØge, hvilke ord der var 

lette at genkende, og hvilke der var vanskelige at genkende 

for forskellige grupper af forsØgspersoner, der f.eks. var 

25) 
Se R.R. Blake & G.V. Ramsey (eds.): Perception: An approach 

to personality. N.Y.: The Ronald Press., 1951. 

F. From: Om oplevelsen af andres adfærd. København: Nyt 
nordisk forlag Arnold Busck, 1957. 

P.B. Warr & C. Knapper: The perception af peop1e and 
events. N.Y.: Wi1ey, 1968. 
(En noget senere bog, der opsummerer en del af forsknin
gen, delvis i kognitivistisk ramme). 
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forskellige med hensyn til motivation eller andre personfak

torer, hvis betydning man ville undersØge. Desuden kunne man 

konstatere, om der var systematiske forskelle på indholdet 

af de forkerte gæt, der fremkom inden det rigtige gæt. 

Man kunne også ændre på det foreviste ord, efter at det var 

gættet rigtigt fØrste gang, og se, hvornår ændringen blev 

opdaget. En særligt stor vedholdenhed i sådanne situationer, 

såkaldt rigiditet, kunne f.eks. hænge sammen med en generel 

fordomsfuldhed. 

Særlige vanskeligheder med at gætte ord knyttet til seksuel

le emner kunne tolkes som et udslag af forsvarsmekanismer, 

som de var beskrevet i psykoanalysen. 

For hovedparten af denne type forsøg gjaldt det imidlertid, 

at de var åbne for mange mulige og indbyrdes modstridende 

tolkninger. Det var f.eks. vanskeligt at adskille på den ene 

side, hvad der skyldtes ordenes indhold, deres associative 

forbindelser til værdiladet indhold af forskellig art, og på 

den anden side deres almindelige bekendthed, deres rent bil

ledlige karakteristik~, længde osv.; og i jo højere grad man 

forsØgte at få sådanne faktorer under kontrol, jo vanskeli

gere var det at overfØre resultaterne på dagligdags situa

tioner. Dertil kom vanskelighederne forbundet med at finde 

ud af, hvor meget resultaterne var et udslag af forsøgsper

sonernes perceptuelle formåen, og hvor meget de var et ud

slag af, hvilke svar forsøgspersonerne oplevede som accep

table i situationen. 26) 

Ud over ret trivielle konstateringer i retning 

der visse omstændigheder er tilbøjelige til at 

af, at vi un-

se 

hvad vi er interesserede i at se og høre, har new 

26) For en diskussion af visse af disse metodeproblemer, se 
f.eks. W.N. Dember: The psychology of perception. N.Y.: 
Holt, Rinehart and Winston, 1966, s. 271 340. 

og høre, 

look-psy-
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kologien ikke bidraget med nye almene lovmæssigheder for 

perceptionen. 

"New look!! psykologiens overbetoning af perceptionens sub

jektive side 

"New lookl! psykologiens udgangspunkt er de korrekte iagtta

gelser, at det enkelte trin i den perceptuelle proces inde

holder subjektive, konstruktive elementer, og at den percep

tuelle proces forlØber forskelligt hos det enkelte menneske. 

Absoluteringen af disse iagttagelser består i at overfØre 

de nævnte træk uindskrænket til den samlede perceptuelle 

proces og dens mulige resultater og til den samlede menne

skelige erkendelse. 

En sådan absolutering har været brugt til at understØtte en 

principiel subjektivisme og irrationalisme, som ud over "new 

look" psykologien har præget store dele af psykologien, 

f.eks. den såkaldte humanistiske psykologi, og f.eks. den 

særlige, såkaldt fænomenologiske psykologi, som i lang tid 

har domineret dansk psykologi, og som har rØdder tilbage til 

tysk idealistisk filosofi. 

At sådanne synspunkter stadig lever i dansk psykologi, bevi

ses f.eks. ved følgende citat fra en af de senere danske 

værker om perception. 27) 

27) 

Vor perciperen er altså - ligesom videnskabelig erkendelse -
helt afhængig af de hypoteser, vi vælger at gå ud fra. Dette 
fremkalder forhåbentlig en vantro undren hos den læser, som 
tror, at vi perciperer det. som "i virkeligheden eksisterer" 
- eller som tror, at vi kan erkende noget uafhængigt af os 
selv". (Forfatternes understregning.) 

J.P. Jensen & J. Rattleff: Perception - nogle synspunkter. 
København: Munksgaard, 1971, s. 95. 
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Man må tilslutte sig forfatternes forhåbning. Synspunktet 

nærmer sig en leksikalsk definition af idealismen. Citatet 

fortsætter: 

Mange mennesker lever mere eller mindre legalt af at snyde 
andre, tryllekunstneren er en af dem, selvom vi vægrer os 
ved at tro, at det er perceptionslovene og ikke naturlovene, 
som han behersker. 

Man har i dansk psykologi interesseret sig en del for tryl

lekunstnere som understøttelse af, at vores oplevelse af an

dres adfærd er snyd og bedrag. Det interessante ved citatet 

er imidlertid, at termen "snyde" bruges. For det må jo for

udsætte, at der er en virkelighed, som der snydes i forhold 

til; og hvor kender forfatterne den fra? 

Eksemplet illustrerer til fulde, at ingen er konsekvent ide

alist, eller med andre ord at ingen idealist er konsekvent. 

Den fejl, der begås, er, at der fra den kendsgerning, at er

kendelsen aldrig er og aldrig kan blive fuldstændig og ud

tømmende, drages den forkerte konklusion, at den derfor er 

principielt fejlagtig. 

Men ingen er som sagt konsekvent idealist. Enhver idealist 

vil komme til at modsige sig selv eller dementere sig selv i 

praksis. 

Ligeledes vil enhver idealist som et led i sin argumentation 

ikke kunne undgå at henvise til eksempler og enkeltiagtta

gelser, der i sig selv er korrekte, men hvoraf der drages 

fejlagtigt konklusioner. 28 ) 

28) 
Derfor er der også en del korrekte enkeltiagttagelser og en 
del isoleret set fornuftige betragtninger i Jensen og Ratt
leffs bog. 

forts. 



- 82 -

Den principielle agnosticisme eller skepticisme, som kommer 

til udtryk i de anfØrte citater, har præget store dele af 

den vestlige psykologi, sociologi og filosofi. 

Den principielle skepticisme bygger på antagelserne, at man 

ikke kan forestille sig andre kilder til viden end den umid

delbare sansning, og at den umiddelbare sansning ikke er 

tilstrækkelig til en pålidelig viden om verden. 

Heraf drages så den konklusion, at enhver viden om verden er 

principielt umulig. 

Det videnskabeligt holdbare alternativ hertil er naturligvis 

hverken en hævdelse af ikke-sanselige kilder til viden om 

verden eller en antagelse om, at al viden fremtræder umid

delbart for os i sansningen (naiv realisme) . 

Note 28) fortsat 

I det såkaldte tlsubjektivitetsprincip" (s. 10-11) peges der 
således på det rigtige forhold, at det for at forstå årsa
gerne til andre menneskers handlinger, foruden at se på hand
lingens ydre objektive betingelser og faktiske resultat, er 
nØdvendigt at se på den handlendes eventuelt mangelfulde for
ståelse af disse betingelser og på den handlendes hensigt med 
handlingen. 

Men en sådan reklassificering af handlingen, som foreslås i 
bogen, der de facto benægter handlingens ydre objektive be
tingelser eller dens faktiske resultat, er ikke blot fejlag
tigt, men også i uoverensstemmelse med almindelig fornuftig 
sprogbrug. 

Ligeledes er det naturligvis forkert, når t1 subjektivitets
princippet tl samme sted formuleres således: 

Personers handlinger kan kun (min fremhævelse) forstås -
og bør derfor vurderes, fortolkes og beskrives - ud fra 
den handlendes (forfatternes fremhævelse) opfattelse af 
situationen samt hans/hendes formål (hensigt) med sine 
handlinger. 

Igen ses det, at en i sit udgangspunkt korrekt iagttagelse 
fordrejes og absoluteres til en direkte forkert konklusion, 
der understØtter et idealistisk synspunkt. 
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Den måde, hvorpå de objektive forhold i verden vekselvirker 

med vore sanseorganer, er vores eneste kilde til viden om 

disse forhold i verden. Denne vekselvirkning indskrænker sig 

imidlertid ikke til løsrevne umiddelbare sansninger t men er 

derimod en del af en samfundsmæssig og videnskabelig prak

sis. Vores viden om verden fremtræder svarende hertil heller 

ikke umiddelbart for os i sansningen, men først gennem en 

tænkning i overensstemmelse med den praksis, hvori sansnin

gen indgår. 

Den tænkning, 

af væsentlige 

der på denne måde leder 

og lovmæssige forhold i 

frem til erkendelsen 

verden, 

umiddelbart, men derimod gennem en bevidst og 

foregår 

kritisk 

ikke 

erken-

delsesbestræbelse, nemlig den videnskabelige refleksion. 

Den metodiske skepsis, der knytter sig til den videnskabeli

ge refleksion, er et nødvendigt moment i erkendelsens frem

adskriden og må ikJ(e forveksles med skepticismens eller ag

nosticismens principielle erkendelsespessimisme. 

Agnosticismens yderste konsekvens er en benægtelse af al vi

den, herunder en viden om andre menneskers reelle eksistens, 

den såkaldte solipsisme, den ensomme bevidsthed overladt til 

sig selv. 

Men agnosticismen har ikke blot sådanne bedrøvelige, men 

harmlØse eksistentielle konsekvenser for sine tilhængere. 

På den ene side tjener den til at omgærde den enkelte borger 

fra omverdenen og overlade ham til sin private ansvarlighed 

for sit eget liv, og eventuelt sin families. på den anden 

side tjener den til at legitimere kynismen og den blinde 
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magtudØvelse. Den pluralistiske bortforklaring af realite

terne er typisk i så henseende. 29 ) Det gøres til et defini
tionsspørgsmål, som ikke kan afgØres, eller til spørgsmål om 

individuelle holdninger, om der er racisme i Sydafrika, om 

lejerne i slumlejligheder udbyttes osv. osv. 

KOGNITIVISMEN 

Hvpotesetestninq i perceptionen 

"New look u psykologien havde påvist, hvordan vores perception 

under omstændigheder, hvor vi kunne fastholde og studere det 

enkelte trin i den perceptuelle proces r udviste en individu

el variation, og at denne variation var betinget af på den 

ene side forskelle i erfaringer, bredt defineret, på den an

den side af forskelle i den aktuelle opgave, som individet 

var engageret i, samt af forskellige andre faktorer såsom 

kØn, alder, motivation og socialt pres, som dog ofte f.eks. 

via psykoanalytiske eller indlæringsteoretiske forklaringer 

blev søgt fØrt tilbage til de to fundamentale faktorer, er

faring og opgave. 

Når man i denne tradition talte om erfaringens og opgavens 

rolle i perceptionen, tænkte man fØrst og fremmest på disse 

faktorers betydning for de perceptuelle processers diver

gens, deres variation i forhold til det objekt eller de på

virkninger, der var deres udgangspunkt. 

29) Årsagerne til~ at agnosticismen i særlige udformninger også 
har bredt sig ind i den såkaldte venstrebevægelse og de vi
denskabelige miljøer, bliver det for omstændeligt at tage op 
i denne sammenhæng. 
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Ved at gøre denne divergens til det væsentligste træk ved 

perceptionen i sin helhed og ved erkendelsen i det hele ta

get var det, at "new look u psykologien førte til en princi

piel agnosticisme og irrationalisme. 

Man under betonede den kendsgerning, at det netop karakteri

serer den måde, hvorpå vi bruger vore sanser til at få noget 

at vide, at vi kan vide os usikre med hensyn til, hvad det 

er, vi ser, hØrer, OSV., og at vi som fØlge deraf vil se 

bedre efter, lytte mere opmærksomt, undersøge, vende og dre

je det, vi vil have noget at vide om, og at vi stort set og

så er i stand til at afgØre, hvornår vi ikke længere har 

grund til at være usikre og derfor kan afslutte vores un

dersØgelse. 

Vel karakteriserer det vores perception, at vi kan gætte. 

Men dette må sammenholdes med, at vi ved at bruge vore san

ser kan afprØve vore gæt og enten nå til en sikker afgØrelse 

eller i hvert fald til et bedre gæt end det fØrste. 

Hvilket af vore mulige gæt over for et objekt, der bekræftes 

ved nærmere undersøgelse, og hvilke der afkræftes, vil netop 

bestemmes af selve objektet og dets egenskaber, på samme må

de som det, der afgør, hvem der i sidste instans har ret i 

en strid om en genstand, er selve genstanden og dens egen

skaber. 

Ved nærmere undersØgelse vil vore gæt således nærme sig en 

stadig større overensstemmelse med den genstand, der var ud

gangspunktet for undersøgelsen. Ikke sådan at forstå, at vo

res erfaring kan sammenlignes med virkeligheden på samme må

de som et maleri med et landskab, men sådan at forstå, at 

vores korrekte erkendelse af en konkret genstand eller et 

konkret fænomen udstrækkes til flere og flere af genstandens 

eller fænomenets uendeligt mange forskellige træk eller e

genskaber. Vore erfaringer med genstanden og vores opgave at 

undersØge den vil altså som hovedtilfælde medfØre en konver-
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gens i den samlede perceptuelle proces i retning af større 

overensstemmelse med genstanden i modsætning til den diver

gens eller variation i den lØsrevne perceptuelle delproces, 

som "new look II psykologerne havde studeret. 

Hvis man vil forstå, hvorledes vores perception kan bibringe 

os viden og indsigt om forhold i omverdenen, må denne kon

vergens altså fastholdes som et væsentligt træk ved percep

tionen. 

I slutningen af 19S0'erne skete der i amerikansk psykologi, 

der efter Anden Verdenskrig var blevet dominerende i Vesten, 

en forØgelse af interessen for perceptionens konvergente 

træk, for afprøvningen af gæt eller hypoteser i perceptio

nen. 

Dette faldt sammen med en forØget interesse for de intellek

tuelle processer i det hele taget og for pædagogik og uddan

nelse, bl.a. som følge af det såkaldte "Sputnik-chok", chok

et over, at Sovjetunionen, på trods af under Anden Verdens

krig at have mistet 20 millioner mand og i modsætning til 

USA at have fået ødelagt flere hundrede byer og en stor del 

af sit produktionsudstyr, allerede i 1957, tolv år efter 

krigen, havde fået uddannet videnskabsmænd og teknikere og 

havde fået opbygget en elektronisk industri, der gjorde det 

muligt for fØrste gang at sende en kunstig drabant i kreds

lØb om jorden. 

Interessen var dog indledt allerede et par år fØr med den 

tidligere "new look" psykolog J.S. Bruner som en af de fØr

ste. 

Bruner fremhævede, at vores adfærd og specielt vores percep

tuelle undersØgelsesadfærd var styret af hypoteser, som kun

ne afkræftes, hvis vores adfærd (herunder undersøgelsesad

færd) ikke medfØrte det resultat, som den skulle ifølge hy

potesen. F.eks. kunne man påvise, at selv laboratorierotter 
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i deres gennemløbning af en labyrint, som de endnu ikke hav

de lært helt, tilsyneladende lod sig lede af en hypotese om 

et simpelt system i labyrintens indretning, som blev opret

holdt, indtil den blev afkræftet og erstattet af en ny 

hypotese. 

Læreprocessen i sådan et tilfælde kunne altså anskues som en 

kæde af skiftevis hypoteser og afkræftelser, indtil proces

sen blev afbrudt på grund af opgivelse eller målopfyldel
se. 30 ) 

30) Læreprocessen forstås altså efter det samme grundskema, som 
anvendes i Thorndikes beskrivelse af indlæringen som en 
trial-aud-error proces, som en vekslen imellem adfærd og af
kræftelse, indtil opgivelse eller målopfyldelse. Den ydre ad
færd er nu blot erstattet af indre styrende hypoteser. 

For Thorndike var der tale om en bevidst overfØrsel af den 
darwinistiske forståelse af artsudviklingen som et resultat 
af individernes variation (trial) og omgivelsernes selektion 
(error) til adfærdsudviklingen. 

Det samme darwinistiske grundskema anvender Bruner m.fl. nu 
også på perception og tænkning. 

De anvender det oven i kØbet på selve den videnskabelige 
forsknings prOces , som forstås og til en vis grad også gennem
føres som en hypotetisk-deduktiv proces, dvs. en vekslen mel
lem på den ene side en hypoteseopstilling, hvoraf der afledes 
(deduceres) en konkret empirisk forudsigelse, og på den anden 
side en eksperimentel afprøvning af denne forudsigelse. 

Filosoffen Karl Popper har i sin bog "The logic of scientific 
discovery". N.Y.: Basic Books, 1959 (opr. "Logik der Forsch
~h. Wien: 1935), direkte påstået, at al empirisk forskning 
må fØlge et sådant "darwinistisk" trial-and-error princip, 
hvorefter hele den videnskabelige erkendelse skulle være en 
proces, der udspringer af indre, subjektive, uransagelige 
kilder, formerer sig vildt og blindt i et netværk af hypote
ser, og enten bukker under for omverdenens dom eller overle
ver for en tid. 

Erkendelsesprocessen forstås i alle disse tilfælde igen inde
fra og ud. Den empiriske virkelighed ses alene gennem de 
aprioriske hypotesers masker. 
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En analogi til denne proces i den simple form, hvori den fo

rekommer hos rotterne, vil være den måde, hvorpå små børn 

spørger, når man leger "tyve spørgsmål til professoren" med 

dem. Først gætter de på, at der bliver tænkt på en bestemt 

ting, dernæst en anden, så en tredie, indtil de opgiver el

ler rammer rigtigt. 

En mere effektiv metode .til afprøvning af hypoteser er den, 

som er analog til voksnes måde at spørge på i "tyve spørgs

mål til professoren". I stedet for at have netop en hypotese 

ad gangen og kun afprøve denne hypotese, afprøves et helt 

sæt af hypoteser over for et andet sæt af hypoteser. Og af

prøvningen foregår ikke direkte, ved at der remses et langt 

sæt hypoteser op, som der så spørges om under et. Nej, den 

foregår indirekte, ved at der stilles et spørgsmål, hvis 

svar kan bruges til at forkaste det ene eller det andet sæt 

hypoteser. Hvis man har fået at vide, at der tænkes på noget 

fra dyreriget, kan man f.eks. spørge, om det er levende. Man 

kan nu vælge et nyt spørgsmål og igen ud fra svaret få ind

snævret sit hypotesesæt, indtil der til sidst kun er en mu

lighed tilbage. 

Som bekendt er nogle personer dygtigere til den slags lege 

end andre. Nogle forivrer sig, og tager for mange chancer, 

andre er overforsigtige og stiller spørgsmål, som de allere

de direkte eller indirekte har fået svar på. De, der er dyg

tige, benytter sig af en strategi, der hurtigt og sikkert 

leder dem frem til den endelige bekræftelse. 

Det var processer som disse, som Bruner forestillede sig ka

rakteriserede vores perception, og et vigtigt studieobjekt 

var netop, hvad der blev kaldt perceptuelle strategier. 

Det, der i perceptionen svarede til spørgsmålene i gættele

gen, var afgØrelser med hensyn til simple påvirkningskvali

teter eller simple fysiske kvaliteter ved objekterne, som vi 

kunne foretage med sanserne, f.eks. afgøre, om et objekt er 

blåt eller ej, om det er glat, om det er rundt osv. 
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F.eks. kan et barn kende sin madkasse i bØrnehaven fra de 

andres ved, at det er den eneste, der er grøn. At se efter, 

om den er firkantet, er derimod ikke nogen effektiv strategi 

til at afgØre, om det er den bestemte madkasse; for alle de 

andre madkasser er også firkantede. 

Andre bØrn i børnehaven er ikke så heldige. Der er f.eks. 

seks børn i børnehaven, som har en rød madkasse. En af disse 

madkasser har nogle små sorte hængsler, som ingen af de an

dre røde madkasser har, men som derimod en af de blå madkas

ser også har. Det barn, der har denne madkasse, kan ved at 

se efter, om madkassen er såvel rød som har sorte hængsler, 

kende sin madkasse. Men barnet kan ikke nøjes med at se ef

ter kun, om kassen er rød, eller kun, om den har sorte hæng

sler. 

Det er dog ikke først og fremmest sådanne situationer, hvor 

vi skal identificere enkelte ting, som er blevet fremdraget 

af Bruner og den forskningstradition, som han tilhØrer. Det 

er derimod sådanne situationer, hvor vi blot skal afgØre, om 

et givet objekt tilhører en eller anden klasse af objekter, 

og endda en sådan klasse af objekter, som er karakteriseret 

ved et givet fælles træk (eller egenskab, funktion, m.v.), 

en såkaldt kategori. 3l ) 

Som vi siden skal se, medfører denne indskrænkning af, hvil

ke perceptuelle afgørelser der undersøges, en række ejendom

meligheder, som yderligere forøges i det omfang, der drages 

generelle konklusioner ud fra denne særlige situation. Som 

når Bruner f.eks. siger, at "perceptionen er kategorial", og 

dermed ikke blot mener, at de afgørels~r, vi træffer ved 

hjælp af sanserne, forudsætter kategoriale afgørelser, men 

de facto mener, at de ~ kategoriale afgØrelser. 

31 ) Ordet "kategori" bruges her i kognitivisternes betydning. Vi 
skal senere, i kapitel V, indføre en mere generel betydning 
af "kategori". 
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Men herom senere. Lad os i første omgang blot se på de så

kaldte kategoriale afgørelser! 

Kategoriale afgØrelser 

Et typisk eksempel er svampejagten. De forskellige svampe, 

vi kan møde i skoven, kan opdeles i en række adskilte arter, 

som hver for sig er defineret ved en række fælles træk, alt

så udgør forskellige kategorier. Når svampejægeren finder en 

svamp, er det vigtigt for ham at kunne afgøre, hvilken art 

den tilhører. 

Hvis de forskellige svampearter nu er beskrevet så godt gen

nem en opregning af en række kvaliteter, hvis tilstedeværel

se hver for sig direkte kan afgøres ved hjælp af sanserne, 

at beskrivelserne er tilstrækkelige i den forstand, at hvil

ke som helst to arter afviger fra hinanden med hensyn til 

mindst en sådan kvalitet, en såkaldt eue-kvalitet (eller 

cue), så er det i princippet muligt ved hjælp af sanserne at 

afgøre, hvilken art en given svamp tilhØrer. Der skal så at 

sige tlregnes tilbage tl fra eue-kvaliteterne til kategorierne, 

ganske svarende til den måde, hvorpå Gibson beskrev den 

principielle mulighed for at regne tilbage fra variable i 

påvirkningsmønstret til variable i omverdenen. Forskellen er 

blot, at hvor variablene i Gibsons perceptuelle psykofysik 

var kontinuerte (sammenhængende) variable, er der her tale 

om en række adskilte (diskrete) kvaliteter og kategorier. 32) 

Forbindelsen mellem kategorier og cues er da også ganske 

svarende til Gibsons perceptuelle psykofysik blevet betegnet 

32) Der findes ligefrem for svampearterne standardiserede metoder 
for denne "tilbageregningH

, såkaldte nØgler, som man kan fin
de f.eks. i J.E. Lange & M. Lange: IllUStreret svampeflora. 
København: G.E.C. Gads Forlag, 1970. s. 23 31. 
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som "Økologi", f.eks. af en af Bruners inspiratorer, Egon 

Brunswik. 33 ) 

Et analogt, men lidt mere kompliceret, eksempel er forholdet 

mellem forskellige sygdomme og deres symptomer. Selvom vi 

for ræsonnementets skyld går ud fra, at sygdommene kan ord

nes i adskilte kategorier, vil deres forbindelse til de for

skellige symptomer ikke altid være entydig, men derimod ofte 

kun givet med en vis sandsynlighed. Det vil derfor ikke al

tid være muligt at bestemme med fuldstændig sikkerhed, hvil

ken sygdom en patient lider af. Men ved at undersØge til

strækkeligt mange symptomer kan risikoen for en fejldiagnose 

måske reduceres til en meget lille sandsynlighed. Problemet 

er, hvilken fremgangsmåde, hvilken undersØgelsesstrategi, 

der hurtigst fører frem til en sådan relativ sikkerhed. 

For at finde ud af det, er det ikke blot nØdvendigt at kende 

forbindelserne mellem sygdom og symptomer og deres sandsyn

ligheder. Man må også kende de forskellige sygdommes sand

synlighed. Alt andet lige, skal man naturligvis så vidt mu

ligt undersøge for sådanne symptomer, som med stor sikkerhed 

adskiller meget sandsynlige sygdomme. 34 ) 

33) 

34) 

Se E. Brunswik: Systematic and representative designs af 
psychological experiments. Berkeley: University of 
California Press, 1949. 

L. Postman·& E.C. Tolman: Brunswik's probabilistic func
tionalism. I: S. Koch (ed.): Psychology: A study of a 
science. Volume One. Sensory, perceptual, and physiolo
gical formulations. N. Y.: McGraw-Hill, 1959, p. 502-564. 

E.C. Tolman & E. Brunswik: The organism and the causa l 
texture of the environment. Psychological Review, 1935, 
42, 43-77. 
(En forlØber for kognitivismen, der allerede indeholder 
dens væsentlige elementer, hvad angår synet på forholdet 
mellem organisme og omverden.) 

Der ses her bort fra, at det kan være vigtigere at diagnosti
cere nogle sygdomme end andre, helt uanset deres sandsynlig
hed. 
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Strategier for kategoriale afgØrelser 

Den bedste undersØgelsesstrategi er den, der i det lange lØb 

med færrest muligt samlet antal undersøgelser af symptomer 

fører frem til en diagnosticering af alle de sygdomme, der 

kan være tale om, idet der tages hensyn til, at nogle syg

domme forekommer hyppigere end andre. 35 ) 

At kunne følge en sådan optimal strategi forudsætter som 

sagt, at den l der skal følge den l har kendskab til forbin

delserne mellem sygdomme og symptomer og til deres sandsyn

lighed og til sandsynligheden af de forskellige sygdomme. 

Hvis et individ stillet over for en opgave, som den vi her 

har fremstillet noget skematisk, følger den strategi, som vi 

teoretisk kan regne ud er den optimale, kan det tages som et 

indicium på, at individet på en eller anden måde har et re

lativt godt kendskab til de sandsynligheder, der indgår i 

opgaven. 

Hvis vi ikke direkte kan iagttage de enkelte trin i undersø

gelsesprocessen, svarende til undersøgelsen af de enkelte 

symptomer, kan vi måske iagttage, hvor længe individet er om 

at lØse opgaven, svarende til at stille den rigtige diagno

se. Hvis de kategorier, som det ifølge den optimale strategi 

skulle tage længst tid at identificere med en given sikker

hed, også faktisk tager længst tid at identificere korrekt, 

kan det også tages som et indicium på, at individet har et 

relativt godt kendskab til de sandsynligheder, der indgår i 

opgaven. Alt andet lige vil det tage længst tid at identifi

cere de mindst sandsynlige kategorier. 

35) Vi ignorerer her for ræsonnementets skyld, og da der allige
vel er tale om en analogi, at nogle undersØgelser er besvær
ligere end andre. 
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Men for at kunne vurdere de faktiske strategier i forhold 

til den optimale strategi er det nødvendigt at have en teo

ri, der kan angive, hvilke strategier der er optimale, og 

som kan angive den relative sværhedsgrad af kategoriidenti

ficeringsopgaver som de omtalte. 

Man har her benyttet sig af den matematiske kommunikations

teori, eller informationsteorien, som oprindeligt var udvik

let under og lige efter Anden Verdenskrig for at finde meto

der til at overvinde støj i telekommunikation. 36 ) 

Anvendt på kategoriidentificeringsopgaver af den type, som 

er omtalt ovenfor, kan det af teorien udledes, at hvis stra

tegien kan brydes ned til en række spørgsmål, eller afgørel

ser, af ja/nej typen, svarende til "tyve spørgsmål til pro

fessoren", så vil den optimale strategi altid være den, hvor 

sandsynligheden for et IIja" I henholdsvis et "nej" I (betinget 

af de svar, man allerede har fået) hver gang er netop en 

halv, altså 50%. Og opgavens sværhed kan da måles ved, hvor 

mange spørgsmål, eller afgørelser, af denne type den i gen

nemsnit vil kræve for at blive lØst, eller for at der nås 

til en afgørelse af en vis given sikkerhed. 

Hver gang man i en sådan opgave har fået et sådant ja/nej 

svar, hvor sandsynligheden for "ja" og for "nej" begge er en 

36) Problemet var kort fortalt ud fra modtagne signaler at opnå 
et sikkert gæt angående, hvilke signaler der var afsendt. 

Se C.E. Shannon & W. Weaver: The mathematical theory af 
communication. Urbana: The University of Illinois Press, 
1964 (1949) og 

G.A. Miller: ~lat is information measurement? American 
Psycho1ogist, 1953, §., 3-11. 

Angående informationsteoriens anvendelse i psykologien se 

F. Attneave: Applications of information theory to psy
cho1o~. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1959. 
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halv, siger man også, at usikkerheden med hensyn til identi

ficeringen er blevet reduceret med et bit (afledt af binary 

digit eller to-værdi ciffer, fordi "ja" og IInejl! kan anskues 

som to værdier af et ciffer, som f.eks. O og 1~)37) 

37) vi kan illustrere teorien med et simpelt eksempel. 

Lad os forestille os en meget enkel udgave af "tyve spørgsmål 
til professoren", hvor "professoren" har blandet en stak med 
40 spillekort, 10 af hver af de fire kulører. Han vender nu 
for sig selvet kort ad gangen, og de øvrige deltagere skal 
så hver for sig forSØge at gætte den rigtige kulØr ved anven
delsen af færrest mulige spørgsmål. 

Vi antager, at deltagerne ingen viden har om det nøjagtige 
antal kort af hver kulør, men blot har fået at vide, at kor
tene er taget af en stor velblandet kortstak, med lige mange 
kort af hver kulør. vi kan også betragte vores eksempel som 
repræsenterende det gennemsnitlige tilfælde, hvis vi virkelig 
havde gjort som angivet. 

Lad os nu først se på en deltager i legen, der bærer sig ad, 
som når små børn leger denne leg. Han spørger om en kulør ad 
gangen. Da det i det lange løb er ligemeget, i hvilken række
følge han spørger efter de fire kulører, kan vi antage, at 
han spørger i en fast rækkefølge, f.eks. spar, hjerter, ruder 
(klør behøver han så ikke at spørge om). 

I de ti tilfælde, hvor der vendes en spar, vil han gætte rig
tigt første gang, altså i alt bruge la spørgsmål. Til hjer
terne vil han, som det let ses, bruge ialt 20 spørgsmål, og 
til ruder og klør hver 30 spørgsmål. Alt i alt vil han bruge 
la + 20 + 30 + 30 = 90 spørgsmål eller i gennemsnit 90 : 40 = 

2,25 spørgsmål pr. kort. 

Men sandsynligheden for et "jall var ikke en halv hver gang 
ved anvendelsen af denne strategi. 

Lad os nu se på en anden deltager, der fØlger en anden stra
tegi. Han spørger først om kortet er sort. Derefter, om det 
er en spar, eller om det er en hjerter, alt efter om han på 
det fØrste spørgsmål fik et "ja" eller et "nej". Han vil der
ved komme ned på at bruge netop 2 spørgsmål pr. kort, altså 
mindre end den første deltager. Ved hvert spørgsmål vil sand
synligheden for et "ja" være netop en halv, og der findes 
altså ifølge teorien ingen mere effektiv strategi end denne, 
hvilket vist også forekommer ret indlysende i det nærværende 
eksempel. Ved hvert spørgsmål reducerede han usikkerheden med 
hensyn til kortets kulør med l bit, og ialt krævede løsningen 
af opgaven en reduktion af usikkerheden på 2 bits pr. kort. 

forts. 
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I de eksempler på strategier for kategoriale afgØrelser, som 

vi har nævnt indtil nu, har opgaven bestået i at nå frem til 

en korrekt kategorisering af et foreliggende objekt gennem 

en undersØgelses- eller spørgestrategi. 

Note 37) fortsat 

Man siger da også, at opgaven som sådan har en usikkerhed på 
2 pr. kort. 

Hvis der havde været 8 lige hyppige kulører i stedet for 4, 
ses det, at usikkerheden havdenværet 3 bits pr. kort. Og ge
nerelt, hvis der havde været 2 kulører, havde opgaven haft 
usikkerheden n bits pr. kort. 

Denne målemetode kan generaliseres også til tilfælde, hvor 
antallet af kulører, eller kategorier, ikke er en hel potens 
af 2, og antallet af bits derfor ikke helt. 

Lad os nu tænke os, at legen blev ændret lidt. I stedet for 
at have ti af hver kulør, har vi nu 20 spar, 10 hjerter, 5 
ruder og 5 klør. 

En deltager, der igen anvender strategien først at spørge om 
"sort", vil stadigvæk bruge netop 2 spørgsmål pr. kort. Men 
sandsynligheden for "ja" og "nej" er ikke længere en halv. 
Altså må han kunne bære sig klogere ad. Hvis han nu i stedet 
spørger om en kulør ad gangen i rækkefølgen spar, hjerter, 
ruder, så vil derimod sandsynligheden for "ja" og for "nej" 
netop være en halv hver gang. Lad os se, hvor mange spørgsmål 
han bruger! Til sparerne vil han bruge ialt 20 spørgsmål, til 
hjerterne også 20, og til ruder og klør hver IS, altså ialt 
20 + 20 + 15 + 15 := 70, eller 70 : 40"" 1,75 spørgsmål pr. 
kort; og bedre kan det ikke gøres. 

Denne opgave, hvor der ikke var lige stor sandsynlighed for 
hver af de fire kulører, havde altså en usikkerhed på kun 
1,75 bits pr. kort. Det svarer godt til vores almindelige 
fornemmelse af, at en opgave af denne art må være sværest, 
når de forskellige mulige kategorier er lige sandsynlige. 

Hvis teorien skal kunne bruges på situationer, der er mere 
realistiske i forhold til perceptuelle identificeringer af 
kategorier, end disse "tyve spørgsmål til professoren" lege, 
må man i det mindste regne med den mulighed, at man kan få 
mere differentierede svar på sine "spørgsmål" end et "ja" el
ler "nej!! og træffe mere differentierede afgørelser på hvert 
trin i en undersøgelsesstrategi. F.eks. kan man måske på en 
gang skelne mellem 8 lige sandsynlige farver eller længder 
eller former og derved i et enkelt trin reducere usikkerheden 
med hensyn til en kategori med 3 bits, i stedet for kun med 1 
bit. --
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Det har været givet på forhånd og uden for selve opgaven, 

hvilke muligheder for kategorisering der forelå, f.eks. en 

mængde sygdomme eller i eksemplet i den seneste note de fire 

kulØrer i et spil kort. 

Vi så, at der pr. spørgsmål kunne opnås en reduktion i usik

kerheden, en reduktion i mængden af resterende mulige kate

gorier, som under bestemte forudsætninger kunne måles i 

bits, og som var et udtryk for informationsmængden i svaret 

eller oplysningen. 

Hvis det "svar", man fik gennem et sådant "spørgsmål" var af 

"ja/nejl'-typen, kunne usikkerheden hØj st reduceres med l bi t 

pr. spørgsmål. Men hvis svaret var mere kompliceret eller 

sammensat, er der for så vidt ingen overgrænse for usikker

hedsreduktionen eller informationsmængden, andet end den, 

der er givet i selve kategorimængden. 

Men en udnyttelse af informationsmængden i et svar til re

duktion af usikkerheden i en kategorimængde forudsætter na

turligvis, at de forskellige svarmuligheder og de forskelli

ge kategorier i kategorimængden kan skelnes, kan identifice

res entydigt, kan holdes ude fra hinanden. 

Det viser sig, at denne mulighed i hØj grad afhænger af den 

måde, hvorpå de forskellige svarmuligheder/kategorier ad

skiller sig fra hinanden. For at kunne holde dem ude fra 

hinanden er det ikke tilstrækkeligt, at de parvis kan skel

nes klart og entydigt, som man måske skulle forvente. 

Lad os f.eks. forestille os, at vi har et antalliniestykker 

af forskellig længde, som kan forevises for en forsøgsperson 

på en ensfarvet baggrund, og som hver har et nummer eller et 

navn, som forsØgspersonen får vist før forsøget; og lad os 

nu stille forsØgspersonen den simple kategoriseringsopgave 

for en given forevist linie at angive dens nummer. 
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Så længe vi holder os til en 4-5 liniestykker, går det som 

regel fejlfrit, blot de kan skelnes parvis. Men når der op

træder ca. 8 liniestykker eller derover i forsØget, begynder 

det så småt at gå galt, næsten uanset om liniernes forskelle 

er store eller små. 

Det ejendommelige er nu, at næsten uanset, hvor mange 11n1e

stykker forsøget udføres med, ser det ud til, at forsøgsper

sonen kan angive den ottendedel af numrene eller navnene, 

som en given linie tilhører, men heller ikke mere. Antallet 

af mulige kategorier reduceres stort set altid til en otten

dedel ved hver forevist linie, svarende til ca. 3 bits, og 

det nogenlunde uafhængig af liniernes antal og indbyrdes va

riation. 

En stor mængde forsøg af denne type er gennemfØrt både med 

linielængder og med andre påvirkningskvaliteter, som man la

der variere i en dimension, f.eks. lydstyrke, lysstyrke, 

saltkoncentration i smagsblanding, m.m. En fast overgrænse 

for reduktionen af usikkerhed på mellem ca. 2 bits og ca. 

3,5 bits afhængig af person og især af påvirkningskvaliteten 

finder vi som en tilsyneladende helt almen lov, så længe vi 

holder os til variationer i kun en påvirkningskvalitet, og 

det endda temmelig uafhængigt af, hvordan det udvalg af på

virkninger, der præsenteres i forsøget, fordeler sig langs 

den varierede dimension. 

G.A. Miller har i en berømt artikel fra 1956 38 ) resumeret en 

række forSØg af denne type. 

38) G.A. Miller: The magical number seven, plus or minus two: 
Some limits on our capacity for processing information. Ps y
cho1ogica1 Review, 1956, ~, 81-97. 

Det "magiske syvtal, plus eller minus to" refererer bl.a. til 
den reduktion af antal alternative kategorier med en faktor 
fra fem til ni, der svarer til en reduktion af usikkerhed med 
mellem ca. 2,3 og ca. 3,2 



- 98 -

Miller påviser imidlertid også i den nævnte artikel, at vi 

er i stand til at kombinere flere sådanne "en-dimensionale 

afgØrelser" på en gang, uden at usikkerhedsreduktionen i 

hver enkelt dimension bliver meget mindre af det. Vi kan 

f.eks. på en gang skelne hØjder, længder og lyshed af farve

de rektangler. Stort set kan vi faktisk kombinere næsten li

ge så mange dimensioner, det skal være i en enkelt afgØrel

se, og gøre det sikkert, hvis der blot ikke er mere end to

tre mulige værdier i hver dimension, og blot disse værdier 

adskiller sig klart fra hinanden. 

Dette svarer til vores daglige erfaring, at vi i et enkelt 

blik er i stand til at skelne millioner af forskellige på

virkningskonfigurationer fra hinanden, bare de adskiller sig 

klart fra hinanden i tilstrækkelig mange forskellige hense

ender. 

Imidlertid viser vores daglige erfaring også, at vi ikke al

tid afgØr, og heller ikke altid kan afgØre, hvilken kategori 

en given ting tilhØrer, "i et enkelt blik". Vi er ofte nØdt 

til at bryde afgørelsen op i trin. Vi kan måske ikke gennem

føre alle de nØdvendige undersØgelser på en gang. F.eks. ik

ke på en gang se både forsiden og bagsiden af en genstand. 

Måske er vi som i de typiske !lnew look" eksperimenter afskåret 

fra at foretage de nØdvendige undersøgelser i fØrste omgang 

på grund af tidsmæssige eller andre begrænsninger i situa

tionen, f.eks. for lang afstand til genstanden. 

Måske kan vi godt skelne alle de relevante eues fra hinanden 

"i et blik", men vi kan ikk~ overskue det komplicerede net

værk af forbindelser mellem cues og kategorier og disses 

sandsynligheder, og vi bliver således nØdt til at dele "til

bageregningen" op i en række faser. Der kan også være andre 

grunde til en opdeling. 

Endelig kunne man tænke sig, at selv i situationer, hvor vi 

mener at have truffet vores afgØrelse !li et blik", så er der 
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alligevel i vores centralnervesystem foregået en række pro

cesser, som kan lignes ved de enkelte trin i en perceptuel 

strategi. 

Dernæst viser vores almindelige erfaring også, at vi i mange 

tilfælde ikke gennemfØrer en perceptuel undersøgelse så 

langt! at der ikke længere er nogen tvivl tilbage om, hvil

ken kategori vi står overfor. Det er også sjældent, at vi 

helt undlader at foretage nogen som helst undersØgelse. Kort 

sagt, det er almindeligt, at der stoppes et sted i processen 

med et resultat, der er tilstrækkeligt godt for den aktuelle 

opgave eller interesse, og at der kun fortsættes, hvis det 

opnåede resultat skulle vise sig utilstrækkeligt eller di

rekte forkert. 

Det er bl.a. disse to almindelige erfaringer, som er grund

laget for antagelsen om, at den perceptuelle proces kan be

tragtes som opdelt i faser eller trin i en undersøgelses

strategi, hvor der på den ene side i hvert trin undersØges 

cues af mere eller mindre sammensat karakter, og hvor der på 

den anden side på hvert trin opstilles forelØbige hypoteser 

angående resultatet af undersøgelsen. 

Det er ikke altid tilfældet, at den strategi, der teoretisk 

er optimal med henblik på den endelige sikre afgørelse t også 

er optimal med henblik på hurtigt at nå til en brugbar fore

lØbig afgØrelse. De faktiske strategier formodes ofte at væ

re en slags standardkompromis'er imellem disse to teoretiske 

yderligheder. 

Som det er fremgået af det ovenstående, f.eks. gennem de an

vendte eksempler og analogier, lægges der i den omtalte 

forskningstradition vægt på de fælles træk ved, hvad der 

traditionelt er blevet betegnet perception og perceptuelle 

processer på den ene side, og hvad der er blevet betegnet 

tænkning på den anden side. De slutningsregler (logisk og 

statistisk inferens), som man tilskriver den bevidste, logi-
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ske tænkning', bliver taget som model for de perceptuelle 

processer, også selvom de enkelte trin i processen ikke er 

bevidste, og selvom de trods alt formodes at forlØbe mere 

"stift" og automatiseret end den bevidste logiske tænkning. 

Hukommelse, problemlØsning m.v. beskrives som analoge pro

cesser, og under et taler man om kognitive processer. 39 ) Det 

er dette træk ved denne ellers ret brogede forskningstradi

tion, der er baggrunden for betegnelsen "kognitivismen". 

"Kognitiv struktur" 

Hvor "new look" psykologien søgte at integrere perceptionspsy

kologien med personligheds- og socialpsykologien, søger kog

nitivismen altså at integrere perceptionspsykologien med de 

intellektuelle processers psykologi i det hele taget, idet 

den i øvrigt betragter perception og tænkning m.m. som ikke 

skarpt adskilte hverken begrebsmæssigt, eller hvad angår den 

måde, hvorpå de forbindes i de mentale processer. 

Som et fælles grundlag for at forstå alle de kognitive pro

cesser forestiller kognitivisterne sig, at de forskellige 

kategorier på en eller anden måde er repræsenteret i indivi

dets centralnervesystem som et kompliceret netværk af for

bindelser mellem kategorierne. Specielt gælder dette for så

danne kategorier, som vi vil kalde cue-kategorier, der di

rekte er defineret ved cue-kvaliteterne, altså "rØdt", 

"sØdt" osv. 40 ) 

39) 

40) 

Kognition tænkning, erkendelse. 

I kapitel V indfØres et mere alment begreb: "sansekategori". 
"eue-kategorier" er specielt et sådant sæt "sansekategorier", 
som i relation til et på forhånd givet sæt kategorier udgør 
et tilstrækkeligt grundlag for at adskille kategorierne sen
sorisk. 
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Disse subjektive forbindelser afspejler på mere eller mindre 

god måde sandsynlighederne for (eller nØdvendighederne af) 

sammenfald af kategorier i genstandene i individets omver

den. F.eks. er kategorien "æble" forbundet med kategorierne 

"rundt", Usaftigt" r "æblesmag!1, osv. 

Som omtalt ovenfor er dette subjektive netværk grundlaget 

for, at individet ved en egnet strategi kan identificere, 

hvilken eller hvilke kategorier en given genstand falder ir 

med større eller mindre sikkerhed. 

Men det er normalt ikke hele netværksstrukturen, som en gi

ven kategori indgår i, der er blevet anvendt til denne iden

tificering. Strukturen i netværket er "overbestemt". Dette 

muliggØr en slutten sig til egenskaber ved det, vi undersø

ger, der går ud over de egenskaber, vi direkte har under

søgt. Vi har .mulighed for en "going beyond the information 

given", som Bruner har udtrykt det. 41) Vi kan med større el

ler mindre sikkerhed forudsige, hvad resultatet vil blive af 

undersØgelser, som vi endnu ikke har foretaget, og hvad re

sultatet i øvrigt vil blive af forskellig mulig adfærd over 

for de genstande, hvis tilhØrsforhold til en kategori vi har 

bestemt. 

Vi kan ved at se og føle på et æble konstatere, at det er et 

æble, og kan nu forudsige, at det har æblesmag, uden at vi 

har :behøvet at undersØge dette direkte, f.eks. ved at bide i 

æblet. 

En sådan forestilling om en overbestemt kategoristruktur er 

41) J.S. Bruner: On going beyond the information given. I: (re
daktørhenvisning mangler) Contemporary approaches to cogni
tion. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1957, p. 41-69. (Optaget i R.J.C. Harper et al. (eds.): The 
cognitive processes: Readings. Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Ha11, 1964). 
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fælles for det meste af, hvad der i dag i vestlig psykologi 

betegnes kognitionspsykologi o 

Der er imidlertid noget forskellige opfattelser, hvad angår 

naturen af de subjektive forbindelser, der indgår i struktu

ren, og af hvordan de etableres. 

En opfattelse, som er en viderefØrelse af en behavioristisk 

tradition, og som især prægede den tidlige kognitivisme, går 

ud på, at forbindelserne er af associativ natur, at associa

tionen er etableret ved, at de kategorier, der associeres, 

gentagne gange er præsenteret samtidig for individet, og at 

associationens styrke altså afhænger af den absolutte og den 

relative hyppighed, hvormed den tilsvarende objektive for

bindelse forekommer i individets tilværelse. Indlæringsbe

tingelserne formuleres i termer som "indlæringsbredde" (di

versity of training) og resultatet som otoverføring" (trans

fer of training). 

En anden opfattelse, som efterhånden har vundet frem på be

kostning af den behavioristiske opfattelse, og som også præ

ger den nyere danske kognitive psykologi, benægter ikke, at 

forbindelserne kan være af associativ natur, men hævder, at 

de derudover kan være af logisk natur, givet med logisk nød

vendighed på samme måde som forbindelsen mellem kategorien 

otungkarl" og kategorierne "mand over 25 år" og "ugifttl, og 

svarende til de regler, der gælder for korrekt sprogbrug, og 

som afspejler sig i begrebslige definitioner. Det fremhæves, 

at en sådan logisk forbindelse ikke er det samme som en me

get stærk association, og at det objektive forhold, den af

spejler, nok forudsætter, men dog ikke er det samme som, at 

sandsynligheden for samtidig forekomst er 100%. 

Etableringen af den logiske forbindelse foregår ikke ved nok 

så megen gentagelse, men derimod ved en indsigt formidlet af 

sproget. Den logiske forbindelse må derfor formodes at være 

et særkende for den menneskelige kognitive struktur. Der 
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lægges vægt pål at indlæringen er karakteriseret ved indlæ

ring af regler og prinCipper. 42 ) 

Traditionen kunne måske kaldes Ulogistisk" som et modstykke 

til den behavioristiske. Den har væsentlige forudsætninger i 

gestaltpsykologien og i fænomenologien. Men det vil afgjort 

være forkert at reducere den til en kombination af disse 

forudsætninger. Der vendes senere tilbage til disse to tra

ditioner inden for kognitivismen, den behavioristiske og den 

lbgistiske. 

Kognitivismens metoder og resultater 

Skønt kognitivismen har mange spekulative elementer og i hØj 

grad bygger på analogier, har den alligevel affødt en omfat

tende og varieret empirisk forskning. Det er ikke muligt her 

at give en oversigt over hele denne forskningstradition. Det 

er dog næppe helt forkert at pege på tre tendenser i forsk

ningen. 

Den første centrerer sig om en udforskning af udviklingsbe

tingelserne for selve den kognitive struktur, f.eks. for, 

hvad der er blevet kaldt kategoriernes tilgængelighed eller 

parathed, og hvilke faktorer der har betydning herfor. 

Den anden centrerer sig omkring en udforskning af. udvik

lingsbetingelserne for de kognitive strategier, f. eks. for, 

hvornår bØrn behersker det at aflede relevante spørgsmål for 

simultan afprøvning af alternative hypoteser. 

42) Se H. Poulsen: Kognitiv struktur. København: Akademisk 
Forlag, 1972-:-

H. Poulsen: Begreber og begrebsdannelse. København: Ber
lingske Forlag, 1973. 
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Den tredie centrerer sig omkring, hvad man sammenfattende 

kan kalde for konstruktion af modeller, der kan redegØre 

for, og evt. eftergøre, væsentlige sider ved de kognitive 

processer, f.eks. med henblik på en dybere forståelse af, 

hvorledes centralnervesystemet kan være bærer af disse pro-

cesser. 

l. UndersØgelser af kategoritilgængelighed 

43) 

Der er inden for den kognitivistiske tradition gennem

ført en lang række undersøgelser over, hvordan f.eks. 

børn på forskellige alderstrin og medlemmer af forskel

lige kulturer spontant kategoriserer forelagt materia

le. Ofte benyttes en sorteringsteknik, hvor det ikke 

primært er den sproglige etikette, der undersøges, men 

derimod hvilke kriterier forsøgspersoner spontant sor

terer en forelagt mængde objekter efter i såkaldte æ

kvivalensklasser. Instruktionen er ofte tilstræbt vag, 

f.eks. opfordres forsøgspersonerne til at lægge de ob

jekter sanunen, som "ligner hinanden" eller "hører sam

men" . 

Helt tilsvarende teknikker har i Øvrigt i lang tid væ

ret benyttet i kliniske tests til diagnosticering af 

kognitive forstyrrelser. Materialet kan være dagligdags 

genstande, eller det kan være stærkt formaliseret, 

f.eks. kort med geometriske figurer i forskellige far

ver. 

En række af denne type undersøgelser er gennemfØrt af 

Bruner og hans medarbejdere.
43

) Det viser sig, at bØrn 

ligesom personer fra primitive kulturer ikke spontant 

J.S. Bruner et al.: Studies in cognitive growth. N.Y.: Wiley, 
1966. --
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fØlger så konsistente sorteringsmetoder som voksne fra 

industrialiserede kulturer, og at de i øvrigt er mere 

tilbøjelige til at sortere efter de umiddelbart givne 

kriterier end efter kriterier, der forudsætter hØjt 

abstraherede kategorier. 

Der er imidlertid kun få undersØgelser af, efter hvilke 

kriterier personer kan sortere et materiale, hvis de 

bliver bedt eksplicit .om det, og det er spørgsmålet, 

hvor mange interessante konklusioner man kan drage af, 

hvordan personer spontant reagerer på den specielle 

eksperimentelle situation, der er tale .om i disse un

dersØgelser. 

2. UnderSØgelser af kognitive strategier 

Vi så .ovenfor, hvordan det var vanskeligt at få noget 

at vide cm kategoritilgængeligheden hos personer, når 

man ikke vidste, hvilken opgave de stillede sig, og 

dermed naturligvis heller ikke, hvilken strategi de 

fulgte for at løse den. 

Omvendt er det naturligvis vanskeligt at underSØge, 

hvilke strategier personer er i stand til at fØlge, el

ler fØlger spontant, hvis man ikke på forhånd har et 

vist kendskab til deres kognitive struktur. I udforsk

ningen af kognitive strategier har man imidlertid som 

regel været mere opmærksom på denne nØdvendighed af at 

præcisere forsøgspersonernes forudsætninger end i ud

forskningen af kategoritilgængelighed. Stort set har 

man klaret problemet ved at arbejde med kategorier, der 

var konstrueret til lejligheden, og hvis sandsynlig

hedsstruktur eller betingelsesstruktur man har oplyst 
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forsØgspersonerne mere eller mindre fuldstændigt om ved 
44) 

forsøgets begyndelse. 

Ingen af disse undersØgelser kan dog siges at være spe

cifikt perceptuelle. De undersØger ikke de automatise

rede ikke-bevidste strategier, som formodes at karakte

risere netop perceptionen, men derimod mere generelle 

strategier for, hvorledes vi "regner tilbage" i en kom

binatorisk struktur af kategorier. 

Egentlige perceptuelle strategier er derimod blevet un

dersøgt af bl.a. Ulric Neisser, der har gennemfØrt eks

perimenter, der med udnyttelse af en raffineret teknik 

har målt den tid, det tager at genkende figurer (1 det

te tilfælde bogstaver), som falder i forskellige kate

gorier, der kan afvige fra hinanden med hensyn til fle

re eller færre eue-kategorier. Konklusionen af forsØge

ne var kort fortalt, at mennesker stillet over for så

danne relativt simple opgaver med deres sanser (i dette 

tilfælde synet) er i stand til samtidigt, "parallelt", 

at undersøge et ret stort antal eue-kat~gorier, hvilket 

viser sig ved, at genkendelsestiden er relativt uafhæn

gig af antallet af eue-kategorier (såkaldte "features"), 

som det er nØdvendigt at undersØge. 

Tilsvarende undersøgelser af hØrelsen, også især med 

henblik på genkendelsen af sproglige enheder, er gen-

Et pionerarbejde p~ dette felt er 

J.S. Bruner, J.J. Goodnow & G.A. Austin: A study of 
thinking. N.Y.: Wiley. 1956. 

Som et resultat kunne der heri opstilles en taksonomi (et 
klassifikationssystem) for undersøgelsesstrategier, som har 
været udgangspunktet for en lang række senere arbejder, 
f.eks. også en række af børneundersøgelserne og de tværkultu
relle undersøgelser i "Studies in cognitive growth". 
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nemført i stort tal, bl.a. af en gruppe engelske for

skere. 45 ) 

I mange af disse undersøgelser har man interesseret sig 

for perceptuel opmærksomhed, dvs. mulighederne for un

der forskellige betingelser at uddrage, selektere, de 

relevante eue-kategorier af et materiale, og mulighe

derne for under forskellige betingelser at fastholde og 

sammenholde de eue-kategorier, der er nødvendige for at 

gennemføre kategoriseringen. 

3. Konstruktion af modeller for de kognitive processer 

45) 

46) 

Det fælles grundlag for de forsøg på modelkonstruktion, 

der har været gennemført i den kognitivistiske tradi

tion, er en antagelse om, at de kognitive processer kan 

brydes ned, analyseres, til en mere eller mindre kom

pliceret struktur af delprocesser, hvor grundelementet 

er en simpel "beslutningsproces", en binær afgørelse, 

et valg mellem en ud af to muligheder. 46) 

Grundlaget for disse afgørelser kan deles i to tilfæl

de. 

Det første tilfælde er det, hvor afgØrelsen træffes ud 

fra en eller flere kontinuerte (sammenhængende) varia

ble. Det kan f.eks. være den slags afgørelser, som un

dersøges i den sensoriske psykofysik, når man måler ab-

En del af disse underSØgelser og Neissers egne er resumeret i 

U. Neisser: Cognitive psychology. N.Y.: Appleton-Century 
-Crofts, 1967. 

Eller en ud af et endeligt antal, hvilket imidlertid igen kan 
brydes ned til et antal sådanne samtidige binære afgØrelser. 
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solutte tærskler og forskelstærsk!er. Det kan også være 

den slags afgørelser, som blev omtalt ovenfor i forbin

delse med kategorisering af linielængder. 

Den funktion, der forbinder de kontinuerte variable med 

de to (evt. flere) adskilte (diskrete) svarmuligheder 

er altid af statistisk natur, dv.s. der vil altid findes 

værdier af den kontinuerte variabel, som kan medføre 

såvel den ene som den anden afgørelse. 

Det andet tilfælde er så det, hvor afgØrelsen træffes 

ud fra adskilte (diskrete) værdier af en eller flere 

variable. Det vil sige, at afgØrelsen træffes på grund

lag af et kombinatorisk mønster af adskilte muligheder. 

Når vi læser en trykt tekst og genkender de enkelte ord 

i teksten, når vi undersØger, om et regnestykke er rig

tigt eller forkert, foretager vi den slags afgØrelser. 

Grundlaget for sådanne afgØrelser kan selv være resul

tatet af andre afgørelser, og på den måde kan meget 

komplicerede 'afgørelser ses som produktet af et "hie

rarki" af simple del-afgørelser. 

Den funktion, der forbinder de mulige mønstre med de 

mulige afgørelser, kan være af såvel statistisk som ik

ke-statistisk (entydig) karakter. I det sidste tilfælde 

kalder man ofte afgørelsen for algoritmisk. 

Den teoretiske betydning af disse antagelser om elemen

tære kognitive processer beror i høj grad på, at de er 

analoge med mekaniske processer, som forløber dels i de 

enkelte nerveceller i centralnervesystemet, dels i de 

elementære operationsenheder i elektroniske regnemaski

ner. 

Det er netop karakteristisk for processerne i de to 

nævnte typer mekaniske enheder, at enhederne kan være i 
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en af to adskilte tilstande afhængig af værdierne af en 

række "inputt! variable. 

Endvidere gælder det, som for ethvert mekanisk system 

overhovedet, at hvis det kan være i mere end en af to 

eller flere adskilte tilstande som en funktion af kon

tinuerte (sammenhængende) variable, så vil funktionen 

være statistisk. 

I princippet kan derfor enhver kognitiv proces, som op

fylder antagelsen om at være sammensat af elementære 

processer, som beskrevet ovenfor, eftergøres, simule

~, af et tilstrækkeligt kompliceret netværk af nerve

celler eller af elementære operationsenheder i en elek

tronisk regnemaskine. 

Det er altså principielt muligt at konstruere mekaniske 

systemer, der kan eftergøre denne type kognitive pro

cesser, og som samtidig fungerer som model for de kog

nitive processer og for de processer i centralnervesy

stemet (og i sanseorganerne), som er bærere af de kog

nitive processer. 47 ) 

Der findes endvidere abstrakte procesbeskrivende sprog, 

som på en gang kan redegøre for de kognitive processer, 

processerne i nervesystemet og processerne i regnema

skinen. 

Se M.A. Arbib: Brains, machines and mathematics. N.Y.: 
McGraw-Hill, 1964. 

J. Mammen: Kybernetiske modeller i psykologien. Psykolo
gisk Institut, Aarhus Universitet, 1969. 

G.A. Miller, E. Galanter & K.H. Pribram: Plans and the 
structure oi behavior. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 
1960. 
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Den abstrakte proces, som kan siges at være den fælles 

form, som de tre typer konkrete processer har, kaldes 

også for en informationsproces, og det er almindeligt i 

den kognitivistiske psykologi at påstå, at de kognitive 

processer simpelthen er informationsprocesser, og at 

menneskets hjerne, eller endda mennesket, er et infor

mationsbehandlende system. 

Det er i Øvrigt lykkedes på dette grundlag at bygge ma

skiner, der kan eftergØre sådanne menneskelige funktio

ner som at kunne genkende forskellige mønstre, f.eks. 

bogstaver, spille skak, løse opgaver i den formelle lo

gik, osv. 

Kognitivismens absolutering af perceptionens kategoriale 

træk. Instrumentalismen 

Kognitivismen har viderefØrt og integreret væsentlige dele 

af de teoretiske indsigter, der er kommet til udtryk i de 

hidtil gennemgåede teorier. Således har den sammenfattet på 

den ene side "new look" psykologiens korrekte konstatering af 

konstruktive hypotetiske elementer i erkendelsesprocessen og 

på den anden side Gibsons og andres påpegning af, at påvirk

ninger af sanseorganerne udnyttes i overensstemmelse med på

virkningernes "Økologi",· dvs. påvirkningernes objektive for

bindelser med andre variable i individets omverden. 

Endelig har kognitivismen gennem sin analyse af de kognitive 

processer som sammensat af simple delpro'cesser muliggjort en 

eksakt beskrivelse af' en række formelle ligheder mellem de 

kognitive processer, processer i centralnervesystemet og 

processer i menneskeskabte mekaniske systemer, en beskrivel

se, der bl.a. lover en forståelse af det fysiologiske grund

lag for i hvert fald visse sider af de kognitive processer. 
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Som vi imidlertid skal se i det fØlgende, er de nævnte for

melle ligheder og den enkle og overskuelige form, som den 

kognitivistiske teori har fået, vundet i kraft af en absolu

tering af nogle meget specielle modelsituationer, som i det 

omfang, de tages som et grundskema for den sansemæssige er

kendelse, fØrer til en agnosticisme, der ikke står tilbage 

for den, vi allerede så komme til udtryk i absoluteringen af 

den klassiske psykofysiks resultater. 

Hver gang et individ står over for en kategoriseringsopgave 

af en bestemt veldefineret type, f.eks. hvor en mængde på 

forhånd givne genstande skal fordeles i på forhånd givne 

bunker, eller i en endelig mængde adskilte kategorier, så er 

det i princippet muligt at angive en række eue-kategorier, 

hvis afprøvning vil muliggøre det for individet at løse op

gaven. 

Dette er helt analogt til, at det i en "tyve spørgsmål til 

professoren t! leg, hvor man ved, at der tænkes på en af en 

række på forhånd givne mulige genstande, samlinger af gen

stande eller kategorier, er muligt at opremse en fast række 

spørgsmål, hvis besvarelse med et mønster af "jaH og "nej" 

til sidst vil lede til løsningen, uanset hvilken af de givne 

muligheder, der blev tænkt på. 

Da hvert eneste par af genstande, eller par af kategorier må 

afvige fra hinanden med hensyn til mindst en eue-kategori, 

kan man blot spørge om alle disse eue-kategorier. Hver gang 

man får et svar, udelukkes nemlig mindst en genstand eller 

kategori. At denne slaviske fremgangsmåde som regel ikke er 

den mest hensigtsmæssige, er så en anden sag. 

Genstandene og kategorierne kan i dette særlige tilfælde 

placeres i et mangedimensionalt rum, hvor de enkelte dimen

sioner er eue-kvaliteter med to værdier, og hvor ikke to af 

genstandene eller kategorierne falder helt i samme "celler". 
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Det er denne specielle situation, hvor man så at sige ad hoc 

kan "skræddersy" et rum af eue-kategorier til en veldefine

ret og begrænset sorterings- eller kategoriseringsopgave, 

som er så almindelig i kognitivismens empiriske undersØgel

ser, og som absoluteres i kognitivismens påstand om en kog

nitiv struktur, et universelt rum af eue-kategorier, hvori 

genstande og kategorier kan afbildes. 

Kognitivismen går dog sjældent så vidt som til at hævde, at 

der findes et sådant universelt egenskabsrum, der kan give 

en entydig afbildning af alt, hvad vi kan skelne fra hinan

den. 

Påstanden svarer til, at det var muligt at angive et fast 

sæt spØrgsmål, hvis besvarelse altid ville føre til det kor

rekte svar i tltyve spØrgsmål til professorenu, uanset hvad 

der blev tænkt på. 

Så radikale formuleringer ville være uacceptable for de fle

ste kognitivister. Men for at denne radikale konsekvens ikke 

uden videre skal kunne drages af kognitivisternes teoretiske 

og eksperimentelle arbejde er det nødvendigt med en modifi

kation. 

En sådan modifikation kunne henvise til, at afgørelser med 

hensyn til cue-kategorier ikke kan være hele grundlaget for 

vor perception, at det altså er udtryk for en absolutering 

eller overgeneralisation at påstå, at vor perception er ka

tegorial, slet og ret. 

Men det er imidlertid en anden modifikation, som fremfØres 

af kognitivisterne, for så vidt de berøres af problemet. 

Denne modifikation består i en generel afvisning af de per

ceptuelle afgørelsers entydighed. Der kan højst være tale 

om afgØrelser med en vis usikkerhed, med en vis sandsynlig

hed, påstås det. 
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Især i den behavioristiske udformning af kognitivismen gøres 

denne usikkerhed til principielt uovervindelig i forbindelse 

med enhver perceptuel afgørelse. Alle afgørelser gælder kun 

med en vis sandsynlighed, der dog kan nærme sig til 100%, 

hævdes det. 

En konsekvens af dette standpunkt er, at også alle empirisk 

funderede påstande, alle empiriske sandheder må gælde med 

en vis sandsynlighed eller usikkerhed. 

En sådan opfattelse, der benægter sandhedens absolutte side, 

men alene hævder dens relative side, fører imidlertid til 

absurditeter, som det for længst er påvist i filosofien. 

Hvis sandheder kun gælder med en vis sandsynlighed, hvad så 

med påstandene om sandhedernes sandsynlighed? Gælder de også 

med en vis sandsynlighed? Med hvilken sandsynlighed gælder 

det, at KØbenhavn ligger på Sjælland? Osv. osv. 48 ) 

Som vi nu skal se, afspejler denne benægtelse af almindelige 

kendsgerninger kognitivismens gentagelse af agnosticismen i 

samme form, som vi allerede så det i absoluteringen af den 

klassiske sensoriske psykofysik, nemlig som en påstand om 

perceptionen som sammensat af to delprocesser, der i prin

cippet kan forstås uafhængigt af hinanden. En delproces, der 

forbinder omverdenen med et sæt basale variable, og en anden 

delproces, der forbinder dette sæt basale variable med er

kendelsen og dens kategorier. Hvor de basale variable i den 

klassiske sensoriske psykofysik var energier i det enkelte 

48) I den logistiske variant af kognitivismen opereres der tilsy
neladende med et absolut sandhedsbegreb, da den kognitive 
struktur her kan være i overensstemmelse med gældende sprog
lige definitioner (eller vedtægter) eller ej. 

Den "logiskelI eller "konceptuelle" nødvendighed, som knyttes 
til begrebsdefinitionerne, er dog ikke andet end ren Lntern 
logisk konsistens mellem sproglige definitioner og påstande 
og har intet at gøre med sandhed i betydningen "overensstem
melse med virkeligheden". 
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sanseorgan, er de i kognitivismen mønstre af eue-kategorier. 

Disse eue-kategorier fungerer som en mur eller et filter 

mellem verden og erkendelsen, hvorved menneskets bevidste 

genspejling af de objektive realiteter reduceres til en til

pasning til mønstre af eue-kategorier, der ikke i princippet 

afviger fra den kognitivistiske forståelse af dyrenes til

pasning, men blot er mere raffineret. 

Menneskets bevidste begribelse af verden i dens konkrete 

mangfoldighed og foranderlighed og af dens objektive lovmæs

sigheder reduceres til en konstruktion af en raffineret mo

del til tilnærmelsesvis forudsigelse af mønstre af eue-kate

gorier. 

En umiddelbar fØlge heraf er en benægtelse af muligheden af 

erkendelsens sandhed i den almindelige betydning, nemlig o

verensstemmelse med virkeligheden. 

I det følgende skal disse påstande søges yderligere under

bygget og illustreret, og der vil dernæst blive fremdraget 

nogle konsekvenser af dem. 

Erkendelsen genspejler ifølge kognitivismen ikke virkelighe

den. Den er en mere eller mindre god model af de regelrnæs

sigheder, der gælder for de mønstre af eue-kategorier, som 

vi umiddelbart kan skelne med vore sanser. Modellens godhed 

er et gradsspørgsmål og måles ved, hvor godt den forudsiger, 

hvor godt den er tilpasset disse regelmæssigheder. 

Sådanne opfattelser fastholdes særligt eksplicit i en moder

ne filosofisk udformning af det agnostieistiske standpunkt, 

nemlig instrumentalismen, 49) der især er udviklet i USA af 

49) Instrumentalismen [er] navnet for den udformning, som J. 
Dewey har givet den subjektivt-idealistiske filosofi, pragma
tismen. For instrumentalismen er tænkningen ... ikke en gen-

forts. 



- 115 -

bl.a. C.S. Peirce, J. Dewey og W. James som en videreførelse 

af pragmatismen, som også i dag er den filosofi, der præger 

amerikansk filosofi og samfundsteori, herunder psykologien. 

Forbindelsen til den amerikanske udformning af den pragma

tiske filosofi fremhæves helt eksplicit af flere af kogni

tivismens fremtrædende teoretikere. Således i fØlgende ci

tat: 50 ) 

A second feature af perception, beyond its seemingly catego
rial and inferential nature, is that it ean be described as 
varyingly veridical. This is what has classically been called 
the "representative function" af perception: What is per
ceived is somehow a representation af the external world -
metaphysical hodgepodge af a statement but one which we some
how manage to understand in spite of its confusion. We have 
long since given up simulacral theories of representation. 
What we general ly mean when we speak of representation or ve
ridicality is that perception is predictive in varying de
grees. That is to say, the object that we see can also be 
felt and smelled and there will somehow beamatch ar a con
gruity between what we see, feel, and smell. Or to paraphrase 
a younger Bertrand Russeli, what we see will turn out to be 
the same thing should we take a uc10ser look!! at it. Or, in 
still different terms, the categorial placement of the object 
leads to appropriate consequences in terms of later behavior 
directed towards the perceived object: it appears as an 

Note 49) fortsat 

50) 

spejling af den objektive realitet, men kun middel, værktøj 
(instrument) til bedre beherskelse af natur og samfund, dvs. 
til menneskets tilpasning til forefundne og foranderlige om
verdensbetingelser. Sandhed er således for instrumentalismen 
blot "forestillingernes brugbarhed!!. G. Klaus & M. Buhr 
(red.): Philosophisches Worterbuch, 8., berichtigte Auflage. 
Berlin (DDR): das europaische bueh, 1972, s. 529 (min over 
sættelse) . 

Fra J.S. Bruner: On perceptual readiness. Psychological Re
view, 1957, 64, p. 119-152. (også i R.J.e. Harper et al. 
(eds.): The cognitive processes: Readings. Englewood -
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1964.) 

En artikel, der i øvrigt rummer de væsentlige elementer i 
kognitivismen, der går igen i næsten alle senere arbejder in
den for traditionen, og som kan anbefales som et betydnings
fuldt kildeskrift også til den nyere danske psykologi. 
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apple, and indeed it keeps the doctar away if consumed onee a 
day. 

Let it be said that philosophers. and notably the pragmatist 
C.S. Peiree, have been urging sueh a view for more years than 
psychologists have taken their urgings seriously. The meaning 
af a proposition, as Peiree uoted in his famous essay on the 
pragmatie theo ry af meaning ("How to make Dur ideas clear". 
Popolar ScL Mon., 1878, 11., 286-302), is the set af hypothe
tical statements one ean make about attributes ar consequen
ces related to that proposition. "Let us ask what we mean by 
calling a thiug hard. Evidently, that it will not be scratched 
by many other substances" (lfuite, M.: The age af analysis. 
New York: New American Library, 1955). The meaning of a 
thing~ thus, is the placement of an object in a network of 
hypothetical inference concerning its other observable pro
pertise, its effects, and so on. 

All of this suggests, does it not, that veridicality is not 
so mueh a matter of representation as it is a matter of what 
I shall eall "model building". In learning to perceive, we 
are learning the relations that exist between the properties 
of objects and events that we encounter, 1earning appropriate 
categories and categary systems, learning to predict and to 
check what goes with what. (s. 126. Forfatterens udhævninger). 

Her er rene ord for pengene. 

Det siges her helt klart, at et væsentligt træk ved pragma

tismen er, at tingene i erkendelsen reduceres til deres e

genskaber, og egenskaberne igen til deres relation til andre 

egenskaber. Kort sagt, hele erkendelsen reduceres til en tom 

struktur uden mening. 

Den eneste rest af mening måtte hentes i en præetableret me

ning i de basale eue-kategorier. Det ville være en udlægning 

af kognitivismen i overensstemmelse med den fysikalisme, som 
blev udviklet af bl.a. Bruners lærermester Egon Brunswik. 5l ) 

Den anden udlægning af kognitivismen som en helt tom "lo

gisk" struktur ville stemme med den hermeneutik, som den har 

forbundet sig med især i Europa, hvor den er integreret med 

51) E. Brunswik: The conceptua1 framework af psycho10gy. Univer
sit y af Chicago Press, 1952. 
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mere fænomenologisk og eksistentialistisk prægede strømnin

ger. 52 ) 

Vi ser her, hvordan hele erkendelsens indhold reduceres til 

et netværk, der forbinder tomme variable, hvis indhold alene 

ligger i deres forbindelse med hinanden, alene ligger i den 

struktur, som de indgår i. Dette er den moderne udgave af 

den opfattelse af erkendelsens elementer som tlhieroglyffer", 

som Lenin 53 ) allerede i 1909 kritiserede hos den tids agno

sticister, der som f.eks. Ernst Mach tog deres udgangspunkt 

i en fejlfortolkning af den sensoriske psykofysiks resulta

ter. 

Det, som vores viden (perception, ,erkendelse) er viden om, 

er ifølge denne opfattelse ikke vores fælles konkrete verden 

og dens lovmæssigheder, men derimod en struktur af eue-kate

gorier ("sanse-data"), som udviser visse regelmæssigheder. 

Om disse regelmæssigheder så opfattes som rent statistiske 

eller som en blanding af statistiske og "logiske", gør ikke 

megen forskel. 

Det gør heller ikke megen forskel, om standpunktet optræder 

i sin traditionelle agnostieistiske udgave, hvor det blot 

hævdes, at selve den verden, der ligger bag eue-kategorierne 

og deres iagttagelige forbindelser, kan vi ikke vide noget 

om, eller om det optræder i en mere radikal skepticistisk 

udgave, hvor denne verdens eksistens ligefrem betvivles. 

Den identificering, der i kognitivismen sker af på den ene 

side erkendelsens resultater, de' afgørelser, som vi bruger 

52) 

53) 

Jensen & Rattleff's tidligere nævnte bog er et eksempel på en 
sådan integration. 

V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970 (russisk udgave, 1909). 
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vore sanser til at træffe, og på den anden side visse træk 

ved den proces, der leder frem til disse resultater, nemlig 

afgørelser med hensyn til eue-kvaliteter, medfØrer en reduk

tion af virkelighedens genstande, klasser og kategorier til 

de kategorier, som kan afgrænses alene ved sansemæssige af

gørelser i et rum af eue-kategorier. 

En konsekvens heraf er på den ene side, at vores erkendelse 

endnu engang de facto reduceres til de træk ved den, som vi 

har fælles med dyrene, og på den anden side at vores særegne 

sprogligt formidlede begrebsmæssige erkendelse enten benæg

tes, ikke forklares, eller henvises til en særlig form for 

logiske nødvendigheder, eller logisk tvang, som ikke er for

ankret i objektive lovmæssigheder, men er rene tankelove. 

Den nævnte identificering af den sansemæssige erkendelses 

resultater med visse træk ved erkendelsesproeessen, og den 

tilsvarende reduktion af virkelighedens genstande, klasser 

og kategorier til de kategorier, som kan afgrænses alene ved 

sansemæssige afgØrelser (evt. sammensat af mange simplere 

sansemæssige afgørelser) i et rum af eue-kategorier, skal vi 

nu illustrere ved et par enkle eksempler. 

Første eksempel til belysning af kognitivismens benægtelse 

af almindelige erfaringer 

Lad os først se på det eksempel, der blev nævnt tidligere, 

hvor børnehavebarnet kunne genkende sin madkasse i børneha

ven ved at se efter farven, fordi kun dette barns madkasse 

var grøn. Barnet så efter, om madkassen var grøn, og traf 

altså en afgørelse med hensyn til en eue-kvalitet. Men re

sultatet af barnets undersØgelse var ikke, at det konstate

rede, at det så en grøn madkasse, men derimod - og det er 

ikke en afgørelse med hensyn til eue-kvaliteter - at det så, 

at det var dets egen madkasse. For det vidste nemlig, at der 
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ikke var andre madkasser i børnehaven end den ene, der var 

grøn. 

Der kunne imidlertid tænkes en række indvendinger imod be

skrivelsen af dette eksempel fra kognitivistisk hold. 

Den fØrste indvending kunne bestå i at hævde, at det, at 

barnet kan se, at madkassen er dets egen, i virkeligheden 

selv er en kategori~l afgørelse, en afgørelse med hensyn til 

tilhørsforhold til en kategori defineret ved fælles træ]<, e

genskaber, anvendelsesmuligheder OSV., igen defineret ved 

eller afledt af eue-kategorier. 

Det, der menes med, at barnet kan genkende sin madkasse, 

skulle i virkeligheden bare være, at det har en mere eller 

mindre sikker hypotese om, at det ved nærmere undersøgelse 

vil kunne konstatere, at den foreliggende genstand har alle 

de træk eller egenskaber, som netop karakteriserer denne ene 

madkasse af alle genstande i verden. 

Men denne påstand indebærer igen, hvis den ikke skal være en 

tautologi (dvs. hvis den ikke skal bestå i den trivialitet, 

at madkassen naturligvis som enhver anden genstand har de e

genskaber, som den har) I at barnet kender disse egenskaber, 

og at det desuden ved l at ingen andre genstande i verden har 

disse egenskaber. 

Dette medfører imidlertid igen en række urimeligheder. Hvis 

der overhovedet findes en mængde egenskaber, som kun denne 

ene madkasse af alle genstande i verden har, så må det i 

hvert fald være uendeligt mange, og allerede af den grund er 

påstanden om kendskabet absurd. 

Men endelig medfører påstanden om det fuldstændige kendskab, 

at barnet aldrig har fået at vide, at dets madkasse har de 

nævnte definerende egenskaber, men at det altid har vidst 

det. For hvorledes kan det få at vide, at det er denne mad-
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kasse, der har en given egenskab, når det for at vide, 

ken madkasse der har egenskaben, allerede må vide, hvilke e

genskaber den har? 

Hvis det objekt, som man får noget at vide om, selv kun kan 

defineres gennem det, man får at vide om det, så kan man en

ten aldrig få noget at vide om konkrete enkelt-ting, eller 

også har man altid vidst alt, hvad man ved om dem, hvilket 

egentlig blot er to måder at sige det samme på. 

Ved at benægte den kendsgerning, at vi kan genkende enkelt

ting uden at have genkendt alle deres egenskaber (eller de

res definerende egenskaber), benægter man altså overhovedet 

muligheden af viden om enkelt-ting. 

En forsigtigere udlægning af den fØrste indvending, altså at 

det, at barnet kan genkende sin madkasse, selv er en katego

rial afgørelse osv., kunne bestå i at påstå, at det, der me

nes med, at barnet kan genkende sin madkasse, blot er, at 

det har en viden (eller hypotese) om, at madkassen har visse 

egenskaber, som barnet genkender og har interesse i. F.eks. 

at der ligger en leverpostejmad i den, som barnet så blive 

lagt i den om morgenen. At madkassen altså hører til katego

rien af grønne madkasser med en leverpostejmad i, men at det 

ikke dermed behøver at være den eneste madkasse i denne ka

tegori i hele verden. Der ligger heri en påstand om, at bar

net faktisk ikke kan vide, ikke kan afgøre, om madkassen 

derudover faktisk er dets egen. 

Dette fører os over i den anden indvending imod eksemplet. 

Det indrømmes her, at det, at barnet kan afgØre, at det ser 

sin egen madkasse, ikke selv er en afgØrelse om eue-katego

rier. Til gengæld hævdes det så, at barnet heller ikke er i 

stand til at træffe en sådan afgørelse, selvom madkassen 

måske i barnets subjektive oplevelse fremtræder som dets e

gen. Det eneste, barnet faktisk kan afgØre, er, at det så en 

grøn madkasse. Barnet kunne ikke vide, at der kun var denne 
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ene grønne madkasse i børnehaven, og at den derfor måtte væ

re dets egen. Der kunne f.eks. være kommet en grøn madkasse 

til, siden barnet afleverede sin om morgenen. Den kunne være 

blevet forbyttet osv. 

Denne indvending er imidlertid ikke principiel. Hvis den gø

res til en principiel indvending, betyder det, at man slet 

ikke kan have viden, at barnet f.eks. heller ikke i virke

ligheden kan vide, at dets madkasse er grøn, eller at det 

overhovedet har en madkasse. Det kan jo huske forkert. Det 

kan så heller ikke vide, om den madkasse, som det ser på, i 

virkeligheden er grøn. Der kunne jo være sket noget med 

barnets øjne eller dets hjerne, osv. 

Indvendingen fører til det absurde, til en principiel agno

sticisme eller skepticisme. 

Den tredje indvending er den mest forsigtige. Det indrømmes 

her, at barnet faktisk kan genkende sin madkasse, og at det

te ikke kan reduceres til en afgørelse med hensyn til cue

kvaliteter. Denne afgørelse er bare ikke så interessant, 

hævdes det. Det, der er interessant, er den proces, der le

der frem til genkendelsen. At der så som resultat heraf kan 

drages en konklusion angående en enkelt-tings identitet, som 

går ud over processen, har ingen betydning for vores forstå

else af denne proces. Det er denne proces i sig selv, som vi 

interesserer os for i kognitionspsykologien, og i hvert fald 

i perceptionspsykologien. 

Denne tredie, mest forsigtige, indvending er nok temmelig 

dækkende for, hvorledes en kognitivist, der har tænkt sit 

standpunkt igennem et vist stykke, vil formulere sig. 

Mange kognitivister har formuleret sig mere radikalt, sva

rende til de to første indvendinger, som når Bruner f.eks. i 

den allerede citerede artikel direkte siger følgende: 
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The rather bold assumption that we sha11 make at the autset 
is that all perceptual experience is necessarily the end pro
duet af a categorization process. 

And this for two reasons. The firs t is that all perception is 
gener ic in the sense that whatever is perceived is placed in 
and achieves its "meaning" from a class af percepts with 
which it is grouped. To be sure, in each thing we encounter, 
there is an aspect af uniqueness, but the uniqueness inheres 
in deviation from the class to which an object is "as
signed".54) 

Og denne "deviation" er netop selv en afvigelse med hensyn 

til eue-kategorier. "Uniqueness u er altså bare en dobbelt 

kategorial placering af objektet. 

Men der er ingen grund til at gøre mere ud af disse urime

ligheder. Vi kan nøjes med den sidste forsigtige formulering 

af det kognitivistiske standpunkt, bl.a. fordi det i sin 

konsekvens alligevel indeholder de mere radikale formu

leringer. 

Hvis vi altså nu holder os til det standpunkt, der er ud

trykt igennem den ovennævnte tredje kognitivistiske indven

ding imod vores eksempel med barnets madkasse, så indebærer 

det, at der er væsentlige træk ved den proces, der leder 

frem til resultatet af processen, altså genkendelsen, der 

skulle kunne forstås uafhængigt af dette resultat. Det skul

le da være træk, som har forbindelse med barnets kognitive 

struktur og de kognitive strategier, det råder over. 

Det skal ikke benægtes, at der kan være sådanne træk ved den 

omtalte proces. Men det er i hvert fald ikke dem, der er væ

sentlige for forståelsen af, hvad barnet faktisk foretager 

sig. 

54) J.S. Bruner: On perceptua1 readiness. Psycho1ogica1 Review, 
1957, 64, s. 124. 
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Lad os nu, for at demonstrere dette, se lidt nøjere på den 

proces, der leder frem til genkendelsen! 

Lad os først se på barnets valg af den grønne farve som det, 

der ses efter, mens barnet f.eks. ikke ser efter, om madkas

sen har sorte hængsler som flere af de andre madkasser. (At 

barnet sikkert ville opdage det, hvis de manglede, er en an

den sag.) Dette valg er betinget af, at barnet ved, at dets 

egen madkasse er den eneste grønne madkasse i børnehaven, 

mens der er flere, der har sorte hængsler, og at barnet 

stiller sig den opgave at finde netop sin madkasse, fordi 

det vil have sin leverpostejmad. Valget skyldes derimod ik

ke, at der er nogen fast, "logisk lf eller statistisk forbin

delse mellem grønne madkasser og leverpostejmad. 

Når barnet dernæst stopper sin undersøgelse efter at have 

set, at madkassen er grøn, skyldes det igen, at det nu har 

vished for, at det har genkendt netop sin madkasse. 

Det må altså konkluderes, at den strategi, som barnet føl

ger, kun kan forstås ud fra det resultat, som skal opnås 

gennem den, nemlig genkendelse af madkassen og ud fra bar

nets viden om, at ingen andre madkasser i bØrnehaven er 

grønne, og ikke kan forstås alene ud fra en kombination af 

barnets ønske om leverpostejmad med en viden om dets katego

riale kognitive struktur og dets strategiske formåen. 

Forsøget på at forstå de afgØrelser, vi træffer med hensyn 

til de konkrete tings identitet og med hensyn til virkelig

hedens klasser og kategorier, alene ud fra afgørelser med 

hensyn til eue-kategorier (eller deraf afledte kategorier) 

afspejler en forestilling hos kognitivisterne om en isomorfi 

(formlighed, strukturoverensstemmelse) mellem disse to typer 

afgørelser, som grunder sig i en absolutering af den tidli

gere omtalte særlige situation, hvor vi kan "skræddersy!! et 

egenskabsrum til en bestemt begrænset sorteringsopgave, og 

hvor der til lejligheden gør sig en sådan isomorfi gældende. 
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Dette emne vendes der tilbage til i kapitel V i forbindelse 

med en nøjere beskrivelse af de to typer afgØrelsers struk

tur. 

Eksemplet demonstrerede, at vi med vore sansers hjælp kan 

træffe afgørelser med hensyn til en tings identitet, som ik

ke kunne reduceres til de afgØrelser med hensyn til eue-ka

tegorier, der er nØdvendige for at træffe afgørelsen. AfgØ

relserne med hensyn til eue-kategorier er nØdvendige, men 

ikke tilstrækkelige for bestemmelsen af den givne enkelt

tings identitet. Hvis de også var tilstrækkelige, ville det 

sige, at den givne enkelt-ting selv kunne reduceres til sum

men af visse af sine egenskaber. Men det kan den netop ikke. 

Forhåbentlig blev eksemplet så grundigt gennemgået, at en 

del af ræsonnementerne, som kunne gentages i det følgende, 

kan springes over eller tages lidt lettere. SS) 

Når barnet i eksemplet ikke havde svært ved at genkende sin 

madkasse, skyldtes det, at det ikke var nØdvendigt alene ved 

hjælp af sanserne at skelne den fra alt andet i universet, 

hvilket ville have krævet uendelig fin diskrimination af en 

uendelighed af eue-kategorier, foruden at det ville have 

forudsat en uforanderlig verden. 

Opgaven var begrænset i forvejen af, at barnet vidste, at 

dets madkasse befandt sig i bØrnehaven, og at der ikke i 

børnehaven fandtes andre madkasser, der med hensyn til egen

skaber lå så tæt på dets egen madkasse, at en sansernæssig 

adskillelse ikke kunne afsluttes definitivt. Men denne gen

nemførlighed af den entydige genkendelse var netop betinget 

55) For en mere grundig diskussion af disse og beslægtede proble
mer kan i øvrigt henvises til 

P.F. Strawson: Individua1s. London: Methuen. 1964 
(1959) . 
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af, at det, der skulle genkendes, ikke var disse egenskaber 

i sig selv, men derimod en materiel ting. 56) 

Andet eksempel til belysning af kognitivismens benægtelse af 

almindelige erfaringer 

En kategori eller klasse af genstande er som sagt karakteri

seret ved visse fælles træk eller egenskaber, som står i et 

mere eller mindre fast lovmæssigt forhold til andre træk el

ler egenskaber. 

I den kognitivistiske psykologi forstås menneskenes (og dy

renes) perceptuelle og erkendelsesmæssige handlinger som af

gørelser vedrØrende kategorier alene defineret ved sådanne 

fælles træk eller egenskaber. 

Stemmer en sådan opfattelse nu overens med den måde, hvorpå 

vi til daglig erkender genstande i vores omverden som tilhØ

rende klasser af objekter, som vi sammenfatter i vores dag

ligdags begreber? 

Er kognitivismens kategorier de samme som de kategorier, der 

defineres af vores almindelige begreber? 

Det er de tydeligvis ikke. Disse sidste kategorier er nemlig 

ikke blot defineret ved genstandenes fælles træk eller egen

skaber, men derudover også karakteriseret ved de konkrete 

ting eller genstande, individer, "instanser", som falder ind 

56) Det forudsættes her, at en materiel ting foruden at have vis
se egenskaber er karakteriseret ved en vis relativ stabilitet 
med hensyn til disse egenskaber og desuden må overholde visse 
(kontinuerte) bevægelseslove. Den kan ikke pludselig "fordam
peB og genopstå et helt andet sted osv. 
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under kategorien eller klassen, som altså har de pågældende 

fælles træk. 

Det fØrste kaldes ofte for kategoriens indhold, og det an

det, altså samlingen af enkelt-ting, som falder ind under 

kategorien, for dens omfang. 

Der er kategorier, som er defineret uden henvisning til de

res omfang. F.eks. er kategorien "atomer med atomtallet 120" 

veldefineret, helt uanset om der faktisk eksisterer sådanne 

atomer. Men det er et særtilfælde. Det almindelige er, at en 

kategori kun er veldefineret, når der både henvises til dens 

indhold og dens omfang. 

Et andet ekstremt tilfælde er sådanne kategorier, som beteg

nes ved egennavne (f.eks. planeten "Venus"), hvor der ganske 

vist henvises indirekte til indhold (at det er en planet), 

men hvor kategorien dog først og fremmest er en bestemt fast 

samling individer, eller et enkelt individ, altså et konkret 

omfang. 

Vi skal ikke her fortabe os i subtiliteter, hvad angår grad 

og præcision i henvisninger til indhold og omfang i forskel

lige kategorier. Vi skal blot demonstrere nogle implikatio

ner af, at vor dagligdags kategorier ikke kun er givet ved 

deres indhold. 

Lad os som eksempel tage dyrearterne! 

Lige så lidt som vi kunne reducere en enkelt-ting som mad

kassen i ovenstående eks·empel til summen af visse af dens 

egenskaber, lige så lidt kan vi reducere en klasse af dyr, 

som f.eks. en dyreart, til summen af dens egenskaber, eller 

til summen af visse fælles egenskaber. 

Den opgave, vi løser, når vi med vore sansers hjælp konsta

terer, at noget er en elefant, kan altså ikke reduceres til, 
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at vi med vore sanser afgør, at vi står over for noget, der 

har nok så mange af en elefants egenskaber. 

Et dyr på en fremmed planet kan have nok så mange af en ele

fants egenskaber. Hvis det ikke har en afstamningsmæssig 

forbindelse med elefanterne, er det ikke nogen elefant. Om

vendt kan en elefant miste selv sin snabel, og dog stadig 

være en elefant. 

Elefanterne er en konkret forekommende klasse af individer, 

fortidige, nuværende og fremtidige, som knyttes sammen af en 

formeringsmæssig kontinuitet'af en fælles historie. Elefan

terne er altså ikke kun defineret ved deres fælles egenska

ber. 

Omvendt er de dog heller ikke defineret alene ved den forme

ringsmæssige og naturhistoriske kontinuitet, men også ved 

deres fælles egenskaber. Elefanternes meget fjerne forfædre 

havde så få egenskaber til fælles med elefanterne, at vi må 

betegne dem som en anden art, og det samme kan blive tilfæl

det med deres efterkommere. 

Den kendsgerning, at "Jumbo" i Zoologisk Have i København er 

(eller var) en elefant, er ikke blot det forhold, at Jumbo 

har visse egenskaber i termer af "eue-kategorier" el. lign. 

Jumbo er faktisk selv med til at definere, hvad en elefant 

er. Den har en definitorisk status i forhold til begrebet 

"elefant", er et paradigme for begrebet. 

Omvendt er begrebet en generalisation ud fra de konkrete pa

radigmer. En generalisation såvel med hensyn til visse egen

skaber som med hensyn til afstamningsrelationer i et modsæt

ningsfuldt spændingsforhold, der gør, at begrebet kan udvik

le sig, efterhånden som der opdages nye elefanter i familie 

med Jumbo, og efterhånden som Jumbos og de andre elefanters 

egenskaber undersØges nærmere. 
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I skolastikken førte man en diskussion om, hvorvidt virke

lighedens genstande var givet som det første, og vores be

greber dernæst blot var de navne, som vi brugte til at sam

menfatte genstandene med efter deres subjektive ligheder 

(det flnominalistiske" standpunkt), eller om begreberne og de 

objektive ligheder, som de rummede, var det første, og en

keltgenstandene dernæst blot begrebernes tilfældige subjek

tive fremtrædelser (det såkaldte "realistiske" standpunkt). 

I dag ved vi derimod, ud fra et materialistisk standpunkt, 

at genstandene er givet før begreberne, og at de objektivt 

både er konkrete enkeltting, står i konkrete forbindelser 

med hinanden og (derigennem) har objektive ligheder (ækviva

lenser) • 

Vores begreber er subjektive genspejlinger af klasser af 

genstande, der både genspejler dem som konkrete enkeltting, 

i deres forbindelser og ligheder. 

Vi ved altså, at begrebernes indhold og omfang er gensidigt 

betingende, og at det ene ikke i absolut forstand går forud 

for det andet. 

I vores gradvise vidensmæssige tilegnelse af naturens og 

samfundets mangfoldighed og lovmæssigheder, er vi også nØdt 

til hele tiden at lade vores afgrænsninger af indhold og om

fang vekselvirke. En forøget indsigt i indhold og i den lov

mæssige sammenhæng mellem fælles træk fØrer til nye afgræns

ninger af omfang; og nyskabelser, opdagelser eller inddra

gelse af nye eksempler fører til justeringer af klassernes 

indhold. 

Når et menneske, der har et begreb om elefanter, ser, at no

get er en elefant, er det altså ikke det samme som, kan ikke 

"oversættes til", at han/hun ser noget, der har alle en ele

fants egenskaber (en konstatering, der også ville være umu

lig) eller en elefants "væsentlige" eller "definerende" e

genskaber. 
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Et dyr, der ikke som mennesker har et begreb om elefanter, 

kan ikke se, om noget er en elefant eller ej. Det kan se, at 

der er noget, der har en snabel osv., og det kan have lært 

en del om, hvad det så kan forvente. Men at det er en ele

fant, kan det ikke se, kan det ikke vide, fordi det ikke 

ved, hvad en elefant er, fordi det ikke kan have noget be

greb om elefanternes omfangsmæssige afgrænsning. 

Objekt-konservation som et grundtræk ved den menneskelige 

erkendelse 

Den første forudsætning for forståelse af begrebers omfang 

er en forståelse af enkelt-tings identitet, af deres identi

tet med sig selv over tid, selvom de forandrer sig. I filo

sofien kaldes det for tingenes numeriske identitet i modsæt

ning til summen af deres egenskaber, der kaldes deres kvali

tative identitet. 

Alt tyder på, at spædbørn kun gradvis opnår evnen til at 

fatte denne numeriske identitet, en evne, der i psykologien 

ofte betegnes objekt-konservation, hvorimod børn allerede 

fra fødslen er i stand til at skelne visse eue-kategorier. 

Objekt-konservationen er forbundet med en viden om, at ting 

og personer, der er ude af synsfeltet, stadig eksisterer, og 

kan komme igen. Den er forbundet med en viden om, at ting 

ikke kan bevæge sig i spring, ikke kan gennemtrænge hinanden 

osv. 

Endelig gør denne evne ba~net i stand til at skelne mellem 

det at stå over for en ny ting og at stå over for en kendt 

ting, der har forandret sig. En skelnen t der gør det i stand 

til at skelne mellem love for tingenes hyppighed og fore

komst og lovene for deres forandring, det første skridt på 

vejen til den for mennesket særegne forståelse af de lovmæs-
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sigheder, der bestemmer forandringer i naturen og samfundet, 

de lovmæssigheder, som gør det muligt for mennesket at be

herske sine livsvilkår på en i forhold til dyrene enestående 

måde. 

Det er dog første ved at blive forbundet med sproget, at ob

jektkonservationen bliver stabiliseret og videreudviklet. 

Ved hjælp af sprogets (egen-)navne kan ting og personer 

fastholdes i barnets bevidsthed, og de kan fastholdes samti

dig i barnets og den voksnes bevidsthed, således at man kan 

tale om de samme ting og lære af hinanden. Det er endda gen

nem denne kommunikation efterhånden muligt for barnet at få 

noget at vide om konkrete ting og begivenheder, som det al

drig selv har mødt. 

Samtidig forbinder sproget sig også med de egenskaber ved 

tingene og begivenhederne, som barnet oplever, i første om

gang forholdsvis usammensatte eue-kategorier, men efterhån

den også mere sammensatte. 

Netop ved at sproget på denne måde både knytter sig til en

kelt-ting og til deres egenskaber, er det muligt for barnet 

ved hjælp af sproget at udvikle et begreb om de genstande og 

klasser, som findes i dets omverden. Man kan sige, at spro

get er en formidler af den dialektik mellem det enkelte og 

det almene, som er nødvendig for barnets tilegnelse af lov

mæssighederne i dets omverden. 

Ganske anderledes for dyrene. Hvis de har en forståelse af 

enkelt-tings identitet, af numerisk identitet, og hvad den 

indebærer, er den i hvert fald kun tilstede som en spire el

ler mulighed. Alt tyder på, at dyrene derimod biologisk-in

stinktivt er bundet langt mere direkte til deres sanser, så 

at sige er fængslet bag den mur af eue-kategorier, som kog

niti vis terne har været så venlige også at omgærde mennesket 
med. 
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Kognitivisterne har dog, som også de øvrige hidtil gennemgå

ede teoretiske skoler, forsøgt at "oversætte" den numeriske 

identitet til særlige "invarianser" eller "gestalter" i 

mængden af eue-kategorier. Men som vi har set, er en sådan 

reduktion ikke berettiget. 

Det har også været hævdet, at det, som sproget hjalp menne

sket med, var at konstruere særligt indviklede, abstrakte, 

begreber, der stod i et meget fjernt og kompliceret forhold 

til eue-kategorierne, og derfor skulle have noget at gøre 

med den abstrakte erkendelse, der særligt karakteriserede 

mennesket. 

Der er den sandhed heri, at mennesket har udviklet meget 

komplicerede begreber, der kun står i et meget indirekte 

forhold til eue-kategorier. Men det skyldes ikke en særlig 

evne eller tendens hos mennesket til abstraktion i sig selv, 

f.eks. formidlet af sprogets mulighed for at henvise til 

subtile mønstre af eue-kategorier. Det skyldes derimod i 

første omgang menneskets mulighed for, i kraft af et begreb 

om enkelt-ting at kunne skelne mellem det enkelte og det al

mene, der igen gør det muligt at trænge fra tingenes umid

delbare fremtræden ind til deres væsentlige lovmæssigheder, 

og i vekselvirkning med denne fremadskridende erkendelse at 

udvikle de relevante almene begreber. 

Når således sproget og begreberne sædvanligvis i de hidtil 

gennemgåede teoretiske skoler fremhæves som det, der lØser 

os fra vores binding til de konkrete enkelt-ting og gør det 

muligt for os at forholde os til deres abstrakte fællestræk, 

er det altså i en vis forstand at vende det hele på hovedet. 

Det er rigtigt, at sproget og begreberne leder os frem til 

at forstå de mest almene forhold, men det sker netop i kraft 

af et primært, og for menneskene særegent, begreb om det en

kelte, der netop gør det muligt for os at udskille det e

gentligt almene. 
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At dyret ikke kan dette, ses f.eks. ved, at dets indlæring 

meget dækkende kan beskrives netop som en Qvergeneralise

ring, en Uukritisk lt overførsel af, hvad der er diskriminati

ve træk i en indlæringssituation til den næste. Det ekstreme 

tilfælde er, hvad der ofte er blevet betegnet som overtroisk 

adfærd i læreproces teorien, hvor dyret behandler tilfældig

heder, som var de love eller regler. 

Kognitivismens Økologibegreb er i øvrigt ligefrem syet over 

denne læst, hvor der helt ses bort fra tingenes numeriske i

dentitet, og følgelig også deres absolutte antal eller hyp
pighed. Der opereres kun med relative antal eller hyppighe

der, som kan omsættes til sandsynligheder (eller logiske 

forbindelser) • 

Det er ikke meningen her at redegøre nærmere for erkendel

sens udvikling hos barnet eller for sprogets betydning for 

erkendelsen. 

Det må også fremhæves, at erkendelsen af forholdet mellem 

det enkelte og det almene kun er en side ved erkendelsespro

cessen, som her endda er blevet meget overfladisk behandlet. 

Det har blot været hensigten med det anførte at vise, at de 

gennemgåede teorier i deres forsØg på at være almene teorier 

for den sansemæssige erkendelse tager fundamentalt fejl med 

hensyn til nogle elementære forudsætninger for at forstå den 

menneskelige erkendelse. Samtidig med det må det dog siges, 

at de på trods heraf har samlet vigtig viden om særlige si

der ved den menneskelige perception. 57) 

57) Dog gælder det nok især den sensoriske psykofysik, der som 
omtalt tidligere også er den del af i hvert fald perceptions
psykologien, der kan opvise langt de fleste resultater med 
hensyn til udnyttelse i samfundet. 
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Opsummering af kognitivismens absoluteringer og endnu et il

lustrativt eksempel. 

Lad os nu forsøge at opsummere de væsentligste resultater af 

overvejelserne i de sidste tre afsnit. 

Hvis vi går ud fra, at det er rigtigt, at dyrene er karakte

riseret ved ikke at kunne forholde sig til, ikke at kunne 

fatte og psykisk fastholde, afgrænsninger af konkret omfang, 

men derimod alene at kunne operere med kategorier, der er 

givet ved deres forbindelse med hinanden og i sidste instans 

ved deres forbindelse til de basale sensoriske kategorier 

(eue-kategorier), så ser vi, at kognitivismen giver en gan

ske god beskrivelse af væsentlige træk ved dyrenes percep

tion. Til gengæld ignorerer den, at de klasser af genstande, 

som genspejles i menneskers begreber, ikke blot er defineret 

ved genstandenes mulige indvirkninger på sanseorganerne, men 

derimod også ved genstandenes omfang og genese, deres histo

rie. 

Det har selvfølgelig været forsØgt at reducere denne side 

ved de menneskelige begreber, som ikke kun genspejlede om

verdensgenstandenes sensoriske (fysiske) egenskaber, til 

subjektive faktorer og konstruktioner, til særligt menneske

lige "tolkningssammenhænge", som ikke genspejlede ydre ob

jektive forhold. Sådanne vildfarelser har vi allerede be

handlet i forbindelse med gennemgangen af "new look" psyko

logien, så dem lader vi ligge her. 

Endelig må det jo ikke glemmes, at vores perception har fæl

lestræk med dyrenes, som den jo også er udviklet fra. En del 

af vores perceptuelle analyse af tings og begivenheders fy

siske overfladekarakteristika, form afstand, osv., som Gib

son har beskrevet så indgående, har væsentlige fællestræk 

med dyrenes perceptuelle analyse af de samme forhold. 
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Men som sagt i indledningen til afsnittet om kognitivismens 

absolutering af, perceptionens kategoriale træk giver kogni

tivismen dog også en forholdsvis dækkende beskrivelse af, 

hvordan mennesker bruger deres sanser i opgaver af en be

stemt afgrænset type, som vi netop ofte finder i kognitions

psykologiens eksperimenter. 

Det er opgaver, hvor der på forhånd er foretaget en sådan 

afgrænsning af de genstande og de egenskaber, der skal skel

nes fra hinanden, at der "lokalt" sker et ad hoc sammenfald 

af klassernes indhold og omfang. Så længe en politibetjent 

kun optræder som et billede på et kort ved siden af et kort 

med et billede af en elefant, så er han tilstrækkeligt defi

neret ved at have kasket og elefanten ved at have snabel. 

Det er en "fastfrosset" situation, hvor vi kan bruge egen

skaber til at holde rede på genstandene og genstandene til 

at holde rede på egenskaberne på entydig og udtømmende måde. 

Det er sådanne situationer sammen med iagttagelser over dyrs 

adfærd, som er absoluteret i kognitivismens forsøg på at op

stille en alment gyldig teori for menneskers perception. 

Det drejer sig om sådanne statiske situationer, hvor man 

har mulighed for at operere med veldefinerede hyppigheder og 

sandsynligheder for relationerne mellem kategorierne, og 

hvor faste relationer mellem kategorierne kan ses løsrevet 

fra virkelighedens lovmæssigheder og vedtægter og derfor gi

ves en særlig "logisk" status, helt på samme måde som f.eks. 

de juridisk-administrative definitioner gives en logisk nØd

vendig status i et statisk samfund eller i en konservativ 

samfundsforståelse. 

Det er disse særlige situationer, der giver kognitivismen 

dens empirisk funderede begrundelser for at kunne se bort 

fra klassernes konkrete omfang og fra vores begribelse af 

dem og i stedet opløse verden og begreberne i to parallelle 

abstrakte egenskabsrum, der mødes i eue-kategorierne, og som 

så kan være justeret bedre eller dårligere til hinanden. 
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Det var dette instrumentalistiske standpunkt, en variant af 

pragmatismen, som blev helt eksplicit formuleret af Bruner i 

det tidligere anførte citat. 

Samtidig kan kognitivisterne dog ikke undgå at opdage, at de 

genstande, vi møder i det virkelige liv, har uendeligt mange 

egenskaber, og at de derfor ikke kan beskrives entydigt og 

udtømmende i det abstrakte egenskabsrum. Men denne kendsger

ning omgår kognitivisterne ved at fremhæve, at strukturen i 

egenskabsrummene er overvejende statistisk, og at overens

stemmelsen mellem de to parallelle egenskabsrum jo, som 

sandt er, heller aldrig kan blive fuldstændig. Og da sandhed 

for kognitivisterne ikke kan betyde andet end overensstem

melse mellem strukturer i egenskabs rummene , er sandhed kun 

et relativt begreb, hvis det ikke afvises som overflødigt. 

Denne benægtelse af, at sandhed kan være absolut, viser sig 

særligt tydelig som absurd i forbindelse med viden om kon

krete genstande og enkelte begivenheder. Når vi f.eks. ved, 

at Napoleon døde i 1821, så er det en viden, der ikke kan o

versættes til en viden om nok så mange af Napoleons egenska

ber eller om "Napoleon-agtige genstande". Den kan kun for

stås som viden overhovedet, hvis den forstås som visende hen 

til Napoleon. Det er selve den begivenhed, at Napoleon (og 

ikke bare noget Napoleon-agtigt) dØde i 1821, der genspejles 

i vores viden om den. 58 ) 

58) Den marxistiske genspejlingsteori er en konsekvent afvisning 
af alle sådanne forsØg på at reducere verden til en struktur 
af eue-kategorier eller klasser af Hsanse-data". Den hævder, 
at vores viden om verden ikke er en viden om "sanse-data", 
men netop en viden om verden. at denne videns sandhed derfor 
ikke består i overensstemmelse med "sanse-data", men i over
ensstemmelse med de forhold, som den er viden om. som den 
"genspej lerl!. 

En nøjere diskussion af genspejlingsteorien må imidlertid 
vente til de næste kapitler. 
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Når det er sandt, at Napoleon døde i 1821, er det ligeledes 

hverken, fordi det er mere eller mindre nyttigt for os at 

antage, at han gjorde det, eller fordi det i større eller 

mindre grad gør det muligt for os at forudsige andre begi

venheder derudfra. Det er simpelthen sandt, fordi Napoleon 

rent faktisk døde i 1821. At sandheden så stort set, og i 

hvert fald i det lange lØb, også er nyttig, er et godt in

strument, kan vi jo kun være glade for. Men det er ikke, 

fordi den er nyttig, at den er sand. 

Samtidig med, at kognitivismens absolutering af de velaf

grænsede opgaver, hvor der sker et lokalt sammenfald af 

klassernes indhold og omfang, må afvises (svarende til af

visningen af det universelle spil "tyve spørgsmål"), må det 

naturligvis også fremhæves, at vi netop ofte i dagliglivet 

står over for tilsvarende afgrænsede opgaver, hvor afgørel

ser med hensyn til cue-kategorier lokalt (inden for et på

forhånd afgrænset omfang) fungerer som entydige kriterier 

for afgørelser med hensyn til omfang, f.eks. tjener til i

dentificering af en enkelt-ting, som barnets madkasse i ek

semplet ovenfor. 

Det resultat, den identificering, som her kan opnås ved 

hjælp af en serie afgørelser med hensyn til eue-kategorier, 

kan kun opnås inden for denne lokalitet (madkasserne i bør

nehaven) og kan altså ikke reduceres til den skelne-proces, 

der har ledt frem til resultatet. 

Det er muligt for et dyr eller en maskine at eftergøre den 

samme skelneproces, men sammenfaldet af processernes resul

tater skyldes en omfangsmæssig afgrænsning af opgaven, som 

ligger uden for både dyrets og maskinens "forståelse", men 

derimod ikke uden for menneskets. Det er således kun menne

sket, der forstår, hvad der er opnået gennem processen. 

Dette skyldes en for mennesket særegen evne til "objektkon

servation", til forståelse af tings identitet med sig selv 
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over tid, som igen er nært forbundet med forståelse af love 

for forandring og bevægelse. 

Etableringen og stabiliseringen af objektkonservation og 

dens vekselvirkning med udviklingen af sprog og begreber er 

derfor et nØdvendigt studieobjekt for kognitionspsykologien, 

som hidtil har været ignoreret til fordel for undersøgelser 

af udviklingen af "skemaer" for diskrimination og generali

sation i lighed med dyrenes. 

I dag er kognitivismen nærmest enerådende som baggrund for 

pædagogisk psykologi i vesten. Der undervises i psykologi på 

kognitivistisk grundlag på seminarierne. Der udarbejdes un

dervisningsplaner og undervisningsmateriale på dette grund

lag til brug i bØrnehaver, særinstitutioner, folkeskol~n, 

osv., og kognitivismens grundlæggende fejl præger dette ma

teriale, f.eks. den udialektiske opfattelse af forholdet 

mellem det enkelte og det almene, som det kan illustreres 

ved et eksempel, der næppe er enestående. 

Det drejer sig om et billedmateriale "Noget om begreber", 

der er omarbejdet efter et amerikansk forbillede af Henrik 

Haubro og Henning Sletved. 59 ) Materialet er blevet anmeldt 

af Kirsten Larsen,60) og min kritik af materialet støtter 

sig her på hendes udmærkede gennemgang af det. 

Ifølge forlagets oplysninger bruges materialet på over 500 

skoler og institutioner her i landet. Kirsten Larsen citerer 

fra en pjece, der introducerer materialet: 

59) 

60) 

H. Haubro & H. Sletved: "Noget om begreber". Undervisningsma
teriale udgivet af Det Berlingske Bogtrykkeri, København, 
1974. 

K. Larsen: Noget om begreber - eller hvordan børn kan lære en 
masse uden at få noget at vide. Unge pædagoger, 1975, nr. 6 
(oktober), s. 3-9. 
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Som vi omtalte fØr, lærer alle mennesker nye ting ved at gøre 
erfaringer. Erfaringerne splittes op og ordnes til begreber, 
og disse begreber kan vi så trække frem, uår vi igen oplever 
hele eller dele af en tidligere erfaring, der indgår i begre
bet, men vi kan også fremkalde dem, hvis vi ser det, der er 
gået forud eller som er fulgt efter den omtalte erfaring. 
Når begrebet ikke længere er bundet til den konkrete erfa
ring, kalder vi den en regel. Den bedste måde at gemme megen 
viden på er ved at have den i regler." (mine understregnin
ger. ) 

Det ignoreres i materialet, at den viden, som er værd at 

gemme, må være viden ~ noget. Tilsyneladende hører den vi

den og de regler, som er værd at gemme på, hjemme i en pla

tonisk himmel. Kirsten Larsen skriver (s. 6): 

Helt grotesk bliver det i hæfte 12, "Noget om en tur i billt, 
hvor man ser en lille harmonisk negerfamilie, der drager ud 
fra det rige forstadskvarter i Texas. Da de vender hjem, vi
ser det sig, at hjemmet ligger klods op ad Amagerbrogade! 

Billederne lægger i det hele taget ikke op til, at barnet 
skal genkende noget som helst. F.eks. er de fleste billeder i 
hæfte 18, "Noget om at komme omkring!!, fra KØbenhavn, men det 
nævnes ikke. Børnene må altså ikke vide, hvor det er, vi kom
mer omkring. København er blevet en anonym by, ligesom det 
sikkert har været meningen, at USA skulle være et anonymt 
land. Således er der f.eks. side 1806 et lokomotiv, men ikke 
et ord om, at billedet er fra Københavns Hovedbanegård. Det 
siges heller ikke, hvor skibet nOfeHa" sejler hen, at den 
"store lastbil!! er en ølvogn, der holder hos Carlsberg, at 
"flyveren" er i Kastrup Lufthavn osv. osv. Dette peger pli, at 
emnet er temmelig underordnet, at man kan stille spørgsmåls
tegn ved, om det virkelig er Itvirkeligheden", børnene skal 
se, sli de kan blive tlforberedt på kommende situationer". 

Og senere (side 8): 

.•.. miljøet [er] abstrakt og anonymt, dels i kraft af den 
totale mangel på geografisk placering og navngivning og dels 
på grund af stereotypien. Dette skyldes formodentlig en ide 
om, at hæfterne kun på den måde er anvendelige i alle geogra
fiske lokaliteter og miljøer, men netop herved fratages bru
gerne muligheden for selv at generalisere og derved etablere 
forbindelsen til egne erfaringer og egen virkelighed. 

Meget rammende har anmeldelsen fØlgende ti tel: "Noget om be

greber - eller noget om hvordan børn kan lære en masse uden 

at få noget at vide". 
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IDEALISME OG MATERIALISME I PSYKOLOGIEN 

Med diskussionen af kognitivismen slutter nu denne gennem

gang af perceptionspsykologiens historiske udvikling i de 

vestlige, ikke-socialistiske lande. 

Jeg har forsØgt at vælge nogle centrale traditioner, skole

danneiser og teorier ud, som kan give et repræsentativt og 

typisk billede af udviklingstendenser i perceptionspsykolo

gien, og dermed også i den øvrige psykologiske videnskab. 

Men samtidig må det understreges, at den samlede psykologi 

og perceptionspsykologi selvfølgelig fremviser et langt mere 

broget billede, med utallige mellem- og sideformer, som jeg 

slet ikke er kommet ind på. 

Mange vigtige genstande for perceptionspsykologien er kun 

lige blevet berørt, f.eks. hele spørgsmålet om perceptionens 

udvikling hos børn. 

Sammenhængen mellem perception og handling er også kun anty

det. Det samme gælder perceptionen af processer og handlin

ger. Det er perceptionen af genstandsverden, der er blevet 

lagt vægt på. 

Perceptionens plads i den samlede erkendelsesproces, og den 

deraf følgende afgrænsning af perceptionspsykologiske fæno

mener og problemer i forhold til det psykologiske studium af 

erkendelsen og dens udvikling som helhed, er heller ikke 

blevet behandlet indgående. Den afgrænsning af perceptions

psykologien, der er foretaget, fØlger den afgrænsning, som 

er givet i og med den faktiske udviklingslinie i den psyko

logiske vldenskab, som jeg har forsøgt at følge, og som 

svarer nøje ti~, hvad der traditionelt er blevet regnet for 

perceptionspsykologi. 
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Perceptionspsykologiens historie begynder med de nye mulig

heder for undersøgelse af sansernes rolle i erkendelsen, der 

opstår med de sansefysiologiske opdagelser i begyndelsen af 

forrige århundrede. Den empiriske akademiske psykologis 

start henføres oftest til Fechners undersøgelser af sansnin

gen, og i de første 50 år derefter må udforskningen af san

sernes virkemåde siges at være psykologiens mest dominerende 

forskningsområde. 

Selvom denne del af psykologien ikke er den dominerende i 

dag rent kvantitativt, er det tydeligt, hvis man dykker ned 

i det mere principielle grundlag for de meningsstridigheder, 

der er blandt nutidens psykologiske skoledannelser, at op

fattelsen af sansningens rolle i erkendelsen og i det menta

le liver bestemmende for hele den øvrige teoribygning. 

Den videre teoretiske udvikling af perceptionspsykologien 

kan betragtes som et forsØg på skridt for skridt at korrige

re for de fejl, der var givet med den mekanistiske og agno

sticistiske fortolkning af den nyvundne indsigt i sansernes 

funktionsmåde. 

Denne korrektion baseredes på en inddragelse af flere og 

flere erfaringer, der måtte omfattes af teorien. 

Perceptionspsykologiens udvikling repræsenterer derfor en 

stadig uddybet indsigt i perceptionens lovmæssigheder. 

Den fundamentale fejl, nemlig den teoretiske opdeling af 

perceptionen i to delprocesser, der skulle forstås uafhæn

gigt af hinanden, og som mødtes i et sæt fundamentale sen

soriske variable, blev dog ikke overvundet. 

Verden blev anskuet ensidigt som et sansepåvirkningsreser

voir og blev ikke forstået som genstand, objekt for menne

skets handlende og erkendende virksomhed. 
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Mennesket blev anskuet ensidigt som modtager af påvirkninger 

og ikke som virksomt subjekt over for verden i dens konkrete 

mangfoldighed. 

Og endelig blev sanserne kun anskuet i den rene form, der på 

en gang kunne beskrive dem i deres relation til verden og i 

deres derfra adskilte relation til mennesket, det oplevende 

subjekt. Den eneste egenskab ved sansningen, der således 

blev væsentlig for at forstå dens rolle som forbindelsesled 

mellem verden og menneske, var dens "specifitet", dens ka

rakter af skelnelige kvaliteter (energier, lokale "tegn") og 

kvantiteter (intensiteter). 

Sansningen udgjorde et "alfabet" af elementer eller tegn for 

kommunikationen fra verden til subjektet. Og som for et al

fabet kunne tegnene byttes systematisk om uden konsekvenser 

for kommunikationen, hvad Lenin præcist har udtrykt ved at 

kalde den klassiske psykofysik for en "hieroglyfteori u •
6l ) 

Sansningen blev en mur af ren form mellem verden og menne

ske. 

I næste omgang blev verden så beskrevet ud fra det samme al

fabet (Økologisk) og hele psyken ligeledes (logistisk), ind

til den rene formalisme nåede sit hØjdepunkt i kognitivis

men. 

Verden blev således reduceret til, hvad der kunne "oversæt

tes" til varians er og invarianser i en kompleks struktur af 

sensoriske variable, og tilsvarende blev erkendelsen reduce

ret til en viden om eller en "holden orden på" disse struk

turer. Forståelsen af perceptionsprocessen var på denne måde 

en tro kopi af den forståelse af den videnskabelige erken-

61) V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: Ti
dens Forlag, 1970 (1909), s. 197. 
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delsesproces, der kom til udtryk i idealistisk erkendelses

teori, hvor instrumentalismen med sin opfattelse af begreber 

som "hypotetiske konstruktioner" nok er den variant, der har 

størst betydning i dag. 

Kritikken af de enkelte skoledannelser blev ikke rettet imod 

deres ufuldstændighed, de sider ved sansningen, der ikke 

forklares, eller de forbindelser og sammenhænge, som ikke 

berøres. Selvom studiet af sansningen har den konkrete 

sansning i sin uendelige mangfoldighed som objekt, er det 

klart, at det kun kan danne sig et endeligt og ufuldstændigt 

billede af den, og kun kan fremhæve et begrænset antal lov

mæssigheder. Det er et fælles vilkår for al videnskab. At en 

teori om sansningen således ikke samtidig er en teori for 

den samlede menneskelige erkendelse, er ikke i sig selv no

gen kritik. Hvis en teori fremstilles, som om den rummede en 

sådan fuldstændighed, må det naturligvis kritiseres. Men 

denne kritik er i så fald temmelig banal. 

Det, der imidlertid kan og må kritiseres, er, at en hel del 

af de teorier, der er blevet gennemgået, overgeneraliserer 

deres empiriske fund således, at andre sider ved sansningen 

direkte eller indirekte benægtes. Hvis sansningen virkelig 

er, som den beskrives af disse teorier, så ville den be

grebsmæssige erkendelse være umulig. Teorien om sansningen 

ville ikke kunne sammenbygges med, ville ikke være forenelig 

med, en teori om den begrebsmæssige erkendelse. 

De gennemgåede teorier har således været i åbenlys modstrid 

med den kendsgerning, at vi med hjælp af vore sanser og vo

res tænkning har mulighed for at konstatere, hvad der fak

tisk er tilfældet i vor omverden, og at "hvad der faktisk er 

tilfældet", ikke selv kan reduceres til summen af de senso

riske afgØrelser, vi foretager eller vil kunne foretage for 

at afgøre, hvad der er tilfældet. 
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Mest markant kommer dette til udtryk ved, at de gennemgåede 

teorier de facto benægter vores mulighed for gennem sanserne 

at få viden om enkelt-ting og enkelte begivenheder. Men mere 

alment viser det sig ved, at den kvalitative forskel på dyrs 

og menneskers erkendelse ikke forstås, ligesom de kvalitati

ve forandringer i barnets intellektuelle udvikling og disse 

forandringers objektive betingelser ikke kan bringes på be

greb og derfor ikke kan studeres empirisk. 

Det væsentligste formål med at gennemgå disse perceptions

psykologiske retninger har, som det fremgik af indlednings

kapitlet, været at vise, hvorledes den grundlæggende opfat

telse af forbindelsen mellem menneske og omverden er afgø

rende for enhver psykologisk teoridannelse. 

Dernæst har vi søgt at illustrere, hvorledes en mekanistisk 

opfattelse af forbindelsen mellem menneske og omverden i de 

forskellige teorier, ud over at være indsnævrende for den 

psykologiske forskning, også i sine konsekvenser leder til 

idealistiske og i sidste instans reaktionære menneskeforstå

elser og verdensanskuelser. 

Den mekanistiske opfattelse er en absolutering af visse af 

naturvidenskabens væsentligste forskningsresultater til ene

rådende metodiske grundprincipper eller til udtømmende på

stande om fænomenernes væsen ("ontologisering af metoden"). 

Det gjaldt f.eks. kemiens opdagelse af, at de kemiske stof

fer er en syntese af en endelig mængde uforanderlige elemen

ter (grundstoffer), der affødte en mekanisk analytisk-synte

tisk metode, som vi så overført i den sensoriske psykofysiks 

påstande om sansningens elementer. 

Værdien af den analytisk-syntetiske metode kan naturligvis 

drages lige så lidt i tvivl som de fremragende resultater, 

der er opnået med den af både teoretisk og praktisk art. 

Tværtimod er den en nødvendig bestanddel af enhver videnska

belig bestræbelse overhovedet. vi så da også, at den klassi

ske psykofysik frembragte resultater af utvivlsom værdi. 
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Det, der blev kritiseret i gennemgangen af psykofysikken, 

var da heller ikke den analytisk-syntetiske metode og dens 

resultater, men derimod absoluteringen af de opnåede resul

tater, reduktionen af de studerede fænomener til de fundne 

elementer. 

Det samme gjaldt i fysikken, når f.eks. Newton forklarede 

legemernes interaktion ved at analysere deres bevægelsestil

stand i sted, hastighed og accelleration og deres gensidige 

påvirkning i en kraft med stØrrelse og retning for derefter 

igen ved en syntese af disse elementer at kunne redegØre for 

legemernes faktiske reaktioner. 

Værdien af den newtonske fysiks metoder og resultater er kun 

blevet bekræftet af udviklingen siden Newton. Imidlertid var 

resultaterne af Newtons indsats i flere hundrede år så impo

nerende, at de blev fejlfortolket, absoluteret som udtømmen

de lovene for materiens bevægelser overhovedet. 

Materien skulle da bestå af partikler, hvis eneste væsentli

ge egenskaber var deres (uforanderlige) kraftfelt, deres 

sted, hastighed og accelleration. Alle andre egenskaber var 

blot fremtrædelser for disse bagvedliggende væsentlige egen

skaber. 

Hvis ikke fænomener som f.eks. liv skulle forstås som rene 

tilfældige fremtrædelser, epifænomener, måtte de forklares 

som liggende uden for materien (den livløse materie) selv 

eller som en fremtrædelse for en særlig orden i partiklernes 

bevægelser, der var lagt ned over dem en gang for alle fra 

Guds hånd, og som reproducerede sig i kraft af Newtons love. 

En sådan opfattelse er et udtryk for en mekanicisme, der me

re alment kan udtrykkes ved, at fænomenerne skulle ytre alle 

deres væsentlige egenskaber i en bestemt given forbindelse 

til et andet fænomen. 
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Det skulle derfor være tilstrækkeligt at studere fænomenet 

i en af dets relationer for at få indsigt i dets (begrænse

de) væsen,"hvorudfra dets relationer til andre fænomener så 

skulle kunne forklares ved deduktion. 

Metodisk er de'tte som tidligere nævnt reduktionisme. Som fi

losofi er det metafysik og idealisme. 

Allerede i sit almene udgangspunkt knytter den mekanistiske 

forståelse af forbindelsen mellem menneske og omverden sig 

tæt til idealistiske filosofiske opfattelser. I virkelighe

den drejer det sig om problemer, der er snævert forbundne 

med selve filosofiens grundspØrgsmål. 

For en helt naiv betragtning udgør den menneskelige erken

delse og dens kilder. intet problem. Vi ser verden, som den 

er, og når vi ser den, som vi gør, er det, fordi vi retter 

vore øjne imod den, og fordi den er, som den er. 

En så naiv betragtning er dog nok et fantasifoster. Selv den 

mest umiddelbare praktiske erfaring fortæller os, at verden 

ikke uden videre viser sig for os, som den er. Selv den sø

deste frugt kan være giftig. Selv den bedste iagttagelse 

fortæller os ikke umiddelbart! hvorfor og hvornår dyr og 

planter vokser og trives, og hvornår de rammes af sygdom og 

dØd. 

I fØrste omgang medfØrer denne elementære erfaring en ad

skillelse mellem Væren, det der er, og viden, det vi ved. 

Hermed begynder al filosofi, og allerede herfra skilles van

dene. 

Er væren det primære og bestemmende, eller er det vor viden, 

der bestemmer det værende? Er der noget værende, som vi al-
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drig kan få viden om? Er vore sanser en kilde til viden? Er 

de den eneste kilde? 

I vores sansning kommer vi i direkte kontakt med tingenes og 

stoffernes overflade, men hvorledes forstår vi tingenes dy

bere væsen, der ikke ytrer sig direkte i kontakten med san

seorganerne, og hvorledes forstår vi meningen med, hvad der 

sker omkring os? Kan det tænkes, at vi kan arve nogle for

ståelsesformer, nogle byggestene til forestillinger og be

greber, som gør, at vi kan forstå den komplicerede verden, 

vi lever i? 

Dette er filosofiske spørgsmål, hvoraf det første om forhol

det mellem væren og viden, eller i en anden formulering for

holdet mellem materie og bevidsthed, er det mest grundlæg

gende og skiller materialisme og idealisme. 

Det er ikke meningen her at skrive filosofihistorie. 

De nedenfor præsenterede filosofiske standpunkter er derfor 

skematiserede og principielle udgaver af de standpunkter, 

der virkelig har optrådt i historien. 

Fælles for de opfattelser, der skal omtales her, er en opde

ling af det værende i den del, der fremtræder for os gennem 

vore sanser, og den del, der ikke gør det. Dernæst at opfat

telserne støtter sig på en teQri om sansernes virkemåde. Og 

endelig, at der ses en afstand mellem sansernes formodede 

simple virkemåde, og så den komplicerede begrebslige erken

delse. En afstand, der på den ene eller anden måde udgør et 

problem, og hvis forståelse er den praktiske kerne i de fi

losofiske teorier om erkendelsen. 

Men vi skal også se, at der foreslås vidt forskellige lØs

ninger på problemet, og lØsninger, hvis praktiske konsekven

ser er meget forskellige. 
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LØsningerne deler sig dog i to adskilte hovedgrupper ud fra, 

hvorledes selve grund spørgsmålet om forholdet mellem materie 

og bevidsthed besvares, nemlig en materialistisk besvarelse, 

der hævder materien som det primære og ser bevidstheden som 

afledt heraf, og en idealistisk, der hævder bevidsthedens 

primære og uafhængige status. 

Det er dog kun materialismen, der direkte og eksplicit be

svarer filosofiens grundspØrgsmål. I de fleste '.ldgaver af i

dealismen er det først efter en analyse af anskuelserne, at 

det idealistiske standpunkt fremtræder klart. 

De problemer, der afføder idealistiske løsninger, er reelle 

nok. Det er virkelig et problem at forstå menneskenes kom

plicerede begreber som afledt af materien gennem en sanse

lig-praktisk virksomhed. Det materialistiske standpunkt har 

kun ryddet de principielle forhindringer af vejen, men har 

næppe endnu affødt en fuldt tilfredsstillende videnskabelig 

forklaring 'på afledningsforholdet • 

Mindst lige så vanskeligt er det for mange videnskabeligt 

arbejdende mennesker at forstå deres videnskabelige begreber 

og kategorier som afledt af materien og den sanseligt-prak

tiske virksomhed. 

Mange videnskabsmænd (især inden for naturvidenskaberne) er 

ganske vist i deres arbejde spontane materialister, fordi 

materialismen bedst sammenfatter de metoder, der viser sig 

effektive i forskningsprocessen. Men de er dog sjældent kon

sekvente materialister, og formulerer sig ofte idealistisk, 

når de skal reflektere over deres videnskabelige aktivitet, 

netop fordi det er så vanskeligt at forstå selve de viden

skabelige begrebers og kategoriers oprindelse (genese). 

Det nemmeste er at opfatte disse begreber blot som former 

givet forud for de studerede fænomener, altså som en statisk 

ramme, hvori de foranderlige fænomener udfolder sig. 
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Dette er kernen i en metafysisk eller mekanistisk opfattel

se. 

Den mekanistiske opfattelse forstår som sagt fænomenerne in

den for en statisk, afsluttet ramme af kategorier. 

Standpunktet har derved stået i et vist modsætningsforhold 

til mere eksplicitte idealistiske standpunkter, der direkte 

henviser til aktivt og uafhængigt virkende ideelle princip

per, og er derfor også i dette modsætningsforhold blevet 

kaldt "mekanisk materialisme" (til forskel fra den egentlige 

materialisme, den "dialektiske materialisme") og har spillet 

en relativt progressiv rolle i opgøret med direkte religiøse 

standpunkter. 

Idealismen har antaget utallige former. Men det er især de 

mekanistiske varianter, der har spillet en rolle for psyko

logiens udvikling udspringende fra sansefysiologien, bl.a. 

fordi fysiologien selv overvejende er blevet forstået meka

nistisk. 

Idet mekanicismen forbinder sig med psykologien, bliver den 

dog ofte igen mere eksplicit idealistisk, fordi de apriori

ske kategorier nu direkte forankres i de subjektive oplevel

ser, som vi også så det i perceptionspsykologien. Det var 

f.eks., hvad der skete i "elementpsykologien". 

Men som sagt og demonstreret flere gange er den mekanistiske 

opfattelse i strid med ganske almindelige erfaringer angåen

de den menneskelige begrebsmæssige erkendelses resultater og 

virkemåde. Den giver derfor anledning til diverse tlrednings

forsøg", der skal ophæve den mekanistiske opfattelses be

grænsninger ved at supplere den med forskellige endnu mere 

eksplicit idealistiske standpunkter end det blot mekanisti

ske. 
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Utilstrækkeligheden i det ene idealistiske standpunkt repro

ducerer altid hurtigt det næste, der kun ved en overfladisk 

betragtning er det fØrstes modpol. 

Ved i princippet at reducere menneskets erfaringer, dets 

kontakt med verden, til fastlagte sensoriske kategorier, 

fremtvang de mekanistiske perceptionspsykologiske teorier 

som reaktion en forståelse af den menneskelige erkendelse og 

de menneskelige begreber som havende principielt andre kil

der end erfaringen. 

Vi så det i gestaltpsykologiens påstand om aprioriske psyki

ske organisationsprincipper, i "new look lt psykologiens påstande 

om ideosynkratiske eller biologisk funderede dynamiske prin

cipper og i den logistiske udformning af kognitivismen. 

Vi så også, hvorledes de forskellige skoler i de almene kon

klusioner, de enten selv drog, eller som de fremtvang, re

producerede klassiske idealistiske filosofiske positioner, 

hvor især den agnosticistiske konsekvens blev fremhævet. 

Hvis agnosticismen skal overvindes inden for en idealistisk 

forståelse, er den eneste mulighed imidlertid en objektiv 

idealisme, en begrebsrealisme, der påstår, at vi direkte og 

uden om vores sansemæssige erfaring "skuer" de objektive be

greber, de aktive ideelle principper bag tingenes sanselige 

fremtræden. 

Også den kritik af kognitivismen, som er formuleret i dette 

kapitel, kunne en sådan objektiv idealisme svare på ved at 

påstå, at vi direkte og uden om de sensoriske kategorier 

"skuede" enkelttingene, begrebernes paradigmer. 

Når et sådant udgangspunkt alligevel er utilstrækkeligt, 

hænger det sammen med de almene indvendinger imod idealismen 

i det hele taget. 
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Et idealistisk standpunkt lader visse ideelle størrelser - i 

dette tilfælde de objektive "begreber" og deres subjektive 

"genspejlinger" - have en uafhængig status i forhold til den 

øvrige materie. De afsondres derfor fra det, der i virkelig

heden er begrebernes objektive betingelser. Derved afsondres 

de fra den faktiske historiske udvikling, såvel artshistori

en, samfundshistorien som den individuelle udviklingshisto

rie, og de afsondres fra enhver mulighed for videnskabelig 

forklaring, der nØdvendigvis må henvise til de objektive be

tingelser. 

Endelig afsondres de ideelle størrelser som fØlge heraf fra 

at være genstand for menneskenes bevidste praktiske virksom

hed; de afsondres fra enhver bevidst forandring, med mindre 

man antager muligheden for direkte influens uden om materi

en. Al praktisk erfaring modsiger denne mulighed. Men man må 

dog indrømme den en vis sejlivethed som udbredt ideologi. 

Når det i dette skrift flere steder påstås, at idealistiske 

standpunkter i deres konsekvenser er reaktionære m.v., så 

ligger der heri blot en nøgtern konstatering af, at disse 

standpunkter rent faktisk direkte eller indirekte understøt

ter reaktionære kræfter og udnyttes af disse. Der ligger 

derimod ikke en påstand om, at indehaverne af idealistiske 

standpunkter nødvendigvis nærer noget Ønske om at understøt

te reaktionære kræfter, eller at de er sig bevidste, at de 

gør det. Indehaverne af idealistiske standpunkter behØver 

hverken at have ond vilje (pleje særinteresser) eller at væ

re naive. Det er ofte meget vanskeligt at gennemskue idea

lismen i et standpunkt; og ingen - heller ikke erklærede 

materialister - kan formentlig sige sig fri for idealistiske 

momenter i deres videnskabelige arbejde. 

Materialismen adskiller sig afgørende fra alle disse 'udgaver 

af idealismen. 
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Enkelte elementer i materialismen kan være sammenfaldende 

med enkeltelementer i den ene eller anden udgave af idealis

men. Alligevel er den ikke blot en ny idealisme eller en 

mellemting mellem eller "syntese" af idealistiske standpunk

ter. 62 ) 

AfgØrende for materialismens stilling til alle filosofiske 

enkeltspørgsmål er en konsekvent gennemførelse af det stand

punkt, at der eksisterer en materiel virkelighed, der er u

endelig i sine egenskaber, i evig forandring, og hvis dele 

er i universel vekselvirkning. Der findes kun en materie, 

der efter de betingelser, hvorunder dens dele eksisterer, 

antager forskellige former. I nye forbindelser ytrer materi

en nye egenskaber. 

Det psykiske, og specielt bevidstheden, er ingen undtagelse 

herfra, men anskues som en egenskab ved den højest organise

rede kendte form for materie, nemlig den menneskelige. I 

mennesket bliver materien sig selv bevidst. 

Det materialistiske standpunkt understøttes af den samlede 

sum af erfaringer, som menneskene har gjort i deres prakti

ske og videnskabelige virksomhed. Materialismen afviser en

hver form for apriorisme, altså at der forud for materien 

skulle findes særlige love, principper, former eller ideer, 

som skulle ytre sig i materien. 

"Det ideelle" afvises ikke, men ses som et særegent træk ved 

den afbildning, som kan ske i den menneskelige bevidsthed 

eller formidlet af den menneskelige bevidsthed i sprog, 

tegn, figurer, en afbildning, hvor den konkrete materielle 

verdens foranderlige uendelighed afbildes i en adskilt mæng

de former. 

62) F.eks. en syntese af positivisme (empirisme) og hermeneutik 
(rationalisme). s~ledes som det ofte fremstilles. 
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Den ideelle side af menneskets virksomhed er en livsnødven

dighed, en egenskab ved materien, afledt af de betingelser, 

hvorunder mennesket som materie har udviklet sig. 

Det menneskelige sanseapparat ses heller ikke som noget a

priorisk givet, men, som alt andet, som noget der må forstås 

i sin udvikling, i sin mangfoldighed og ud fra sine betin

gelser. 

Sansningen anskues ikke alene som formidler af omverdenens 

virkninger på mennesket, altså som modtagere eller som re

ceptorer. Tværtimod anskues sansningen som en nødvendig del 

af menneskenes aktive virksomhed rettet mod omverdenens gen

stande, altså som et nØdvendigt moment i menneskenes sanse

ligt-praktiske virksomhed. Den virksomhed, der er indholdet 

i menneskets særegne forbindelse med omverdenen. 

I princippet kan ethvert fænomen i verden direkte eller for

midlet via vekselvirkning med andre fænomener gøres til gen

stand for vor erkendelse via vore sanser. 

En principiel adskillelse af virkeligheden i en del, der 

vekselvirker med vore sanser, og en anden bagvedliggende u

tilgængelig del afvises derfor. 

Visse fænomener i verden er imidlertid mere umiddelbart i 

vekselvirkning med sanserne end andre, og desuden vil der 

altid på ethvert trin i erkendelsen være visse sider eller 

dele af virkeligheden, der endnu ikke er erkendte, men dog 

væsentlige for andre fænomener, og i den forstand "bagved

liggende" . 

Materialismen regner derfor ikke som de fleste udgaver af 

idealismen med en skarp adskillelse mellem "fremtrædelsen og 

uvæsen", men derimod en relativ, og foranderlig med erken

,delsens fremadskriden. 
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Det følger af det ovenstående, at materialismens teori for 

erkendelsens fremadskriden ikke er aprioristisk, rationali

stisk. Men også at den ikke er empiristisk. En mekanisk sam

menfØjning af uafhængige sansninger vil ikke kunne medføre 

en sand erkendelse af de omverdensforhold, der ikke selv di

rekte, men kun indirekte gennem fænomenernes lovmæssige og 

universelle vekselvirkning, står i forbindelse med sanserne. 

på trods af sit principielt korrekte udgangspunkt og sin 

konsekvente afvisning af idealismen, står materialismen også 

over for det problem at forklare det (nu ganske vist relati

ve og foranderlige) svælg, der er mellem sansningen og den 

komplicerede begrebsmæssige erkendelse af omverdensforhold, 

der ikke umiddelbart vekselvirker med sanserne. Hvorledes 

opbygges denne erkendelse, når det ikke foregår mekanisk, 

som empiristerne påstod, og ikke efter aprioriske princip

per, som rationalisterne hævdede, og heller ikke ved en "o

versanselig" afspejling, som realisterne hævdede? 

Hvor kommer vore begreber fra ifØlge materialismen? 

Materialismens klassikere har ikke noget umiddelbart svar 

herpå udover, at hele den hidtidige verdenshistorie viser, 

at vore begreber er et produkt af vores praktisk-sanselige 

virksomhed, og at de afspejler sider ved virkeligheden, hvis 

sandhed stadig uddybes og afprøves igennem de praktiske re

sultater af vores virksomhed. 

Dette er på mange måder et ufuldstændigt svar. Til gengæld 

åbner det en mulighed for en empirisk undersøgelse af erken

delsen, som idealismen i kraft af sine formelt fuldstændige, 

men altså forkerte, svar havde udelukket. 

I det hele taget er det denne åbenhed, der er materialismens 

praktisk-heuristiske force over for idealismen, på trods af 

visse populære forest.illinger om det modsatte. 

Dens teoretiske force er dens sandhed. 





KAPITEL III 

RUBINSTEINS UDGANGSPUNKT I EN "DIALEKTISK DETERMINISMEn 

Den fØrste opgave for en materialistisk psykologi er at "væ

sensbestemme" det psykiske, forklare, hvad det er for en 

særlig egenskab ved materien, det psykiske udgør, og at fin

de 

det psykiskes plads i den almene sammenhæng i den materielle 
verdens fænomener. l ) 

Således formulerer den sovjetiske filosof og psykolog S.L. 

Rubinstein (1889-1960) det overordnede program for sit fi

losofiske hovedværk: lIVæren og bevidsthed". 

Rubinsteins udgangspunkt er den dialektiske materialisme i 

den udformning, som den har fået med Marx, Engels og Lenin. 

I "Materialisme og Empiriokriticisme,,2) havde Lenin forkla

ret de almene materialistiske principper således, at han 

fortolkede den egenskab ved den uudtømmelige materie at ud

vise nye egenskaber i nye forbindelser som, at enhver del af 

materien genspejlede de dele af materien, som den vekselvir

kede med, altså som et alment "genspejlingsprincip" i natu

ren. 

1) 

2) 

S.L. Rubinstein: Væren og bevidsthed. København: Gyldendal, 
1976, s. 9 (russisk udgave, 1957). 

V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970 (russisk udgave, 1909). 
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Lenin tilsluttede sig med Diderots ord 

Ilden simple antagelse, som forklarer alt, nemlig at evnen til 
at sanse er en almen egenskab ved materien eller et produkt 
af dens organisationII, (.21:' dt. s. 22). 

Lenin påstod således! at 

"i fundamentet for selve'materiens bygning" kan man kun for
mode eksistensen af 8n evne, der er analog med sansningen 
(EP..- cit. s. 30. min korri.gerede oversættelse), 

og at det vil være 

logisk at antage, at hele materien besidder en egenskab, som 
i sit væsen er beslægtet med sansningen, genspejlingen feller 
"genspejlingsegenskabenH

] (op. dt. s. 72, min korrigerede o-
versættelse). -- ---

Lenin hævdede videre, at menneskets psykiske genspejling må 

ses som et særtilfælde og et produkt af denne almene gen

spejlingsegenskab, at den er afledt og determineret af den 

materielle vekselvirkning mellem menneske og omverden, og at 

den er den højeste form for genspejling karakteriseret ved 

at være en subjektiv, ideel genspejling af den objektive, 

materielle og uafhængigt eksisterende realitet, en genspej

ling, for hvilken ingen del eller side af materien er prin

cipielt utilgængelig, og som bevæger sig mod større og stør

re sandhed eller overensstemmelse med denne objektive reali

tet. 

Dette er også Rubinsteins erklærede udgangspunkt. Og i rela

tion til spørgsmålet om etableringen af en materialistisk 

psykologi ser han helt korrekt hovedmodsætningen mellem sit 

eget udgangspunkt og den traditionelle borgerlige psykologi 

i denne sidstes mekanistiske determinationsforståelse, altså 

netop i mekanicismen, som vi har beskæftiget os med i forri

ge kapitel. 

Heroverfor fremhæver han så sin egen dialektiske determinis

me, som han begrunder i sit almene dialektisk materialisti

ske Udgangspunkt, og som har karakter af en fortolkning af 

det almene genspejlingsprincip. 
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Som vi skal se, er Rubinsteins fortolkning imidlertid ukor

rekt og er i sin kerne en reproduktion af den mekaniske de

terminisme. 

Dette hænger snævert sammen med Rubinsteins utilstrækkelige 

bestemmelse af det særegne ved menneskets vekselvirkning med 

omverdenen. 

IfØlge Marx
3

) er det netop det særegne ved denne vekselvirk

ning som en praktisk-sanselig virksomhed, hvoraf den subjek

tive genspejlings særlige ideelle og sande karakter er af

ledt. 

Hos RUbinstein bliver det omvendt disse afledte resultater 

af menneskets særlige vekselvirkning med omverdenen, hvoraf 

det særlige ved vekselvirkningen nu skal afledes og forbin

des med en mekanisk forståelse af vekselvirkningens almene 

natur. 4 ) 

Denne forbindelse kan kun etableres ved et tilbagefald til 

apriorismen , og vi ser da til sidst, hvorledes Rubinstein 

mod sin vilje og sit vidende havner i en aprioristisk posi

tion. 

Men lad os nu ikke foregribe konklusionen, og lad os først 

se på Rubinsteins redegØrelse for sit dialektiske determi

nismeprincip! 

3) 

4) 

Jir. f.eks. Marx: Teser om Feuerbach. I: Marx & Engels: Ud
valgte skrifter II. København: Forlaget Tiden, 1971, s. 401-
3. Marx: Økonomi og Filosofi. København: Gyldendal, 1956, s. 
91-93; Marx/Engels: Werke l. s. 5-7. 

Hele den marxistiske antropologi erstattes derved med et par 
filosofiske eller erkendelsesteoretiske kategorier. 
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Rubinstein tildeler dette dialektiske determinismeprincip 

den mest centrale rolle som udgangspunkt for den psykologi

ske videnskab: 

Anvendelsen af det deterministiske princip i dialektisk
materialistisk forstand på hjernens psykiske virksomhed er 
således det fælles udgangspunkt både for refleksteorien, som 
læren om den psykiske virksomheds naturlige oprindelse, og 
for genspejlingsteorien, der bestemmer erkendelsesforholdet 
til den objektive virkelighed. (Væren og bevidsthed, s. 16). 

Den dialektiske determinisme er et princip for fænomenernes 

almene vekselvirkning og genspejling: 

Alle fænomener i verden er indbyrdes sammenhængende. Enhver 
virkning er en vekselvirkning, enhver ændring af et fænomen 
genspejles på alle andre og er selvet svar på en ændring af 
andre fænomener, der. påvirker det første. Enhver ydre påvirk
ning påvirkes selv af de indre egenskaber i det legeme eller 
fænomen, som udsættes for den ydre påvirkning. I denne for
stand er enhver vekselvirkning en. genspejling af nogle fæno
mener gennem andre. (loc. cit.). 

Rubinstein opsummerer selv den dialektiske materialismes de

terminismeprincip med formuleringen: 

Ydre årsager virker gennem indre betingelser (op. cit. 
s. 15, 42). 

Det er dog vigtigt at fastholde, at bag denne besnærende 

korte formulering skjuler der sig to modsatrettede påstande. 

Nemlig for det fØrste, at 

Ydre påvirkninger er betingende for fænomenernes indre natur 
og bliver på en måde opbevaret i denne. Alle de genstande, 
der påvirker et fænomen, "repræsenterestl, genspejles i fæno
menet netop ved påvirkningerne på dette. Ethvert fænomen er i 
en vis forstand "universets spejl og ekko" (5.:.P.' dt. s. 16). 

Virkningen indeholder så at sige årsagen i sig og muliggØr 

en reproduktion af årsagen. Men for det andet er 

Resultatet af en eller anden påvirkning af et fænomen 
samtidig betinget af dettes indre natur. Fænomenernes indre 
udgør det "prisme", gennem hvilke nogle genstande "brydes", 
genspejles i andre. Cloe. cit.). 

Virkningen er altså ikke identisk med årsagen, men er også 

betinget af det påvirkedes "indre betingelser". Hvor den 

første påstand udtrykker en lighed mellem årsag og virkning, 
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udtrykker den anden en ulighed. Samtidig optræder "fænome

nernes indre" i første påstand som betinget af de ydre på

virkninger, og i den anden påstand som en betingelse for 

disses virkning. Det er klart, at hvis man vælger sig et ek

sempel til illustration af de to almene påstande, hvor den 

ydre påvirkning er den samme i begge tilfælde, og hvor fæno

menets indre er det samme, så vil man stå over for en uløse

lig modsigelse. Hen spørgsmålet er, om der også er en ulØse

lig modsigelse mellem de to påstande som almene påstande. 

Det er også klart, at hvis de indre tilstande, der tænkes på 

i den fØrste almene påstand, er en helt anden mængde eller 

er af en helt anden natur end dem, der tænkes på i den sid

ste, så ville der ikke være nogen modsigelse. Da ville alle 

fænomener have en type indre natur, der var helt uafhængig 

af ydre påvirkninger, f.eks. en indre struktur, og en anden 

type indre natur, som afhang af de ydre påvirkninger, altså 

mere foranderlige tilstande el.lign. En sådan udlægning af 

Rubinsteins standpunkt kan være fristende, når man kan læse, 

at de 

indre betingelser, der fremtræder som grundlaget for det giv
ne fænomens (legemes osv) rtreaktioner" på ydre påvirkninger, 
dets forandringer under vekselvirkningen med andre fænomener, 
udgør netop fænomenets videnskabeligt udtrykte "væsen". "Væ
sen" er det indre grundlag, gennem hvilket alle ydre påvirk
ninger af fænomenets brydes, og som lovmæssigt betinger på
virkningernes effekt. (op. dt. s. 122). 

Hvis vi her opfatter "væsenet H som en del af fænomenerne, 

der ikke selv kan forandres gennem vekselvirkning, så nærmer 

vi os en metafysisk forståelse af fænomenernes væsen som e

vigt uforanderligt og af lovmæssighederne som principper, 

der gælder forud for den konkrete materie, og som ikke er 

betinget af materien selv i sin foranderlighed, altså en 

slags "essentialisme". 

Det ser dog snarere ud til, at "væsenet" for Rubinstein er 

en relativ bestemmelse, en betegnelse for den del af et fæ

nomens "indre", der i forhold til en given vekselvirkning 
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selv er relativt uforandret og derfor virker betingende på 

fænomenets reaktioner i vekselvirkningsprocessen, men som 

alligevel kan være et resultat af andre, evt~ tidligere, 

vekselvirkninger. Denne opfattelse støttes af følgende pas

sage: 

Refleksteorien for hjernevirksomheden, der bygger på den dia
lektiske materialismes metodologiske grundlag, er et konkret 
udtryk for den almene tese, der udtrykker, at enhver virkning 
er en vekselvirkning, at enhver påvirkning også afhænger af 
det, som påvirkes, og at alle ydre årsager og alle ydre be
tingelser virker gennem indre betingelser. Dette er den ægte 
opfattelse af refleks teoriens determinisme. 

Hjernens virksomhed, og herunder også dens psykiske virksom
hed, skyldes i sidste instans ydre påvirkninger. Afhængighe
den mellem en ydre "stimulus" og en reaktion er imidlertid 
ikke af simpel mekanisk art. Reaktionens afhængighed af en 
ydre påvirkning formidles af de indre betingelser. (Selve 
disse indre betingelser dannes som resultat af ydre påvirk
ninger. Determinismen i dialektisk forstand optræder således 
samtidig som historisme: den hævder, at enhver momentan på
virknings effekt afhænger af de påvirkninger, organismen har 
været udsat for fØr, at hele historien for det givne individ 
og for den art, som dette tilhØrer) (op. cit. s. 164). 

Det sidste lægger op til en forståelse af det tlindre" som en 

uendelig række af bagved hinanden liggende "væsener tl
, som 

samtidig udgør Rubinsteins forståelse af materiens "uudtøm

melighed u
• 

Dette kunne efter sit pålydende være en overskridelse af me

kanicismens lukkede og evige kategorisystem. Men som Rubin

stein udnytter sin erklærede dialektiske determinisme, er 

det de facto de elementer i den, som falder sammen med meka

nicismen, der får betydning for hans teori. 

Det hjælper ikke, at fænomenernes "indre" forstås som betin

get, uendeligt og uudtømmeligt, hvis selve den vekselvirk

ning, der forbinder fænomenerne, forstås mekanisk. 

L.ad os først se på Rubinsteins basale påstand om veksel virk

ning, nemlig at "ydre årsager virker gennem indre betingel

ser", og de hermed forbundne påstande om, at enhver virkning 
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er en vekselvirkning, og at alle fænomener indgår i en uni

versel vekselvirkning. 

Der er umiddelbart intet i disse påstande, som overskrider 

en mekanisk naturforståelse. vi kan illustrere dette ved at 

påvise, hvorledes alle påstandene finder fuld anvendelse al

lerede i absoluteringen af den klassiske, newton ske mekani

ske fysik, med dens forståelse af partikler og legemer og 

disses vekselvirkninger som fuldt analyserbare i et endeligt 

sæt parametre. 

F.eks. er den acceleration (virkning), som en given kraft 

(ydre årsag) fremkalder i et legeme, afhængig af legemets 

masse (indre betingelse). 

Loven om aktion og reaktion påstår direkte, at enhver virk

ning er en vekselvirkning. 

Og loven om den uendelige udbredelse af partiklernes kraft

felter (f.eks. tyngde) er samtidig en påstand om alle lege

mers og partiklers universelle vekselvirkning. 

Alle Rubinsteins principielle påstande om vekselvirkning er 

fuldt forenelige med en forståelse af fænomenernes forbin

delse som udtømt i et sæt ydre årsager og et sæt indre be

tingelser, hvis produkt er forbindelsens virkning. 

FØrst i det øjeblik, forholdet mellem forbindelse og fænomen 

er "vendt om", kan vi nærme os en overskridelse af mekani

cismen. 

Det er denne "omvending", der ligger i påstanden om, at fæ

nomenerne ytrer nye egenskaber i nye forbindelser. 

Rubinstein foretager tilsyneladende selv denne omvending, 

idet han ganske rigtigt siger: 
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Psykiske fænomener er som alle andre fænomener forbundne med 
alle livsfænomener~ med alle sider og egenskaber ved den ma
terielle verden. De fremtræder med forskell ig kval itet i 
forskellige forbindelser: f.eks. som reflektorisk. hØjere 
nervevirksomhed, som det ideale i modsætning til det materi
elle eller som det subjektive i modsætning til det objektive. 
Skal det psykiskes natur afdækkes alsidigt og rigtigt, må man 
ikke tage udgangspunkt i en abstrakt, almen opfattelse af det 
psykiske, der fra starten ensidigt fikserer det psykiske i 
den egenskab, i hvilken det fremtræder i et af de forhold, 
hvori det indgår (f.eks. som det ideale over for det materi
elle eller som det subjektive over for det objektive). Man må 
foretage et konkret studium af de psykiske fænomener i alle 
de væsentlige forbindelser, de indgår i (direkte eller for
midlet), udrede deres forskellige karakteristika og sammen
stille disse karakteristika i overensstemmelse med den objek
tive logik i de forbindelser og forhold, i hvilke hvert af 
dem indgår. Dette er udgangspunktet for en ægte videnskabelig 
undersøgelse, det eneste udgangspunkt, der gør det muligt at 
overvinde forskellige vilkårligt ensidige "synspunkter". 
(op. cit. s. 10). . 

Imidlertid følger han ikke det her fremlagte program for "et 

konkret studium af de psykiske fænomener i alle de væsentli

ge forbindelser, de indgår i", idet han de facto ikke tager 

udgangspunkt i selve forbindelserne mellem menneske og om

verden, den konkrete vekselvirkning, men derimod på forhånd 

udleder forbindelsen gennem bestemmelse af de træk ved det 

psykiske, der skal fremtræde i den, nemlig det psykiske som 

subjektivt, ideelt, sandt genspejlende og som reflektorisk 

hjernevirksomhed. 

Rubinstein bestemmer ganske vist ikke det psykiske "ensi

digt" i "et af de forhold, hvori det indgår", men altså sna

rere ntre-fire-sidigt", hvilket dog ikke er nok til at over

vinde en "abstrakt almen opfattelse af det psykiske". 

Selve den basale sanselige vekselvirkning mellem menneske og 

omverden forstår Rubinstein mekanisk, receptorisk og ikke 

som et moment ved menneskets sanseligt-praktiske virksomhed. 

Den aktive side ved denne vekselvirkning, hvorved mennesket 

aktivt forbinder sig med konkrete genstande, der determine

nerer virksomheden, negligeres på bekostning af den passive, 

receptoriske side af vekselvirkningen. 
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Når Rubinstein derfor karakteriserer menneskets særlige re

lation til omverdenen med erkendelsesteoretiske kategorier, 

foretager han dermed netop en principiel erkendelsesteore

tisk klassifikation af relationen, men præsterer ikke en 

forståelse af de praktisk virksomme principper i menneskets 

faktiske erkendelsesvirksomhed, hvilket ville være det nØd

vendige for en videnskabelig psykologi,S) 

5) Erkendelsesteori som en del af filosofien omhandler de mest 
almene spørgsmål og påstande angående den menneskelige erken
delse og dens muligheder, f.eks. spørgsmål om, hvad der skal 
forstås ved erfaring, viden og sandhed. 

Erkendelsesteori må forstås som en generalisation af den ind
sigt og de spørgsmål vedrØrende den menneskelige erkendelse, 
som opstår i det praktiske liv og i de forskellige videnska
ber. 

Erkendelsesteori er altså ikke udelukkende knyttet til psyko
logien blandt enkeltvidenskaberne. Men der må bestå en over
ensstennnelse, en korrespondens, mellem erkendelsesteoretiske 
og psykologiske påstande om den menneskelige erkendelse, li
gesom der naturligvis må være korrespondens mellem de erken
delsesteoretiske påstande og alle andre videnskabers påstande 
- og mellem disse indbyrdes, for så vidt alle påstandene re
fererer til den samme materielle virkelighed. 

Det er derfor fuldt legitimt, at Rubinstein bruger erkendel
sesteoretiske ræsonnementer i sin kritik af psykologiske på
stande og opfattelser, der strider imod velunderbyggede er
kendelsesteoretiske indsigter. Den samme metode er i øvrigt i 
vid udstrækning anvendt i nærværende arbejde. Dertil kommer, 
at for s.ll vidt erkendelsesteori ikke opfattes som en aprio
risk videnskabelig disciplin, men netop som en generalisation 
af enkeltvidenskabernes - herunder psykologiens - indsigter 
og spørgsmål, kan der ikke bestå en skarp og uforanderlig 
grænse mellem psykologien og erkendelsesteorien. 

Erkendelsesteoretiske diskussioner og begreber er altså ikke 
blot berettigede, men også nØdvendige i en psykologisk under
søgelse af den menneskelige erkendelse. 

Men ved netop at være generalisationer, der intenderer en ab
straktion fra enkeltvidenskabernes særlige problemer, er det 
lige så klart, at de erkendelsesteoretiske diskussioner ikke 
er tilstrækkelige til besvarelsen af et spørgsmål, der er 
specifikt for enkeltvidenskaben psykologi, hvor alment det så 
i øvrigt er. 

forts. 
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RUBINSTEINS BESTEMMELSE AF DEN SÆRLIGE MENNESKELIGE PSYKE 

Rubinstein stiller sig spørgsmålet om, hvad der er det sær

lige ved menneskets forbindelse til omverdenen, som den yt

rer sig i den psykiske genspejling: 

De psykiske fænomener opstår på det punkt i hjernerefleks
virksomheden (under differentiation af stimuli), hvor sanse
fornemmelserne fremkommer, og hvor den heri genspejlede sti
mulus fremtræder som objekt. Netop her findes "springet", 
overgangen til de psykiske fænomener. Og netop derfor bestem
mer det gnoseologiske forhold til objektet den grundlæggende 
"ontologiske!! karakteristik af det psykiske. (Væren og be
vidsthed, s. 12). 

Denne særligt menneskelige "gnoseologiske" (erkendelsesmæs

sige) relation er ikke blot kendetegnet ved, at den "gen

spejlede stimulus fremtræder som objekt". Der er ikke hos 

Rubinstein tale om en selvstændig forbindelser en "direkte 

skue n" eller lignende, som vi mØder i den objektivt ideali

stiske realisme. Tværtimod kan den gnoseologiske forbindelse 

kun realiseres af den refleksologiske forbindelse, som igen 

kun kan realiseres som formidlende den gnoseologiske forbin

delse. 

Den psykiske virksomhed er en funktion af hjernen og en gen
spejling af den ydre verden, fordi selve hjernevirksomheden 
er en refleksvirksomhed, betinget af den ydre verdens påvirk
ning. Hjernens psykiske virksomhed kan kun være en genspej
ling af verden, for så vidt som den har reflektorisk karak
ter, og for så vidt som de psykiske fænomener i selve deres 
opståen bestemmes gennem påvirkning fra de ting, som de er en 
genspejling af. (op. s. l1). 

På den anden side er den gnoseologiske og den refleksologi

ske forbindelse ikke identiske. 

Note 5) fortsat 

Erkendelsesteorien kan give en almen, kategorial bestemmelse 
af det erkendende menneskelige subjekt og dets forbindelse 
til erkendelsens genstand. Men en bestemmelse af forbindel
sens og subjektets konkrete og specifikke karakter, som ud
gangspunkt for en positiv og kvantitativ C'genetisk") under
søgelse af forbindelsens og subjektets indre og ydre betin
gelser, det er et projekt, der ikke kan gennemføres på erken
delsesteoriens abstraktionsniveau. 
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Den refleks teoretiske opfattelse af den psykiske virksomhed 
bestemmer de psykiske fænomeners naturlige opståen - det er
kendelsesteoretiske forhold til den objektive virkelighed be
stemmer deres "væsen". (.2.E.' cit. s. '12, mine understregnin
ger). 

Selve den gnoseologiske forbindelses karakter er indholdet 

i, hvad Rubinstein kalder "genspejlingsteorien tl i betydnin

gen en teori for den menneskelige erkendelses væsen. Om den

ne genspejlingsteori siger Rubinstein: 

Det, der fornemmes og iagttages, er ikke fornemmelser og i
agttagelser •..• men ting og fænomener i den materielle ver
den. (ER' dt. s. 14). 

Erkendelsens objekt er altså ikke fornemmelserne og iagtta

gelserne, men objekterne i den ydre verden. Fornemmelserne 

og iagttagelserne er ikke identiske med objekterne, genstan

dene selv, men er 

billeder af genstanden (loc. ). 

hvilket vil sige, at de er afhængige af, afledte af genstan

den, men ikke selv er genstande, ikke har nogen selvstændig 

eksistens. 

Erkendelsen retter sig altså ikke mod sansningerne, men ret

ter sig igennem sansningen mod selve verden. Det, vi ser, 

det, vi ved noget om, er ikke sansninger, men selve verden. 

Men samtidig er vores viden ikke identisk med verden. Den er 

afledt af den, er en afbildning. 

Vi får altså her at vide, at fornemmelserne og sansningerne 

ikke er identiske med omverdenens objekter, således som det 

blev hævdet af empirister eller subjektive idealister, men 

er genspejling, billeder af objekterne. Hjerneprocesserne er 

heller ikke identiske med omverdenens objekter, men genspej

ler dem. 

Både sansningerne, fornemmelserne, hjernevirksomheden, det 

psykiske har sin årsag i omverdenen, men er ikke selv iden-



- 166 -

tisk med årsagen. Men i selve årsagsforbindelsen ligger dog, 

at det psykiske heller ikke har andre kilder end den ydre 

omverden. Rubinstein anvender her sit generelle metodiske 

princip, at ydre årsager virker gennem indre betingelser, 

der igen har ydre årsager, der virker gennem indre betingel-

ser osv. 

I denne forstand er det ikke svært at forstå, hvad der menes 

med, at det psykiske m.v. er en genspejling, et billede, en 

afbildning osv. Men samtidig er det jo en karakteristik, der 

kan anvendes på enhver virkning overhovedet, således at vi 

ikke er kommet meget længere, hvad angår spørgsmålet om, 

hvad der er det særlige ved det psykiske, hvad der adskiller 

det psykiskes gnoseologiske relation til verden som en vek

selvirkning fra hjernens refleksologiske virksomhed osv. 

Måske kan vi hente hjælp fra følgende formulering hos Rubin

stein: 

Det almene princip om fænomenernes indbyrdes afhængighed rea
liseres i forskelligartede former, svarende til de veksel vir
kende fænomeners mangeartede natur. I den forskellige karak
ter af lovmæssighederne i hvert fænomenområde udtrykkes de 
specifikke forskelle i den til de givne fænomener hØrende 
genspejling. Fra trin til trin ændres forholdene mellem de 
ydre påvirkninger og de indre betingelser, gennem hvilke de 
førstnævnte genspejles. Jo "hØjere" vi hæver os - fra den u
organiske natur til den organiske, fra de levende organismer 
til mennesket - jo mere kompliceret bliver fænomenernes indre 
natur, og jo større bliver de indre betingelsers betydning i 
forhold til de ydre. 

I den ikke-levende natur fremtræder genspejlingen som en ydre 
svarreaktion (fysisk, kemisk) fra det legeme, der udsættes 
for en påvirkning. I den uorganiske natur falder de ydre 
svarreaktioner sammen med de indre tilstandsændringer i det 
legeme, der underkastes ydre påvirkninger. (op. s. 18). 

Vi får her at vide, at genspejlingsprincippet kan optræde i 

forskellige former på forskellige trin i udviklingen fra u

organisk ma-terie til menneske. 

Således skulle det åbenbart slet ikke gøre sig gældende i 

sin almene form, når det drejede sig om den uorganiske mate--
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rie. Dette er naturligvis det samme som at benægte, at prin

cippet er alment og kan begrunde et alment metodisk princip. 

Enten slår Rubinstein sig altså her for munden, eller også 

må der nu menes "genspejling" i en tredje betydning, foruden 

de to vi i forvejen har at holde rede på, nemlig: 

1) i den almene betydning af Itgenspejlingsegenskaben" ens

betydende med den dialektiske determinisme og 

2) i den specielle betydning "genspejlingsteorien" henvi

sende til den gnoseologiske relations natur. 

Den sammenhæng, som ovenstående citat er hentet fra, viser 

dog, at Rubinstein netop her bruger Itgenspejling" i en spe

cialbetydning, nemlig om den særlige Uselvstændige" reak

tion, som de levende organismer udviser over for ydre på

virkninger, i kraft af de levende organismers stadigt mere 

kom~licerede, dvs. differentierede og integrerede, indre 

funktioner. Det er klart, at vi her har at gøre med et væ

sentligt træk ved det psykiske, nemlig dets høje grad af 

selvstændighed og dets funktionelle kompleksitet. Og samti

dig et træk, som i særlig høj grad karakteriserer den bevid

ste menneskelige erkendelse. 

Men det er også klart, at et sådant træk, karakteriseret ved 

sin grad, ikke kan være det særkende ved den gnoseologiske 

forbindelse, der tænkes på, når Rubinstein som citeret i 

dette afsnits begyndelse bl.a. siger 

Netop her findes "springet", overgangen til de psykiske fæno
mener. (op. dt. s. 12). 

Samtidig er det en ensidig karakteristik af erkendelsen kun 

at fremhæve dens højere grad af ikke-identitet med sin ydre 

årsag, al den stund den menneskelige erkendelse netop er ka

rakteriseret ved større overensstemmelse med eller større 

"adækvans" med sit objekt end nogen anden form for lIgenspej

ling". 
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Den gnoseologiske relations særkende, og dermed det psyki

skes, er stadig kun bestemt ontologisk ved en anden del af 

ovennævnte citat, nemlig 

De psykiske fænomener opstår på det punkt i hjernerefleks
virksomheden .•• hvor sansefornemmelserne fremkommer, og hvor 
den heri genspejlede stimulus fremtræder som objekt (loc. 
eit., min understregning). ---

Men hvad vil det sige, at den genspejlede stimulus tlfremtræ

der som objekt"? Det er umuligt at redegøre herfor uden at 

henvise til den særlige relation, hvori objektet står til 

subjektet, og som gør, at det ikke blot er noget eksisteren

de, værende, en ting, men netop et "objekt for" et subjekt. 

Men er et væsentligt træk ved denne relation ikke netop, at 

den er "gnoseologisk", erkendelsesmæssig? Risikerer vi ikke 

at havne i en cirkularitet? Eller i den rene apriorisme? 

Så længe vi holder os til, hvad der indtil nu er sagt om det 

psykiske, får vi ingen hjælp til at bryde den cirkulære be

stemmelse af psykens "ontologiske" særtræk, dens kvalitati

ve, springvise særstilling i forhold til anden genspejling. 

Men hvis vi nu vender os til den specielt menneskelige be

vidste psykiske genspejling, kan vi så ikke finde et sær

træk, der for dennes vedkommende (til forskel fra det alment 

dyrisk psykiske) bestemmer den "ontologisk"? 

ForelØbig har vi kun beskæftiget os med det psykiske i dets 

modsætning til erkendelsens objekt, som det subjektive i 

modsætning til det objektive. Men samtidig må psyken som al

lerede nævnt også bestemmes som det ideale i modsætning til 

det materiale. Herom siger Rubinstein: 

I det erkendelsesteoretiske forhold til den objektive virke
lighed fremtræder de psykiske fænomener som dennes billede. 
Netop i denne s arrnnenhæng , i forholdet mellem billedet og gen
standen, mellem ideen og tingen, karakteriseres de psykiske 
fænomener som ideale. (2E' cit. s. 42). 

Og for at præcisere, hvad "det ideale" betyder, hedder det: 
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Ideens eller billedets idealitet ytrer sig fØrst og fremmest, 
efterhånden som de objektiverer sig i ordet og indgår i sy
stemet af den samfundsskabte viden, som for individet er en 
slags given "objektiv realitet" (op. dt. s. 43). 

Sprog, tegn, ydre genstande og fænomener med en fast og fæl

les betydning, der skiller sig ud fra omverdenens mangfol

dighed af fænomener i takt med menneskets samfundsmæssiggø

reIse gennem det fælles arbejde, er altså det, der muliggØr, 

at tanken får en ny selvstændig og objektiv kvalitet, bliver 

ide. 

I den specifikke betydning som samfundsmæssig, historisk pro
ces er menneskets erkendelse forbundet med sprogets opståen. 
Kun sproget gør det muligt at fiksere erkendelsens resultater 
og føre dem videre, overlevere dem. (op. cit. s. 33). 

Med visse forbehold kan forholdet illustreres ved figur l. 

sprog 

omverden 

----------"'I'~ 
o,p 

'{.p~e 

refleksologi~k forbindelse 

objektlsubjekt 
I 
I 

Figur l 

psyke! 
bevidsthed 

ideelt 
----materielt 

hjerne 

Figuren skal illustrere, hvordan begreberne omverden, sprog, 

hjerne og psyke og deres forbindelser karakteriseres ved de 

filosofiske kategoripar materielt/ideelt og Objektivt/sub

jektivt. De nævnte fire begreber viser ikke hen til størrel

ser eller fænomener, der ligger uden for hinanden, ligesom 

kategoriparrene materielt/ideelt og Objektivt/subjektivt ik

ke henviser til hinanden udelukkende kategorier. F.eks. er 

"det materielle" og "det ideelle tl ikke eksklusive kategori

er, hvori man kan todele verden. Også det ideelle er materi

elt, er en egenskab ved det materielle, som imidlertid i sin 

egenskab af billede af det materielle også står i modsætning 

hertil. Det er netop dette, der menes med "billede". 



- 170 -

sproget er materielt, men adskiller sig fra anden materie 

ved også at have et ideelt indhold. psyken er ligeledes ma

teriel og adskiller sig fra anden materie ved også at være 

ideel. 

Da den psykiske virksomheds produkt, dens resultat, er ideen, 
billedet, er det ideale en indirekte, sekundær egenskab ved 
det psykiske. (~. s. 43). 

Alligevel er det ideelle altså et væsentligt træk ved det 

menneskeligt psykiske i dets gnoseologiske relation. 

Rubinstein undgår i første omgang en apriorisk bestemmelse 

af Ildet ideelle" ved at forankre det i sproget som formidler 

af 

systemet af den samfundsskabte viden, som for individet er en 
slags Hobjektiv realitet1!. (loc. cit.) 

og, kunne man tilfØje, også er en objektiv realitet, for så 

vidt den samfundsskabte viden er en produktivkraft, der har 

omskabt verden og mennesket med. 

Denne viden kan naturligvis ikke defineres som blot noget 

psykisk. I så fald var bestemmelsen også cirkulær. Det væ

sentlige ved denne viden som bestemmelse for det ideelle er, 

at det er en viden, sam er fællesmenneskelig eje, og som er 

objektiveret i ydre tegn, sprog, og redskaber. At den er 

skabt gennem det samfundsmæssige arbejde, og at den er nød

vendig for det. Den samfundsskabte viden er ideel i sin e

genskab af fællesmenneskeligt redskab. 

Først med denne indirekte henvisning til det fællesmenneske

lige (sproget, det samfundsmæssige arbejde m.v.) overvindes 

tilsyneladende apriorismen eller cirkulariteten i Rubin

steins begrebsmæssige bestemmelse af menneskets psyke. 

Men i virkeligheden optræder dette samfundsmæssige arbejde 

m.v. selv blot som et logisk apriori for Rubinsteins ontolo

giske bestemmelse af det psykiske. Det optræder ikke som ak

tivt, virksomt princip i det psykiskes udvikling og dannel-
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se. Det gør stadig blot den refleksologiske vekselvirkning, 

jfr. det tidligere anførte citat: 

Den refleksologiske opfattelse af den psykiske virksomhed be
stemmer de psykiske fænomeners naturlige opståen - det erken
delsesteoretiske forhold til den objektive virkelighed be
stemmer deres "~". (ER.' cit. s. 12, mine understregnin
ger). 

Denne adskillelse forklarer samtidig den ejendommelighed, at 

netop sproget, som Rubinstein appelerer til som logisk be

stemmelse af det menneskeligt psykiske, som det siden skal 

demonstreres, kun optræder som logisk forudsætning for fik

seringen af den samfundsmæssige praksis' almengjorte resul

tater og ikke som et aktivt, virksomt princip, der forkla

rer, hvordan disse resultater opstår og udvikles. 

Det ideelle er et særkende ved den menneskelige psyke. Men i 

de simpleste psykiske ytringer, i den ikke-genstandsmæssige 

sanseerkendelse i sansefornemmelsen er det ideelle ifølge 

Rubinstein først udskilt 

efter en analyse, som resultat af en videnskabelig abstrak
tion (~. dt. s. 66). 

Først 

når sanseindholdet objektiveres i sproget, begynder det ob
jektivt at udskille sig som det ideale. (loc. cit.) 

også i menneskets psyke er der altså et område, der blot er 

karakteriseret alment psykisk og ikke (eller i hvert fald 

først efter en videnskabelig analyse:) specifikt menneske

ligt. 

Dette får Rubinstein til foruden at bruge termen "bevidst

hed H i en almen filosofisk betydning6 ) at anvende termen i 

en mere eksklusiv betydning, der ikke medregner den ikke-

6) Bevidsthed er-bevidstbliven af det udenfor værende objekt, 
som i erkendelsesprocessen transformeres og fremtræder i form 
af fornemmelse. eller tanke. (op. dt. s. 39). 
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genstandsmæssige sanseerkendelse, som ikke er objektiveret i 

sproget. 7) 

Stimuli, der genspejles i fornemmelserne. kan virke som sig
naler, uden at de opfattes bevidst som objekter. 0.0 Fænome
nerne (tingene, processerne), der tjener som stimuli i rela
tion til organismen, til dens organer •••• opfattes bevidst, 
når de optræder som objekter. At en ting eller et fænomen op
fattes som et objekt, hænger sammen med overgangen fra for
nemmelsen, der kun tjener som signal for handlingen eller re
aktionen, til en fornemmelse og iagttagelse som billede af 
genstanden (eller fænomenet). 

Den egentlige bevidsthed (til forskel fra det psykiske i det 
hele taget) begynder med fremkomsten af genstandsbilledet i 
den specielle gnoseologiske betydning af denne term. (op. 
cit. s. 203). --

Dannelsen af bevidstheden som en specifik menneskelig gen
spejlingsform er uløseligt knyttet til sproget. Sproget er en 
nødvendig betingelse for dannelsen af bevidstheden. At gøre 
sig en ting bevidst betyder at genspejle den objektive reali
tet ved hjælp af de socialt udarbejdede. generaliserede be
tydninger, som er objektiveret i sproget. (op. cit. s. 253). 

Samtidig bruges termen "psykisk" så i en- mere inklusiv be

tydning, end når der tidligere er talt om det psykiskes u on-

tologiske karakteristiktI. (2,E. cit. s. l2). 

7) 

Fælles for alle psykiske fænomener er, at de er en genspej
lingsvirksomhed, som realiseres af hjernen. Specifikt for 
menneskets psyke er. at denne genspejling er formidlet soci
alt ... " (op. cit. s. 220). 

I den proces, hvor stimuli påvirker organismer, som er udsty
ret med receptorer ...• og hvor deres svarvirksomhed foregår, 
opstår fornemmelserne. Fornemmelsernes tilsynekomst betyder. 
psyken er opstået. (~. s. 203). 

Bevidstheden udgØr ikke hele menneskets psykiske virksomhed • 
... Som vi har set tidligere o •• begynder bevidstheden - dvs. 
vores bevidstbliven af den objektive realitet der. hvor 
billedet i den egentlige gnoseologiske betydning opstår, alt
så der, hvor det opstår som en da.nnelse, ved hjælp af hvilken 

Når Rubinstein i første del af "Væren og bevidsthed" taler om 
"det psykiske!f, er det underforstået, at det drejer sig om 
det særligt menneskeligt psykiske. Siden bestemmer han dog 
dette særligt menneskeligt psykiske i modsætning til det psy
kiske i almindelighed (fælles for dyr og mennesker) og taler 
nu om den særligt menneskelige "bevidsthed". 
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genstandens objektive indhold fremtræder for subjektet. Det 
område af det psykiske, der ikke indgår i bevidstheden, udgø
res af de psykiske fænomener, der fungerer som signaler, uden 
at de er billeder af bevidstblevne genstande ••.. De bille
der, ved hjælp af hvilke genstande eller fænomener bliver be
vidst for os, har altid en bestemt generalisationsgrad. De er 
objektiveret i ordene, som betegner deres genstande. (~. 
dt. s. 254). 

"Bevidstheden U er altså her synonym med, hvad der hidtil er 

blevet betegnet som det specifikt menneskeligt psykiske og 

adskilles fra det ikke-bevidst psykiske ved de samme to ka

rakteristika, som hidtil er blevet brugt til definition af 

det specifikt menneskeligt psykiske, nemlig ved det særlige 

gnoseologiske subjekt-objekt forhold, altså ved, at genstan

den fremtræder "som objekt"l og ved det subjektive "bille

des" objektivering i ordet, altså dets idealitet. 

Det er et centralt træk ved Rubinsteins definition af be

vidstheden, at disse to bestemmelser altid følges ad. 

Hvis de to bestemmelser var indbyrdes uafhængige, ville der 

kunne afgrænses nogle psykiske fænomener, hvor kun den ene 

bestemmelse var opfyldt, f.eks. den gnoseologiske relation 

til objektet, men uden objektivering i sproget. Sådanne fæ

nomener omtaler Rubinstein imidlertid ikke. De psykiske dan

nelser, der ikke er objektiveret i sproget, karakteriseres 

således ikke ved en gnoseologisk relation til objektet, og 
omvendt. 8) 

8) Vi må antage, at Rubinstein mener, at sådanne psykiske fæno
mener ikke findes. Men i så fald skulle den ene af de to an
givne bestemmelser jo være tilstrækkeligt til afgrænsning af 
det bevidste. Hvis det bevidste er et lovmæssigt bestemt fæ
nomen, skulle den ene af de to bestemmelser, f.eks. den gno
seologiske subjekt-objekt relation, være tilstrækkelig til at 
definere det bevidste, hvorefter det bevidste nu kunne under
søges i sin relation til sproget. Eller omvendt kunne det be
vidste defineres ved at være objektiveret i sproget, hvoref
ter det kunne undersøges i sin relation til objektet. 
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Dette forhold har den forklaring, at Rubinstein de facto 

bruger objektiveringen i sproget som det eneste objektive 

kriterium på tilstedeværelsen af den gnoseologiske relation 

mellem objekt og subjekt. 

Den bevidste genspejling som en særlig menneskelig forbin

delse mellem subjekt og objekt forstås ikke i sin egenart 

som praktisk-sanselig virksomhed, men bliver logisk bestemt 

som den refleksologiske forbindelse "trukket op" på det ide

elle plan, dvs. set under psykologiens synsvinkel (se fig. 1). 

Den logiske bestemmelse af subjekt-objekt forholdet, som 

J<unne have taget udgangspunkt i den praktisk-sanselige virk

somhed og have forbundet sig med det psykiskes faktiske ud

viklingsbetingelser (have forbundet uvæsen" og Hopståen") , 

har ligget uden for Rubinsteins horisont. 

Vi skal omtale denne logiske besterrunelse (den særlige "men

neskelige sans fl
) nøjere i næste kapitel. 

Det er imidlertid først efter en nøjere analyse af Rubin

steins teori, at ovenstående entydige konklusioner fremtræ

der. I mange enkeltstående formuleringer udtrykker Rubin

stein sig på måder, der tilsyneladende dementerer disse kon

klusioner, som han næppe heller ville vedkende sig uden vi

dere. I mange formuleringer viser Rubinstein, at han har 

tænkt videre end de nævnte konklusioner uden dog at kunne 

indbygge disse tanker som en integreret del af teoribygnin

gen. 

Eftervisningen af konklusionerne ville derfor kræve et stør

re tekstkritisk arbejde, som der ikke er plads til her. I 

stedet vil jeg nøjes med at fremdrage dele af Rubinsteins 

teori og formuleringer, der illustrerer mine påstande, nem

lig væsentlige dele af Rubinsteins forståelse af den menne

skelige erkendelse, dvs. sansning, iagttagelse (perception) 

og tænkning. 



- 175 -

RUBINSTEINS FORSTÅELSE AF SANSNING OG IAGTTAGELSE 

Som materialist står Rubinstein på det standpunkt, at et

hvert fænomen i verden direkte eller formidlet via veksel

virkning med andre fænomener kan gøres til genstand for er

kendelse via vore sanser. Der kan derfor ikke trækkes nogen 

skarp og uforanderlig grænse mellem fænomenernes fremtrædel

se og deres væsen, eller mellem fremtrædelsesformen og Utin

gen i sig selv,,9) , men kun en relativ og foranderlig i over

ensstemmelse med, hvor umiddelbart fænomenerne vekselvirker 

med vore sanser, og hvor langt vor erkendelse er fremskredet 

på et givet tidspunkt i historien. Der kan derfor heller ik

ke trækkes nogen skarp og uforanderlig grænse mellem sans

ning og tænkning som former for erkendelse eller genspejling 

af fænomenerne. 

Det vil også være en fejl at opfatte forholdet mellem sans

ning og tænkning som ulineært", hvor sansningen forløber 

uberØrt af tænkningen, som derefter behandler sansninger som 

Ilet givent faktum tl
• Sansning og tænkning vekselvirker som 

processer og beriger gensidigt hinanden. 

Imidlertid er sansning og tænkning ikke identiske, men har 

hver deres særpræg. 

På det simpleste niveau ytrer sansningen sig som individets 

evne til at skelne egenskaber ved stimuli som f.eks. farve, 

tonehøjde, temperatur. Denne skelnen er resultatet af den 

9) Jfr. Lenins påstand: 

Der er ikke og kan absolut ikke være nogen principiel 
forskel mellem fremtrædelsesformen og tingen i sig selv. 
Forskellen findes ganske enkelt imellem det, der er er
kendt, og det, der endnu ikke er erkendt. (V.I. Lenin: 
Materialisme og empiriokriticisme. København: Forlaget 
Tiden, 1970, s. 81.) 
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umiddelbare vekselvirkning mellem påvirkning og receptor og 

står ikke i en fuldstændigt entydig relation til de ydre 

stimulis egenskaber, for så vidt som tilstandene i recepto

rerne influerer på skelneprocesserne på en måde, som indivi

det kun ufuldstændigt kan udskille igen på selve dette ni

veau (ved gentagelse, eksploration, sammenligning etc.). 

De forskellige receptorer samvirker i komplicerede systemer, 

både receptorerne i det samme sanseorgan og de forskellige 

sanseorganer indbyrdes, syn, hørelse, fØlesans osv. 

Skelneevnen er ikke givet en gang for alle, men udvikler sig 

i overensstemmelse med de krav, der stilles af individets 

praktiske virksomhed. Endvidere kan visse sider ved påvirk

ningerne, som er særligt betydningsfulde for individets 

livsvirksomhed fremhæves i sansningen og andre hæmmes (dif

ferentiation) • 

Påvirkninger, som ikke i sig selv er af livsbetydning for 

individet, men som objektivt er forbundet med påvirkninger, 

der er af livsbetydning, kan fungere som signal for disse, 

kan fremhæves og forbindes med det samme handleberedskab. 

på det niveau, der her er beskrevet, fungerer sansningen som 

en skelneevne over for sådanne kvaliteter i omverdenen, der 

betegnes som fysiske og kemiske, og som er i umiddelbar kon

takt med sanseorganerne. 

De subjektive fornemmelser, der er et resultat af sansnin

gen, er genspejlinger af de objektive kvaliteter og kan ikke 

eksistere, og heller ikke beskrives på anden måde. De ord, 

som vi bruger til betegne vores fornemmelser, er ord, der 

beskriver de objektive kvaliteter, der er deres årsager; 

"rød", "varm", "hård" osv. Der findes ikke et særligt fæno

menologisk sprog til beskrivelse af fornemmelser. 
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Det betyder ikke, at fornemmelsen er identisk med påvirknin

gen. Den er netop dens genspejling. 

Det betyder heller ikke, at der er en entydig overensstem

melse mellem påvirkning og fornemmelse, selvom der er en 

relativ fast sammenhæng mellem påvirkning og fornemmelse, 

eller en relativ stabilitet i skelneevnen. 

Dels kan den samme påvirkning give anledning til forskellige 

fornemmelser, dels er påvirkningen som et konkret fænomen u

endelig i sine egenskaber og 

kan ikke udtømmes af noget kompleks af egenskaber, som er gi
vet for subjektet. (Væren og bevidsthed, s. 81). 

Sanse fornemmelserne som udtryk for individets evne til at 

skelne kvaliteter ved påvirkninger er imidlertid endnu ikke 

en manifestation af en sådan erkendelsesmæssig, gnoseolo

gisk, forbindelse mellem subjekt og objekt, som var 

den grundlæggende "ontologisketl karakteristik af det psyki
ske. (.22.' dt. s. 12). 

Først med den genstandsmæssige iagttagelse træder subjektet 

i et sådant forhold til objektet: 

Overgangen fra fornemmelse til iagttagelse finder sted. når 
sanseindtrykkene eller fornemmelserne begynder at fungere ik
ke som signaler, men også som billede af genstanden. Ved et 
billede i den egentlige, erkendelsesteoretiske betydning må 
man ikke forstå et vilkårligt sanseindtryk, men kun et sanse
indtryk, i hvilket fænomenerne, deres egenskaber (form, stør
relse) og relationer fremtræder for os som erkendelsens gen
stande eller objekter . ... 

Overgangen fra fornemmelse til iagttagelse er en overgang fra 
en analyse, der især omfatter differentiation af stimuli til 
en analyse (og syntese) af de i fornemmelsen genspejlede san
selige egenskaber ved objekterne. (~. cit. s. 71). 

I denne sammenhæng betyder "objekt" ikke blot tfobjekt for et 

subjekt", men også - og som det væsentlige - en materiel 

genstand. 

Genstandens rumlige udhævelse og dens egenskabers sammenhæng, 
der bevirker, at den fremtræder som et samlet hele, er iagt
tagelsens vigtigste særpræg. (op. dt. s. 72). 
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Oplevelsen af en genstand som en materiel ting er knyttet 

sammen med visse egenskaber ved den: 

Egenskaber som modstandskraft~ kompakthed, uigennemtrængelig
hed m.v. 0.0 udgør kernen i iagttagelsen af genstanden som en 
materiel ting. (.92..' cit. s. 73). 

Når fornemmelserne således forbindes med et objekt, knyttes 

de til hinanden på en fastere måde, end når de blot forbin

des med signalforbindelser. 

Deres forbindelse genspejler den stabile forbindelse, hvori 

en genstands egenskaber står til hinanden. 

At der således er føjet en ny kvalitet til den sanselige er

kendelse, er åbenbart. Men hvorledes den berettiger en fun

damental karakteristik af erkendelsen, er næppe helt åben

bart, før vi yderligere uddyber objektbegrebet. 

Objektet er ikke blot en kvalitativt ny sammenfatning af 

fornemmelserne (en I1 ges talt U
), men et ydre objekt, lokali

seret uden for subjektet og som en del af en realitet uden 

for subjektet og eksisterende uafhængigt af dette. Fornem

melserne henføres til objektet som egenskaber ved det. 

Lokalisation af billeder (visuelle, auditive osv.) er egent
lig et problem om lokalisation af de i billederne genspejlede 
genstande og fænomener. '" Hed denne tese rettes et afgøren
de slag mod idealismen i iagttagelsesteorien (op. cit. 77-
78). - -

Med denne lokalisationstese afvises ifØlge Rubinstein den 

subjektive idealismes fornægtelse af de genspejlede kvalite

ters rumslige eksistens og dermed dens identifikation af 

subjekt og objekt i erkendelsen, som jo i virkeligheden var 

en benægtelse af erkendelsen. Først med en skelnen mellem 

objekt og subjekt kan et erkendelsesforhold defineres. 

Dette er en gentagelse af den materialistiske definition af 

erkendelsen, som en subjektiv genspejling af den uafhængigt 

eksisterende objektive realitet. 
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Spørgsmålet er imidlertid, om de træk, der ifØlge Rubinstein 

karakteriserer genstandsiagttagelsen eller perceptionen til 

forskel fra den simple sansning, dens særlige "indre betin

gelser", nemlig den oplevede kompakthed, ydre lokalisation 

m.v. i sig selv er tilstrækkelige til at begrunde det "onto

logiske spring" frem til den menneskelige psyke eller be

vidsthed, med dens radikalt nye muligheder for genspejling. 

Rub.instein går ud fra, at det, at noget "fremtræder som ob

jekt", også vil sige, at det fremstår som en realitet med 

flere egenskaber end dem, der umiddelbart sanses. Dette kun

ne man dog allerede sige om sensoriske signaler. Det særlige 

ved genstandsiagttagelsen er i virkeligheden for Rubinstein 

givet gennem sproget: 

I virkeligheden karakteriserer sansekvaliteterne tingenes e
genskaber og udgør subjektets viden om disse. De udtrykker 
tingenes egenskaber som en realitet, som ikke kan udtØmmes af 
noget kompleks af egenskaber, som er givet for subjektet. I 
samspillet mellem tingene og mennesket og i tingenes eget 
samspil fremviser hver ting uendeligt mange og stadig nye 
egenskaber og indgår i stadig nye forbindelser og samspil med 
andre ting. (sæ... cit. s. 81). 

Og Rubinstein fortsætter: 

I denne forbindelse er det væsentligt, at sproget indgår i 
menneskets iagttagelse. "Hver ting iagttages som en genstand, 
hvis væsentlige egenskaber fikseres i"det ord, der betegner 
den. Ved hjælp af ordet rummer den iagttagne genstand også et 
indhold som ikke er direkte, sanseligt givet. (loe. eit.). 

på denne baggrund kan det forstås, hvorfor det at erkende et 

fænomen Ilsom objekt" betyder en principiel mulighed for at 

trænge videre til de af tingenes egenskaber, der ikke umid

delbart vekselvirker med sanseorganerne, altså hvad der kan 

kaldes "erkendelse" i egentlig forstand og et grundtræk ved 

det særligt menneskeligt psykiske. 

Sproget spiller en afgØrende rolle her, som det der forbin

der det umiddelbart sansede med objektets ikke direkte san

sede, men væsentlige egenskaber. 
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Ordets betydnings indhold indgår som en komponent i genstands
iagttagelsen og bliver bevidst som selve genstandens betyd 
ningsindhold. o" Derfor fremtræder tingen i iagttagelsen som 
en genstand, der har flere egenskaber end de umiddelbart, 
sanseligt givne. Herigennem og som følge af den histori'ske 
udvikling af selve iagttagelsesgenstandene bliver menneskets 
iagttagelse beriget med et historisk indhold og bliver til en 
historisk kategori. (op. cit. s. 81-82). 

Den grundlæggende generaliserede og stabiliserede betydning, 
som tingen får i den sociale praksis' system. fikseres ved 
hjælp af ordet. Ved ordets hjælp indgår den generaliserede 
viden om genstanden, som er et resultat af den sociale prak
sis, i menneskets iagttagelse. (op. cit. s. 92). 

Vi kunne tilføje: og herved bliver iagttagelsen netop en 

ideel genspejling af omverdenen. 

Rubinstein har altså nu sammenkædet de to bestemmelser, der 

er givet af psykens "gnoseologiske" forbi'ndelse til verden, 

nemlig den, der henviser til, at omverdenen nu fremtræder 

"som objekt", og den, der henviser til, at genspejlingen nu 

er ideel. De mødes i den beskrivelse af iagttagelsen, der på 

den ene side fremhæver, at den iagttagne genstand opleves 

med flere egenskaber end de umiddelbart sansede og på den 

anden side påviser, hvorledes sproget betinger dette. 

Allerede i menneskets genstandsiagttagelse optræder altså 

det særlige menneskeligt psykiske. 

I sproget fikseres genstandenes "væsentlige egenskaber". Men 

da et ord ikke kan angive en uendelighed af egenskaber, er 

det altså ikke den side ved sproget, som Rubinstein her 

fremhæver, der gør det muligt for subjektet at fastholde ob

jektet som konkret og altså uudtømmeligt og foranderligt. 

Den side ved sproget, der her, er fremhævet, viser også kun, 

hvorledes resultatet af erkendelsesprocessen, nemlig frem

dragelsen af fænomenernes væsentlige egenskaber, fikseres, 

ikke hvorledes denne erkendelsesproces forlØber eller over

hovedet er mulig. 
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Den særligt menneskelige bevidsthed, som allerede viser sig 

i genstands iagttagelsen, forklares ved henvisning til spro

get, som fikserer resultaterne af den særligt menneskelige 

erkendelse. Foreløbig har vi ikke bevæget os ud over cirku

lariteterne. 

Rubinstein siger da også selv, at det ikke er i perceptionen 

(genstandsiagttagelsen) selv, at disse særlige menneskelige 

erkendelsesresultater opstår, men derimod i tænkningen. 

OM OVERGANGEN FRA IAGTTAGELSE TIL TÆNKNING 

For at forstå, hvorledes genstandenes væsentlige egenskaber 

erkendes, må vi gå videre fra genstandsiagttagelsen til 

tænkningen. Om nødvendigheden af erkendelsens overgang fra 

iagttagelse til tænkning siger Rubinstein: 

Det objektive, betinget af selve genstanden, og det subjekti
ve, afhængigt af betingelserne for subjektets iagttagelse af 
genstanden, begynder i kraft af den sanselige praksis at bli
ve differentieret allerede i fornemmelsen og iagttagelsen, 
men denne differentiationsproces, der begynder i sanseområ
det, går uvægerligt over i den abstrakte tænknings sfære. 
Denne overgang til den abstrakte tænknings sfære er nØdven
dig, fordi den objektive bestemmelse af fænomenerne først op
nås gennem en udredelse af deres indbyrdes relationer, når 
fænomenerne foreligger i ren form, i deres lovmæssige rela
tioner, dvs. abstraheret fra underordnede biomstændigheder, 
der tilslører fænomenernes væsen. (~. cit. s. 96-97). 

Erkendelsesteoretisk er tænkningen først og fremmest karak

teriseret som en abstraktion, en fremhævelse af fænomenernes 

væsentlige egenskaber, de "indre" egenskaber, der ytrer sig 

som lovmæssige afhængigheder mellem fænomenerne, og en mid

lertidig bortseen fra "tilfældige" ytringer af fænomenet som 

skyldes "biomstændigheder".lO) 

10) 
Det må her erindres, at hvad der er væsentligt ved et ,fæno
men, og hvad der er uvæsentligt, afhænger af, i hvilken rela

forts. 
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Denne abstraktion er fØrst og fremmest et analysearbejde, en 

opdeling af fænomenets forskellige sider og egenskaber. Men 

for en forståelse af den konkrete virkelighed er' denne ana

lyse og abstraktion i sig selv utilstrækkelig. Hertil kræ

ves, at de udskilte egenskaber, væsentlige og uvæsentlige, 

igen anbringes sammen i en syntese. 

Men 

Erkendelsens naturlige mål er at afdække de væsentlige, e
gentlige, indre egenskaber ved tingen. (~. Clt. s. 100). 

Den samlede vej for den videnskabelige tænkning (via abstrak
tion) bestemmes i sidste ende af det konkrete, som er erken
delsens mål. 

Det abstrakte er det, gennem hvilket erkendelsen nØdvendigt 
må gå. Det konkrete er det, som erkendelsen i sidste ende når 
frem til. (op. dt. s. 102). 

Tænkningens bevægelse i sin helhed strækker sig således fra 
den uanalyserede, konkrete virkelighed, der er givet for den 
umiddelbare~ sanselige beskuen, til virkelighedens love, 
fremlagt i den abstrakte tænknings begreber, dvs. til en for
klaring af-den virkelighed, vi lever og virker i. Erkendelsen 
forløber fØlgelig fra beskuelsen til tænkningen og fra tænk
ningen til praksis, til de analyserede og erkendte fænomener, 
som er direkte forbundet med praksis. 

Praksis har på sin side en væsentlig betydning i erkendelses
processen. Verdens erkendelse kan ikke adskilles fra dens 
forandring. Idet praksis forandrer tingene, analyserer den 
dem og fører således frem til en udskillelse af deres væsent
lige egenskaber. (~. dt. s. 101-102). 

For så vidt de væsentlige egenskaber hos et fænomen kan gen

tage sig hos en hel klasse af fænomener, er erkendelsen af 

det væsentlige samtidig en erkendelse af det almene, det, 

der er fælles for mange fænomener. 

Men selvom almengØrelse eller generalisation er et afgøren-

Note 10) fortsat 

tion fænomenet ses. Ethvert konkret fænomen indgår i uende
ligt mange lovmæssige relationer, og hvad der er en væsent
lig, bestemmende egenskab i en relation, kan være uvæsentlig 
i en anden. Dette fremhæves ikke tilstrækkeligt af Rubinstein. 
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de element i tænkningens vej frem til erkendelse af det væ

sentlige, er det ikke uden videre alt alment, der er væsent

ligt. Der kan derfor ikke udledes nogen mekanisk tlgenerali

sationsmetode fl
, hverken for tænkningen i almindelighed eller 

for den videnskabelige tænkning, der leder frem til erken

delse af tingenes væsentlige egenskaber. 

Det betyder ikke, at den rent sanselige analyse og Byntese, 

der leder frem til udskillelse af såkaldte "stærke kende

tegn" ved tingene, og den sammenligning og udskillelse af 

fælles og forskelligt, der sker på den rent empiriske er

kendelses niveau, er uden værdi for erkendelsen. 

Men alene fører disse simple erkendelsesformer ifølge Rubin

stein ikke til erkendelsen af tingenes lovmæssige afhængig

heder og dermed deres indre væsentlige egenskaber. 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE TÆNKNING 

Men hvorledes når vi så frem til erkendelsen af det væsent

lige? Som Rubinstein spørger med Kant: 

Hvordan er teoretisk erkendelse mulig? (op. cit. s. 145). 

Kants eget svar, der henviser til en fornuft forud for al 

sanselig erfaring, kan ikke bruges i en materialistisk lØs

ning på problemet. 

Hvis tankens genspejling af fænomenerne kun var en genspej

ling af deres sanseligt almene, fælles egenskaber, er det 

klart, at den aldrig ville kunne bevæge sig videre til fæno

menernes væsentlige, ikke umiddelbart sanseligt givne egen

skaber. 

Hvis tankens genspejling af det væsentlige ved fænomenerne 

på den anden side var adskilt fra genspejlingen af de kon-
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krete fænomener med deres mangfoldighed af egenskaber ud o

ver selve de væsentlige, ville vejen fra iagttagelsen til 

tænkningen selv være et lukket land for tænkningen. 

Tænkningen ville da være reduceret fra at være en 

tænkning i begreber om tingene til tænkning om begreber ad
skilt fra tingene (loc. cit.). 

Herom siger Rubinstein, idet han kritiserer Berkeleys og 

Husseris forsøg på at lØsrive begrebet og det almene fra en

kelttingene og deres specielle bestemmelse fra henholdsvis 

den subjektive og den objektive idealismes standpunkt: 

Spørgsmålet om relationen mellem det almene og det specielle 
er et grundlæggende spørgsmål såvel i generalisations teorien 
som i hele erkendelsesteorien. At det almene abstraheres i 
det videnskabelige begreb, må ikke betyde, at det løsrives 
fra det specielle. Løsriver man det almene fra det specielle, 
har man samtidig løsrevet det almene begreb fra virkelighe
dens genstande og fænomener. En adskillelse af begreberne fra 
virkelighedens genstande og fænomener, realiseret ved hjælp 
af en adskillelse af det almene fra det specielle, fører u
undgae1igt til. at tænkning i begreber reduceres til tænk
ning over begreber, adskilt fra deres genstand. Den logiske 
slutning af dette er. at selve begrebet reduceres til dets 
bestemmelse. Denne vej fører også uundgåeligt til en formali
stisk opfattelse af begrebstænkningen. Grundlaget for en for
malistisk behandling af tænkningen er en udskiftning af tænk
ningen over virkelighedens genstande og fænomener med en ope
ration med begreber, der er adskilt fra genstandene, og med 
disses definitioner. I realiteten kan tænkning i begreber ik
ke reduceres til tænkning over begreber, idet den først og 
fremmest er en erkendelse af disse begrebers genstande. (op. 
cit. s. 136-137). --

En tankerække, der ikke blot skal reproducere sit eget ud

gangspunkt, men føre til nye konklusioner, må nødvendigvis 

operere med selve genstandene, der omfattes af begreberne i 

tankerækken, og ikke blot begrebernes almene indhold. 

I et deduktivt ræsonnement opererer vi ikke med begreber, der 
er adskilte fra genstandene, men med gens,tandene, objekterne 
bag disse begreber. (op. dt. s. 146). 

Rubinstein illustrerer dette med et geometrisk bevis som ek

sempel, hvor en almen sætning bevises ved hjælp af en geome

trisk t!konstruktion". I en sådan konstruktion optræder ikke 

blot f.eks. en cirkel i almindelighed eller en trekant i al-
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mindelighed, men en bestemt cirkel og en bestemt trekant, 

hvis særlige størrelse, beliggenhed osv. som specielle, men 

i beviset "vilkårlige" egenskaber, er det, der binder cir

klen og trekanten sammen i en streng afhængighed, hvis alme

ne karakter bliver bevist. 

Rubinstein kunne også som eksempler have valgt den type tan

keeksperimenter, som er afgørende for ræsonnementer i fysik

ken, og som kan lede frem til nye almene teorier. Il) 

Om den geometriske konstruktion som et eksempel på et ræson

nement siger Rubinstein: 

11) 

Det er klart, at denne definition af en konstruktion i for
bindelse med vores tese, ifØlge hvilken konstruktion af nye 
objekter og operationer med disse er et væsentligt og nØdven
digt led i et bevis, ikke betyder, at beviset foretages ved 
hjælp af tegning (i stedet for ræsonnementer). Det betyder 
blot, at ræsonnementet er en korrelation af objekter, defi
neret i begreber - men ikke en korrelation af disse begreber 
selv - objekter, som ikke blot har almene kendetegn, der er 
fikseret i definitionen af de tilsvarende begreber, men også 
specielle kendetegn, ved hjælp af hvilke de korrelateres med 
hinanden. 

Indsættelsen af specialbetydningerne, uden hvilke intet bevis 
er muligt, er intet andet end et logisk udtryk for den tese, 
at vi i et teoretisk ræsonnement, hvor vi udleder (deducerer) 
nye sætninger, ræsonnerer i begreber og opererer med disse 
begrebers objekter. Et ræsonnement - selv det mest almene -
er kun muligt, så længe begrebernes almene indhold, der fik-

F.eks. benytter Einstein sig af tankeeksperimenter med ure og 
iagttagere i bevægelse som et led i beviset for den specielle 
relativitetsteori. Og Bohr og Einstein benyttede sig af tan
keeksperimenter i deres berømte diskussioner om kvantemeka
nikken på Solvay-konferencerne i 1927 og 1930. 

Se henholdsvis 

A. Einstein: Zur E1ektrodynamik bewegter Korper. Annalen 
der Physik, 17, 1905; On the e1ectrodynamics af maving 
bodies. I: A:-Einstein et. al.: The principle of relati
vity. Methuen/Dover, 1923/?:-

N. Bohr: Atomfysik og menneskelig erkendelse. København: 
J.H. Schultz, 1957, s. 55 71. 
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seres i tilsvarende definitioner, ikke isoleres fra de speci
elle bestemmelser af de tilsvarende objekter. 

så snart denne forbindelse brydes, afbrydes også enhver mu
lighed for ræsonnement, bevis, teoretisk erkendelse, i hvil
ken tankens bevægelse fører til erkendelse af dens objekt. 
Muligheden for at udlede nye erkendelser ligger netop i en u
brudt forbindelse mellem tanken og dens objekt. (op. cit. 
s. 146-147). -- -

Med denne bestemmelse af tænkningen som genspejlende både 

objekternes almene og deres specielle egenskaber har Rubin

stein ikke blot angivet, hvorledes han forklarer den teore

tiske erkendelses mulighed via bevis og ræsonnement, men i 

princippet også forsØgt at angive, hvorledes den empiriske 

erkendelse er mulig, dvs. hvorledes erkendelsen går fra i

agttagelsen videre til den tankemæssige, begrebslige gen

spejling af det iagttagnes væsentlige egenskaber, idet 

den teoretiske tænkning blot adskiller sig fra den empiriske 
erkendelse ved analysens dybdegrad. Den teoretiske tænkning 
erkender virkelighedens ting og fænomener på principielt sam
me måde som den empiriske viden. på et bestemt trin af analy
sen går den empiriske viden lovmæssigt over i den teoretiske. 

Al teoretisk tænkning begynder med en analyse af empiriske 
data og når frem til en reproduktion af disse i analyseret 
form og dermed til en forklaring af dem. 

Spørgsmålet om, hvorfor resultatet af teoretiske slutninger 
svarer til empiriske data i deres saglige og ikke-mystifice
rede udtryk, er et spørgsmål om, hvordan den konkrete virke
lighed, efter at den er analyseret og fremstillet i abstrakte 
bestemmelser, reproduceres tankemæssigt under opstigningen 
fra det abstrakte til det konkrete (~. cit. s. 151-152). 

Men er denne enhed af det almene og det specielle, som Ru

binstein angiver, nu nok til, at vi i princippet kan forstå, 

hvorledes erkendelsen bevæger sig fra den sansemæssige er

faring til den begrebsmæssige genspejling af det væsentlige? 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE ERKENDELSES KONKRETE OBJEKTER 

Rubinstein har i sine ovenfor refererede ræsonnementer og i 

eksemplet med den geometriske konstruktion vist, hvorledes 
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en uddybelse og almengØreIse af erkendelsen kan foregå i den 

begrebsmæssige tænkning, idet han fremhæver det afgørende i, 

at begreberne både genspejler objekternes almene og speciel

le bestemmelser. 

Imidlertid er det påfaldende, at eksemplerne, f.eks. det 

geometriske, kun omfatter objekter, som allerede er "almen

gjorte", abstraherede fra deres uendelighed af tlbiomstændig

heder" . 

Trekanter, cirkler osv. er allerede abstrakte former, og de

res ukonkrete" intera'ktion i en tegning eller konstruktion 

er netop ikke en vekselvirkning mellem konkrete objekter, 

men derimod abstrakte former, der er sammenbragt i en situa

tion bestemt ved et endeligt sæt sammenkædende specielle be

stemmelser. Bevægelsen fra det empiriske til det væsentlige, 

almene er allerede foretaget i eksemplerne, og netop foreta

get ved den sproglige, begrebslige definition af f.eks. tre

kant, cirkel osv. 

Eksemplerne omhandler de allerede i sproget fikserede resul

tater af de praktiske, samfundsmæssige erfaringer, mens det 

netop var tænkningen som en proces, der betingede disse re

sultater, som der blev spurgt efter. 

Rubinstein prøver at løse problemet ved at hævde, at der ik

ke er principiel forskel på den "empiriske" og den "teoreti 

ske" erkendelse, og mener åbenbart, at han ved sine eksem

pler også har illustreret den empiriske erkendelse. 

Men enten har han uret i denne påstand, og har i så fald ik

ke forklaret den "empiriske" erkendelse. Eller også har han 

ret, og så må vi drage den konklusion, at han i virkelighe

den heller ikke har kunnet forklare den "teoretiske" erken

delse; thi selve den almengørende proces, selve abstraktio

nen fra uendeligheden af "uvæsentlige biomstændigheder" er i 

intet tilfælde forklaret, men blot forudsat. 
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Sproget har allerede gjort sin pligt i eksemplerne, nemlig 

at trække den erkendelsesmæssige relation mellem subjekt og 

objekt op på det ideelle plan (jfr. figur 1), hvor objektet 

er givet ved flere bestemmelser end de umiddelbart sansede 

og dermed "som objekt". 

Men hvilket særpræg ved forholdet til de virkelige konkrete 

objekter, der omvendt betinger denne opstigning til det 

sproglige, ideelle, forklares ikke. 

Som vi skal se, hænger dette sammen med Rubinsteins manglen

de forståelse af, hvad det vil sige at forholde sig til, 

genspejle et objekt som "konkret objekt". Rubinstein identi

ficerer fejlagtigt det konkrete objekt med det almene objekt 

med specielle bestemmelser. 

Men nok så mange specielle bestemmelser er ikke tilstrække

ligt til at producere et virkeligt konkret objekt. 

Og det er fØrst i det øjeblik at subjektet forholder sig til 

objektet som et virkeligt konkret objekt, at abstraktionen 

af objektets egentlige almene, væsentlige træk kan foregå, 

at den mekanisk-empiriske generalisation kan overskrides. 

Lad os tage et simpelt eksempel! Vi kan umiddelbart iagtta

ge, at når det er meget koldt, kommer der is på vandet, og 

når det bliver varmt, forsvinder isen igen. Vi kan også se, 

at der kommer is på ruden, når det er koldt. Umiddelbart kan 

vi ikke i nogen af de to tilfælde se, hvorfra isen kommer. 

Der er ikke noget specielt fælles kendetegn ved vand i dets 

luftform, væskeform og faste form, der alene får os til at 

sammenholde, korrellere, netop disse tre fænomener. 

Hvis vi imidlertid indeslutter noget vand i en beholder, kan 

vi nu iagttage, at det forsvinder ved stærk kulde, og at der 

istedet kommer is. Ved opvarmning forsvinder isen, og der 

kommer vand igen. Ved at sammenligne med en tom beholder ser 
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vi, at det ikke er kulden alene, der laver isen. Der skal 

også være vand til stede. Og omvendt laver varmen ikke selv 

vand, uden isens tilstedeværelse. 

Vi kan altså umiddelbart konstatere, at Vand + Kulde = Is, 

og at Is + Varme = Vand, hvor det, der sammenknytte r de to 

sider af lighedstegnet, er nærhed i tid og sted. Tiden og 

stedet er her det vilkårligt specielle, der sammenknytter 

fænomenerne i en almen afhængighed. Denne afhængighed eller 

regelmæssighed i naturen kan konstateres "rent empirisk" og 

kan genspejles subjektivt som en associativ forbindelse mel

lem sansede kvaliteter. 

Således beskrevet fører iagttagelsen imidlertid ikke videre 

til den teoretiske erkendelse, til en begrebsmæssig genspej

ling af mere væsentlige og "bagvedliggende" egenskaber ved 

det iagttagne end det umiddelbart sansede. 

Det er fØrst i det øjeblik, at vandet og isen sammenknytte s 

i en dybere identitet end den steds lige og tidslige nærhed, 

at forandringen fra vandets tilstedeværelse til isens kan 

anskues som en proces, en forandring af egenskaber ved den 

samme materie forårsaget af forandrede betingelser. Først 

derefter kan erkendelsen nu søge de væsentlige egenskaber 

ved vandet, der er identiske i dets væske- og dets faste 

form, og som forklarer, hvorfor det antager forskellig form 

under forskellige temperaturbetingelser. Samtidig hermed af

dækkes også et dybere lag i betingelsernes egenskaber. Var

men og kulden forstås nu også i deres identitet som energi

form og i deres kvantitative forskellighed. 

Væskeformen og den faste form, varmen og kulden, er nu i 

forhold til de nyafdækkede væsentlige bestemmelser, nemlig 

vandets molekylestruktur og temperaturens energinatur, ble

vet specielle bestemmelser, der så at sige er oplØst i eller 

reduceret til et produkt af mere almene bestemmelser. 
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Men det er vigtigt at erindre, at vejen fra de specielle be

stemmelser til de mere almene, væsentlige gik via en erken

delse af vandets og isens helt fundamentale materielle iden

titet. Inden vi erkendte, hvad der var det identiske i pro

cessen måtte vi erkende, at der var tale om en identitet, at 

det var det samme stykke materie, vi havde med at gøre gan

ske uanset dets egenskaber. 

Det almene og væsentlige i det iagttagne erkendes ikke ved 

en sammenfatning af det specielle, særegne, men ved erken

delsen af forandring som en enhed af identitet og for

skel. 12 ) 

Lad os tage et andet velkendt eksempel: Nemlig Mendels for

søg med krydsning af bØnnearter, igen i en forenklet og no

get skematiseret udgave. 

Udgangspunktet var forekomsten af to varianter af den samme 

bØnneart, en med egenskaben A og en med egenskaben B. Begge 

let iagttagelige egenskaber, der ikke kan forveksles. 

Når en plante med egenskaben A krydses med en plante med e

genskaben B, vil alle planter i afkommet nu have egenskaben 

12) Eksemplet er noget forenklet, idet man ikke umiddelbart her
fra ledes til en teori om molekyler, dvs. vandet som beståen
de af (relativt) uforanderlige mindstedele i forskellig ind
byrdes forbindelse, skønt de gamle grækere Leukippos, Demo
krit, Epikur og romeren Lucretius vel ikke havde meget mere 
at gå ud fra. Først studiet af luftarterne og deres kemiske 
forbindelser i numerisk simple (dvs. små heltallige) rumfangs
forhold ledte frem til den moderne forståelse af atomer og mo
lekyler. 
Eksemplet er valgt pe grund af dets enkelhed. Mere realisti
ske, men formelt analoge, eksempler kunne have taget udgangs
punkt i middelalderens tro på. at fluer skabtes af gødning 
plus varme. at mus skabtes af gamle klude plus ost eller brød 
osv. Først sent. gennem eksperimentel fastholdelse og isole
ring af den konkrete materie i forvandling, opdagedes de e
gentlige sammenhænge sammenfattet i konklusionen "omne vivum 
ex ova" (alt levende kommer af æg). 
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A og ikke i nogen iagttagelig henseende adskille sig fra ik

ke krydsede planter. Hvis de krydses med ikke-krydsede plan

ter med egenskaben A, vil hele afkommet igen have egenskaben 

A. 

Hvis imidlertid de krydsede A-planter (altså fØrste kryds

ningsgeneration) krydses indbyrdes, vil i gennemsnit tre 

fjerdedele af afkommet igen være A-planter, mens en fjerde

del vil være B-planter. Hvis første generations krydsnings

planter krydses med B-planter, vil i gennemsnit halvdelen af 

afkommet være A-planter og halvdelen B-planter. 

Hvis disse sidstnævnte anden generations A-planter krydses 

indbyrdes, vil deres afkom fordele sig ligesom første kryds

ningsgenerations afkom med tre fjerdedele A-planter og en 

fjerdedel B-planter. 

Hvis B-planter krydses indbyrdes, vil hele afkommet være B

planter. 

Som bekendt kan udfaldet af disse krydsningsforsøg forkla

res, hvis det antages, at hver plante har modtaget et arve

anlæg fra hver af sine "forældre", at der findes to slags 

arv.eanlæg (a og b), hvis kombination bestemmer plantens type 

(således at aa og ab giver A-planter og bb B-planter), og at 

planten med lige stor sandsynlighed igen afleverer enten det 

ene eller det andet af sine to anlæg til hvert af sine af

kom. De ukrydsede planter har da været henholdsvis (aa) og 

(bb), og første krydsningsgeneration har alle været (ab). 

Den iagttagne variation forklares altså ved forekomsten af 

to typer uforanderlige arveanlæg (som på Mendels tid ikke 

kunne iagttages direkte), der gives videre til afkommet ef

ter et uforanderligt sandsynlighedsmønster. Alene den varia

tion, der sker ved parringen, forklarer da den iagttagne va

riation i afkomsgenerationerne. I den forstand repræsenterer 

arveanlæggene og det konstante sandsynlighedsmønster dybere-
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liggende egenskaber end de iagttagne typer, selvom arvean

læggene ikke selv kan iagttages. 

Ud fra et kendskab til en plantes arveanlæg kan vi i alle 

tilfældene udlede dens type. Det modsatte kan kun gøres for 

B-planternes vedkommende. 

Det særligt interessante ved dette eksempel i nærværende 

sammenhæng er imidlertid, at forsøgene ikke kunne have fØrt 

til opdagelsen af arveanlæggene og af de eksakte love for 

deres videregive Ise og for deres bestemmelse af plantens ty

pe, hvis der under forsøgene alene var holdt rede på plan

ternes type, som de kunne iagttages. Ud over at der blev 

skelnet mellem planter med forskelligt udseende, måtte plan

ter med forskellige ophav også holdes adskilt, skønt de ikke 

udviste nogen forskelle. 

Hvis der var blevet byttet om på planter fra et bed med u

krydsede A-planter og fra et bed med første krydsningsgene

rations A-planter, ville dette ikke kunne konstateres på et 

tidspunkt, hvor lovene for arveanlæggene endnu ikke var 

kendt. Ingen konstante iagttagelige kendetegn, men kun plan

ternes identitet med sig selv som enkeltting, kombineret med 

en viden om, at ingen byttede om på planterne, muliggjorde 

det at erkende de væsentlige egenskaber, der bestemte plan

ternes type. 

Hvis notaterne, der fortalte, hvilke planter der var afkom 

efter hvilke, forsvandt eller blev glemt, ville forsØget og

så være endt resultatløst. 

Notaterne må henvise til planterne via deres bedes place

ring. Planternes egne kendetegn er ikke tilstrækkelige til 

at oplyse om deres genetiske forbindelse til andre planter. 

De genetiske forbindelser må altså konstateres og fastholdes 

på samme måde som planternes identitet med sig selv som en 

realitet, der ikke fremgår alene af det umiddelbart iagttag

ne. 
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Enkelttingens identitet med sig selv og de genetiske forbin

delser angiver nogle objektive realiteter, en objektiv 

struktur af ubrudte forbindelseslinier over tiden, som ikke 

kan reduceres til identitet af en nok så lang opremsning af 

nok så specielle eller særegne egenskaber. !tOet enkel te" som 

filosofisk kategori kan ikke opløses i et produkt af almen

heder eller særegenheder. 

For tankeeksperimentet og for det deduktive ræsonnement er 

det, som Rubinstein påpeger, afgØrende, at det almene og det 

specielle eller særegne ved objekterne ikke løsrives. Men 

for det empiriske eksperiment og for den empiriske iagtta

gelses mulighed for at gå over i den teoretiske erkendelse, 

er det endvidere nødvendigt, at der er en ubrydelig forbin

delse mellem det enkelte på den ene side, og de særegne og 

almene bestemmelser på den anden side. 

Når Rubinstein blot adskiller den teoretiske og den empiri

ske erkendelse ved "analysens dybdegrad" (Væren og bevidst

hed, s. 151), er der den sandhed heri, at også i tankeekspe

rimentet spiller enkelttingenes identitet med sig selv en 

rolle, og ikke blot summen af deres egenskaber,l3) Imidler

tid får man det indtryk ved læsningen af Rubinsteins overve

jelser over nØdvendigheden af 

en ubrudt forbindelse mellem tanken og dens objekt (op. 
dt. s. 147), 

at der med "objektet" først og fremmest tænkes på objektets 

specielle bestemmelser og ikke på det som tillige en enkelt

ting, et "partikularium". Ganske vist siger Rubinstein, at 

13) 

Tingenes og fænomenernes almene egenskaber erkendes allerede 
i fornemmelsen og i iagttagelsen, men kun i tænkningen frem
træder det almene som sådan - i sit forhold til det enkelte 
(op. cit. s. 96). 

se f.eks. igen Bohrs diskussion med Einstein. 
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Men termerne det "enkelte" og det "specielle" eller "sær

egne" bruges i flæng og tilsyneladende i betydningen "det 

specielle", det ikke-almene, det uvæsentlige, ikke-nødvendi

ge, tilfældige. 

Da fornemmelsens og iagttagelsens objekt er den objektive 
virkelighed, er det klart, at der fØrst og fremmest gælder, 
at der i selve objektet indgår både det enestående og det 
almene, både det tilfældige .9.& det nØdvendige, bådefænomenet 
3[ essensen (dvs. væsensindholdet i fænomenet). Det er endvi
dere klart, at det er umuligt at adskille fænomen og væsen, 
det enkelte og det almene. det tilfældige og det nØdvendige, 
således som det på metafysisk vis gøres, uår man til fornem
melsen og iagttagelsen kun henfører fænomenet (løsrevet fra 
essensen), det enkelte (lØsrevet fra det almene), det tilfæl
dige (løsrevet fra det nødvendige) . ... Det går ikke an blot 
at henfØre alt det uvæsentlige til det sanselige og alt det 
væsentlige til tænkningen. (op. cit. s. 95, min korrigerede 
oversættelse). - --

De foregående overvejelser er ikke i modstrid med, hvad Ru

binstein her udtrykker. Blot lader det til, at Rubinstein 

ikke er opmærksom på den principielle skelnen mellem på den 

ene side det "enkeltelt og "partikulære" som den kategori, 

hvori enhver ting er identisk med sig selv, men forskellig 

fra enhver anden, og på den anden side det "specielle, "sær

egne" eller "tilfældige", som den kategori, hvori ting, der 

er identiske med hensyn til en given væsentlig egenskab, kan 

være identiske eller forskellige. 

I hvert fald gør Rubinstein ikke opmærksom på den forskel, 

disse kategorier spiller i erkendelsen. 

Mens tingenes specielle egenskaber kan iagttages umiddelbart 

(ikke alle specielle egenskaber, naturligvis), har vi netop 

set et par eksempler på, at tingenes "individuelle" (singu

lære, partikulære) identitet, og i snæver forbindelse hermed 

deres genetiske forbindelser, ikke er entydigt forbundet med 

sansede egenskaber" men er en objektiv realitet, der må er

kendes ud over, omend ikke uafhængigt af, tingenes sansede 

egenskaber. 
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Hvis vi med det "enestående" mener det "enkelte", er det 

derfor mildt sagt et "understatement", når Rubinstein siger: 

Trods den udbredte forestilling om, at sanseerkendelse er er
kendelse af det enestående og ikke af det almene. forholder 
det sig i virkeligheden på følgende måde: 

a) Det enestående bestemmes ikke udelukkende ved direkte 
sanseerkendelse, 

b) Sanseerkendelsen må nØdvendigvis besidde en vis grad af 
almenhed, idet allerede dyret ikke ville kunne tilpasse 
sig de skiftende livsbetingelser, hvis dets sanseerken
deise ikke blev generaliseret. 

(ER- cit. s. 95-96). 

Spørgsmålet er snarere, om det enestående overhovedet kan 

bestemmes "ved direkte sanseerkendelse" , og om dyre't netop 

ikke mangler evnen til at genspejle det egentligt almene, 

væsentlige ved fænomenerne, fordi det ikke evner at genspej

le det "enkelte", men derimod er fanget i det "sanseligt al

mene", det "generaliserede specielle".14) 

r.1ens det "almene" og det "særegne" er relative bestemmelser 

i den forstand, at hvad der på et niveau af erkendelsen er 

alment, på et højere niveau kan være særegent, og hvad der 

er særegent, kan oplØses i produkt af almenheder, så er be

stemmelserne alment kontra enkelt absolutte. 

Når Rubinstein derfor taler om "springet!!, overgangen til de 

psykiske fænomener, idet den genspejlede stimulis "fremtræ

der som objekt fl (~. cit. s. 12) I kan vi netop forstå denne 

overgang som en sådan diskontinuitet, hvis den nye "kvali

tet", der genspejles ved stimulussen, nu er den individuel

le, partikulære identitet af den påVirkende genstand. I det

te øjeblik får subjektet nemlig mulighed for at genspejle 

den identitet bag de iagttagne forskelle, der gør, at de kan 

genspejles som forandringer af den samme materie under for-

14) Jfr. diskussionen heraf i kapitel 110m kognitivismen. 
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skellige betingelser, og dermed visende hen til de "bagved

liggende" væsentlige egenskaber. 15 ) 

De "b~gvedliggende" egenskaber kan også igen ses som betin

gede og ytringer af endnu dybereliggende egenskaber. Det er 

altså ikke ved, 'at "det væsentlige" pludselig kan erkendes t 

at det menneskeligt psykiske opstår. Det er derimod ved en 

principielt ny forbindelse mellem subjekt og objekt, et er

kendelsesmæssigt håndtag i tingene, en IIbegribelse" af den 

genstand, der undersØges, på samme måde som mennesket med 

sin ene hånd kan fastholde den genstand, som det bearbejder 

med den anden. 

så længe subjektet kun har et sanseligt-kategorialt forhold 

til objektet, kan det ikke opleve objektet som konkret. De 

sansede egenskaber ved genstanden behØver da ikke at stå i 

noget fast forhold til dens andre egenskaber. Nogle genstan

de med de givne sansede egenskaber kan have visse øvrige e

genskaber, andre genstande med de givne sansede egenskaber 

kan have helt andre øvrige egenskaber. Men en fastholdt par

tikulær ting har en uendelig, men dog ganske bestemt mængde 

øvrige egenskaber, selvom de aldrig kan erkendes udtømmende. 

Denne entydige forbindelse mellem enkelttingen og dens egen

skaber betyder, at "det enkelte" bliver en port til objek

tets uendelighed af egenskaber, bliver den erkendelsesmæssi

ge repræsentant for objektets konkrethed. 

Skeptikere, hvad angår disse ræsonnementer, kunne måske ind

vende, at "det enkelte H blot er et ekstremt tilfælde af det 

specielle eller særegne, nemlig så mange bestemmelser til et 

objekt, at de kun passer på dette ene. De ville få støtte i 

15) De sanseligt iagttagne egenskaber behøver ikke at være "uvæ
sentlige", jfr. at "væsentlighed!! også er en relativ bestem
melse i forhold til objektets betingende forbindelser. 
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deres indvending i den dagligdags erfaring, at vi altid vil 

kunne finde forskelle på givne enkeltting, og hvis ikke, kan 

vi altid forsyne dem med forskellige mærker, tegn OSV., 

hvorefter de kan identificeres entydigt ved deres specielle 

kendetegn. 

I forsøget med krydsning af bønneplanter kunne vi have note

ret os antallet af planternes blade, målt deres højde OSV., 

indtil vi havde et individuelt kendetegn for hver enkelt, 

eller vi kunne simpelthen have fæstnet et nummerskilt til 

hver eller klippet et hulmØnster i et blad på hver plante, 

ligesom når bonden klipper sine køer i øret. Ved hjælp af de 

specielle kendetegn kunne vi nu have holdt lige så godt rede 

på vores forsØg, som ved at holde planterne adskilt i for

skellige bede. 16 ) 

Vi har således i det omtalte forsØg etableret en entydig 

forbindelse mellem planternes individuelle identitet og de

res specielle kendetegn. 

Alligevel er planternes individuelle identitet ikke det sam

me som deres specielle kendetegn. 

På en anden planteskole eller i en anden klosterhave kan der 

være et tilsvarende krydsningsforsØg i gang, hvor en eller 

flere af planterne har de samme specielle kendetegn, som en 

eller flere af dem i vort krydsningsforsøg, men alligevel 

har andre arveanlæg. 

Hvis disse planter blev forbyttet, ville forsØget ikke få 

samme udfald, og vi ville ikke flnde lovene for arveanlæg

gene. 

16) For ræsonnementets skyld må vi naturligvis antage, at vi har 
bestøvningen lige fuldt under kontrol i begge tilfælde. 
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Vi kunne yderligere sikre os ved at give alle planterne et 

ekstra mærke, der skulle adskille dem fra andre krydsnings

forsøg. Men der ville altid kunne laves kopier af disse mær

ker også osv. osv. 

Det, der sikrer os i sidste ende, er ikke planternes kende

tegn som sådan, men derimod selve den realitet, at de ikke 

forbyttes. 

Hvis planternes specielle kendetegn i forsØget blev foran

dret eller forbyttet indbyrdes, ville forsØget naturligvis 

også kunne give et andet resultat. 

Hvis vi imidlertid alene identificerede en plante ved dens 

specielle kendetegn, ville påstanden om, at kendetegnet var 

forandret, eller at to k.endetegn var forbyttet, være en 

selvmodsigelse. Hvorledes ville vi kunne hævde, at den samme 

plante nu havde et andet kendetegn end før, hvis vi ikke 

kunne forklare, hvad vi mente med "samme· j uden at henvise 

til kendetegnets identitet? 

Når et forsøg som det omtalte kan gennemfØres med held ved 

hjælp af planternes speCielle kendetegn, er det ikke blot, 

fordi vi har holdt orden på kendetegnene, men fordi vi ved 

at holde orden på kendetegnene og ved at låse døren til 

drivhuset om natten har holdt orden på planterne selv, på 

selve objekterne for forsøget. 

Når Rubinstein beskriver erkendelsens bevægelse som gående 

fra det konkrete til det abstrakte og tilbage til det kon

krete, må det altså tilføjes, at erkendelsen allerede må ha

ve bevæget sig op eller frem til det konkrete, repræsenteret 

ved enkelttingen eller enkeltfænomenet, fra det sanseligt 

almene eller abstrakte, således at erkendelsens samlede be

vægelse altså bliver: sanseligt abstrakt - individuelt kon

kret - abstrakt væsentligt - konkret. 
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Det afgørende "spring" til det menneskeligt psykiske, til 

det gnoseologiske, hvor påvirkningen fremtræder "som ob

jekt", sker i første trins bevægelse fra det abstrakte til 

det konkrete. 17 ) 

De to gennemgåede eksempler har været specielle ved at om

handle en videnskabelig naturerkendelse. 

Fordelen har været, at eksemplerne er almindeligt kendte, 

velbeskrevne, og deres erkendelsesmæssige resultater utvivl

somme. 

Som det siden skal vises, har ræsonnementerne imidlertid og

så gyldighed for den mere praktiske erkendelse. 

Allerede de første mennesker har kunnet trænge bag sansefor

nemmelsernes varianser og invarianser og kunnet lære af tin

genes forandringer under forandrede betingelser og af deres 

forvandling ved bearbejdning. 

Den videnskabelige erkendelse har først sent kunnet videre

føre denne praktiske erkendeform i det egentligt videnskabe

lige eksperiment. 

Det lykkedes altså ikke for Rubinstein at forklare almengø

relsen som proces. Som vi så, illustrerede hans eksempler 

kun projektionen af de virkelige processer på de allerede 

almengjorte sprogbetydningers felt. Hele tankeprocessen fo-

17) At dyret og det helt spæde barn endnu ikke har gjort dette 
"spring", mangler endnu at blive påvist. Ligeledes mangler 
det at blive undersØgt, hvorledes den kvalitative overgang 
til den gnoseologiske forbindelses opståen kan forstås kvan
titativt som en udvikling, der finder sted under givne betin
gelser. Disse spørgsmål vendes der tilbage til. 
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regår hos Rubinstein allerede på det ideelle plan. Selve de 

konkrete genstande, som erkendelsesvirksomheden og dens red

skaber: sprog og begreber, retter sig imod, er elimineret af 

processen. 

Henvisningen til det ideelle som det fællesmenneskelige, 

samfundsskabte osv. er kun en henvisning til erkendelsespro

cessens resultater og har derfor ikke en reelt konstitueren

de funktion i Rubinsteins teori, men derimod en rent epifæ

nomenal i forhold til processen og en rent apriorisk-katego

rial i forhold til teoriens grundbegreber. 18 ) 

18) Vi kan altså konkludere, at Rubinstein tildeler begreberne og 
sproget to adskilte funktioner i konstitueringen af tænknin
gen. Begreberne skal ved at forbinde det almene med det sær
egne tilfælde så at sige formidle deres forbindelse og derved 
forklare selve almengøreisen som proces. Sproget skal dernæst 
være den form, hvori resultatet af almengØrelsen fikseres. 

Begreber henføres først og fremmest til kategoriparret sub
jekt/objekt, eller til erkendelsesgenstandens fremtræden "som 
objekt", og det understreges, at begrebet ikke kan løsrives 
fra sit ·objekt. Sproget henføres derimod først og fremmest 
til kategoriparret ideelt/materielt og optræder som en ydre 
og indre betingelse for erkendelsen "som ideel!!. 

Begrebets psykologiske funktion består først og fremmest i 
dets almengøre Ise af erfaringer med objektet. Sprogets psyko
logiske funktion består derimod i at fiksere den almengjorte 
erfarings resultater i form af samfundsmæssig viden, give er
faringen ideel form. 

Sprogets relation til erkendelsesobjekterne og begrebernes 
samfundsmæssige grundlag ignoreres derimod på de.t nærmeste, 
og forbindelsen mellem sprog og begreber behandles svarende 
hertil påfaldende forsigtigt. 

I "Grundlagen der allgemeinen Psychologie" (Berlin (DDR): 
Volk und Wissen, 1971 (russisk udgave 1946», der er et tid
ligere arbejde end "Væren og bevidsthed", sætter Rubinstein 
imidlertid sprog og begreber i forbindelse med hinanden mere 
ud trykkeligt : 

Den form, som begrebet eksisterer i, er ordet. (Grund
lagen der allgemeinen Psychologie, s. 432; dette-og-de 
fØlgende citater i min oversættelse). 

forts. 
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Rubinsteins standpunkt kommer derved til at fremtræde helt 

dualistisk, hvilket vel blot er en logisk følge af oprinde

ligt at forstå transformationen fra de objektive, materielle 

påvirkninger til den subjektive ideelle genspejling ud fra 

de "indre" betingelser. 19 ) 

Note 18) fortsat 

19) 

I to store kapitler om henholdsvis tænkning og sprog udredes 
de gensidige forbindelser mellem sprog og begreber. 

Men igen fremhæves fØrst og fremmest den almengørende side 
ved både begreber og ord: 

Ordet udtrykker altså ikke så meget en betegnelse som 
snarere en egenskab ved genstanden. (~ cit. s. 492), 

Ordet udtrykker en almengøre Ise, for så vidt det er be
grebets, tankens, eksistensform. (~. cit. s. 507). (Se 
også~. cit. s. 431, 440, 4S0f, 481). 

Det siges ganske vist, at 

Alligevel er det nØdvendigt for et ægte begrebs almen
hed, at det i en enhed rummer det almene sammen med det 
særlige og det enkelte og heri fremhæver det væsentlige. 
(.2.2' dt. 451). 

Men dette sker alene ved begrebets forbindelse til det sanse
lige: 

Derfor må det [begrebet}, uden at bryde med forestillin
gens sanselige anskuelighed, overskride dennes grænser. 
(loc. dt.). 

Det abstrakte begreb genspejler det almene, men det al
mene udtømmer aldrig det særlige og det enkelte; dette 
sidste bliver genspejlet i billedet. (op. dt. s. 457). 

Ordet står ikke i et direkte henvisende forhold til genstan
den og kan således ikke direkte betegne en realitet: 

Ordets sammenhæng med sin genstand er grundlæggende og 
bestemmende for dets betydning. Men denne forbindelse er 
ikke umiddelbar, men formidlet, nemlig gennem ordets al-

forts. 

Uden at påstå, at Rubinstein er cartesianer, ser man dog her 
den samme forbindelse mellem mekanicisme og dualisme som hos 
Descartes . 
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Det lykkedes derfor heller ikke for Rubinstein at definere 

det psykiskes plads i den almene sammenhæng i den materielle 
verdens ~ænomener (Væren og bevidsthed, s. 9) 

på en sådan måde, at dette psykiske blev bestemt tilstræk

keligt konkret og specifikt til at tjene som udgangspunkt 

for en empirisk psykologisk videnskab. 

Note 18) fortsat 

mengjorte semantiske indhold, gennem begrebet eller bil
ledet. (~. cit. s. 510). 

Ordets genstandsmæssige tilknytning realiseres gennem 
dets betydning. Henvisningen til ordets genstandsmæssige 
tilknytning er ikke andet end et begyndelsestrin i opda
gelsen af dets betydning, som endnu ikke er tilstrække
lig almengjort til at blive inddraget i et vilkårligt 
begrebssystems relativt selvstændige, specielle begrebs
kontekst og blive løst fra de tilfældige forbindelser, 
som betydningens almengjorte indhold i et konkret til
fælde plejer at være givet i. (~. cit. s. 511). 

Ordets forbindelse til en genstand er altså af tilfældig ka
rakter. Ordets betydning er givet ved den begrebslige kon
tekst. Som et Ubegyndelsestrin", et udgangspunkt for bestem
melsen af et begrebs og dermed et ords betydning, er det kon
krete tilfælde dog nØdvendigt: 

I virkeligheden må man for at afslØre et begrebs betyd
ning frem for alt fastslå dets genstandsmæssige tilknyt
ning, og til dette formål må man fastslå det begrebslige 
indhold af den tilsvarende sanseligt givne genstand. 
(~. cit.). 

Det konkrete tilfælde har ikke nogen egentlig "konstitueren
de" betydning for :begrebet eller for ordbetydningen, og i den 
udstrækning det spiller en rolle som et "begyndelsestrin •.. , 
som endnu ikke er tilstrækkeligt almengjort" er det alene som 
"sanseligt givet", altså i iagttagelsen eller forestillingen, 
og ikke i sin egentlige konkrethed. 

I "Væren og bevidsthed H ser det ud til, at begrebets forbin
delse til enkelttilfældet tildeles en noget større rolle, 
f.eks. i eksemplet med den geometriske konstruktion. Dette 
kommer i en vis modsætning til, at det fastholdes, at ordbe
tydninger er rent almene. Måske er det grunden til, at for
holdet mellem ord og begreber behandles så forsigtigt i t!Væ
ren og bevids thed ti • -

Eller måske skyldes det, at Rubinstein har svært ved at for
klare, hvilken rolle sproget spiller for begreberne, idet 
sproget alene fikserer resultatet af den begrebslige erken
delse, og gør dette resultat til almentmenneskelig ejendom. 



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-
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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). 
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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. 
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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. 



- 246 -

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. 
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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. 



- 259 -

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. 



- 274 -

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. 
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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. 
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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. 



- 290 -

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. 
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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. 





KAPITEL V 

INDLEDNING 

I forrige kapitel har vi allerede foregrebet en del af re

sultaterne fra det kapitel, der begynder her. 

Forudsætningerne for disse resultater er en analyse af den 

særlige "menneskelige sans u for det konkrete, som ligeledes 

blev diskuteret i forrige kapitel, altså menneskenes særlige 

evne til i den praktiske virksomhed og i den bevidste gen

spejling at fastholde og forbinde sig med konkrete genstande 

og personer. Også i diskussionen af kognitivismen i kapitel 

II og af Rubinsteins teori i kapitel III blev denne særlige 

evne fremhævet som noget fundamentalt for den menneskelige 

erkendelse. 

Ud fra den mekanistiske opfattelse, der lå til grund for de 

traditionelle, vestlige perceptionspsykologiske retninger, 

og som i mere skjult form også viste sig i Rubinsteins for

ståelse af den menneskelige erkendelse, stod mennesket over 

for en verden af genstande, der kunne opløses i en struktur 

af sensoriske kategorier. De konkrete genstande for menne

skets virksomhed blev forstået som udtømmende bestemt ved de 

sensoriske kategorier, selvom de f.eks. hos Rubinstein sub

jektivt-apriorisk blev erkendt "som objekt". 

Den særlige menneskelige sans for det konkrete kunne ikke 

rummes i denne mekanistiske ramme. 

Leontievs forståelse af menneskets forbindelse til omverden

en som en praktisk genstandsvirksomhed ligger derimod ikke 

under for den mekanistiske reduktion. 
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Alligevel påstod vi, under henvisning til nærværende kapi

tel, at Leontiev ikke havde forstået den særlige menneskeli

ge sans, den almene struktur i menneskets virksomhed, som 

ikke blot er grundlaget for den særlige menneskelige tileg

nelsesproces, som Leontiev beskriver, men tillige for menne

skets særlige naturerkendelse og for den særlige ideelle el

ler åndelige form, som karakteriserer den bevidste genspej

ling, og som formidles af sproget. 

Denne særlige sans er historisk udviklet sammen med det sam

fundsmæssige arbejde og sproget. Hos barnet udvikles den 

gennem interaktionen med genstande og personer i barnets om

verden. Det er imidlertid ikke disse historiske, genetiske 

betingelser, der skal fokuseres på i dette kapitel, men der

imod den almene form, som den menneskelige sans har hos det 

voksne nutidige menneske. Sådanne særegenheder, som dernæst 

karakteriserer den menneskelige sans, den særlige menneske

lige virksomhedsstruktur, under forskellige samfundsmæssige, 

politisk-økonomiske omstændigheder, ses der også bort fra i 

fØrste omgang. 

Som allerede nævnt må enhver analyse af virksomheden begynde 

med en analyse af dens genstande. Vi så således i forrige 

kapitel, hvorledes grundmodsætningen mellem genstanden i sig 

selv, i alle dens forbindelser, og genstanden for virksomhe

den, i dens forbindelse til subjektet, var udgangspunktet 

for forståelsen af det psykiskes fremkomst og udvikling. 

På tilsvarende måde skal vi nu demonstrere, hvordan modsæt

ningen mellem på den ene side virksomhedsgenstandens forbin

delse til subjektet som en konkret, aktivt fastholdt forbin

delse og på den anden side virksomhedsgenstandens forbindel

se til subjektet som en lovmæssig, sensorisk interaktion er 

udgangspunktet for at forstå fremkomsten og udviklingen af 

den særligt menneskelige bevidsthed. 
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Allerede i forrige kapitel så vi, hvordan mennesket bevægede 

sig fra den dyrisk-sensoriske interaktion med omverdenens 

genstande til en aktiv fastholdelse af konkrete stykker 

værktØj, redskaber osv. for derigennem, nu med "forlænget 

krop", "bevæbnede sanser", at kunne sanse omverdenens gen

stande på et højere, mere objektivt og præcist niveau. På 

det højeste niveau, efter udviklingen af samfundsmæssige 

"standarder", måleinstrumenter etc. er der i princippet in

gen grænser for de menneskelige sansers skelneevne. Men sta

dig består der et modsætningsforhold mellem denne sensoriske 

skelneevne og så de konkret fastholdte forbindelser, som 

mennesket aktivt etablerer gennem sin praktiske virksomhed 

og sin bevidste genspejling af omverdenen. 

Det er dette modsætningsforholds form, vi vil bestemme. 

I første omgang vil vi bestemme modsætningsforholdet, såle

des som det fremtræder i den praktiske, konkrete genstands

mæssige virksomhed, for siden at gå et skridt videre i ret

ning af den mere almene o.g teoretiske virksomhed. 

Vi vil derfor i første omgang analysere menneskets praktiske 

virksomhed over for den tingslige omverden. 

Denne tingslige omverden består af en uendelighed af ting 

eller konkrete enkeltgenstande. 

Nu eksisterer der ganske vist ingen naturgiven inddeling af 

materien i adskilte ting eller genstande. FØrst menneskets 

aktive definitoriske bestræbelser kan medføre sådanne ind

delinger. 

Det er umuligt at forestille sig en entydig og udtømmende 

opregning af alle ting eller konkrete enkeltgenstande i ver

den. Det er ikke engang meningsfuldt at spørge, hvor mange 
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ting t der er i mit arbejdsværelse, eller hvor mange ting, 

jeg selv består af. 

Hvis jeg derimod forudsætter en begrebs lig bestemmelse, som 

f.eks. "bøgert! eller "blyanter", er det en anden sag. For så 

vidt mit arbejdsværelse kan afgrænses ~ntydigt, er der et 

bestemt antal bøger og et bestemt antal blyanter i det. 

Men betyder dette nu, at et begreb om ting eller konkrete 

enkeltgenstande er rent subjektivt, at det ikke genspejler 

nogen objektiv realitet? 

Lad os se på en nærliggende analogi fra naturvidenskaben! 

I fysikken opererer man med et begreb om "legemer", sammen

hængende, afgrænsede dele af den stoflige materie. Fysikken 

beskriver legemernes vekselvirkning betinget af deres rums

lige relationer, deres egenskaber osv. Disse vekselvirknin

ger er strengt objektive og uafhængige af menneskenes be

vidsthed og definitoriske virksomhed. Konkrete ting som bØ

ger, blyanter, dyr og mennesker er eksempler på legemer og 

følger i deres vekselvirkninger fysikkens objektive love. 

Man kan ikke med nogen rimelighed benægte, at fysikkens be

greb om legemer genspejler en objektiv struktur i virkelig

heden, og hævde, at begrebet er rent subjektivt. 

Vi kan heller ikke påstå, at begrebet "legeme" er rent "ana

lytisk", at det blot er et bekvemt beskrivelsesinventar og 

ikke henviser til noget reelt eksisterende. Det er netop væ

sentligt i fysikken, at visse konkrete demonstrerbare lodder 

og stænger etc. er eksempler eller paradigmer på legemer, at 

begrebet legeme er en generalisering af demonstrerbare ek

sempler gennem en fremhævelse af visse af deres egenskaber, 

i dette tilfælde sammenhæng, stoflighed, afgrænsethed. 
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Alligevel, på trods af denne objektivitet, er det menings

lØst at spørge, hvor mange legemer der er i verden, eller 

om, hvorledes verden konkret er inddelt i legemer. Det vil 

heller ikke have mening at spørge, hvor mange legemer, der 

er i mit arbejdsværelse. 

For en fysiker ville et sådant spørgsmål afsløre en misfor

ståelse af selve begrebet om legeme. 

Fysikkens love gælder for enhver konkret inddeling af den 

stoflige materie i sammenhængende, afgrænsede legemer. Love

ne er invariante over for de forskellige konkrete inddelin

ger af den stoflige materie i legemer, som vi ud fra en sub

jektiv erkendelsesbestræbelse måtte foretage. I enhver ind

deling af materien i legemer fremtræder objektive træk ved 

materien givet forud for den konkrete inddeling. 

Tilsvarende forholder det sig med det begreb om ting eller 

genstande, som vi her taler om. Det er en generalisering ud 

fra demonstrerbare eksempler, hvor .. alt det, som vi regner 

for ting, har det fælles med de demonstrerbare eksempler·, 

eller paradigmer, at de bevarer deres identitet med sig selv 

i et kortere eller længere tidsrum, uanse~ om de forandrer 

sig, deles osv., at tingene er i rums lig-tids lig nærhed el

ler kontakt med andre ting og vekselvirker med dem. Dernæs~, 

at tingene har visse fysisk-kemiske egenskaber, som er be

tinget af (og betinger) tingenes vekselvirkning med andre 

ting. Og endelig som noget centralt, at de vekselvirkende 

egenskaber ved tingene er almene eller universelle, at de 

kan gentage sig overalt i universet under bestemte, men uni

verselle betingelser. 

I enhver inddeling af verden i ting fremtræder visse objek

tive modsætninger, som er givet fØr og uafhængi·gt af den 

konkrete inddeling, men som på den anden side fØrst viser 

sig under forudsætning af en inddeling, ganske ligesom det 

gjaldt for lysikkens love om vekselvirkninger mellem lege

mer. 
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Det er disse objektive modsætninger i genstandene for menne

skenes praktisk-sanselige virksomhed, som er grundlaget for 

vores beskrivelse af modsætningerne og strukturen i selve 

virksomheden. 

Den fØrste og grundlæggende modsætning er den, der består 

mellem en ting eller en konkret enkeltgenstand på den ene 

side som noget enestående eller unikt, på den anden side som 

noget alment og gentageligt. På den ene side er en konkret 

enkeltgenstand et "partikularium ll eller et uindivid", noget, 

der kun er identisk med sig selv (numerisk identitet). På 

den anden side er den i enhver af sine egenskaber identisk 

med andre genstande og altså blot en instans af en "univer

sel" klasse (kvalitativ identitet) .1) 

Den næste grundmodsætning består mellem på den ene side gen

standen som determineret af den unikke totalitet af sine 

konkrete forbindelser til andre ting og fænomener i verden 

og på den anden side genstanden i sine egenskaber determine

ret af almene lovmæssigheder. 2) 

Vi skal ikke på dette sted fordybe os mere i disse objektive 

modsætninger i genstandene. Det, der skal behandles her, er 

derimod, hvorledes disse modsætninger genspejles i menneske

nes praktisk-sanselige genstandsvirksomhed og i den bevidste 

genspejling. 

1) 

2) 

For en nøjere diskussion af disse filosofiske distinktioner 
henvises til P.F. Strawson: Individuals. London: Methuen, 
1964 (1959). 

For en nøjere diskussion af,disse distinktioner henvi.ses til 
H. Horz: Der dialektische Determinismus in Natur und GeselI
sehaft. Berlin' (DDR): Deutscher Verlag der Wissenschaften, 
1974. 
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Når vi kalder menneskets praktiske genstandsvirksomhed for 

praktisk-sanselig, er det et udtryk for, at den menneskelige 

genstandsvirksomhed altid samtidig med at være rettet mod 

konkrete genstande og mod en bearbejdelse eller forandring 

af disse genstande også er en sansning i helt almen betyd

ning, dvs. en skelnen, en klassifikation eller identifika

tion, en afgørelse af genstandenes identitet eller egenska

ber. 

I kapitel II omtalte vi, hvordan kognitivisterne påstod, at 

perception og al erkendelse i det hele taget var kategorial, 

havde karakter af afgørelser med hensyn til, hvorvidt kon

krete genstande faldt ind under, eller var med i, en given 

kategori af genstande. Med "katego.ri" mente kognitivisterne 

udelukkende "universelle" klasser af genstande alene define

ret ved deres almene sensoriske eller funktionelle egenska

ber. 

vi benægtede ikke, at mennesket foretager denne type katego

riale afgørelser. Men vi påpegede, at menneskene derudover 

også identificerer konkrete enkeltgenstande eller klasser af 

konkrete enkeltgenstande, når de genkender, ser, tænker på 

osv. bestemte personer, steder, redskaber etc. etc. Det var 

denne pointe, som blev videreført både i diskussionen af Ru

binsteins teori i kapitel III og i diskussionen af den "men

neskelige sans" i kapitel IV. 

Hvis vi imidlertid udvider vores begreb om "kategori" til at 

omfatte også sådanne samlinger af genstande (eller ting), 

som er defineret ved deres konkrete forbindelser til menne

skene, ved menneskenes aktive fastholdelse, så kan vi godt 

påstå, at al menneskelig erkendelse, og det vil også sige al 

menneskelig praktisk-sanselig virksomhed, er kategorial, at 
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den indebærer afgØrelser med hensyn til medlems skab af kate

gorier. 3 ) 

Kategorierne er således klasser eller mængder af genstande. 

Men det er ikke en hvilken som helst mængde af genstande el

ler ting, der er en kategori, således som vi her definerer 

begrebet. 

En kategori er en mængde af genstande, for hvilken det gæl

der, at det for enhver genstand, der tilhØrer den, også kan 

afgØres, at den tilhører den. 4 ) 

Kategorierne og deres struktur genspejler altså grænserne 

for menneskenes praktisk-sanselige afgørelser og dermed de 

rammer, inden for hvilke menneskene i deres praktiske gen

standsvirksomhed realiserer deres forbindelser til omverde

nen. 

Det objektive grundlag for de praktisk-sanselige afgØrelser 

er genstandenes identitet på den ene side som partikularier 

eller individer (numerisk identitet) og på den anden side 

som instanser af universelle klasser (kvalitativ identitet). 

Derfor genspejler kategoriernes struktur de objektive mod

sætninger i genstandene, som vi allerede har omtalt. Denne 

modsætningsfulde kategoriale genspejling er særegen for men

nesket, netop på grund af den særlige "menneskelige sans". 

3) 

4) 

Det betyder ikke, at enhver virksombed eller enhver erkendel
sesakt fremtræder bevidst for det virkende menneske som en 
eksplicit afgørelse i forhold til en given kategori. vi ser 
ikke her primært på virksomhedens oplevelsesmæssige, "fænome
nologiske" side. men på dens praktiske side. 

Derimod forudsætter vi ikke, at det for enhver genstand eller 
ting, der ikke tilhører kategorien, kan afgøres, at den ikke 
tilhører den. Dette vendes der tilbage til. 
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vi vil altså undersøge den generelle struktur i den menne

skelige virksomhedS) igennem en undersøgelse af kategorier

nes struktur. 

Vi vil her se bort fra kategoriernes indhold, deres konkrete 

mening eller betydning, deres begrebslige eller "intensio

nelle" relation til andre kategorier, og alene se på deres 

omfang eller "ekstension U l dvs. den mangfoldighed af gen

stande, som kategorierne omfatter, for at se, hvorledes mod

sætningerne i kategorierne fremtræder i deres ekstension. 

Vi skal her fØlge en metode, som også ligger til grund for 

tolkningen af den formelle logiks operationer: konjunktion 

("og"), disjunktion ("eller") og negation (Uikke") som bil

leder af de tilsvarende mængdealgebraiske operationer, nem

lig dannelse af henholdsvis fællesmængde, foreningsmængde og 

komplement. 

Forskellen til den formelle logik ligger i, at kategoriernes 

ekstension ikke blot ses som mængder af genstande, men netop 

som "afgørbare" mængder, og dernæst, at vi fundamentalt 

skelner mellem to typer afgørelser, nemlig den konkrete i

dentificering ud fra konkrete forbindelser og klassifikation 

ud fra almene sensoriske kriterier. 

Ligheden med den formelle logik gør, at vi også her vil tale 

om en ulogik". Forskellen skyldes bl.a. uendeligheden i ka

tegoriernes ekstensioner, hvilket er grunden til, at vi bru

ger termen en "infinit logik" om dette kapitel. 

Men efter denne lange indledning er det nu på tide at starte 

med et simpelt, men meget centralt eksempel. Det er allige-

5) Det er måske mere træffende at tale om de generelle struktu
relle rammer fo"r den menneskelige virksomhed. 
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vel først, efterhånden som teorien bliver fremstillet, at de 

grundlæggende bestemmelser, der er omtalt i indledningen, 

kan komme til at hænge sammen. 

I dette eksempel fremtræder de omtalte modsætninger i kate

gorierne endnu ikke. Eksemplet skal fØrst og fremmest intro

ducere den senere anvendte metode på et i forvejen velkendt 

materiale, og derved bygge bro fra det mere til det mindre 

velkendte. 

Men dernæst er eksemplet centralt ved at fremstille et til

fælde, der på en gang er 1 modsætning til og kan afledes af 

det tilfælde, som siden skal fremstilles, og som rummer de 

modsætninger i kategorierne, der er omtalt i indledningen. 

Det varer altså endnu lidt, før værdien af metoden vil vise 

sig i relation til indledningens generelle problemstilling. 

DET DISKRETE RUMS TOPOLOGI 

på trods af de nye begreber, der introduceres i overskriften 

til dette afsnit, og som vil blive forklaret senere i af

snittet, skal vi nu behandle en velkendt situation, som blev 

omtalt allerede i afsnittet om kognitivismen i kapitel II. 

Det drejer sig om, hvad der i diskussionen af kognitivismen 

blev kaldt det "velafgrænsede tilfælde", altså en situation, 

hvor individet var stillet over for en endelig mængde ind

byrdes forskellige ting eller genstande, og hvor en sorte

ring efter sansernæssige kriterier derfor altid kunne afslut

tes med udvælgelse af en bestemt genstand som resultat. Der 

var så at sige et lokalt sammenfald af de to processer: at 

skelne efter sansernæssige kriterier og at identificere en

keltgenstande. 
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Det var endvidere den situation, som vi påstod, kognitivi

sterne i sig selv beskrev korrekt, men fejlgeneraliserede 

til også at dække den mangfoldighed af genstande, vi står o

ver for, når der ikke er foretaget en sådan afgrænsning af 

"universet af genstande". 

Vi skal netop i de afsnit, der fØlger efter dette, vise, 

hvorledes de to nævnte typer processer eller afgørelser dels 

ikke er indbyrdes sarrunenfaldende i et "univers af genstan

de", som besidder fundamentale egenskaber karakteriserende 

virkelighedens mangfoldighed af genstande, dels hver for sig 

afviger fra processerne eller afgØrelserne i det "velafgræn

dede tilfælde". 

Men i nærværende afsnit skal vi altså se på det "velafgræn

sede tilfælde" og som sagt sam.tidig introducere vores meto

de. 

Lad os tænke os den meget simple situation, hvor vi har fire 

klodser på et bord: klods Ar klods B r klods C og klods D. 

Klods A er rød og trekantet. Klods B er rød og rund. Klods C 

er grøn og trekantet. Og klods D er grøn og rund. 

Klodserne er forskellige fra hinanden. Ikke blot i farve og 

form; men også i den helt grundlæggende betydning, der gør, 

at der faktisk er fire klodser og ikke en. Klodserne er ikke 

sammenfaldende. De kan skilles fra hinanden; og skulle de 

endda blive limet sammen, kunne de stadig adskilles i iagt

tagelsen og i tanken. Samtidig er hver af klodserne identisk 

med sig selv og kan fastholdes og genfindes både "af hånden" 

og "i ånden ti • 

Det er nu muligt at udvælg~ nogle af klodserne, f.eks. ved 

at tage dem fra en ad gangen og lægge dem i en bunke. Vi 

kan f.eks. tage klodserne Ar B og C fra; og den bunke, vi 

derved danner, kan vi for nemheds skyld betegne {A, B r C}. 

Specielt kan en bunke, f.eks. {A}, bestå af en klods. 
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Klodserne behøver ikke at blive flyttet rent fysisk for at 

blive udvalgt og henregnet til en bunke. Der kan f.eks. teg

nes en streg rundt om de udvalgte klodser; eller de kan 

fastholdes udelukkende i tanken på grundlag af deres place

ring på bordet. 

På denne måde kan den samme klods godt samtidig være med i 

flere bunker. 

Hvilke som helst to klodser kan også skilles i hver sin bun

ke, f.eks. i bunken bestående af den ene klods og i bunken 

bestående af den anden klods. 

De forskellige mulige bunker, der kan udvælges af klodserne, 

kan ordnes i nogle strukturer, der er kendt fra mængdealge
braen: 6 ) 

6) I mængdealgebraen, eller generelt i mængdelæren som en del af 
matematikken, ville man betegne en sådan bunke en "mængde", 
og man ville kalde de forskellige mulige bunker, der kunne 
dannes af klodserne, for "delmængder" af mængden {A, B, c. 
D). 

I mængdelæren er en mængde "en samling af indbyrdes forskel
lige objekter opfattet som en helhed. Det skal være utvety
digt fastlagt, om et forelagt objekt hører med til ~lgden 
eller ej." (W. Fenchel: Forelæsninger over algebra og geome
tri. Københavns Universitets Matematiske Institut. 1960-1). 

Når vi her så vidt muligt undgår selve betegnelsen "mængde". 
skyldes det for det fØrste, at de samlinger af objekter, der 
tales om i dette kapitel, ikke altid umiddelbart vil leve op 
til ovennævnte definition af "mængde", for så vidt vi kunne 
specificere begreberne "opfattet som en helhed", "utvetydigt 
fastlagt" og "forelagt". De samlinger af objekter, vi vil ta
le om, er defineret ved visse procedurer: udvælgelse eller 
opfyldelse af kriterier, der "utvetydigt fastlægger" eller 
afgØr, om objektet "hører med" eil samlingen, hvis det hører 
med, men som til gengæld ikke uden videre for ethvert "fore
lagt" objekt kan afgøre, om det ikke er med. 

Formentlig kan det matematiske mængdebegreb dog udstrækkes 
til sådanne tilfælde, som det f.eks. sker i teorien for ikke
rekursive mængder (jfr. M.A. Arbib: Brains, Machines and 
Mathematics. New York: McGraw-Hill, 1965.). Vi må nemlig gå 

forts. 
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En bunke kan være en delmængde af en anden, hvis alle klod

serne i den første også er med i den anden, angivet ved teg

net~, f.eks. er {A} c {A, Bf CJ,7) 

Hvis to bunker ikke har nogen fælles klodser, kaldes de ad

skilte eller disjunkte. 

For hvilke som helst to klodser kan der udvælges to adskilte 

bunker, således at klodserne falder i hver sin af bunkerne. 

For to givne klodser kan de to adskilte bunker vælges på 

flere forskellige måder. Hvis vi i stedet for fire klodser 

kun havde haft to klodser i vores eksempel, havde de to bun

ker kun kunnet vælges på en måde, nemlig de to bunker bestå

ende af hver af de to klodser selv. 

Note 6) fortsat 

7) 

ud fra, at en samling af objekter defineret ved en procedure 
for afgørelse af positivt medlemskab i en vis forstand eksi
sterer også som negativt afgrænset og dermed som "mængderr:-

Vi tillader os derfor at betragte vores samlinger af objekter 
som mængder og bruger mængdelærens begreber om delmængde, 
fællesmængde osv., men undgår stort set betegnelsen "mængde" 
for netop at henlede opmærksomheden på definitionsproblemet, 
som i en vis forstand også er hele teoriens centrale tema. 

For det andet er de samlinger af objekter, som vi skal omtale 
i dette kapitel, ikke hvilke som helst delmængder af en given 
mængde objekter, men netop kun den del af disse delmængder, 
der kan defineres ved de betragtede-procedurer: udvælgelse og 
opfyldelse af kriterier. Det er netop centralt :i. teorien at 
belyse procedurerne ved at se på, hvilke delmængder (eksten
sioner) af alle eksisterende, som defineres af procedurerne. 

Derfor bruges betegnelser (f.eks. "bunke") for samlingerne af 
objekter, der direkte henviser til de definerende procedurer 
(f.eks. direkte udvælgelse) og ikke blot til det mere indif
ferente eller neutrale mængdebegreb. 

En bunke er også delmængde af sig selv, altså f.eks. {A, B} 
c {A, BL Dette særtilfælde benævnes "uægte delmængde" i mod
sætning til "ægte delmængde". Relationen "ægte delmængde", 
der altså udelukker uægte delmængde, betegnes c. vi har altså 
f.eks. også, at {A} c {A, B. C}. 
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Når man har to af de mulige bunker, kan man danne deres fæl

lesmængde (produkt eller konjunktion) bestående af de klod

ser, der er med i både den ene ~ den anden bunke. En klods 

er altså med i fællesmængden, hvis den er med i ~ bun

ker. Hvis bunkerne har fælles klodser r hvis de altså ikke er 

adskilte, er fællesmængden selv en bunke. Hvis de to bunker 

er adskilte, er fællesmængden tom, dvs. at den ingen klodser 

indeholder. Da vi af grunde, der vil fremgå senere, ønsker, 

at fællesmængden af to bunker altid selv er en bunke, må vi 

imidlertid også i dette tilfælde regne fællesmængden for en 

bunke, som vi betegner den n tOnTIne " bunke. Den tomme bunke 

betegner vi med et ø. 

Hvis vi bruger tegnet n til at symbolisere dannelse af fæl

lesmængde, har vi således f.eks., at {A, B} n {A, C} = {A}; 

{A, B} n (C, D) = ø, (A) n ø = ø. 

Når man har to af de mulige bunker, kan man tilsvarende dan

ne deres foreningsmængde (sum eller disjunktion) bestående 

af de klodser, der er med i den ene eller den anden bunke 

(eller begge) . 

En klods er altså med i foreningsmængden, blot den er med i 

en af de to bunker. Foreningsmængden af to bunker kan godt 

bestå af alle fire klodser. Da vi også Ønsker, at forenings

mængden af to bunker altid selv er en bunke, må vi regne 

{A, B, C, D} med som en bunke. 

Hvis vi bruger tegnet U til at symbolisere dannelse af fore
ningsmænqde, har vi således f.eks., at {Ar B} U {Ar C} 

{A, B, C}, {A, B} U {C, D} = (A, B, C, Dl; {A} U ø = {A}.8} 

S) For fuldstændigh~dens skyld må det nævnes, at de to bunker, 
der danner en fællesmængde eller en foreningsmængde, ikke be
høver at være forskellige. F. eks. er {A} n {A} "" {A}; {A} U 
(A) = (A). 
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Endelig kan man ud fra en bunke danne dens komplement (eller 

negation), som netop er de klodser, der ikke er med i bun

ken. Komplementet betegnes med tegnet C. F.eks. er ({A, B} 

= {C, D} og ({A, B, e, D} = ø. 

Fællesmængden af to komplementære bunker er altid lig med ø. 
De er altså adskilte. Foreningsmængden er altid lig med {A, 

B, C, D}. 

Ved at udføre disse operationer (dannelse af fællesmængde, 

foreningsmængde og komplement) på de seksten mulige bunker, 

der kan dannes af de fire klodser, vil man altid igen få en 

af de seksten bunker. 

Der gælder visse regnereg!er for de nævnte operationer, 

f.eks. er komplementet til en fællesmængde af to bunker al

tid lig med foreningsmængden af bunkernes komplementer og 

vice versa. Disse regler, der angiver en symmetri mellem o

perationerne n og U, kaldes dualitetsreg~_e~. F.eks. er 
(({A, B} n {B, C}) = ({A, B} U ({B, C}. De klodser, der ikke 

er med i både den ene ~ den anden bunke, er de samme som 

dem, der enten ikke er med i den ene eller ikke med i den 

anden eller hverken med i den ene eller den anden. 

En bunke og dens komplement er tilsammen en dikotom opdeling 

af de fire klodser. En sådan dikotom opdeling er udtømmende, 

dvs. at enhver af klodserne er med i en af bunkerne, og den 

er €ntydig, dvs. at ingen af klodserne er med i mere end en 

bunke. Tager vi f.eks. A og B ud til den ene bunke, består 

den anden bunke af C og D. Består den ene bunke af A, består 

den anden af B, C og D. 

Som man let kan se, er der otte forskellige sådanne dikotome 

opdelinger af de fire klodser, idet opdelingen i {A, B, C, D} 

og ø også regnes for en dikotom opdeling. 
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En bunke kan altid enten udvælges direkte ved, at de klod

ser, der er med i den, tages fra en ad gangen, eller den kan 

udvælges indirekte ved, at dens komplement tages fra, hvor

ved den samme bunke nu er de klodser, der bliver tilbage. 

Svarende til udvælgelsen af klodserne i bunker kan vi sorte

~ dem i klasser efter deres farve og form. F.eks. i klassen 

af røde klodser, svarende til {A, B}, eller i klassen af 

trekantede klodser, svarende til {A, C}. 

Vi kan danne fællesmængden af to klasser, f.eks. fællesmæng

den af klassen af røde klodser og klassen af trekantede 

klodser. 

Denne fællesmængde er selv en klasse, nemlig klassen af de 

klodser, der både er røde ~ trekantede, svarende til {A}. 

Specielt kan fællesmængden være tom. F.eks. er fællesmængden 

af de røde og de grønne klodser, dvs. de klodser, der både 

er røde og grønne, tom. Den regnes også for en klasse, den 

"tomme klasse", svarende til ø. 

En klods er med i to klassers fællesmængde, hvis den er med 

i begge klasserne. Hvis vi kan afgøre positivt medlemskab af 

to klasser, kan vi altså afgøre positivt medlemskab af fæl

lesmængden, hvis vi kan sammenholde de to afgØrelser til en 

afgØrelse af, om en klods både er med i den ene og den anden 

klasse. 

I det behandlede tilfælde kan vi foretage en sådan kombina

tion både for bunker og for klasser. Vi kan altså holde rede 

på to bunkers "overlapning", og vi kan kombinere to sanse

mæssige kriterier til et ved "konjunktion". 

Vi kan også danne foreningsmængden af to klasser, f.eks. 

foreningsmængden af klassen af rØde klodser og klassen af 
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trekantede klodser. Denne foreningsmængde er selv en klasse, 

nemlig klassen af de klodser r der er røde eller trekantede, 

svarende til {A, Bf C}, 

Specielt kan foreningsmængden være klassen af alle klodser

ne, f.eks. foreningsmængden af røde og grønne klodser. 

En klods er med i to klassers foreningsmængde, hvis den er 

med i den ene eller den anden af klasserne eller dem begge. 

Enklere sagt er klodsen med i foreningsmængden, blot den er 

med i en af klasserne. Hvis vi kan afgøre positivt medlem

skab af to klasser, kan vi altså afgøre positivt medlemskab 

af foreningsmængden, hvis vi kan sammenholde de to afgørel

ser til en afgørelse, der er positiv, blot en af de to afgø

relser er positiv. 

I det behandlede tilfælde kan vi foretage en sådan kombina

tion både for bunker og for klasser. vi kan altså holde rede 

på to bunkers "samlede udstrækning", og vi kan kombinere to 

sansemæssige kriterier til et ved "disjunktion". 

Endelig kan vi danne komplementet til en klasse, f.eks. kom

plementet til klassen af rØde klodser. Dette komplement er 

selv en klasse, nemlig klassen af grønne klodser. 

En klods er med i en klasses komplement, hvis den ikke er 

med i klassen. I det behandlede tilfælde kan vi både for 

bunker og for klasser afgøre såvel tilhørsforhold til selve 

bunken eller klassen som til deres komplementer. 

Det ses let, at der ud fra klodsernes farve og form kan dan

nes og sorteres seksten klasser, der hver for sig svarer til 

hver af de seksten bunker, der kunne udvælges ovenfor. 9 ) 

9) To klasser regnes her for identiske, hvis de omfatter de sam
me klodser. F.eks. er klassen af klodser, der er rØde eller 
trekantede, identisk med klassen af klodser, der ikke er
grønne E.a runde. Jfr'. de ovennævnte "dualitets regler" . 
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F.eks. svarer bunken {A, D} til klassen af de klodser, der 

enten er røde og trekantede eller er grønne og runde. Denne 

klasse er altså foreningsmængden af den klasse, der er fæl

lesmængde af de røde og de trekantede klodser, og den klas

se, der er fællesmængde af de grønne og de runde klodser. 

Det er således muligt på entydig måde at udvælge en bestemt 

klods, f.eks. klods A, ved angivelse af dens farve og form. 

Klods A er den eneste, der er både rØd og trekantet. Omvendt 

er det muligt på entydig måde at "definere" f.eks. klassen 

af rØde klodser ved at pege på eller udvælge klods A og B. 

Hvilke som helst to klodser kan skilles i adskilte klasser, 

altså i gensidigt udelukkende klasser, der f.eks. kan være 

komplementer, men som ikke behøver at være det. Dette er i 

virkeligheden blot et andet udtryk for, at alle klodserne er 

forskellige mht. form og farve, og at disse forskelle også 

kan iagttages. 

De samme regneregler, der gælder for bunkerne, gælder også 

for klasserne defineret ved klodsernes farve og form. 

Vi kan sige, at der er en fuldstændig isomorfi mellem mæng

den af bunker og mængden af klasser, som vi er i stand til 

at sortere ud af de fire klodser. 

Ligesom for bunkernes vedkommende kan vi således sortere 

klodserne i dikotome klasser efter deres farve og form. 

Klassen af grønne klodser og klassen af røde klodser er en 

sådan dikotom klasseinddeling. Klassen af klodser, der både 

er rØde og trekantede, og klassen af klodser, der enten er 

grønne eller runde eller begge dele, er en anden dikotom 

klasseinddeling. Det ses også let, at der findes otte for

skellige dikotome klasseinddelinger på grundlag af klodser

nes farve og form. 
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Det gælder endvidere, at der til hver dikotom opdeling af de 

fire klodser A, B, C og D i to bunker svarer en og kun en 
dikotom klasseinddeling efter klodsernes farve og form og 

omvendt. 

De otte mulige dikotome opdelinger i bunker kan parres med 

de otte mulige dikotome klasse inddelinger efter farve og 

form. 

Klassen af rØde klodser kan enten sorteres direkte eller in

direkte ved at sortere dens komplement, de grønne klodser, 

fra, hvorved de røde bliver tilbage. 

En person, der kan adskille og holde rede på de fire for

skellige klodser uanset deres udseende (f.eks. ved at flytte 

med dem mellem afmærkede felter på bordet og holde regnskab 

med flytningerne), vil kunne udføre de forskellige inddelin

ger af klodserne i bunker, som er beskrevet ovenfor. 

Hvis personen også kan skelne mellem og holde rede på de to 

farver og de to former, kan han ligeledes udføre de nævnte 

inddelinger af klodserne i klasser. F.eks. udvælge den 

klods, der er både rØd og trekantet. 

Personen kan for hver eneste klods afgØre, såvel om den hø

rer med til en given udskilt bunke eller ej, som hvorvidt 

den hører med til en given klasse eller ej. Både bunker og 

klasser er kategorier, hvis vi som ovenfor ved en kategori 

forstår en mængde genstande, for hvilken det gælder, at det 

for enhver genstand, der tilhører den, også kan afgøres, at 

den tilhØrer den. 
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Dette forhold udtrykker vi ved simpelthen under et at kalde 

bunker og klasser for kategorier. IO) 

Vi kan således under et udtrykke, at fællesmængden af to 

bunker er en bunke, og at fællesmængden af to klasser er en 

klasse, hvis vi blot siger, at fællesmængden af to kategori

er er en kategori. 

Ganske tilsvarende kan vi udtrykke det forhold, at fore

ningsmængden af to bunker er en bunke, og at foreningsmæng

den af to klasser er en klasse, ved at påstå, at forenings

mængden af to kategorier er en kategori. 

Således kan vi fortsætte med at sammenfatte påstandene om 

klasser og bunker: Komplementet til en kategori er en kate

gori. Hvilke som helst to klodser kan skilles i adskilte ka

tegorier. Enhver klods er selv en kategori. 

Alle disse påstande er dog udtrykt på en gang, hvis vi si

ger, at enhver delmængde af samlingen af de fire klodser er 

en kategori, og altså dermed en bunke og en klasse. Heraf 

kan alle de andre påstande afledes. ll } 

10) 

11) 

Vi bruger altså her termen "kategori" i en snæver betydning, 
nemlig om de kategorier (i vid betydning), som hver for sig 
inden for det "velafgrænsede'tilfælde tl kan defineres såvel 
ved vores sans for det konkrete som ved universelle sensori
ske kri terier. 

Det forhold, at en person også behersker selve operationerne 
dannelse af fællesmængde, foreningsmængde og komplement frem
træder ikke umiddelbart af de nævnte påstande, der alene hen
viser til ekstensionen af de bunker og klasser, der sammen
fattende betegnes som kategorier. Denne indirekte beskrivelse 
af både selve procedurerne til afgørelse af medlemskab af 
bunker og klasser og af de operationer, der kan udfØres på 
disse kategorier, gennem kategoriernes ekstensioner (dvs. de
res omfang eller den mangfoldighed af genstande, som katego
rierne omfatter), er en del af .,den.almene me-tode, der skal 
fØlges i dette kapitel, og hvis~værdl først 'vii vise sig, når 
den anvendes på andre kategori strukturer end den, der frem
kommer i det "velafgrænsede tilfælde". 
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Indtil nu har vi beskrevet et helt specielt eksempel på det 

"velafgrænsede tilfælde", nemlig et eksempel med netop fire 

klodser med bestemte farver og former. 

Det afgørende ved det "velafgrænsede tilfælde" var imidler

tid ikke, at der var netop fire klodser, og at de var netop 

røde, grønne, trekantede og runde, men derimod, at der var 

et endeligt antal indbyrdes forskellige genstande, som kunne 

skelnes og holdes ude fra hinanden. 

Det må erindres, at vi ikke her uden videre skildrer folks 

faktiske kategoriseringer, men foreløbig netop beskriver den 

særlige mode!situation, hvor en person på den ene eller an

den måde ligesom i eksemplet med de fire klodser fuldt be

hersker de kat,egoriseringer, der er mulige i en endelig 

mangfoldighed af indbyrdes forskellige genstande. 

Vi vil nu forsøge at give en mere formaliseret beskrivelse 

af det gennemgåede tilfælde, der ser bort fra dets uvæsent

lige egenskaber, såsom arten og antallet af enkeltgenstande, 

og til gengæld fremhæver dets væsentlige egenskaber. 

Denne beskrivelse er opdelt i en række påstande om kategori

erne og deres ekstensioner, dvs. de mangfoldigheder af en

keltgenstande, der er med i kategorierne. 

Hver påstand beskriver en egenskab ved det "velafgrænsede 

tilfælde", som vi forelØbig behandler. 

Afgørende for den opdeling, eller analyse, af beskrivelsen i 

adskilte påstande, som vi vil foretager og som er kernen i 

den særlige metode, der skal anvendes i dette kapitel, har 

været en bestræbelse på at opnå, 
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l. at påstandene tilsammen giver en udtømmende beskrivelse 

af, hvad der er det væsentlige ved tilfældet,12) 

2. at påstandene, samtidig med at de karakteriserer det 

behandlede tilfælde, også indirekte karakteriserer de 

tilfælde af kategori-strukturer, som siden skal gennem

gås, ved at beskrive egenskaber, der enten også er til

stede hos disse eller som noget væsentligt netop ikke 

er tilstede, 

3. at påstandene har en sådan form og et sådant indhold, 

at den logiske sammenhæng mellem de forskellige påstan

de fremtræder så klart som overhovedet muligt, dvs. la

der det fremtræde så tydeligt som muligt, hvilke egen

skaber der er uafhængige af hinanden, og hvilke der kan 

afledes af hinanden. 

Dette tredie krav til beskrivelsen bliver opfyldt bl.a. 

at opdele påstandene i to13 ) typer, nemlig axiomer, der 

ved 

er 

påstande, der ikke afledes af andre af de fremsatte påstan

de, og som heller ikke må kunne afledes af hinanden, og the

oremer, der ikke selv er axiomer, men som afledes afaxio
merne. 14 ) 

12) 

13) 

14) 

vi skal siden demonstrere, hvorledes en sådan samlet beskri
velse for de senere gennemgåede tilfælde af kategori-struktu
rer ikke er udtØmmende i sannne forstand som for det "velaf
grænsede tilfælde". 

I beskrivelsen af de senere tilfælde af kategoristrukturer 
vil der også optræde sætninger, der hører sammen med axiomer
ne og theoremerne og har karakter af definitioner. 

Axiomerne afledes ikke af andre af de fremsatte påstande i 
den givne "axiomatiske fremstilling". Det betyder imidlertid 
ikke, at de ikke kan afledes af sådanne andre påstande. Blot 
må de ikke kunne afledes af andre axiomer i fremstillingen. 
Axiomerne !:ika1 være "logisk uafhængige" i den betydning, at 
de ikke modsiger hinanden, og at intet axiom må kunne afledes 
af de øvrige. 

forts. 
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Der er flere måder, hvorpå man kan opdele en given mængde 

logisk sammenhængende påstande i axiomer og theoremer. Vej

ledende har her været, at ikke blot det samlede sæt af på

stande, men også axiomerne alene, så vidt muligt skal give 

et klart billede af ligheder og forskelle mellem de forskel

lige tilfælde af kategoristrukturer. 

Desuden har det vist sig, at de forskellige kategoristruktu

rer, som vi vil beskrive, ganske svarer til visse såkaldte 

topologiske strukturer, som kendes fra matematikken. Da vi 

senere i kapitlet vil udnytte dette forhold, er der endelig 

også i opbygningen af systemet afaxiomer og theoremer fore

taget en tilpasning til den form, hvori de tilsvarende 

strukturer beskrives i matematikken. 

De to første påstande om det "velafgrænsede tilfælde H om

handler selve den endelige samling eller mangfoldighed af 

enkeltgenstande, ting eller objekter, som udgør det "uni

vers", inden for hvilket kategorierne er defineret. For 

simpelhedens skyld kalder vi i dette kapitel blot sådanne 

enkeltgenstande for "genstande". 

Det betragtede "univers af genstande" benævner vi M. 

Vore første to påstande er axiomer, nemlig 

Note 14) fortsat 

Derimod må axiomp.rnes negationer godt modsige hinanden. 

Denne nasymmetriO mellem axiomerne og deres negationer i re
lation til begrebet logisk afhængighed er det fonnelle udtryk 
for, at påstandene ikke er rene abstrakte størrelser, men 
derimod elementer i beskrivelser af bestemte mangfoldigheder, 
der eksisterer forud for beskrivelsen, eller med andre ord er 
en genspejling af mangfoldigheder i virkeligheden. 
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Ax. D 1: 

Der er mere end en genstand i M. IS ) 

Antallet af genstande i M er endeligt. 

De næste tre påstande er også axiomer og omhandler de kate

gorier, der kan dannes af genstandene i M. 

Først vil vi udtrykke det forhold, at hvis der kan dannes to 

kategorier i M, så er deres fællesmængde også en kategori: 

Ax. D 3: 

I M er fællesmængden af to kategorier en kategori. 

Dernæst udtrykker vi tilsvarende det forhold, at hvis der 

kan dannes to kategorier i M, så er deres foreningsmængde 

også en kategori: 16 ) 

I M er foreningsmængden af to kategorier en kategori. 

Endelig udtrykker vi nu det forhold, at hvilke som helst to 

genstande kan skilles i hver sin af to adskilte kategorier 

15) 

16) 

ItAx." henviser tl1 1 at påstanden er et axiom. "n" henviser 
til det særlige t1ve l afgrænsede tilfælde t1

, som vi om lidt 
bl.a. skal karakterisere ved betegnelsen "diskret". Et-tallet 
er påstandens "løbenummer". Påstandene nummereres fortløbende 
uden hensyn til~ om de er axiomer~ theoremer eller definitio
ner. Løbenumrene vil siden få betydning, når de forskellige 
tilfælde af kategori strukturer skal sammenlignes indbyrdes. 

Hverken Ax. D 3 eller Ax. D 4 siger i sig selv noget om, 
hvorvidt der faktisk eksisterer kategorier i M. 
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(der ikke behøver at være komplementer), altså at hvilke som 

helst to genstande kan holdes ude fra hinanden, og at deres 

forskel kan skelnes. 17 ) 

Ax. D 5: 

For hver to genstande i M findes der to adskilte kate

gorier, således at genstandene falder i hver sin af 

kategorierne. 

Vi vil nu aflede en række theoremer af disse fem axiomer og 

derved vise, at de er tilstrækkelige18 ) til at beskrive alle 

væsentlige egenskaber ved det "velafgrænsede tilfælde", så

ledes som de kan sammenfattes i påstanden om, at enhver 

delmængde af M er en kategori. 

Th. D 6: 

17) 

18) 

19) 

I M er fællesmængden af en vilkårlig mængde kategorier 

en kategori. 19 ) 

Bevis: 

Da M er endelig ifØlge Ax. D 2, må mængden af forskelli
ge kategorier, som danner fællesmængden, også være ende
lig. Fællesmængden af dem alle kan nu dannes ved skridt 
for skridt at danne parvise fællesmængder, der er kate
gorier i henhold til Ax. D 3. Altså er fællesmængden af 
dem alle også en kategori. 

Ax. D 5 siger i sig selv ikke noget om, hvorvidt der faktisk 
eksisterer to genstande i M. Det gør der imidlertid ifølge 
Ax. D 1. FØrst afAx. D l og Ax. D 5 tilsannnen kan det nu ud
ledes, at der overhovedet eksisterer kategorier i M. 

At axiomerne også lever op til kravet om indbyrdes uafhængig
hed, hvilket som sagt vil sige, at de ikke modsiger hinanden, 
og at intet aXlom kan afledes af de øvrige, er bevist i ap
pendixet. 

I!Th." henviser til, at påstanden er et theorem. 
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Th. D 7: 

I M er foreningsmængden af en vilkårlig mængde katego

rier en kategori. 

Bevis: 

Da M er endelig ifølge Ax. D 2, må mængden af forskelli
ge kategorier, som danner foreningsmængden, også være 
endelig. Foreningsmængden af dem alle kan nu dannes ved 
skridt for skridt at danne parvise foreningsmængder, der 
er kategorier i henhold til Ax. D 4. Altså er forenings
mængden af dem alle også en kategori. 

Th. D 8: 

I M er den tomme delmængde ø en kategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. D 1 og Ax. D 5 må der findes to adskilte ka
tegorier i M. dvs. to kategorier med tom fællesmængde. 
Denne fællesmængde er imidlertid en kategori ifØlge Ax. 
D 3. Altså er ø en kategori. 

Th. D 9: 

20) 

Enhver genstand i M er lig med fællesmængden af alle de 

kategorier, der indeholder den. 20 } 

Bevis: 

Ifølge Ax. D l og Ax. D 5 er enhver genstand i M med i 
mindst en kategori og dermed også i fællesmængden af 
alle de kategorier, som indeholder den. For en vilkårlig 
anden genstand i M gælder det nu ifølge Ax. D S, at den 
første genstand er med i en kategori, som ikke indehol
der den anden genstand. Den anden genstand kan derfor 
ikke være indeholdt i alle kategorier, der indeholder 
den fØrste, og altså heller ikke i disses fællesmængde, 
der derfor kun indeholder den første genstand selv. Alt
så er den fØrste genstand netop lig med fællesmængden af 
alle de kategorier, der indeholder den. 

Egentlig er det den delmængde af M, der består af netop den 
pågældende genstand, som er lig med fællesmængden af alle de 
kategorier, der indeholder den pågældende genstand. Hvor det 
ikke giver anledning til misforståelser, vil vi imidlertid 
ikke skelne mellem den delmængde, der består af en given 
genstand, og så denne genstand selv som eneste "element!! i 
delmængden. 
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Th. D 10: 

Enhver delmængde af M er en kategori. 21 ) 

Bevis: 

Den tomme delmængde er en kategori ifølge Th. D 8. En 
hvilken som helst genstand er også en kategori, da den 
ifølge Th. D 9 er en fællesmængde af kategorier, som i
følge Th. D 6 selv er en kategori. Da enhver ikke-tom 
delmængde af M er en genstand eller en foreningsmængde 
af genstande, er den dermed også en kategori ifØlge Th. 
D 7. Altså er enhver delmængde af M en kategori. 

Det ses altså, at de fem axiomer som allerede nævnt er til

strækkelige til at beskrive alle væsentlige egenskaber ved 

det lIvelafgrænsede tilfældeII, således som de kan sammenfat

tes i påstanden om, at enhver delmængde af M er en kategori 

(Th. D 10). Heraf fØlger f.eks. også, at komplementet til en 

kategori i M er en kategori. 

Når en mængde af kategorier organiserer en mængde, således 

at Th. D 10 er opfyldt, siger vi, at der er tale om et di

skret rum, idet vi med urum " henviser til såvel mængden af 

genstande som til den mængde af kategorier, der er defineret 

på den. At rurrunet er udiskret U
, vil sige, at det er fuldt 

"adskilleligt".22) 

Alle de ti påstande, som vi har fremsat om M og om kategori

erne i M, undtagen Ax. D l og Ax. D 2, kan afledes 23 ) af Th. 

21) 

22) 

23) 

Specielt ses det, at den uægte delmængde, altså M selv, er en 
kategori. hvilket også kunne bevises direkte ud fra Ax. D l, 
Ax. D S og Th. D 7. 

vi skal senere uddybe disse begreber i forbindelse med indfø
ringen af begrebet "topologisk rumtl, jfr. termen Htopologill i 
dette afsnits overskrift. 

Vi bruger begrebet "aflede" således, at en påstand også kan 
afledes af sig selv. 
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D 10. Vi kunne have valgt Ax. D 1, Ax. D 2 og Th. D 10 som 

axiorner og derudfra have afledt alle ti påstande. 

Men som det siden skal ses, havde vi derved ikke fået op

fyldt de tidligere nævnte krav til vores beskrivelse af det 

"velafgrænsede tilfælde"! at påstandene samtidig skulle ud

gøre en ramme for beskrivelsen af de tilfælde af kategori

strukturer, som siden skal gennemgås, ved at beskrive egen

skaber, der enten også er tilstede hos disse eller som noget 

væsentligt netop ikke er tilstede, og at beskrivelsen skulle 

have en sådan form og et sådant indhold, at det fremtræder 

så tydeligt som muligt, hvilke egenskaber der er uafhængige 

af hinanden, og hvilke der kan afledes af hinanden. 

I næste afsnit skal vi igang med at beskrive kategoristruk

turer, der afviger på væsentlige punkter fra det diskrete 

rum, og dermed for alvor til at benytte den metode, som er 

blevet demonstreret på det "velafgrænsede tilfælde". Som 

forberedelse hertil er det nødvendigt, at vi yderligere ana

lyserer de logiske relationer mellem vore ti påstande om 

det "velafgrænsede tilfælde". 

I figur 2 har vi forsøgt at anskueliggØre en sådan analyse. 

Ax. D 4~ 

Ax. D 2 ~Th. D 7 ~ 

:: :~::: :~l' 
Ax. D l ;ol Th. D 9 

D 10 

Figur 2 
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I figuren er det med pile vist, hvilke påstande der kan af

ledes af hvilke. Hvis en npilespids" peger på en påstand, 

kan denne påstand afledes af de påstande tilsammen, der er 

forbundet med en linie til pilespidsen. 

Pilene fra venstre til hØjre svarer til de afledninger, der 

allerede er foretaget i beviserne for de fem theoremer oven

for. F.eks. kan Th. D 6 afledes afAx. D 2 og Ax. D 3 til

sammen, jfr. beviset for Th. D 6. 

Pilene fra hØjre til venstre svarer til afledningsforhold, 

som allerede er berørt, da vi ovenfor hævdede, at alle ti 

påstande undtagen Ax. D 1 og Ax. D 2 kunne afledes af Th. 

D 10. I figuren er dette vist ved, at de fire theoremer Th. 

D 6-9 kan afledes direkte fra Th. D IO, og at de tre axiomer 

Ax. 3-5 igen kan afledes fra disse fire theoremer. Alle af

ledningsforholdene skulle være umiddelbart bevislige, måske 

med undtagelse afAx. D 5's afledning fra Th. D 6 og Th. D 9 

tilsammen. 24 ) 

24) 
Af Th. D 6 og Th. D 9 tilsammen fØlger, at enhver genstand i 
M er en kategori. For to vilkårlige genstande i M gælder det 
da, at de udgØr to adskilte kategorier. Heraf fØlger så Ax. 
D 5. Det må erindres, at Ax. D 5 ikke forudsætter gyldigheden 
afAx. DL 

Det kan være vanskeligt at forstå disse afledninger, så længe 
man kun, som vi har gjort hidtil med det "velafgrænsede til
fælde", beskriver et tilfælde af kategoristruktur, et "rum", 
hvor alle påstande er gyldige eller sande. F. eks. kan det ud 
fra det "velafgrænsede tilfælde" være svært at se, hvorfor 
Ax. D 5 ikke følger af Th. D 9 alene. En aflednings fulde be
tydning fremtræder fØrst, i det Øjeblik den ses i forhold til 
tilfælde, hvor den afledte påstand ikke gælder. 

Lige så vanskeligt kan det være at forstå betydningen af et 
manglende afledningsforhold, altså uafhængighed mellem to på
stande, sålænge der kun beskrives tilfælde, hvor begge på
stande gælder. 

I appendixet er der anført en række illustrative eksempler, 
hvor kun en del af de ti påstande gælder, altså eksempler på 
"rum", der kun har en del af de egenskaber, som de ti påstan
de beskriver. 
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Som sagt tidligere kunne alle ti påstande om det "velafgræn

sede tilfælde" afledes af de tre påstande Th. D 10, Ax. D l 

og Ax. D 2, der var indbyrdes logisk uafhængige. 25 ) 

De tre påstande er derfor en analyse af det "velafgrænsede 

tilfælde II i logisk uafhængige bestanddele. 

Som sagt udtrykker Th. D 10, at det beskrevne rum er di

skret, altså at det er fuldt "adskilleligt" i kategorier. 

Et rum, hvor Ax. D l ikke er opfyldt, består af en genstand 

eller er hel t tomt. Hvis 'Ih. D 10 samtidig er opfyldt, er ø 
Og M (som endda i det ene tilfælde er identiske) de eneste 

kategorier. Et sådant rum kaldes et "trivielt It rum. 

Ax. D l udtrykker altså, at rummet er ikke-trivielt. 

Endelig udtrykker Ax. D 2, at rummet er endeligt. 

Tilsammen udtrykker Th. DID, Ax. D l og Ax. D 2 altså, at 

det "velafgrænsede tilfælde" er et ikke-trivielt, endeligt 

diskret rum. 

De fem axiomer Ax. D 1-5 var også en analyse af det ikke

trivielle, endelige diskrete rum i logisk uafhængige be

standdele, men en mere vidtgående analyse, der opdelte rum

mets egenskaber i endnu "mindre" logisk uafhængige bestand
dele. 26 ) 

25) 

26) 

Ax. D l og Ax. D 2 kan ganske vist ikke være ugyldige på en 
gang. Men som sagt tidligere mener vi med "logisk uafhængig" 
blot, at påstandene ikke må modsige hinanden, og at ingen 
påstand må kunne afledes af de øvrige. 

Hvis vi f.eks. erstattede Ax. D 5 med Th. D 9, havde vi en 
anden sådan analyse. Når vi betragter analysen i Ax. D 1-5 
som mest "elementær", er det, fordi Ax. D 5 i modsætning til 

forts. 
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Hvis vi under I§t ser på sådanne rum, hvor Th. D 10 og Ax. 

D l er opfyldt, hvad enten Ax. D 2 er opfyldt eller ej, alt

så hvad enten det er endeligt eller uendeligt, har vi at gø

re med det ikke-trivielle diskrAte rum, hvis egenskaber er 

sammenfattet i Ax. D 1 og Th. D 10. 

Ax. D 1, Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7 udgør en analyse af 

dette ikke-trivielle diskrete rum i mindste logisk uafhængi-
27) 

ge bestanddele. 

Det ikke-trivielle diskrete rum er en simpel generalisation 

af det "velafgrænsede tilfælde", der bevarer dette ikke-tri

vielle, endelige diskrete rums egenskaber, men som abstrahe

rer fra den endelighed, der betingede egenskaberne. 

Note 26) fortsat 

27) 

Th. D 9 også kan optræde som axiom i analysen af de ikke-di
skrete rum, som skal beskrives i næste afsnit, og som kan si
ges at være en generalisation af det ikke-trivielle, endelige 
diskrete rum, der bevarer de af dets egenskaber, som ikke kan 
henføres til det specielle forhold, at samlingen af genstande 
er endelig. 

Bemærk disse påstandes placering i figur 2. 

Hvis vi. under et ser på de rum, hvor Th. D 10 er opfyldt, 
hvad enten Ax. D l eller Ax. D 2 er opfyldt eller ej, har vi 
at gøre med det diskrete rum, hvis egenskaber er sammenfattet 
i Th. D 10. Theoremerne Th. D 6-9 udgør en analyse af dette 
diskrete rum i mindste logisk uafhængige bestanddele. 

Hvis vi under et ser på de rum, hvor Th. D 10 og Ax. D 2 er 
opfyldt, hvad enten Ax. D l er opfyldt eller ej, har vi at 
gøre med det endelige diskrete rum, hvi.s egenskaber er sam
menfattet i Ax. D 2 og Th. D lO. 

Ax. D 2, Ax. D 3, Ax. D 4, Th. D 8 og Th. D 9 udgØr en analy
se af dette endelige diskrete rum i mindste logisk uafhængige 
bestanddele. 

Bemærk disse påstandes placering i figur 2 sammenlignet med 
den tilsvarende analyse af de andre omtalte rum. 
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Det er en sådan simpel (eller mekanisk) generalisation, som 

vi i kapitel II har tillagt kognitivisterne. 

I næste afsnit skal vi i stedet forsøge en generalisation af 

det "velafgrænsede tilfælde!!, der kun bevarer de af det 

ikke-trivielle, endelige diskrete rums egenskaber, der ikke 

afhang af det specielle forhold, at samlingen af genstande 

var endelig. 

Dette generaliserede tilfælde vil beskrive et uendeligt og 

ikke-diskret rum, altså også et rum, hvor ikke alle påstan

dene, der beskrev det ikke-trivielle diskrete rum (Ax. D l, 

Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7) I kan være opfyldt. 

Til gengæld vil det være et rum, hvor alle det ikke-triviel

le, endelige diskrete rums egenskaber er gyldige for enhver 

endelig del af genstandene, altså for ethvert Hvelafgrænset 

tilfælde", der nu netop fremstår som særtilfælde under vel

specificerede omstændigheder. 28 ) 

SANSEKATEGORIERNES OG UDVALGSKATEGORIERNES TOPOLOGI 

Efter denne diskussion af det "velafgrænsede tilfælde", der 

introducerede væsentlige dele af den metode, der skal bruges 

i dette kapitel, vender vi nu tilbage til problemstillingen 

i kapitlets indledning. 

28) Den generalisationsmetode. der her er anvendt. er analog med 
en generalisationsmetode. der anvendes i fysikken, f.eks. ved 
udledningen af relativitetsteorien som en generalisation af 
den Itk1assiske" beskrivelse af 1angsonnne bevægelser. (Jfr. 
min udledning af Lorentz-transformationen i Lars Hem: Empiri
problemet ~. København: Rhodas, 1980; side 271-78). -------
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vi skal altså nu vende os mod beskrivelsen af de kategorier 

i virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande, som 

defineres af henholdsvis vores sanseapparat og af vores sær

lige lisans" for konkrete genstande og forbindelser. 

I det "velafgrænsede tilfælde" så vi, at de bunker, der 

kunne dannes ud fra vores "sans n for de konkrete genstandes 

numeriske identitet, og de klasser, der kunne dannes ved 

hjælp af vores sensoriske skelneevne, dels var sammenfalden

de og dels opdelte den endelige mængde genstande således, at 

enhver delmængde var en bunke og en klasse. 

Bunkerne og klasserne havde samme ekstensioner. De omfattede 

de samme delmængder af den endelige genstandsmængde, altså 

uanset om disse var udvalgt efter genstandenes fastholdte i

dentitet med sig selv (numerisk identitet), eller de var 

sorteret efter sensoriske kriterier (kvalitativ identitet). 

Derfor var det svært at demonstrere den principielle forskel 

på bunkerne og klasserne i det "velafgrænsede tilfælde". 

Det er derfor også vanskeligt i det hele taget at forstå 

denne forskel. Vi er vant til i forestillingen netop at "af

bilde" alle kategorier på et velafgrænset tilfælde uden at 

gøre os klart, hvilken særlig forudsætning, der dermed er 

indfØrt. 

Kognitivisterne overså tydeligvis betydningen af skridtet 

fra virkelighedens mangfoldighed til det "velafgrænsede til

fælden og tilbage igen. Men denne ignorance er ikke begræn

set til kognitivisterne. Den er tværtimod almindelig i psy

kologisk tænkning. 

Også i den dagligdags bevidsthed dukker ignorancen op som en 

slags "blindhed" over for det konkrete i visse sammenhænge 

sammen med en praktisk forståelse af det i andre. 

Formålet med nærværende kapitel er bl.a. at demonstrere, 

hvorledes der i virkelighedens mangfoldighed af genstande 
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faktisk er forskel på, hvad der svarer til bunker og klasser 

i det "velafgrænsede tilfælde", hvilket viser sig ved, at 

disse kategorier i virkelighedens mangfoldighed af genstande 

har forskellige ekstensioner. Den "menneskelige sans" ~ en 

ny sans. 

Men dernæst er det et formål med denne fremstillings særlige 

form at vise, hvorledes den særlige struktur i vore katego

rier, som altså afviger fra den forståelse, vi kan opbygge 

alene ud fra det "velafgrænsede tilfælde", alligevel harmo

nerer med veletablerede forestillinger og er logisk sammen

hængende. 

Herunder er det specielt formålet at vise, hvorledes katego

ristrukturen er i fuld overensstemmelse med det lIvelafgræn

sede tilfælde" under dette tilfældes særlige betingelser. 

Demonstrationen af disse sidstnævnte kendsgerninger skal 

bl.a. tage brodden af indvendinger, der måtte gå på, at på

pegningen af en særlig "menneskelig sans" og afvisningen af 

den generelle gyldighed af den velkendte logik eller kate

goristruktur, der var dannet over det "velafgrænsede tilfæl

denis læst, fører os ud i det mystiske og uoverskuelige. 

Tværtimod bevæger vi os nemlig ind i velkendt land, blot med 

nye og mere præcise redskaber. 

De matematisk prægede og for mange sikkert uvante begreber 

og metoder, der bruges i dette kapitel, skulle altså gerne -

måske på trods af deres umiddelbare virkning - tjene en af

mystificering. 

Endelig er det et formål med fremstillingen at demonstrere 

en række konsekvenser af den særligt menneskelige kategori

struktur, herunder understØtte den påstand, at den særlige 

"menneskelige sans" for det konkrete indfØrer en diskret 

struktur i kategorierne, som først er udgangspunkt for den 

sproglige, begrebs lige erkendelse og dernæst for erkendelsen 
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af objektive diskrete strukturer og for den eksakte natur

erkendelse. 

Denne struktur i kategorierne er ikke bare et resultat af en 

interiorisering af menneskets virksomhed og en tilknytning 

til sproget som fællesmenneskeligt redskab, altså en inter

subjektiv, l1ideel" struktur af betydninger r men er en gen

spejling af specifikke objektive strukturer i virkeligheden. 

Som sagt skal vi altså nu vende os mod beskrivelsen af de 

kategorier i virkelighedens uendelige mangfoldighed af gen

stande, som defineres af henholdsvis vores sanseapparat og 

af vores særlige "sans" for konkrete genstande og forbindel

ser. 

Med "genstand" mener vi som sagt konkrete enkeltgenstande 

eller ting. Vi har allerede i indledningen til dette kapitel 

diskuteret dette begreb, der var en generalisation ud fra 

demonstrerbare eksempler, hvor alt det, som vi regner for 

ting, har det fælles med de demonstrerede eksempler, eller 

paradigmer, at de bevarer deres identitet med sig selv i et 

kortere eller længere tidsrum, uanset om de forandrer sig, 

deles o.s.v., at tingene er i rurnslig-tidslig nærhed eller 

kontakt med andre ting og vekselvirker med dem. Dernæst, at 

tingene har visse fysisk-kemiske egenskaber, som er betinget 

af (og betinger) tingenes vekselvirkning med andre ting. Og 

endelig som noget centralt, at de vekselvirkende egenskaber 

ved tingene er almene eller universelle, at de kan gentage 

sig overalt i universet under bestemte, men universelle be

tingelser. 

Vi vil ikke her gå ind på en dybere diskussion af dette gen

standsbegreb. Vi fastholder blot, at der er tale om en gene

ralisation som netop nævnt, og en meget vidtgående generali

sation. 

Meget mere præcise kan vi heller ikke på dette trin i frem

stillingen være, hvad angår spørgsmålet om, hvad vi forstår 
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ved Itvirkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande" 

eller "universet af genstande". 

Negativt kan vi karakterisere dette "univers af genstande" 

ved ikke at være defineret ved den endelighed og rums lige 

afgrænsning, som gjaldt for det "velafgrænsede tilfælde". 

Men derudover vil !luniverset af genstande" blive mere præ

cist defineret i forhold til det "velafgrænsede tilfælde" 

igennem de påstande, som vi om lidt skal beskrive det med. 

Dette kan umiddelbart forekomme cirkulært: Vi definerer det, 

vi vil beskrive, gennem beskrivelsen! Men herimod kan ind

vendes, at det, vi kalder "universet af genstande" eller 

"virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande", også 

inden beskrivelsen er en eksisterende mangfoldighed, som vi 

allerede kan have en mere intuitiv forståelse af. 

Dernæst vil vi opdage, at alle de egenskaber, som vi vil 

tilskrive "universet af genstande", også er egenskaber ved 

enhver sådan del af dette "univers tl
, der opfylder ganske 

simple betingelser. I en vis forstand beskriver vi altså en 

struktur, som er fælles for en meget bred klasse af "univer

serIt, eller med andre ord en "global" struktur illuniverset 

af genstande". Dette forhold overflØdiggØr yderligere en me

re præcis definition af "universet af genstande" forud for 

vores mere formaliserede beskrivelse. 

Det er i øvrigt ikke selve "universet af genstande!! vi her 

er interesseret i at fortælle noget om, lige så lidt som vi 

i beskrivelsen af det "velafgrænsede tilfælde" var interes

seret i at sige noget om den endelige mængde genstande i sig 

selv. Når vi beskriver "universet af genstande", er det, 

fordi vi er interesseret i at sige noget om ekstensionen af 

de kategorier, som menneskene med deres praktisk-sanselige 

genstandsvirksomhed kan definere i "universet af genstande", 

for derigennem indirekte at sige noget om strukturen i denne 

virksomhed og i de forbindelser mellem menneske og omverden, 

som virksomheden realiserer. 
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Ekstensionerne i sig selv er vi derfor heller ikke interes

seret i. Men det er en del af vores metode at karakterisere 

den praktisk-sanselige genstandsvirksomhed gennem strukturen 

i kategoriernes ekstensioner. Og til det formål vil vi hæv

de, at vores forelØbige definition af tluniverset af genstan

de" er fuldt tilstrækkelig. 

I det "velafgrænsede tilfælde" beskrev vi en "modelsitua

tionU, en situation, hvor vi forudsatte et kategoriserende 

subjekt, der havde "fuldt overblik" over den mængde af kate

gorier, som rent praktisk kunne afgrænses, hvilket f.eks. 

kom til udtryk i Ax. D 3 og Ax. D 4, som jo i deres konse

kvens sammenholdt med Ax. D 2 medfØrte Th. D 6 og Th. D 7. 

I det tilfælde, som vi nu skal se på, beskriver vi igen en 

"modelsituation U
, idet vi atter forudsætter et subjekt,29) 

der har et vist nærmere 

som rent 

specificeret 

praktisk kan 

"overblik" over mængden 

afgrænses. Dernæst for-af kategorier, 

udsætter vi et subjekt, der råder over alle tekniske og sam-

fundsmæssige midler til afgØrelse af genstandenes sensoriske 

egenskaber, altså f.eks. råder over måleapparater, papir og 

blyant osv. 

Disse forudsætninger gøres, fordi vi er interesseret i de 

helt principielle begrænsninger i de kategorier, subjektet 

kan danne, og ikke i sådanne i denne sammenhæng mere tilfæl

dige begrænsninger, som f.eks. skyldes ufuldstændigheder i 

selve administrationen af de sensoriske afgørelser. 

Disse forudsætninger kan forekomme vidtgående eller ekstreme 

i forhold til menneskenes faktiske praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed. Det er imidlertid i første omgang ikke det 

konkrete forløb af en sådan virksomhed, som vi er interesse-

29) Subjektet kan være en enkelt person eller et kollektiv af 
personer. 
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ret i at skildre, men derimod dens strukturelle grænser el

ler rammer, som sætter sit nødvendige præg på ethvert kon

kret virksomhedsforløb. 

Det er altså snarere de "kapaciteter U , som virksomheden ma

nifestererer, end selve de aktuelle virksomheder, som skal 

skildres i fØrste omgang, ligesom det var tilfældet i det 

"velafgrænsede tilfælde". I forhold til den absolutering af 

det "velafgrænsede tilfælde", som vi omtalte ovenfor, og som 

bestod i en mekanisk generalisation af de kategoriseringska

paciteter, som kom til udtryk i det "velafgrænsede tilfæl

de", til at gælde også for "virkelighedens uendelige mang

foldighed af genstande", er vores netop anførte forudsætnin

ger ikke Vidtgående, men kommer tværtimod til at danne 

grundlag for en indskrænkning eller modifikation i forhold 

til det diskrete rums fuldstændighed, som bringer os meget 

nærmere en realistisk model for menneskenes kategoriserings

kapaciteter. 

Lad os nu omsider se på de kategorier i virkelighedens u

endelige mangfoldighed af genstande, som defineres af vores 

sanseapparat og af vores særlige "sanst! for konkrete gen

stande og forbindelser, svarende til henholdsvis klasserne 

og bunkerne i det "velafgrænsede tilfælde It! 

Ligesom vi med vores sanser kunne sortere genstande i klas

ser efter deres egenskaber, dvs. efter sensoriske kriterier, 

kan vi med genstandene i universet af genstande afgøre, om 

de hØrer med til en kategori defineret ved et sensorisk kri

terium. En sådan kategori kalder vi en sansekategori. 

Det erindres, at vi ved en "kategori" forstår en samling af 

genstande, for hvilke det gælder, at det for enhver gen

stand, som er med i samlingen, også kan afgØres, at den er 

med. I dette tilfælde træffes denne afgørelse altså efter et 

sensorisk kriterium. 
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Det forudsættes ikke, at samlingen består af et endeligt an

tal genstande, og altså heller ikke, at dens ekstension kan 

udtØmme s eller opregnes, således som det var tilfældet i det 

"velafgrænsede tilfælde", hvor alle genstandene efter tur 

kunne afprøves med hensyn til et givet sensorisk kriterium. 

Selvom en sansekategori ikke kan opregnes, vil vi alligevel 

sige, at den har en ekstension, altså at der eksisterer en 

entydig samling genstande defineret ved kriteriet. 

Det forudsættes heller ikke, at det for alle genstande, der 

ikke er med i kategorien, kan afgØres, at de ikke er det. Vi 

forudsætter altså ikke, at sensoriske kriterier kan dele u

niverset af genstande i dikotome kategorier. 

Endelig forudsættes det - naturligvis - ikke, at genstandene 

i universet af genstande er uforanderlige. Når det siges, at 

en sansekategori defineres ved et sensorisk kriterium, bety

der det ikke, at genstande i sansekategorien til enhver tid 

tilfredsstiller et givet kriterium. Hvis et sensorisk krite

rium skal definere en kategori, må det være forudsat, at der 

er tale om kriterier på visse tidspunkter eller i visse 
tidsrwn. 30 ) 

30) Hvis vi tænker os et kriterium abstraheret fra tiden, f.eks. 
defineret alment sprogligt (Uintensionelt tl

) som tIgenstande 
over 8 gram", er det klart, at kategorien ikke er entydig. 
Genstande, der på et tidspunkt vejer over 8 gram, kan på et 
andet tidspunkt veje under 8 gram. 

To kategorier kan altså godt have ekstensioner med en ikke
tom fællesmængde, selvom de i en eller anden forstand er de
fineret ved kriterier, der "intensionelt" udelukker hinanden 
i betydningen, at de ikke samtidigt kan være opfyldt af den 
samme genstand. 

Når vi i det følgende taler om kriterier, der definerer kate
gorier, er tidsspecifikationen altså underforstået. 
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Det kan naturligvis diskuteres, om der overhovedet eksiste

rer sansekategorier som netop defineret, også selvom vi 

tænker os det kategoriserende subjekt udstyret med alle tæn

kelige forlængelser af sit sanseapparat. 

Vi vil imidlertid driste os til at antage, at der eksisterer 

sådanne kategorier i tilstrækkelig entydig forstand, til at 

vi kan sige noget om, på hvilke måder de er sammenlignelige 

med kategorierne i det diskrete rum, således som dette blev 

beskrevet i forrige afsnit. 

Men sansekategorierne er ikke de eneste kategorier, som men

neskene afgrænser gennem deres praktisk-sanselige genstands

virksomhed. 

Vi har både i kapitel II, III og IV givet eksempler på kate

gorier, der ikke er sansekategorier, men som derimod på sam

me måde, som vi definerede bunkerne i det "velafgrænsede 

tilfælde", er defineret ved deres konkrete forbindelse til 

et menneskeligt subjekt, en forbindelse, som subjektet ak

tivt opretholder i kraft af den særlige "menneskelige sans" 

for det konkrete. 

Det kan være kategorier som "den sten, jeg holder i hånden", 

IIpeters madkasse tl eller "de fire forskellige klodser, der 

ligger foran mig på bordet". I disse tilfælde, som det også 

gælder for alle kategorier af menneskeskabte ting, redska

ber, brugsgenstande etc., er kategorierne givet direkte ved 

deres forbindelse til subjektet. 

Men det kan også, som i tilfældet med dyrearterne, der blev 

diskuteret i kapitel II, dreje sig om kategorier, der er de

fineret mere indirekte i relation til subjektet, nemlig dels 

ved visse paradigmers forbindelse til subjektet, dels ved 

konkrete forbindelser (f.eks. afstamningsmæssige) mellem pa

radigmerne og de andre genstande i kategorierne, der eksi

sterer fØr og uafhængigt af subjektets virksomhed. 
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Lidt summarisk udtrykt er alle sådanne kategorier "lokale", 

hvor sansekategorierne er "universelle". Hvor det afgørende 

for sansekategorierne var genstandenes kvalitative identi

tet, er det for de kategorier, som vi nu taler om, genstan

denes numeriske identitet, der er afgørende. 

Vi har valgt at betegne sådanne kategorier udvalgskatego

rier, for derigennem at fremhæve, at de er defineret ved en 

aktivt udvælgende eller påpegende virksomhed, der knytter en 

forbindelse til et menneskeligt subjekt, selvom kategorier

ne i øvrigt som sagt kan være defineret ved et netværk af 

kontakter eller konkrete forbindelser, der eksisterer uaf

hængigt af subjektet. 

Sansemæssige kriterier kan imidlertid også være med i defi

nitionen af en udvalgskategori og er det måske altid, som 

når vi f.eks. ser på kategorien "den sten, jeg har i hån

den", der både er bestemt ved at være i min hånd og at have 

visse af en stens egenskaber. Denne kategori er f.eks. ikke 

identisk med den smule jord, der sidder på stenen, og som 

jeg også har i hånden. 

I virkeligheden viser de fleste tingsbegreber hen til sådan

ne udvalgskategorier. 

Sansekategorierne og udvalgskategorierne er gensidigt ude

lukkende, men supplerer samtidigt hinanden. 

Vi vil nu beskrive dem nærmere som to hovedtilfælde af prak

tisk afgørbare kategorier, idet vi allerede nu vil under

strege, at der også findes andre afgØrbare kategorier, som 

vi siden skal se på. Som bebudet vil vi beskrive sanse- og 

udvalgskategoriernes struktur i universet af genstande med 

den axiomatiske metode, som er blevet anvendt til beskrivel

sen af det "velafgrænsede tilfælde" som et ikke-trivielt di

skret rum. 
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Da vi som sagt påstår, at der både findes sansekategorier og 

udvalgskategorier i universet af genstande, og at de er gen

sidigt udelukkende, kan det hverken være tilfældet, at en

hver delmængde af universet af genstande er en sansekatego

ri, eller at enhver delmængde er en udvalgskategori. Hverken 

rummet af sansekategorier eller rummet af udvalgskategorier 

i universet af genstande er diskret. Vi kan altså ikke hævde 

en påstand svarende til Th. D 10 for hverken sansekategori

ernes eller udvalgskategoriernes vedkommende. 

Vi vil altså heller ikke på en gang kunne hævde, hvad der 

svarer til Ax. D l, Ax. D 5, Th. D 6 og Th. D 7 for hverken 

sansekategoriernes eller udvalgskategoriernes vedkommende, 

da disse fire påstande som tidligere nævnt tilsammen impli

cerer Th. D la. 

Lad os nu fØrst for sansekategoriernes vedkommende se på,. 

hvilke af de påstande, der svarer til de ti påstande, der 

beskrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, som vi må 

opretholde, og hvilke vi tvinges til at opgive! 

For det fØrste må vi naturligvis opretholde, hvad der svarer 

til Ax. D l. 

Hvis vi nu for nemheds skyld bruger betegnelsen O for uni

verset af genstande, vil vi altså påstå, at 

Ax. SV l: 

31) 

I universet af genstande O er der mere end en gen
stand. 31 ) 

Vi benytter som hidtil "Ax." som betegnelse for axiom og 
"Th. Il som betegnelse for theorem. lISll henviser til rummet af 
sansekategorier og tlU" til rummet af udvalgskategorier i uni
verset af genstande. 

forts. 
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Som nævnt er det univers af genstande O, som vi nu beskri

ver, karakteriseret ved ikke at være endeligt, således som 

det var tilfældet i det "velafgrænsede tilfælde". Vi kan 

altså ikke opretholde en påstand om O, der svarer til Ax. 
D 2. 32 ) 

For så vidt der eksisterer sansekategorier i O, må vi imid

lertid opretholde påstande om, at både fællesmængden og for

eningsmængden af to sansekategorier kan dannes og selv er 

sansekategorier, ganske som det var tilfældet i det uvelaf

grænsede tilfælde", og som det blev udtrykt i Ax. D 3 og Ax. 

D 4. 

Vi har altså: 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 33) 

Note 31) fortsat: 

32) 

33) 

I dette tilfælde siges der under et noget om begge rum~ der
for både "S" og "U". 

gt-tallet er påstandens "løbenummer", der nu vil blive brugt 
sådan, at direkte sammenlignelige påstande, altså påstande. 
der beskriver tilstedeværelsen eller fraværet af den samme 
egenskab ved forskellige rum, herunder det ikke-trivielle. 
endelige diskrete rum, fl~:r samme løbenummer. 

Når vi ikke som fØlge heraf på dette sted opstiller påstanden 
"antallet af genstande i 'O er uendeligt tl som et axiom, skyl
des det. at denne påstand siden vil blive afledt som et theo
rem. 

AfAx. S 3-4 fØlger umiddelbart, at både fællesmængden og 
foreningsmængden af enhver endelig mængde sansekategorier selv 

forts. 
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Hvad endelig angår den "adskillelighed" eller uskelnelig

hed", som for det "velafgrænsede tilfælde"'s vedkommende 

blev udtrykt i Ax. D 5, vil vi også opretholde den tilsva

rende påstand for sansekategorierne i U. 

Vi vil altså påstå, at 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Der ligger heri en påstand om, at hvilke som helst to gen

stande i O er forskellige, og at denne forskel også kan 

skelnes af vore sanser. 34 ) 

Det må erindres, at vi tænker os vore sanser udstyret med 

alle tænkelige tekniske hjælpemidler, og at vi stadigvæk ik

ke uden videre beskriver den faktiske skelneadfærd hos kon-

Note 33) fortsat 

34) 

er en sansekategori, da både fælles- og foreningsmængden kan 
dannes ved skridt for skridt at danne parvise fælles- og for
eningsmængder; og det er også denne mere generelle påstand. 
som vi Ønsker at udtrykke gennem Ax. S 3-4. 

vi kan imidlertid ikke ud fra Ax. S 3-4 aflede påstande sva
rende til Th. D 6-7 for rummet af sansekategorier i O, da en 
tlvilkårlig mængderr af sansekategorier ikke behøver at være 
endelig. 

Det er spørgsmålet, om en påstand som Ax. S 5 er sand, hvis 
Hgenstandetl også er enkelte molekyler, atomer, elementarpar
tikler etc. Men det er også spørgsmålet, om sådanne partikler 
på den anden side lever op til vores primære krav til gen
stande som stoflige, afgrænsede og som bevarende deres iden
titet med sig selv over tid. 

I alle tilfælde udgør sådanne partikler et grænsetilfælde. 
som vi i denne sammenhæng kan lade ude af betragtning. 
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krete personer, men netop vil beskrive de principielle græn

ser for vores praktisk-sanselige genstandsvirksomhed. 35 ) 

Det er en væsentlig pointe, at vi ikke opgiver andre af de 5 

axiomer, der var tilstrækkelige til at beskrive det "vel

afgrænsede tilfælde"t end lige netop axiomet om endeligheden 

(Ax. D 2), nemlig den endelighed, hvis konsekvenser af kog

nitivisterne (og mange andre udforskere af den menneskelige 

erkendelse) blev overført mekanisk på virkelighedens uende

lige mangfoldighed af genstande. 

Af de fire axiomer, som nu er opstillet (Ax. SU l og Ax. 

S 3-5), kan vi aflede theoremer svarende ganske til Th. 08 

og Th. D 9. Vi gentager beviserne med de nødvendige modifi

kationer: 

Th. S 8: 

lOer den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SU l og Ax. S 5 må der findes to adskilte 
sansekategorier i 0, dvs. to sansekategorier med tom 
fællesmængde. Denne fællesmængde er imidlertid en san
sekategori ifølge Ax. S 3. Altså er ø en sansekategori. 

Th. S 9: 

35) 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Alle sensoriske afgørelser, herunder målinger, er underkastet 
en vis usikkerhed (jfr. afsnittet om psykofysikken i kapitel 
II). Ved kombination af flere afgørelser til en kan usikker
heden imidlertid i princippet reduceres vilkårligt, jfr. 
f.eks. Shannons tilsvarende overvejelser i C.E. Shannon & 
W. Weaver: The mathematical theo ry of communication. Urbana: 
The Univers it y of I11inois Fress, 1964 (1949) eller den så
kaldte Cowan-Winograd teori for automaters pålidelighed i 
M.A. Arbib: Brains, Machines and Mathematics. New York: 
McGraw-Hill, 1965. 
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Bevis: 

IfØlge Ax. SU l og Ax. S 5 er enhver genstand i U med i 
mindst en sansekategori og dermed også med i fællesmæng
den af alle de sansekategorier, som indeholder den. For 
en vilkårlig anden genstand i O gælder det nu ifølge Ax. 
S 5, at den fØrste genstand er med i en sansekategori, 
som ikke indeholder den anden genstand. Den anden gen
stand kan derfor ikke være indeholdt i alle sansekatego
rier, der indeholder den fØrste, og altså heller ikke i 
disses fællesmængde, der derfor kun indeholder den før
ste genstand selv. Altså er den første genstand netop 
lig med fællesmængden af alle de sansekategorier, der 
indeholder den. 

De påstande om sansekategorierne i O, der ville svare til 

Th. D 6 og Th. D 7, kan imidlertid ikke afledes af de axio

mer, vi har opstillet. De ville dog heller ikke stride imod 

dem, og det samme gælder for påstanden, der ville svare ti'l 

Th. D 10. 

Vi må altså afgØre spørgsmålet om disse påstandes gyldighed 

på andre måder end ved afledning fra det hidtil påståede. 

Udgangspunktet er her den begrænsning i den sanselige skel

nen, som vi allerede flere gange i de forrige kapitler har 

berØrt, og som betyder, at vi ikke alene med sansemæssige 

kriterier kan afgrænse en genstand fra alle andre under et, 

hvorimod vi kan afgrænse den ved vores konkrete og fasthold

te forbindelser til genstanden. 

En enkeltgenstand kan altså være en udvalgskategori, men ik

ke en sansekategori. 

Vi påstår derfor, at 

Ax. S 11' , : 

36) 

Ingen sansekategori i D indeholder netop en genstand. 36l 

De to mærker efter påstandens løbenummer henviser til, at på
standen beskriver en egenskab ved det pågældende rum, som er 

forts. 
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Den begrænsning i den sanselige skelnen, som udtrykkes i Ax. 

S 1111, forudsætter, at der er en vis flgentagelighed" i uni

verset af genstande, at ingen genstand kan defineres så præ

cist ved sensoriske kriterier, at ingen andre genstande op

fylder de samme kriterier. 

Sammenholdt med Ax. S 5 kan Ax. S Il' I forekomme at være en 

radikal antagelse37 ), bl.a. fordi de to påstande kun kan 

forstås i forhold til hele det virkelige univers, vi lever 

i, og hvis karakter vi endnu ved så lidt om. Selv dets uen

delighed er der vist nok velbegrundet uenighed om. 

Det kan umiddelbart virke urimeligt, at det i en teori om 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed, der indtil nu har 

indskrænket sig til planeten Jorden med nærmeste omegn, er 

Note 36) fortsat 

37) 

uforenelig med egenskaberne i et ikke-trivielt, diskret rum, 
altså en egenskab, som hverken er forenelig med et ikke-tri
vielt, endeligt diskret rum eller med et uendeligt diskret 
rum (hvorimod den godt kan være forenelig med et trivielt di
skret rum, f.eks. et rum:-der kun består af den tomme mæng
de) . 

vi vil tilsvarende tilfØje et mærke efter en påstands løbe
nummer, hvis påstanden beskriver en egenskab ved det pågæl
dende rum, der er forenelig med egenskaberne i et uendeligt 
diskret rum, men-ikke er forenelig med egenskaberne i et en 
de ligt diskret rum. 

Påstande uden mærker er derfor påstande, der beskriver egen
skaber ved det pågældende rum, som også forekommer i et ikke
trivielt, endeligt diskret rum og dermed i det "velafgrænsede 
tilfælde" . 

Sagt lidt metaforisk betegner antallet af mærker forskellige 
grader af afstand fra det "velafgrænsede tilfælde". 

I et endeligt rum, hvor Ax. SU l og Ax. S 3 gælder, vil Ax. 
S 5 og Ax. S Il" være logisk modstridende. Da vi jo hævder 
både Ax. SU l og Ax. S 3, kan vi også anskue t1modsætningen ll 

mellem Ax. S 5 og Ax. S Il" som et præcist udtryk for O's 
uendelighed. 
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nødvendigt at inddrage spekulationer vedrørende, hvad der 

kan gentage sig af vor civilations produkter andre steder og 

til andre tider. 

Hertil må imidlertid svares, at for det første udtaler Ax. 

S Il' I sig netop kun om sådanne kategorier, der alene defi

neres ved sensoriske kvaliteter. Det drejer sig f.eks. om 

den slags kategorier, som man ideelt set beskæftiger sig med 

i naturvidenskaberne, og hvor spørgsmålet om gentagelighed 

og universalitet bestemt ikke er ligegyldige fantasterier, 

men er helt afgørende også for forståelsen af de jordiske 

naturfænomener. 

Dernæst er Ax. S 5 og ax. S Il' I ligesom de andre axiomer, 

der opstilles i dette kapitel, en del af en sammenhængende 

teori og kan ikke kun fortolkes isoleret. 

Som allerede antydet i begrundelsen for Ax. S 11" må dette 

axiom ses i sammenhæng med den senere beskrivelse af ud

valgskategorierne. 

Alle de kategorier, som vi afgrænser i vores praktisk-sanse

lige virksomhed, og som ikke afgrænses som universelle klas

ser af naturfænomener, er netop ikke sansekategorier, men 

derimod som hovedtilfælde udvalgskategorier og ikke alene 

bestemt ved de sensoriske kriterier, de opfylder. 

Specielt kan enkeltgenstande som sagt være udvalgskategori

er, men ikke sansekategorier. 

Ax. S Il' I er et led i et forsØg på en logisk konsistent 

fremstilling af sådanne almene kendsgerninger. 

Det fØlger afAx. S 11", at rummet af sansekategorier i O 

ikke er diskret: 
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Th. S IO' ': 

Der findes delmængder af O, der ikke er sansekategori

er. 

Bevis: 

AfAx. SU l følger, at O indeholder delmængder, der 
består af en genstand. Hvis en sådan delmængde var en 
sansekategori, ville denne dermed indeholde netop en 
genstand. Dette ville imidlertid være i strid med Ax. 
S Il". 

Altså findes der delmængder af 0, der ikke er sansekate
gorier. 

Det fØlger endvidere afAx. S Il", at en påstand svarende 

til Th. D 6 ikke gælder for rummet af sansekategorier i O: 

Th. S 6 11
: 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i O, der 

ikke selv er sansekategorier. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 9 er enhver genstand i O lig med en fælles
mængde af sansekategorier, og ifølge Ax. S Il" er den 
ikke en sansekategori. Da der ifølge Ax. SU l eksisterer 
genstande i U, findes der altså fællesmængder af sanse
kategorier i O, som ikke selv er en sansekategori. 

Endelig følger det som bebudet, at en påstand svarende til 

Ax. D 2 ikke gælder for rummet af sansekategorier i U: 

Th. su 2': 

Antallet af genstande i O er uendeligt. 

Bevis: 

Hvis antallet af genstande i O var endeligt, ville an
tallet af delmængder af O også være endeligt. Dermed 
ville fællesmængden af enhver mængde sansekategorier 
kunne dannes ved skridt for skridt at danne parvise fæl
lesmængder, der selv var sansekategorier ifølge Ax. S 3. 
Fællesmængden af enhver mængde sansekategorier ville 
dermed være en sansekategori i strid med Th. S 6". 

Altså kan antallet af genstande i O ikke være endeligt. 
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Vi har nu bestemt gyldigheden af alle de påstande om rummet 

af sansekategorier i O, der svarede til de ti påstande om 

det Hvelafgrænsede tilfældetl, bortset fra påstanden svarende 

til Th. D 7. 

Det viser sig, at både denne påstand og dens negation er 

forenelige med de allerede opstillede axiomer for rummet af 

sansekategorier i O (Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. SIl' '). 

vi kan altså ikke afgØre spørgsmålet om påstandens gyldighed 

alene ved afledning fra det hidtil påståede, men må afgØre 

det på anden vis. 

38) 
Dette vil vi imidlertid udskyde til senere. Forinden vil 

vi dels se på en række konsekvenser af, hvad der allerede er 

påstået om sansekategorierne, dels begynde på også at ind

drage udvalgskategorierne i fremstillingen. 

Før vi går videre, er det dog nødvendigt at sikre, at de fem 

axioroer for rummet af sansekategorier i O er forenelige 

(indbyrdes konsistente), altså at de ikke er i indbyrdes lo

gisk modstrid. 

At Ax. SU l og Ax. S 3-5 er forenelige, eller modsigelses

frie, følger umiddelbart af, at de alle beskriver egenska

ber, der er opfyldt i det "velafgrænsede tilfælde", og som 

derfor ikke kan være i logisk modstrid. 

Men hvad angår Ax. S Il", har vi strengt taget kun påvist, 

at det er uforeneligt med det "velafgrænsede tilfælde" (jfr. 

Th. S IO' I, Th. S 6' I og Th. S 2'), og ikke, at det er for

eneligt med de fire første axiomer. 

38) Når vi senere accepterer et axiom Ax. S 7: "lOer forenings
mængden af en vilkårlig mængde sansekategorier en sansekate
gori", vil det nuværende Ax. S 4 blive et theorem, altså Th. 
S 4. 
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Den eneste måde at bevise foreneligheden på er at finde et 

eksempel, hvis eksistens og dermed modsigelsesfrihed er lige 

så utvivlsom som det "velafgrænsede tilfælde", og som be

skrives af alle fem axiomer for sansekategorierne. 

Det eksempel, som skal fremdrages her, er ikke som det "vel

afgrænsede tilfælde" et eksempel på praktisk-sanselig virk

somhed over for konkrete genstande. 

Eksemplet er derimod hentet fra matematikken. 

Der er tale om en analogi i den forstand, at vi nu beskriver 

en mangfoldighed, som er organiseret på samme måde som uni

verset af genstande O, hvad angår de egenskaber, der er be

skrevet med de fem axiomer for sansekategorierne, men som 

derudover har egenskaber, som på forskellig måde kan afvige 

fra strukturen i O. 

Først og fremmest er de konkrete enkeltting eller genstande 

i O i analogien erstattet med tal, eller punkter på en tal

linie. Universet af genstande U er erstattet af mængden af 

alle reelle tal, dvs. alle uendelige decimalbrØker, eller om 

man vil, erstattet af den reelle talakse eller tallinie R. 

Endelig er sansekategorierne i analogien erstattet med åbne 

intervaller på tallinien eller med foreningsmængder af åbne 

intervaller. 

Specielt regner vi den tomme mængde ø for et åbent interval 

(svarende til f.eks. de reelle tal x, for hvilke 3<x<2). 

Et eksempel på en tal- eller punktmængde, der svarer til en 

sansekategori, vil være alle de reelle tal x, for hvilke det 

gælder, at -=<x<2, eller at n<x<7~. 

Lad os nu se, om vore fem axiomer for sansekategorierne i U 

også beskriver strukturen i analogien! 
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For det første er der mere end et punkt på tallinien (jfr. 

Ax. SU l). 

For det andet og for det tredie er såvel fællesmængden som 

foreningsmængden af to foreningsmængder af åbne intervaller 

selv en foreningsmængde af åbne intervaller, idet vi som 

sagt medregner ø (jfr. Ax. S 3 og 4). 

For det fjerde gælder det for hvilke som helst to punkter på 

tallinien, at de kan omsluttes af hvert sit af to adskilte 

åbne intervaller (jfr. Ax. S 5). 

For det femte gælder det endelig, at intet åbent interval 

kun indeholder et punkt (jfr. Ax. S Il' ') .39) 

Det ses altså, at alle fem axiomer også er opfyldt i analo-

39) 
Det ses også, at en vilkårlig foreningsmængde af forenings
mængder af åbne intervaller selv er en foreningsmængde af åb
ne intervaller, og at analogien dermed også har den egenskab, 
der beskrives med Th. D 7. 

I det hele taget har analogien en uendelighed af egenskaber, 
som ikke kan afledes af de fem axiomer. 

Svarende hertil kunne vi have valgt en uendelighed af andre 
analogier, der opfyldte de fem axiomer. 

F.eks. kunne vi igen have ladet genstandene i O svare til 
punkter på den reelle talakse R, men ladet sansekategorierne 
svare til endelige foreningsmængder af åbne intervaller af 
endelig længde. 

De fem axiomer ville være opfyldt, men nu ville analogien ik
ke have egenskaben svarende til Th. D 7. F.eks. er forenings
mængden af alle åbne intervaller af endelig længde lig med 
hele tallinien R, som ikke er en endelig foreningsmængde af 
åbne intervaller af endelig længde. 

Dette beviser samtidig vores tidligere fremsatte udsagn om, 
at såvel påstanden svarende til Th. D 7 som dens negation er 
forenelig med de fem axiomer for rummet af sansekategorier i 
o. 
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gien, og at de derfor må være forenelige (indbyrdes konsi
stente) .40) 

Der kan afledes en lang række theoremer af disse fem axio

roer. Senere vil en del af disse blive bevist og fortolket. 

Forinden skal vi dog se på udvalgskategorierne i relation 

til de ti påstande, der beskrev det "velafgrænsede tilfæl-

de", 

Som sagt er u~valgskategorierne ligesom sansekategorierne 

delmængder af universet af genstande O. 

De to allerede anfØrte påstande om O, nemlig 

Ax. SU 1: 

og 

40) 

I universet af genstande O er der mere end en genstand, 

Det fØlger heraf med tvingende nødvendighed, at de egenskaber 
ved U, der er beskrevet i theoremerne, også er egenskaber ved 
analogien: 

Den tomme mængde regnes med blandt de åbne intervaller (jfr. 
Th. S 8). 

Ethvert punkt på tt er lig med fællesmængden af alle de fore
ningsmængder af åbne intervaller, der indeholder det (jfr. 
Th. S 9). 

Der findes delmængder af g, f.eks. et enkelt punkt, der ikke 
er en foreningsmængde af åbne intervaller (jfr. Th. S IO"). 

Der findes fællesmængder af foreningsmængder af åbne inter
valler, f.eks. et enkelt punkt, der ikke selv er en fore
ningsmængde af åbne intervaller (jfr. Th. S 6'1). 

Antallet af punkter på R er uendeligt (jfr. Th. SU 2'), 
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Th. SU 2': 

Antallet af genstande i O er uendeligt, 

må derfor gælde såvel for rummet af sansekategorier i O som 

for rummet af udvalgskategorier i O. 

Som vi foreløbig har defineret udvalgskategorierne som "10-

kalelI kategorier givet direkte eller indirekte ved deres 

forbindelse til et subjekt, vil det også være rimeligt at 

påstå 

Ax. U 3: 

og 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori, 

Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Endnu har vi ikke med de anførte påstande hævdet, at der o

verhovedet eksisterer udvalgskategorier i O. 

Hvis vi ville hævde en påstand svarende til Ax. D 5 og Ax. 

S 5 for udvalgskategoriernes vedkommende, ville vi dermed 

have hævdet, at enhver genstand er med i en udvalgskategori. 

F.eks. ville en sådan påstand gælde, hvis enhver endelig 

delmængde af O var en udvalgskategori. 

En så vidtgående definition af udvalgskategorier vil vi i

midlertid undgå. 

I stedet vil vi fremhæve andre egenskaber ved udvalgskatego

rierne, som de deler med bunkerne i det "velafgrænsede til-
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fælde", men som ikke er med blandt de ti påstande, som vi 

har valgt at beskrive dette tilfælde med, selvom de natur

ligvis kan afledes af disse. 

Ax. U 12: 

Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder41 ) 

endelig ikke-tom udvalgskategori. 42 ) 

en 

Den sidste påstand refererer til, at det er afgØrende for 

definitionen af udvalgskategorier, at de altid indeholder 

genstande, der er paradigmer for kategorierne, altså gen

stande, som direkte eller indirekte kan påpeges, og som selv 

er udvalgskategorier. 

For sansekategorierne, derimod, var dette ikke forudsat. 

Her var det tilstrækkeligt, at der var givet et sensorisk 

kriterium, efter hvilket det kunne afgØres, at en genstand i 

kategorien faktisk var med. Men det blev ikke for nogen gen

stand i sansekategorien forudsat, at den kunne påpeges. 

De næste to axiomer omhandler relationerne mellem sansekate

gorier og udvalgskategorier. 

41) 

42) 

Dvs. indeholder som ægte eller uægte delmængde. 

Der er ikke med Ax. U 12 og 13 påstået. at der eksisterer u
endelige udvalgskategorier. 
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Ax~ SO 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax.SU14 11
: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Den første af påstandene er også gyldig for bunkerne og 

klasserne i det "velafgrænsede tilfælde", mens den anden li

gesom Ax. S 11' I ikke er det. 

Ax. SO 14' I er en konsekvens af, at vi har defineret ud

valgskategorierne og sansekategorierne som henholdsvis "lo

kale" og "universelle" klasser og gensidigt udelukkende. Dog 

kan vi af hensyn til den axiomatiske fremstillings systema

tik blive nØdt til at betragte den tomme mængde som både en 

sansekategori og en udvalgskategori. 

Ax. SO 3 udtrykker det forhold, at hver gang vi har en ud

valgskategori, kan vi definere en udvalgskategori, som be

står af de genstande fra den første, der opfylder et eller 

andet sensorisk kriterium. 

Det kan være, at alle genstandene i den første udvalgskate

gori i forvejen opfylder det sensoriske kriterium. I dette 

tilfælde er de to udvalgskategorier identiske. 

Det kan være, at ingen genstand i den første udvalgskategori 

opfylder det sensoriske kriterium. I dette tilfælde er den 

anden udvalgskategori tom. 

Men det kan også være, at vi med det sensoriske kriterium 

får afgrænset en ikke-tom ægte delmængde af den første ud

valgskategori, der da er den nye udvalgskategori. 

Sammenholdt med Ax. SU 14" udtrykker Ax. SU 3 en asymmetri 

mellem udvalgskategorier og sansekategorier. Som det siden 
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skal vises, følger det afaxiomerne, at en ikke-tom udvalgs

kategori kan være en delmængde af en sansekategori, mens en 

ikke-tom sansekategori ikke kan være en delmængde af en ud

valgskategori. 

Vi har nu opstillet et tilstrækkeligt sæt axiomer til at il

lustrere visse af de grundlæggende træk ved menneskenes 

praktisk-sanselige virksomhed, som blev fremhævet i dette 

kapitels indledning, og som hang nøje sammen med konklusio

nerne i de forrige kapitler, især kapitel IV. 

Vi vil derfor en tid holde os til de allerede opstillede 

axiomer og se på deres konsekvenser, herunder aflede en ræk

ke theoremer fra dem. 

Der ligger ikke heri, at de allerede opstillede axiomer på 

nogen måde tilsammen giver en fuldstændig beskrivelse af 

strukturen i rummene af sansekategorier og udvalgskategorier 

i universet af genstande. 

Som allerede demonstreret fremgik det f.eks. ikke afaxio

merne, om foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekate

gorier er en sansekategori (jfr. Th. D 7) . 

Det fremgår f.eks. heller ikke, hvorvidt komplementet til en 

sansekategori kan være en sansekategori, eller hvorvidt der 

findes uendelige udvalgskategorier. 

Det er endda sådan, at uanset hvor mange axiomer vi fØjer 

til beskrivelsen af rummene, vil der stadig kunne tilføjes 

nye. 43 ) 

43) Dette er en af den moderne matematiks indsigter, som ikke er 
overraskende ud fra en materialistisk forståelse af matema
tikken som beskrivende og genspejlende strukturer i virkelig
heden. 
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Indtil nu har vi opstillet 11 axiomer I nemlig.; 

Ax. SU l: 

I universet af genstande O er der mere end en genstand. 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 4: 

I U er foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Ax. SIl": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Ax. U 3: 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 12: 

Der eJ(sisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder en ende

lig ikke-tom udvalgskategori. 
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Ax. SU 3: 

I O er fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax. SD 14' I: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Det er allerede bevist, at Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. S 1111 

er forenelige. Alle de 9 axiomer uden mærker er naturligvis 

også forenelige, da de er opfyldt for bunkerne og klasserne 

i det "velafgrænsede tilfælde". 

Men vi mangler endnu at bevise, at samtlige 11 axiomer er 

forenelige. 44 ) 

Som tidligere nævnt forudsætter et sådant bevis, at der kan 

findes et eksempel, hvis eksistens og dermed modsigelsesfri

hed er utvivlsom, og som beskrives af samtlige axiomer. 

Et sådant eksempel kan konstrueres ved at udbygge den tidli

gere analogi, hvor universet af genstande var erstattet med 

punkterne på den reelle talakse, hvor sansekategorierne var 

erstattet med foreningsmængder af åbne intervaller, og hvor 

den tomme mængde blev regnet for et særligt åbent interval. 

Hvis vi nu yderligere lader alle mængder af punkter eller 

tal på den reelle talakse, der alene består af hele tal, el

ler som er tom, erstatte udvalgskategorierne, har vi define

ret en analogi, hvor alle Il axiomer er opfyldt. 

At Ax. SU 1, Ax. S 3-5 og Ax. S 11' I er opfyldt i analogien, 

har vi tidligere bevist. Nu skal det vises for de resterende 

axiomer: 

44) At alle 11 axiomer er logisk uafhængige, bevises i appendix
et. 
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Både fællesmængden og foreningsmængden af to mængder af hele 

tal er selv en mængde, der består af hele tal eller er tom 

(Jfr. Ax. U 3 og 4). 

Der eksisterer en ikke-tom mængde bestående af hele tal på 

den reelle talakse (Jfr. Ax. U 12). 

Enhver ikke-tom mængde hele tal indeholder en endelig ikke

tom mængde hele tal (Jfr. Ax. U 13) • 

Fællesmængden af en mængde hele tal og en foreningsmængde af 

åbne intervaller på den reelle talakse er selv en mængde he

le tal eller er tom (jfr. Ax. SO 3). 

Ingen ikke-tom mængde hele tal er en foreningsmængde af åbne 

intervaller på den reelle talakse (jfr. Ax. SO 14' '). 

Hermed har vi vist, at alle 11 axiomer er opfyldt i analogi

en, og at de derfor må være forenelige (indbyrdes konsisten

te) • 

Alle de theoremer, der kan afledes afaxiomerne, må derfor 

også beskrive egenskaber ved analogien. 45 ) 

45) Det overlades til læseren eventuelt at afbilde theoremerne på 
analogien. 

Når der her er gjort relativt meget ud af disse konsistensbe
viser - istedet for at henvise dem til appendixet - skyldes 
det, at analogien har den videre funktion at bibringe læseren 
et sammenhængende og relativt anskueligt billede af den kate
goristruktur, der beskrives med axiomerne. 

Analogien rummer dog den fare, at den kan tilslØre den struk
tur af logiske afhængigheder og uafhængigheder, som det er et 
formål at udtrykke med den axiomatiske fremstilling. 

Det anskuelige billede kan således aldrig erstatte et bevis 
for en egenskab ved billedet. Egenskaben kan nemlig bero på 
andre egenskaber ved billedet end dem, der var beskrevet i 
axiomerne, og som altså i forhold hertil er tltilfældige". 

forts. 



- 359 -

Vi har allerede ovenfor afledt theoremerne 

Th. S 8: 

I U er den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Th. S 9: 

Enhver genstand i a er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Th.SIO": 

Der findes delmængder af O, der ikke er sansekategori

er. 

Th. S 6": 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i 0, der 

ikke selv er sansekategorier. 

Th. SO 2': 

Antallet af genstande i D er uendeligt. 

Vi har også allerede i beviserne for Th. S 8 og Th. S 9 ud

ledt den følgende påstand: 

Th. S 12: 

Der eksisterer ikke-tomme sansekategorier i O. 

Note 45) fortsat 

(På sin vis er dette forhold den egentlige begrundelse for 
her at vælge en omstændelig axiomatisk fremstilling frem for 
blot at benytte en model i form af en analogi eller et bille
de. ) 

Læseren må derfor for at have gavn af billedet på en gang 
kunne afbilde de beskrevne egenskaber på billedet og abstra
here fra billedet. 
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Bevis: 

Påstanden følger direkte afAx. SU l og Ax. S 5. 

Alle disse theoremer for sansekategorierne fulgte alene af 

Ax. SU l, Ax. S 3-5 og Ax. S Il' I. Vi vil nu udlede endnu 

nogle theoremer fra disse fem axiomer. 

En hel del theoremer følger temmelig umiddelbart af de alle

rede anførte påstande. Sådanne theoremer vil i almindelighed 

ikke blive fremhævet med et selvstændigt nummer. 

F.eks. fØlger det som tidligere nævnt afAx. S 3 og 4, at 

fælles- og foreningsmængden af en endelig mængde sansekate

gorier selv er en sansekategori. 

Det følger umiddelbart heraf og afAx. S Il' I I at ingen gen

stand er en fællesmængde af en endelig mængde sansekategori-

er. 

Sammenholdt med Th. S 9 følger heraf videre, at enhver gen

stand er indeholdt i uendeligt mange sansekategorier, og 

dermed igen, at der eksisterer uendeligt mange sansekatego

rier i O. Det samme forhold er allerede indirekte udtrykt i 

beviset for Th. S 6 11
• 

Mindre umiddelbart afledelige er de følgende theoremer: 

Th. S 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte sansekategorier, således at 

hver genstand falder i sin sansekategori. 

Bevis: 

Hvis den endelige mængde genstande kun består af en el
ler to genstande, følger påstanden direkte afAx. SU 1 
og Ax. S 5. 

Hvis den består af mere end to genstande, gælder det for 
hvilket som helst par af genstande i mængden, at de to 



- 361 -

genstande er indeholdt i hver sin af to adskilte sanse
kategorier, ifølge Ax. S 5. 

Lad os nu betragte et sådant endeligt sæt af parvise 
sansekategorier svarende til mængden af par af genstan
de. 

Fællesmængden af alle sådanne sansekategorier, som en 
given af genstandene er med i, er nu selv en sansekate
gori ifølge Ax. S 3. 

Enhver af genstandene i den endelige mængde er nu med i 
en sådan fællesmængde, og alle fællesmængderne er ad
skilte, fordi hvilke som helst to af fællesmængderne 
hver for sig er indeholdt i de to adskilte sansekatego
rier, der skiller de to tilsvarende genstande i henhold 
til Ax. S 5. 

Altså befinder alle genstandene sig i hver sin adskilte 
sansekategori . 

Th.S16 1 ': 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder 

uendeligt mange genstande. 

Bevis: 

At en sansekategori kan være tom, fØlger af Th. S 8. 

Lad os nu forestille os, at der fandtes en ikke-tom san
sekategori, der kun indeholdt et endeligt antal genstan
de! 

En vilkårlig af disse genstande ville nu ifØlge Th. S 15 
være indeholdt i en sansekategori, som ikke indeholdt 
nogen af de andre genstande. 

Fællesmængden af denne sansekategori og den endelige 
sansekategori vil da kun indeholde genstanden selv, og 
vil desuden være en sansekategori ifølge Ax. S 3, 

Følgelig findes der da en sansekategori, som kun inde
holder en genstand, i strid med Ax. S 11", 

Altså kan der ikke findes en ikke-tom endelig sansekate
gori, og altså må enhver sansekategori enten være tom 
eller uendelig. 

Inden vi går nærmere ind på en fortolkning af disse theore

mer om sansekategorierne i 0, vil vi nu aflede et par theo

remer om udvalgskategorierne. 
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Th. U 8, 

lOer den tomme delmængde ø en udvalgskategori. 

Bevis: 

IfØlge Ax. U 12 eksisterer der en udvalgskategori i O. 
Fællesmængden af en sådan udvalgskategori og den tomme 
mængde ø er selv lig med ø og er en udvalgskategori i
følge Th. S 8 og Ax. SV 3. 

Altså er ø en udvalgskategori. 

Th. U la' ': 

Der findes delmængder af O, der ikke er udvalgskatego

rier. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 12 eksisterer der ikke-tomme sansekategori
er, som er delmængder af O. En ikke-tom sansekategori 
kan imidlertid ikke være en udvalgskategori ifølge Ax. 
SU 14". Altså findes der delmængder af O. der ikke er 
udvalgskategorier. 

Der findes en ikke-tom endelig udvalgskategori i O. 

Bevis: 

Påstanden fØlger direkte afAx. U 12 og Ax. U 13. 

Th. SU 17' I : 

lOer ingen ikke-tom sansekategori en delmængde af en 

udvalgskategori. 

Bevis: 

Hvis en sansekategori er en delmængde af en udvalgskate
gori, er den også fællesmængde af sig selv og udvalgska
tegorien og dermed ifølge Ax. SV 3 en udvalgs kategori. 
Den er altså både en sansekategori og en udvalgskatego
ri. Hvis denne kategori var ikke-tom, ville der dermed 
være en ikke-tom udvalgskategori, der var en sansekate
gori. hvilket ville være i strid med Ax. SV 14". Altså 
kan ingen ikke-tom sansekategori være en delmængde af en 
udvalgskategori . 
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Th. U 18 11
: 

o er ikke en udvalgskategori. 

Bevis: 

Ifølge Th. S 12 eksisterer der en ikke-tom sansekatego
ri, der er en delmængde af O. Hvis O nu var en udvalgs
kategori. ville den altså have en delmængde, der var en 
ikke-tom sansekategori. Dette ville imidlertid være i 
strid med Th. SU 17 1

'. 

Altså er O ikke en udvalgskategori. 

Th. DI9'1: 

46) 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 46 ) 

Bevis: 

Hvis der fandtes to udvalgskategorier, der var komple
menter, ville deres foreningsmængde ifØlge Ax. U 4 også 
være en udvalgskategori. Men denne foreningsmængde er 
netop O, som ifØlge Th. U 18 11 ikke er en udvalgskatego
ri. 

Altså kan komplementet til en udvalgskategori ikke selv 
være en udvalgskategori. 

Denne !lasyrnmetriH vil siden blive konnnenteret. 

En tilsvarende asymmetri for sansekategoriernes vedkommende 
kan ikke afledes på det foreliggende axiomatiske grundlag. 
Det vil være fuldt foreneligt med de hidtidige axiomer at an
tage enhver af de fire fØlgende påstande om sansekategorierne: 

1) alle komplementer til sansekategorier er sansekategori
er, 

2) der findes sansekategorier. foruden ø og O, der er hin
andens komplementer, 

3) ingen sansekategorier. ud over ø og O. er hinandens kom
plementer, 

4) ingen sansekategorier er hinandens komplementer. 

Først når vi indfører et axiom for sansekategoriernes vedkom
mende svarende til Th. D 7, vil de ovennævnte påstande 1) og 
4) blive udelukket, og kun påstandene 2) og 3) vil være for
enelige med axiomerne. 

Udelukkelsen af påstand 1) vil da betyde, at der også findes 
!1asynnnetriske" sansekategorier. 



- 364 -

Vi har nu set, at den eneste delmængde af D, der både er en 

sansekategori og en udvalgskategori, er den tomme delmængde 
ø (j fr. Th. S 8, Th. U 8 og Ax. SO 14 I I ) • 

Vi har også set, at der findes delmængder af O, der er san

sekategorier, men ikke udvalgskategorier (jfr. beviset for 

Th.UIO " ). 

Dernæst findes der (jfr. Ax. U 12 og Ax. SO 14 1' ) en eller 

flere delmængder af O, der er udvalgskategorier, men ikke 

sansekategorier. 

Endelig viser det sig nu, at der også findes delmængder af 

O, der hverken er sansekategorier eller udvalgskategorier: 

Th. SO 10 11 : 

47) 

Der findes delmængder af O, der hverken er sansekatego
rier eller udvalgskategorier. 47 ) 

Bemærk, at Th. SU 10 11 ikke følger af Th. S 10 11 og Th. 
U 10 11 tilsammen, hvorimod begge disse sidste theoremer 
følger af Th. SU IO' 1. 

For sansekategoriernes vedkommende har vi tidligere anført 
alle de påstande~ som kunne afledes afaxiomsystemet~ og som 
kunne jævnfØres umiddelbart med en af de ti påstande, der be
skrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rums egenskaber. 
Kun påstanden svarende til Th. D 7 (eller dennes negation) 
kunne ikke og kan stadig ikke udledes afaxiomsystemet og vil 
endnu for en tid få lov at stå åben. 

Med det sidst fremsatte theorem har vi nu anført alle de på
stande om sanse- og udvalgskategorierne, der kan afledes af 
axiomsystemet~ og som desuden kan jævnføres umiddelbart med 
en af de ti- anførte påstande om det ikke-trivielle, endelige 
diskrete rums egenskaber, nemlig alle de anfØrte påstande med 
løbenumrene l-IO. 

Påstande om udvalgskategorierne alene svarende umiddelbart 
til Ax. D 5, Th. D 6, 7 og 9 (eller disses negationer) kan 
ikke udledes afaxiomsystemet og vil heller ikke siden blive 
fremsat. 

forts. 
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Bevis: 

Ifølge Ax. SU 1 og Ax. S 5 findes der to genstande i O, 
der er indeholdt i hver sin af to adskilte sansekatego
rier. Lad 0$ kalde to sådanne genstande og to tilhørende 
sansekategorier henholdsvis gI' g2' slog 8 2, 

Note 47) fortsat 

Dog kan det udledes, at ikke både en påstand svarende til Ax. 
D 5 (eller til Th. D 9 ~ Th.-0-6) 2& en påstand svarende til 
Th. D 7 kan være gyldig for udvalgskategoriernes vedkommende, 
da det ville medfØre, at O var en udvalgskategori, i strid 
med Th. U 18". 

Som tidligere nævnt kunne vi godt have fremsat et axiom for 
udvalgskategorierne svarende til Ax. D 5. Dette ville være 
fuldt foreneligt med det hidtidige axiomsystem og ville bety
de, at ligesom for sansekategoriernes vedkommende var også 
for udvalgskategoriernes vedkommende kun endelighedsaxiomet 
(svarende til Ax. D 2) blevet opgivet af de påstande, der 
svarede til de fem axiomer, der udtØmmende beskrev det ikke
trivielle, endelige diskrete rum (Ax. D 1-5). 

Imidlertid er et axiom for udvalgskategorierne svarende til 
Ax. D 5 for det første overflødigt for de konklusioner, der 
skal drages i denne fremstilling, og som altså fremtræder med 
så meget større generalitet, ved at axiomet udelades. 

For det andet er det muligt, at en yderligere axiomatisk kon
kretisering af, hvad der skal forstås ved udvalgskategorier 
som "lokale" eller subjektbundne kategorier, i form af yder
ligere axiomer, vil medføre, at en påstand svarende til nega
tionen afAx. D 5 vil kunne afledes, f.eks. hvis ikke enhver 
genstand er med i en udvalgs kategori. I så tilfælde vil en 
påstand svarende til negationen af Th. D 9 også kunne afledes. 

Stadigvæk ses det dog, at for hvilke som helst to genstande i 
en udvalgskategori findes der to adskilte udvalgskategorier. 
således at genstandene falder i hver sin udvalgskategori 
(følger afAx. S 5 og Ax. SU 3), og ligeledes, at enhver gen
stand i en udvalgskategori er lig med fællesmængden af alle 
de udvalgskategorier, der indeholder den (følger af Th. S 9 
og Ax. SU 3). 

Det væsentlige er imidlertid; at for hverken sansekategorier
nes eller for udvalgskategoriernes vedkommende er axiomsyste
met i "modstrid" med andre af de fem axiomer for det ikke
trivielle, endelige diskrete rum end netop endelighedsaxio
met. Det samme gælder dermed for samtlige de påstande, der i 
denne fremstilling afledes vedrØrende sanse- og udvalgskate
gorierne; og alle disse påstande vil altså stadig være gyldi
ge, selvom en senere konkretisering gennem tilføjelse afax-

forts. 
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Lad os nu betragte den delmængde af O, der er forenings
mængden af gI og $2' 

Note 47) fortsat 

tomer vil medføre en afvisning af, hvad der svarer til Ax. 
D 5 for udvalgskategoriernes vedkommende. 

I det hele taget er alt, hvad der i denne fremstilling siges 
om sanse- og udvalgskategorierne, stadig gyldigt efter en 
hvilken som helst konkretisering gennem en udvidelse afax
iomsystemet, hvilket følger af, at aXlomsystemet stadig skal 
være modsigelsesfrit. Dette er naturligvis en af de afgørende 
forcer, som en axiomatisk fremstilling har i forhold til en 
beskrivelse alene ved hjælp af billeder eller modeller, som 
det er almindeligt i psykologisk teoridannelse. 

Sammenholdt med den tidligere nævnte kendsgerning, at et ax
iomsystem af den her behandlede type aldrig er afsluttet el
ler komplet, er den axiomatiske fremstilling et nærmest ide
elt eksempel på, hvad Tranekjær Rasmussen har kaldt "åbent
komplettable modeller" (Se E. Tranekjær Rasmussen: Dynamisk 
psykologi og dens grundlag. KØbenhavn: Munksgaard, 1960, 
side 56). 

Som sagt er den direkte jævnføring med de ti påstande om det 
ikke-trivielle, endelige diskrete rum hver for sig tilende
bragt. 

Men det må erindres, at jævnføringen med det ikke-trivielle, 
endelige diskrete rum, dvs. det "velafgrænsede tilfælde", 
ikke er udtØmt med de påstande, der umiddelbart kan jævnføres 
med en af de ti omtalte påstande. 

Tværtimod kan hver eneste af de uendeligt mange påstande om 
sanse- og udvalgskategorierne i 0, der kan afledes afaxiom
systemet. jævnfØres umiddelbart med en afledelig påstand om 
det "velafgrænsede tilfælde". 

I tilfælde som f.eks. Ax. U 12 eller Th. S 15, hvor påstan
dens løbenummer ikke er forsynet med mærker, svarer påstande
ne som tidligere nævnt direkte til afledelige påstande om det 
Itvelafgrænsede tilfælde H

• 

I tilfælde som f.eks. Ax. S Il" eller Th. S 16", hvor på
standens løbenummer er forsynet med mærker, svarer påstandens 
negation direkte til en afledelig påstand om det "velafgræn
sede tilfælde". 

Derudover foretages der, som også tidligere nævnt, en paral
lel jævnføring med det uendelige diskrete rum gennem diffe
rentieringen mellem et eller to mærker efter påstandenes 
løbenumre. 
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Denne delmængde indeholder en ikke-tom sansekategori og 
er altså ifØlge Th. SU 17 11 ikke en udvalgskategori. 

Fællesmængden af den betragtede delmængde og sansekate
garien sI er genstanden gI' Hvis delmængden var en san
sekategori, ville denne fællesmængde ifØlge Ax. S 3 være 
en sansekategori. Dermed ville der altså findes en san
sekategori, der kun indeholdt en genstand, nemlig gI' 
hvilket ville være i strid med Ax. S 111'. 

Altså er den betragtede delmængde heller ikke en sanse
kategori. 48 ) 

Th. U 20: 

48) 

49) 

I O er enhver delmængde af en endelig udvalgskategori 

en udvalgskategori. 49 ) 

Bevis: 

Hvis delmængden er tom, er den en udvalgskategori ifØlge 
Th. U 8. 

HVls delmængden ikke er tom, er udvalgskategorien det 
heller ikke, og der findes da ifØlge Th, S 15 en mængde 
adskilte sansekategorier, således at hver genstand i 

Hvis vi lader C{g2} betegne komplementet til g2' kan vi med 
benyttelse af de sædvanlige tegn danne delmængilen m = {gI} U 
(S2 n C{g2})' altså foreningsmængden af g og s2' undtagen 
g2' At denne delmængde ru ikke er en sanse~ategori, fØlger ved 
helt samme ræsonnement som i beviset for Th, SU 10". 

Komplementet til ru er imidlertid heller ikke en sansekate
god. 

Fællesmængden af m's komplement og 
ikke en sansekategori ifØlge Ax. S 
~ent ifølge Ax. S 3 heller ikke en 

s2 er nemlig g2 og dermed 
Ir". Altså er m's komple
sansekategori. 

Der findes altså delmængder af D, der hverken er sansekatego
rier eller komplementer til sansekategorier. 

Bemærk, at det ikke hermed er sagt, at enhver endelig del
mængde af en udvalgskategori er en udvalgskategori. 

Som sagt tidligere er der ikke i den axiomatiske fremstilling 
taget stilling til, hvorvidt der eksisterer uendelige ud
valgskategorier eller ej. En sådan stillingtagen er altså 
heller ikke forudsat i det næste theorem, Th. U 21. 
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udvalgskategorien falder i sin sansekategorL Den ikke
tomme delmængde er nu indeholdt i foreningsmængden af 
den tilsvarende mængde sansekategorier, som selv er en 
sansekategori ifØlge Ax. S 4, og som ikke indeholder an
dre genstande fra udvalgskategorien end dem i delmæng
den. Fællesmængden af denne sansekategori og udvalgska
tegorien er altså netop den betragtede delmængde og 
samtidig ifØlge Ax. su 3 en udvalgskategori. 

Altså er også enhver ikke-tom delmængde af en endelig 
udvalgskategori selv en udvalgskategori. 

Th. U 21: 

I O indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 

Bevis: 

Vi ved fra AK. U 13, at hvis der eksisterer en uendelig 
udvalgskategori i O, så indeholder den en ikke-tom ende
lig udvalgskategori. 

vi skal nu bevise, at den indeholder et uendeligt antal 
sådanne forskellige endelige udvalgskategorier. 

Lad os modsætningsvis antage, at den uendelige udvalgs
kategori kun indeholdt en endelig mængde endelige ud
valgskategorier • 

Foreningsmængden af disse udvalgskategorier ville da 
(foruden ifølge Ax. S 4 selv at være en udvalgskategori) 
indeholde et endeligt antal genstande. For disse gen
stande og en vilkårlig anden genstand i den uendelige 
udvalgskategori ville det nu ifølge Th. S 15 gælde, at 
der fandtes en mængde adskilte sansekategorier, således 
at hver af genstandene faldt i sin sansekategori. 

Lad os nu betragte den af sansekategorierne, der inde
holdt den genstand, der ikke var med i en endelig ud
valgskategori . 

Fællesmængden af denne sansekategori og den uendelige 
udvalgskategori er ikke-tom og er en udvalgskategori i
følge AK. SU 3. Altså indeholder den ifølge Ax. U 13 en 
endelig ikke-tom udvalgskategori, hvilket imidlertid 
strider imod vores modsætningsvise antagelse ovenfor. 

Altså indeholder den uendelige udvalgskategori uendeligt 
mange forskellige endelige udvalgskategorier . 
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Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder netop 

§n genstand. 

Bevis: 

IfØlge Th. li 16 eksisterer der en endelig ikke-tom ud
valgskategori i 'O. En genstand i en sådan udvalgskatego
ri er en delmængde af udvalgskategorien og altså selv en 
udvalgskategori ifølge Th. li 20. 

Altså findes der en udvalgskategori i U, der indeholder 
netop en genstand. 

Vi har nu udledt en række theoremer 'fra de 11 axiomer, som 

vi opstillede for sanse- og udvalgskategorierne. Denne ud

ledning har koncentreret sig om det bevistekniske og om an

dre mere formelle egenskaber ved mængden af påstande. 

Vi skal nu til at fortolke disse påstande i relation til 

menneskenes praktisk-sanselige genstandsvirksomhed, således 

som det hele tiden har været meningen. I forbindelse med 

disse fortolkninger vil der dog også blive foretaget et par 

yderligere udledninger af theoremer. 

Inden vi går i gang med fortolkningerne, er det dog nØdven

digt at udlede endnu to fundamentale påstande, som direkte 

knytter an til de indledende overvejelser bag opstillingen 

af hele denne "topologi" for sanse- og udvalgskategorierne i 

universet af genstande. 

Den første påstand viser, at den topologi, vi har udledt for 

et "univers af genstandeU, er en global struktur i d~tte u

nivers i den forstand, at strukturen gentager sig i enhver 

nærmere bestemt del af universet, der således selv er et u u _ 

nivers af genstande", hvorved begrebet "universet af gen

stande" nu bliver en relativ og ikke kun en absolut bestem

melse. 
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Den anden påstand viser, at hver gang vi afgrænser en sådan 

del af universet af genstande, som svarer til afgrænsningen 

af et "velafgrænset tilfælde", så vil topologien for sanse

og udvalgskategorierne netop reproducere det velafgrænsede 

tilfældes topologi, altså et ikke-trivielt, endeligt diskret 

rum. Der er altså, hvad vi med et lån fra fysikken vil kalde 

korrespondens, dvs. overensstemmelse eller samsvarighed, 

mellem på den ene side det velafgrænsede tilfældes og på den 

anden side sanse- og udvalgskategoriernes topologi. 

For at kunne udlede disse to fundamentale påstande har vi 

brug for først at definere begrebet delrum. 50 ) 

DeL SU 22: 

Lad M være en delmængde af O. Vi kalder nu en delmængde 

ro af M for en "sansekategori" i delrurrunet defineret ved 

M i O, hvis m er fællesmængden af M og en sansekategori 

i O. Tilsvarende kalder vi en delmængde m af M for en 

"udvalgskategori" i delrummet defineret ved M i O, hvis 

m er, fællesmængden af M og en udvalgskategori i 0. 51 ) 

Det ses let, at Ax. S 3-5, Ax. U 3-4 og Ax. SU 3 vil gælde 

for "sanse"- og "udvalgskategoriernet! i ethvert delrum, og 

ligeledes Th. S 8, 9 og 15 og Th. U 8. 

Det er dog også klart, at "sanse"- og "udvalgskategorierne" 

i et delrum ikke uden videre har den samme topologi som rum

met af sanse- og udvalgskategorier i O. F.eks. vil Ax. 

S Il' I ikke gælde for "sansekategorierne" i et ikke-tomt, 

endeligt delrurn, og Ax. U 12 vil ikke gælde for "udvalgska-

50) 

51) 

I matematikken kan begrebet Hunderrum" også bruges i denne 
betydning. 

"Def." står her for definition. 



- 371 -

tegorierne" i et delrum, der ikke indeholder ikke-tomme ud

valgskategorier. 

Men i visse delrum vil topologien for O dog gentage sig 

fuldstændigt. Det viser sig nemlig, at enhver sansekategori 

i O, der indeholder en ikke-tom delmængde af en udvalgskate

gori, selv er et "univers af genstande", for hvilket samtli

ge hidtil fremsatte axiomer (og dermed også theoremerne) for 

sanse- og udvalgskategorierne er gyldige: 

Th. SU 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle usansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

mer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for "sanse"- og l1 udvalgskategorierne" i S. 

Bevis: 

At Hsansekategorierne" i S også er sansekategorier i 11, 
følger direkte af Def. SD 22 og Ax. S 3. At "udvalgska
tegorierne" i S også er udvalgskategorier i 11, følger 
tilsvarende direkte af Def. SU 22 og Ax. SD 3. 

Da S indeholder en ikke-tom delmængde af en udvalgskate
gori i O, må S også indeholde fællesmængden af denne ud
valgskategori og S, som altså er ikke-tom, og som ifølge 
Ax. SU 3 er en udvalgskategori i O. Samtidig er denne 
udvalgskategori en "udvalgskategori" i S ifølge Der. 
SD 22. Altså er Ax. U l2 opfyldt for "udvalgskategorier
nell i S. At resten afaxiomerne er opfyldt, følger nu 
ved simple ræsonnementer. 

Vi skal nu vise, hvorledes enhver endelig udvalgskategori 

med mere end en genstand i O, altså enhver endelig samling 

genstande, som vi på en eller anden måde under et kan påpege 

og fastholde, og som indeholder mere end en genstand, ifølge 

axiomerne for sanse- og udvalgskategorierne er et "velaf

grænset tilfælde". Eller sagt med andre ord, at enhver ende

lig udvalgskategori i O definerer et delrum, hvor enhver 



- 372 -

delmængde både er en usansekategoril1 og en "udvalgskatego-

ri": 

Th. DSU 10 (korrespondenstheorem) : 

Enhver endelig udvalgskategori U i O med mere end en 
genstand definerer et delrum, hvor såvel "sansekatego

rierne" som "udvalgskategoriernell i U organiserer U som 

et ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Bevis: 

li er en uclvalgskategori i n~ hvorfor enhver delmængde af 
U ifØlge Th. li 20 også er en udvalgskategori i O. Enhver 
delmængde af U er dermed også en t1 udvalgskategori tl i U 
ifølge Def. SU 22. Da li tilmed indeholder mere end en 
genstand, organiserer "udvalgskategorierne" i li altså li 
som et ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Den tomme delmængde ø i O er en sansekategori i O 
ifølge Th. S 8 og dermed en "sansekategori" i U ifølge 
Def. SU 22. 

Hvad angår de ikke-tomme "sansekategorier" i U, har vi 
ifølge Th. S 15, at der findes en mængde adskilte sanse
kategorier i O, så at hver genstand i U falder i sin 
sansekategori. For en vilkårlig ikke-tom delmængde af U 
gælder det nu, at den er indeholdt i den tilsvarende 
foreningsmængde af adskilte sansekategorier, som ifølge 
Ax. S 4 selv er en sansekategori. Fællesmængden af denne 
sansekategori og U er en "sansekategori" i V ifølge Def. 
SV 22 og er netop den betragtede delmængde. 

Altså er enhver delmængde af V også en "sansekategori", 
og altså organiserer også Hsansekategoriernel! V som et 
ikke-trivielt, endeligt diskret rum. 

Vi har altså illustreret, hvordan sanse- og udvalgskategori

erne lokalt falder sammen i ethvert "velafgrænset tilfælde". 

IISansekategorierne" svarer til, hvad vi i det "velafgrænsede 

tilfælde" kaldte klasser, og "udvalgskategorierne" til, hvad 

vi kaldte bunker. En delmængde, der både var en klasse og en 

bunke, blev kaldt en kategori 52 ) , og i ~h. D 10 udtrykte vi 

52) Bemærk, at "kategori" også bruges i en mere almen betydning 
end den snævre betydning i påstandene i den axiomatiske be-

forts. 
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det forhold, at i det "velafgrænsede tilfælde" var enhver 

delmængde en kategori og dermed både en klasse og en bunke. 

Det var dette "velafgrænsede tilfælde", vi analyserede i Ax. 

D l-S, og som vi generaliserede på en sådan måde, at vi be

varede de af dets væsentlige egenskaber, der ikke var bundet 

til tilfældets endelighed (Ax. D 2), samtidig med at vi ind

førte to påstande (Ax. S Il' I og Ax. SU 14' '), der modsagde 

visse egenskaber ved det "velafgrænsede tilfælde", som netop 

var betinget af dets endelighed. 

Derved fremstod der en ny global struktur af kategorier i 

virkelighedens uendelige mangfoldighed af genstande (jfr. 

Th. SU 23), som var en ikke-mekanisk generalisation af klas

serne og bunkerne i det "velafgrænsede tilfælde", og som 

kunne reproducere sit udgangspunkt under dettes særlige be

tingelser (jfr. Th. DSU 10). 

Hermed har vi allerede opnået en god del af, hvad vi i af

snittets begyndelse angav som dette kapitels formål, og som 

vi ville demonstrere gennem sanse- og udvalgskategoriernes 

topologi. 

Vi har fØrst og fremmest demonstreret en forskel i eksten

sionerne af de to typer kategorier i virkelighedens uendeli

ge mangfoldighed af genstande, som vi definerede ud fra på 

den ene side vores sensoriske virksomhed, altså vores skel

nen ud fra universelle sensoriske kriterier, og på den anden 

side vores aktivt fastholdte forbindelser til konkrete gen

stande, altså det, vi har kaldt den særlige "menneskelige 

sansIt for det konkrete. 

Note 52) fortsat 

skrivelse af det Itvelafgrænsede tilfælde", nemlig i betydnin
gen "afgørbar mængde" og dermed også som fællesbetegnelse for 
sanse- og udvalgskategorier. 
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Dernæst har vi vist, at denne forskel er fuldt forenelig med 

den kendsgerning, at ekstensionerne af de to typer kategori

er er sammenfaldende i enhver velafgrænset mangfoldighed af 

genstande. 

Gennem påvisningen af kategoriernes forskelle har vi også 

demonstreret en væsentlig forskel på de tilsvarende menne

skelige virksomhedsformer, altså på den ene side den senso

riske virksomhed og på den anden side den virksomhed, som 

var en udfoldelse af den særlige umenneskelige sansIt for det 

konkrete. 

Det, der nu mangler, er med udgangspunkt i den axiomatiske 

fremstilling at påvise en række konsekvenser af den modsæt

ningsfulde struktur i menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, som vi har demonstreret. 

Vi har naturligvis med den axiomatiske fremstilling langt 

fra udtømt de forskelle, der består imellem de nævnte virk

somhedsformer, eller de andre relationer, som måtte bestå i

mellem dem. Det er stadig kun visse formelle træk ved virk

somhederne, som er blevet fremhævet. 

Alligevel viser det sig, at de fremhævede træk har en lang 

række konsekvenser eller implikationer, som kan genfindes i 

en mere bred beskrivelse af de menneskelige virksomhedsfor

roer. 
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FORTOLKNING AF SANSEKATEGORIERNE OG UDVALGSKATEGORIERNE SOM 

HENHOLDSVIS UNIVERSELLE OG LOKALE AFGØRBARE KATEGORIER. 53) 

Vi valgte i dette kapitel ikke at begynde med en bred be

skrivelse af de menneskelige virksornhedsformer. Tværtimod 

analyserede vi nogle ganske få egenskaber ud, som kunne be

skrives ud fra forskellene i de til virksomhederne svarende 

kategorier, idet vi nøjedes med at betragte det moment ved 

virksomhederne, som havde karakter af en afgørelse med hen

syn til genstandes kategoriale tilhørsforhold. 

OvenikØbet så vi kun på den side af kategorierne, som ved

rørte deres omfang eller ekstensioner. 

I den mængde af beskrivende påstande, som kunne fremføres om 

kategoriernes ekstensioner, foretog vi endda yderligere en 

analytisk indskrænkning. 

For det første holdt vi os nøje til sådanne egenskaber ved 

ekstensionerne, der kunne relateres direkte til det i for

vejen beskrevne "velafgrænsede tilfælde". 

For det andet valgte vi en axiomatisk fremstillingsform, 

hvori der iblandt beskrivelserne af egenskaberne ved katego

riernes ekstensioner skelnedes skarpt mellem beskrivende på

stande fremført som axiomer og beskrivende påstande fremfØrt 

som theoremer. Det var kun beskrivelserne i axiomerne, der 

53) Udtrykket "afgørbare kategorier" i overskriften er egentlig 
en pleonasme i betragtning af vores definition af "kategori" 
som en "afgørbar" samling eller mængde af genstande. 

vi tillader os imidlertid denne pleonasme for i overskriften 
at fremhæve et moment ved kategorierne, som senere i afsnit
tet vil blive diskuteret indgående. 

Selve termen "afgØrbar kategori" vil i øvrigt senere i af
snittet blive defineret i en mere snæver betydning inden for 
den axiomatiske fremstilling. 
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blev selvstændigt begrundet ved henvisning til menneskenes 

kategoriale virksomhed. 

Axiomerne var dermed de grundlæggende analytiske enheder i 

vores beskrivelse af kategorierne. 

Beskrivelserne i theoremerne blev ikke selvstændigt begrun

det, men blev blot gennem beviser udledt ved ren deduktion 

fra axiomerne, eller sagt med andre ord, udledt ved syntese 

afaxiomerne. 

Denne axiomatiske fremstillingsforrn er værdifuld bl.a. ved 

at lade de logiske relationer mellem de beskrivende udsagn 

eller påstande fremtræde helt eksplicit, ved at muliggøre en 

uendelighed af deduktioner eller synteser, og ved sin gene

ralitet eller "åbenhed", der tillader en uendelig række ax

iomatiske kompletteringer eller konkretiseringer inden for 

de allerede givne axiomers rammer. 

Det, der nu skal ske, er, at vi i forlængelse af de foretag

ne deduktioner eller synteser genindsætter den samling af 

axiomer og theoremer, som vi har fremført, i den sammenhæng, 

som de var abstraheret fra. 

Vi skal altså til at fortolke den mængde påstande, som vi 

har fremsat om sanse- og udvalgskategorierne, ved at sammen

holde dem med en mere bred beskrivelse af menneskenes prak

tisk-sanselige genstandsvirksomhed, og dermed fremdrage en 

række implikationer af påstandene. 

I relation til denne tolkning er opdelingen af påstandene i 

axiomer og theoremer igen uvæsentlig. 

Axiomerne har ganske vist en særlig status inden for den ax

iomatiske fremstillings rammer, nemlig som påstande, der ik

ke bevises ved afledning fra andre påstande, men begrundes 

direkte ud fra de fænomener, som påstandene beskriver. Disse 
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fænomener beskrives også i theoremerne, men nu uden anden 

begrundelse end den bevismæssige afledning fra axiomerne. 

I forhold til de beskrevne fænomener alene er der imidlertid 

ingen væsentlig forskel på axiomer og theoremer. Det er der 

kun i forhold til den givne axiomatiske fremstilling. 

Som det også tidligere er sagt, kan en mængde logisk for

bundne påstande nemlig opdeles på utallige måder i axiomer 

og i theoremer. Ingen påstand er i sig selv, og i forhold 

til de beskrevne fænomener alene, et axiom eller et theorem. 

Det er den kun i forhold til en given axiomatisk fremstil

ling. 

Når f.eks. påstanden om uendeligheden af universet af gen

stande (Th. SU 2') i den nærværende axiomatiske fremstilling 

er et theorem, skyldes det på ingen måde, at selve denne e

genskab ved rummet af sanse- og udvalgskategorier i univer

set af genstande er afledt eller sekundær i forhold til 

f.eks. genstandenes "skelnelighed" (Ax. S 5). Det skyldes 

derimod de formelle krav til den axiomatiske fremstilling, 

som allerede flere gange er nævnt, herunder hvad der følger 

af den anvendte generalisationsmetode med det "velafgrænsede 

tilfælde" som udgangspunkt. 

Når de fremsatte påstande skal fortolkes i forhold til en 

bredere beskrivelse af menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, er forskellen mellem axiomer og theoremer 

derfor uvæsentlig. 

Alle påstandene må kunne fortolkes og begrundes direkte ud 

fra de beskrevne fænomener, enten hver for sig eller sammen. 

De fortolkninger af theoremerne, der nu fØlger, er altså og

så lige så begrundende for theoremerne, og dermed for axio

rnerne, som de begrundelser, der allerede er givet for axio

merne. 
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Selvom disse fortolkninger først fremføres nu, har de også 

været reelt afgørende for hele den axiomatiske fremstilling, 

der allerede er givet, herunder for valget af de theoremer 

blandt uendeligt mange mulige, som vi har valgt at aflede 

fra axiomerne. 

Selvom der altså i selve tolkningen ikke skelnes mellem ax

iomer og theoremer, på anden måde end gennem de enkelte på

standes navne, så vil vi dog alligevel efter tolkningerne 

igen lægge vægt på adskillelsen mellem axiomer og theore

roer; men til den tid fordi sættet afaxiomer, for så vidt 

tolkningen lykkes, igen er den mest præcise sammenfatning af 

alle de tolkede påstande i et udtømmende sæt logisk uafhæng

ige elementer. 

Men lad os nu, efter disse indledende bemærkninger, gå over 

til at fortolke påstandene om sanse- og udvalgskategorierne 

i relation t·il menneskenes praktisk-sanselige genstandsvirk

somhed! 

Denne tolkning starter ikke på bar bund. 

Som sagt er axiomerne for sansekategorierne og udvalgskate

gorierne allerede tolket i relation til menneskenes prak

tisk-sanselige genstandsvirksomhed i og med de begrundelser, 

der oprindeligt blev fremfØrt for axiomerne, og som refere

rede til kapitlets indledning og diskussionen i de forudgå

ende kapitler, først og fremmest kapitel IV. 

Specielt har vi i forbindelse med indførelsen af begreberne 

"sansekategori" og lI udvalgskategori" i begyndelsen af forri

ge afsnit, sat disse kategorier i relation til en skelnen 

mellem henholdsvis "universelle" sensoriske kriterier og 

ulokale" kriterier givet ved konkrete forbindelser til et 

subjekt. 
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Den samme skelnen blev fremdraget eksplicit i forbindelse 

med introduktionen af de to axiomer l der angav en afvigelse 

fra det I1 ve l a fgrænsede tilfælde", nemlig Ax. SIl' ': "Ingen 

sansekategori i O indeholder netop en genstand" og Ax. 

SU 14' ': "lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sanseka

tegori". 

Det er netop denne skelnen mellem sansekategorierne og ud

valgskategorierne som henholdsvis universelle og lokale ka

tegorier, som angiver det væsentlige "overskridende" moment 

i menneskenes kategoriale virksomhed i forhold til det "vel

afgrænsede tilfælde", og som derfor er den side af en brede

re beskrivelse af menneskenes praktisk-sanselige genstands

virksomhed, som vi først og fremmest vil fremdrage i de ef-
54) 

terfølgende tolkninger. 

54) Når der i dette afsnit tales om 1!tolkninger", skyldes det, 
som det tidligere er nævnt, at skønt axiomerne, og dermed al
le theoremerne, er begrundet ud fra et krav om, at de skal 
beskrive bestemte kategorier defineret ud fra menneskenes 
praktisk-sanselige genstandsvirksomhed, så vil de uundgåeligt 
beskrive en helt generel klasse af mangfoldigheder, hvoraf de 
kategorier, der har været udgangspunktet, blot er et special
tilfælde. 

Det blev f.eks. i forrige afsnit illustreret, at visse tal
mængder også blev beskrevet afaxiomsystemet. Uanset hvor 
mange axiomer vi fØjer til systemet, og uanset hvor mange af 
de beskrevne mangfoldigheder vi dermed udelukker, vil der 
stadig være uendeligt mange forskellige mangfoldigheder, der 
beskrives afaxiomsystemet. 

I relation til de "universelle" og "lokale" afgØrbare katego
rier, som beskrives med axiomerne for sansekategorierne og 
udvalgskategorierne, betyder det netop fremførte, at axiomer
ne ikke "selv fortæller", at det netop er sådanne universelle 
og lokale afgørbare kategorier, de beskriver. Det forudsætter 
netop en "tolkning". 

Når forholdet mellem den axiomatiske fremstilling og den kon
krete, beskrevne mangfoldighed her omtales som en tolkning (i 
fysikken ville man tilsvarende tale om "interpretation lt af de 
matematisk formulerede theoremer eller sætninger), kan det i
midlertid også give associationer i retning af en formali
stisk forståelse af den axiomatiske fremstilling, hvor de 
sansekategorier og udvalgskategorier, der beskrives i axio-

forts. 
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Samtidig vil vi demonstrere, hvor stærke eller implikations

rige de få fremsatte axiomer er, dvs. hvor meget der faktisk 

er sagt med dem ud over de forhold, der blev eksplicit frem

hævet som begrundelse for axiomerne. 

Lad os tage udgangspunkt i 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Der er her udtrykt en vis identitet mellem på den ene side 

Note 54) fortsat 

merne (og theoremerne), alene defineres gennem axiomerne (in
ternt). og hvor forholdet til den konkrete, beskrevne mang
foldighed dernæst er tilfældigt (eksternt). 

Den modsatte (Urealistiske") opfattelse ville være at anskue 
sanse- og udvalgskategorierne udelukkende som allerede eksi
sterende og fuldt definerede mangfoldigheder, der dernæst 
bliver beskrevet i et i forhold hertil tilfældigt (eksternt) 
axiomsystem. 

Det forsøges imidlertid i denne fremstilling at undgå disse 
to grØfter, hvor tillokkende de end kan synes i deres tilsy
neladende entydighed. 

Naturligvis vil vi som i en "realistisk" opfattelse fasthol
de, at vi i axiomerne beskriver noget allerede eksisterende; 
og vi fastholder også som noget afgørende. at bestemte eksem
pler (paradigmer) skal beskrives af den axiomadske fremstil-
ling. ----

Imidlertid er det samtidig vigtigt at fastslå, at VL L vores 
beskrivelse generaliserer, at vi på en gang beskriver en ræk
ke mangfoldigheder i virkeligheden, som fremkommer ved for=
skellige afgrænsende specifikationer. 

I vores beskrivelse har vi altså ikke lagt os endeligt fast 
på, hvorledes vi i detaljer vil afgrænse de mangfoldigheder i 
virkeligheden, som vi beskriver. 

Tværtimod ser vi fordele ved denne generalitet eller manglen
de afgrænsning, jfr. "globalitetstheoremet" (Th. SU 23). 
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en enkeltgenstand og på den anden side mængden af alle de 

sansekategorier, som den falder ind under. 

Hvis vi opfatter sansekategorierne som kategorier defineret 

ved "universelle" kriterier, altså defineret ved genstande

nes fysisk-kemisk-geometriske etc. egenskaber, så fastslår 

Th. S 9 altså en entydig sammenhæng mellem en genstand og 

Ilsummen af dens egenskaber". 

Denne påstand er i god overensstemmelse med tilvante fore

stillinger og med almindelige filosofiske standpunkter, så

vel materialistiske som idealistiske. 

Fra 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori 

ved vi, at fællesmængden af et endeligt antal sansekategori

er er en sansekategori. 

Hvis altså antallet af de sansekategorier, som omtales i Th. 

S 9, er endeligt, må sansekategoriernes fællesmængde, og 

dermed enhver enkeltgenstand, selv være en sansekategori. 

Imidlertid ved vi fra 

Ax. SIl": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand, 

at ingen genstand selv er en sansekategori, hvorfor fælles

mængden af sansekategorierne omtalt i Th. S 9 ikke selv er 

en sansekategori, og hvorfor igen disse sansekategoriers an

tal må være uendeligt, jfr. 
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Th. S 6' ': 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i Dr der 

ikke selv er sansekategorier. 

Hvis vi blot tolker sansekategorierne som universelle kate

gorier, "universalier lt
, er Th. S 6' I vanskelig at fortolke: 

Hvorfor skulle fællesmængden af et uendeligt antal univer

selle kategorier ikke selv være en universel kategori? 

For at forstå Th. S 6", og dermed Ax. S 11", må vi fremhæ

ve det træk ved sansekategorierne, at de var defineret som 

afgørbare universelle kategorier, altså kategorier, hvor po

sitivt medlemskab kan afgøres. 

Der er intet paradoksalt i, at en endelig række afgørelser 

kan gennemfØres og kombineres som påstået i Ax. S 3, hvori-

mod en uendelig mængde afgørelser, som ville være nØdvendig 

for at identificere en enkeltgenstand entydigt til forskel 

fra alle andre, er uigennemførlig. 

I forhold til universelle afgørbare bestemmelser er den en

kelte genstand uudtømmelig. 

Uanset hvor mange afgørelser vi gennemfører og kombinerer, 

som det er beskrevet i Ax. S 3, vil vi aldrig med universel

le J<.riterier alene få afgrænset et endeligt antal genstande, 

jfr. 

Th. S 16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande. 

Hvis vi derimod på anden vis allerede har afgrænset et ende

ligt antal genstande, kan vi dernæst ved hjælp af afgørelser 

med hensyn til universelle kriterier entydigt identificere 

hver enkelt genstand, jfr. 
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Th. S 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte sansekategorier, således at 

hver genstand falder i sin sansekategori. 

på trods af den entydige sammenhæng, der i Th. S 9 udtrykkes 

mellem en genstand og dens egenskaber, defineret ved univer

selle kriterier, fremhæves der altså i Ax. S Il' I og Th. 

S 16' I en manglende identitet mellem genstanden og dens e

genskaber, hvis disse vel at mærke skal være afgørbare. 

En tilsvarende klØft mellem enkeltgenstande (partikularier, 

individer) og universelle egenskaber eller klasser (univer

saler, universalier) har den engelske analytiske filosof 

P.F. Strawson argumenteret for i sin bog "Individuals n •
55 ) 

Vi har allerede i forbindelse med diskussionen af kogniti

vismen i kapitel II og i forbindelse med diskussionen af den 

særlige "menneskelige sanstI i kapitel IV støttet os til 

Strawsons adskillelse mellem på den ene side enkeltgenstande 

defineret ved deres identitet med sig selv (numerisk identi

tet) og på den anden side universelle klasser defineret ved 

genstandes egenskaber (kvalitativ identitet). 

Strawsons indsigt formuleres f.eks. i hans afvisning af 

the doetrine af the Identity of Indiscernibles ... According 
ta this doetrine, in the only form in which it is warth dis
cussing, it is necessarily true that there exists, for every 
individua1, same description in pure1y universal, ar general 
terms, sueh that on1y that individual answers to that de
seription. (9J2.. dt. s. 120). 

Strawson argumenterer endda for, at der ikke findes et ene

ste sådant "individual", for hvilket det gælder, at der fin

des en beskrivelse i "general terms", som ikke også passer 

på andre individer. 

55) P.F. Strawson: Individuals. London: Methuen, 1964 (1959). 



- 384 -

For så vidt en sådan beskrivelse må være endelig og må for

modes at henvise til afgørbare egenskaber angivet i "general 

terms", svarer dette ganske til påstanden i Ax. S 11". 

Men samtidig bemærker vi, at Strawson indirekte kommer til 

at påstå, at siden enhver (endelig) beskrivelse i "general 

terms" passer på flere genstande, så må det betyde, at der 

til enhver genstand findes andre genstande, hvis forskelle i 

forhold til den fØrste ikke kan beskrives i Ugeneral terms". 

Dette fremgår af, at han med sin citerede påstand også mener 

at have afvist "the doetrine of the Identity of Indiscerni

bles", altså at have afvist, at det (kvalitativt) uskelneli

ge er (numerisk) identisk, eller med andre ord afvist, at 

det (numerisk) forskellige er (kvalitativt) skelneligt. 

Sagt med andre ord igen mener Strawson, at påstanden svaren

de til Ax. S 111 I også må medfØre en afvisning af påstanden 

svarende til 

Ax. S 5: 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne 

og dermed af Th. S 9, altså en afvisning af, at enhver en

keltgenstand er lig med "sununen" af sine universelle egen

skaber, og at ingen andre genstande har netop den sanune 

"sum" af egenskaber. 

Dette er imidlertid en simpel logisk fejlslutning56 } , der 

56) Som vi har anført det tidligere, ville Ax. S 5 (og dermed Th. 
S 9) være i logisk modstrid med Ax. S 11", hvis vi forudsat
te en påstand svarende til Th. D 6, altså at fællesmængden af 
en vilkårlig mængde egenskaber, der kunne beskrives i "gene
ral terms", selv var en sådan egenskab, der kunne beskrives i 
"general terms!!. 

forts. 
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til fulde illustrerer, at man ikke kan klare sig udelukkende 

med sin "comrnon sense" eller en intuitivt anskuelig forstå

else, når det drejer sig om at beskrive uendelige mængder. 

Resultatet af denne fejlslutning er, at Strawson foruden 

ganske korrekt og meget skarpsindigt at påvise den principi

elle klØft mellem påpegning af enkeltgenstande og (endelige) 

beskrivelser i "general terms" indirekte kommer til at be

nægte, at enkeltgenstande samtidig er en uudtømmelig sum af 

egenskaber, der hver for sig er beskrivelige i "general 

terms", at der altså ikke blot er en klØft, men også en re

lativ identitet mellem enkeltgenstandene og deres (endelige) 

beskrivelser i "general terms", en identitet, som bedst kan 

lignes med en uendelig tilnærmelse. 

Vi har altså nu illustreret, hvorledes den axiomatiske frem

stilling på en gang rummer dels Strawsons væsentlige pointe 

vedrØrende umuligheden af en bestemmelse af en enkeltgen

stand gennem en beskrivelse i universelle termer, dels en 

pointe vedrørende enkeltgenstandes principielle skelnelighed 

og uudtømmelighed i relation til de samme universelle be

stemmelser, en pointe, som Strawson "smider ud med badevan

det". 

Vi skal nu vise, at den axiomatiske fremstilling også rummer 

væsentlige pointer vedrørende muligheden af at bestemme el

ler definere universelle klasser gennem påpegning eller "de

monstration" af enkeltgenstande. 

Note 56) fortsat 

Dette ville f.eks. være tilfældet i et endeligt univers af 
genstande~ hvor Ax. S 3 er opfyldt. 

Men i et uendeligt univers er Ax. S 3, Ax. S 5 og Ax. S 11" 
som påvist ikke nØdvendigvis i logisk modstrid~ og Ax. S 3 
sammen med Ax. S Il" udelukker dermed ikke nødvendigvis Ax. 
S 5. 
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Fra almindelig mængdelære er det i forvejen kendt, at hvis 

man på en eller anden måde allerede har afgrænset en endelig 

mængde forskellige klasser, så findes der et endeligt sæt 

genstande, som entydigt kan definere enhver af klasserne. 

Eller mere præcist udtrykt for sansekategoriernes vedkommen

de: 

Th. S 24: 

57) 

Givet en endelig mængde forskellige sansekategorier i 

O. Der findes da for hver af disse sansekategorier en 

endelig mængde genstande xl' I xn ' Y1' Ym i 

D, således at det kun for denne ene af sansekategori-

erne gælder, at xl' Xn er med i den, og, for så 

vidt Y1' , y ikke er 
57) m 

er med i den. 

tom, at Y1' I Ym ikke 

Bevis: 

Lad s være en af sansekategorierne, og lad sl være en 
andenoaf sansekategorierne i den givne endelige mængde 
af sansekategorier. Der må nu findes en genstand, der er 
med i den ene sansekategori, men ikke i den anden, altså 
et x i So eller et y i sl' 

Det samme gælder for So og s2 osv. 

Mængden af x'er og y'er udvalgt på denne måde definerer 
nu entydigt s over for alle de andre blandt de givne 
sansekategorigr. 

Bemærk, at beviset er uafhængigt af. at det drejer sig om 
sansekategorier i lJ og ikke hvilke som helst andre delmængder 
af en vilkårlig mængde genstande; og bemærk svarende hertil. 
at ingen afaxiomerne er anvendt i beviset! 

Da theoremet imidlertid udtaler sig om sansekategorier. bru
ger vi dog betegnelsen "S" i theoremets navn. 

Det ses. at sætningen gælder, hvad enten sansekategorierne er 
disjunkte, overlappende eller indeholdt i hinanden, og også 
selvom den betragtede sansekategori er ø eller O. I disse 
tilfælde er henholdsvis mængden xl' .... , xn og mængden Yl' 
•••• , Y

m 
tom. 
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Der findes alt'så i dette tilfælde et sæt "eksempler" og 

"modeksemplerIt, som entydigt definerer enhver af sansekate

gorierne i det endelige sæt. 

Hvis der imidlertid ikke som i ovenstående tilfælde i forve

jen på den ene eller anden måde er foretaget et udvalg 

blandt sansekategorierne, så kan ingen nok så lang opregning 

af "eksempler" og "modeksempler" definere en bestemt sanse

kategori: 

Th. S 25 1
: 

Givet en endelig mængde genstande xl' ...• , xn ' Yl' 

•••• , Ym i O. Der findes da uendeligt mange sansekate

gorier i O, for hvilke det gælder, at de indeholder xl' 

Xn og, for så vidt Y1 , , Ym ikke er tom, 

ikke indeholder Yl' , Ym' 

Bevis: 

Ifølge Th. SU 2' findes der uendeligt mange genstande i 
O. Der findes derfor to genstande i 0, x

n
+l og Y

m
+ l , 

således at alle genstandene xl' .•.. , xn+l ' Yl , 
Y

m
+l er forskellige. 

Der findes nu ifølge Th. S 15 en mængde adskilte sanse
kategorier, således at ?enstand?ne Xl' .••• , xn+l ' 
Yl , •... , Ym+1 falder L hver SLn af sansekategor~erne. 

Foreningsmængden af de af sansekategorierne, SI' 
s l' der indeholder henholdsvis genstandene Xl' •••. , 
xn+,. er ifølge Ax. S 4 en sansekategori, som vi nu vil 
kRtae SI' 

SI indeholder nu Xl' ..•• , x ; og for så vidt Yl , 
, Ym ikke er tom, ~ndeholder Ren ikke Yl , ..•• , Y

m
' 

Den af de adskilte sansekategorier, der indeholder x l' 
altså s ,indeholder ifØlge Ax. S 1111 en genstandn+ 

x +2 fo~~~ellig fra X J og, da sansekategorierne er ad
sR~Ite, også forskell~g·fra Xl' ...•• xn ' 

Ifølge Ax. S 5 findes der nu to adskilte sansekategori
er, ,således at x +1 og xn+2 falder i hver sin sansekate
gor~. Fællesmængaen af s l og den af de to sansekatego
rier, der indeholdt X 2~+er selv en sansekategori ifØl
ge Ax. S 3. Lad os ka~de denne sansekategori for s 2 

n+ 
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Foreningsmængden af. sI' ... : ' sn' sn+2 er ifølge 
S 4 en sansekategorl, som Vl nu Kalder 82, 

Ax. 

Ligesom SI indeholder 82 genstandene xl' .••• , xn og 
indeholder, for så vidt Y1 , •.•.• Ym lkke er tom, ikke 
Yr , ....• Y

m
' 

Desuden er slog 82 forskellige, da SI i modsætning til 
82 indeholder xn+1 ' 

Altså findes der for en vilkårlig given endelig mængde 
genstande xl' •••• , x , Y1 , •..•• y i O mindst to 
forskellige sansekategBrier, for hvil~e det gælder, at 
de indeholder xl' ..••• x og, for så vidt Y1' ..•.• 
y ikke er tom, ikke indehRlder Yl' ••.•• y . m m 

Lad os nu antage det modsatte af det, vi skal bevise, 
nemlig at der kun var et endeligt antal sansekategorier, 
for hvilke det gjaldt, at de indeholdt xl' •.••• x og, 
for så vidt Yt' •••. , Ym ikke er tom, iRke indeholat 
Y

1
, •••• , Y

m
' 

Ifølge Th. S 24 skulle der nu findes en endelig mængde 
genstande xl' • o •• , z , wI ' ..•. , w , således at kun 
en af disse sansekateggrier indeholde~ zJ' o" ,z og, 
for så vidt wI •.... , wq ikke er tom, iRke indehorder 
w1' .... , wq ' 

Dermed skulle der i O kun findes en sansekategori, der 
indeholdt xl' •.•. , X , zl' ..•• ,z og, for så vidt 
YI •...• Ym' wI ' ..•. n. w ikke er tBm, ikke indeholdt 
YI , .... , Ym' wl ' .... , aq' 
vi har imidlertid lige bevist, at der for vilkårlige en
delige genstandsmængder altid må findes mindst to sådan
ne sansekategorier. 

Altså kan vi ikke opretholde vores modsætningsvise anta
gelse. men tvinges til at hævde påstanden i theoremet. 

Th. S 24 og Th. S 2S' udtrykker altså det forhold, at ingen 

nok så lang demonstration af "eksempler" og "modeksempler" 

kan definere en universel klasse, hvis ikke der allerede på 

anden måde end ved en sådan demonstration allerede er fore

taget et udvalg i mængden af universelle klasser.ssr-

58) Når de universelle klasser overhovedet kan defineres prak
tisk, altså som afgørbare universelle klasser, skyldes det, 

forts. 
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Sagt på en anden måde kan ingen universel klasse defineres 

entydigt ved ren induktion. 

Det er det samme forhold, der gør, at universelle begreber 

ikke kan indlæres rent passivt-induktivt, og igen det samme, 

der gør, at vi aldrig præcist kan angive, hvilket sensorisk 

kriterium et dyr har anvendt, når det har lært en diskrimi

natorisk opgave, uanset hvor lang listen over stimuli for 

"positive" og "negative" reaktioner end er. 

Vi kan heller ikke ved en nok så kompliceret ren sorterings

prøve, hvor en person blot skal sortere en række genstande i 

bunker, konstatere, hvilke universelle begreber personen be

hersker. 

Det ses, at der er en vis symmetri imellem umuligheden af at 

definere en genstand entydigt ved universelle klasser (jfr. 

Ax. S Il' ') og så umuligheden af at definere en universel 

klasse entydigt ud fra enkeltgenstande (jfr. Th. S 25'). 

Tilsvarende er der en vis symmetri imellem den mulighed for 

sådanne entydige definitioner, der opstår, i det øjeblik an

tallet af genstande er endeligt, og så den mulighed, der 

tilsvarende opstår, i det øjeblik antallet af universelle 

klasser er endeligt (jfr. henholdsvis Th. S 15 og Th. S 24). 

Note 58) fortsat 

at de netop ikke primært er defineret ud fra eksempler og 
modeksempler, men derimod ud fra praktiske sensoriske krite
rier, altså ud fra det menneskelige sanseapparat, evt. for
længet med værktøj, redskaber, instrumenter etc. 

De sproglige, generelle termer, som benævner de universelle 
klasser, er heller ikke dannet ved simpel demonstration af 
eksempler og modeksempler, men knytter sig netop til de prak
tisk forhåndenværende redskaber. 
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En endelig mængde genstande kan vi holde entydigt rede på 

med sensoriske, universelle kriterier, og en endelig mængde 

universelle klasser kan vi holde rede på ved hjælp af gen

stande, der tjener som eksempler og modeksempler. 

I dette afsnit har vi indtil nu kun fortolket de theoremer, 

der kunne afledes afaxiornerne Ax. SU 1, Ax. S 3-5 og Ax. 

S Il' " altså udelukkende de påstande, der omhandlede sanse

kategorierne; og vi har tolket dem som påstande om univer

selle klasser (universalier) og disses forhold til enkelt

genstande (partikularier) . 

I det fØlgende skal vi nu beskæftige os med udvalgskategori

erne og altså inddrage resten afaxiomerne og resten af de 

afledte theoremer. 

For det første må vi her konstatere, at udvalgskategorierne 

ikke er universelle kategorier. Dette fØlger umiddelbart af 

Ax. SU 14 I I; 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori 

og af, at vi har tolket sansekategorierne som universelle 

kategorier. 

Sansekategorierne kunne kun være tomme eller uendelige, og 

altså ikke endelige og ikke-tomme. Det kan til gengæld ud

valgskategorierne ifØlge 

Th. U 16: 

Der findes en ikke-tom endelig udvalgskategori i O. 

Specielt har vi bevist, at 

Th. U 11: 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder netop 

en genstand. 
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Det følger imidlertid ikke afaxiomerne, at alle endelige 

genstandsmængder er udvalgskategorier. 

Udv~lgskategorierne er ikke blot defineret ved deres mang

foldighed eller struktur, men ved en aktiv påpegning eller 

fastholden, eller generelt ved en aktivt fastholdt forbin

delse, en kontakt til et subjekt. 

Vi vil ikke påstå, at alle endelige delmængder af universet 

af genstande på denne måde er genstand for en sådan aktiv 

definitorisk virksomhed. Imidlertid er en påstand om, at al

le endelige delmængder af O er udvalgskategorier, fuldt for

enelig med det samlede axiomsæt. 59 ) 

Ligesom det ikke fØlger afaxiomerne, at der findes uendeli

ge udvalgskategorier, fØlger det heller ikke afaxiomerne, 

at alle udvalgskategorier er endelige. 

Vi har ikke villet udelukke, at en udvalgskategori kunne de

fineres ved visse fastholdte paradigmer og dernæst ved en 

procedure for afledning af nye medlemmer af udvalgskategori

en, som i princippet kunne fortsætte i det uendelige. I så 

tilfælde ville det nok være rimeligt at forestille sig, at 

genstandene i en udvalgskategori i princippet kan ordnes i 

en rækkefØlge (at udvalgskategorien er numerabel eller tæl

le1ig), selvom det ikke fremgår afaxiomerne. 

Imidlertid er også en påstand om, at alle udvalgskategorier 

er endelige, fuldt forenelig med det samlede axiomsæt. 60 ) 

59) 

60) 

Hvis en sådan påstand blev hævdet som axiom~ ville axiomerne 
Ax. U 12 og 13 kunne afledes som theoremer. 

Hvis denne påstand blev hævdet som axiom, ville axiomerne 
Ax. U 13 og Ax. SU 14" kunne afledes som theoremer. 
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Vi har som sagt tidligere heller ikke påstået, at enhver en

delig delmængde af en udvalgskategori er en udvalgskatego
ri. 61) 

Imidlertid har vi bevist, at 

Th. U 21: 

I U indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 

Da vi samtidig ved, at 

Th. U 20: 

lOer enhver delmængde af en endelig udvalgskategori 

en udvalgskategori, 

kan vi altså slutte, at enhver uendelig udvalgskategori in

deholder uendeligt mange enkeltgenstande, der er udvalgska

tegorier. 

Det vil sige, at så længe en udvalgskategori ikke er tom, så 

kan vi, hvad enten den er endelig eller uendelig, blive ved 

at påpege nye genstande i den. 

Vi har altså i den axiomatiske beskrivelse af udvalgskatego

rierne ladet visse spørgsmål angående tolkningen af begrebet 

udvalgskategori stå åbne og har holdt os til en mere forsig

tig beskrivelse, der kun fremhæver de træk, der generelt må 

gælde for "lokale" afgørbare kategorier i modsætning til de 

"universelle" klasser. 

Alligevel var vores axiomatiske beskrivelse dog Ustærk" nok 

61) I appendixet er der givet et eksempel fra matematikken, der 
som analogi beviser, at alle endelige delmængder af en ud
valgskategori ikke behØver at være udvalgskategorier. 
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til, at vi kunne aflede både "globalitetstheoremet" (Th. 

SU 23) og "korrespondenstheoremet l1 (Th. DSU la), som rummede 

de væsentlige konklusioner i forrige afsnit. 

Vores forestilling om, at udvalgskategorierne defineres ud 

fra kontakten til et aktivt definerende subjekt, belyses og

så af påstandene 

Th. U 18 11 ; 

o er ikke en udvalgskategori 

og 

Th.UI9 1
'; 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 

Vi forestiller os altså ikke, at et subjekt kan etablere en 

aktiv, direkte eller indirekte kontakt til hele universet af 

genstande, svarende til, at vi heller ikke forestiller os 

eksistensen af en definitorisk procedure, der med et subjekt 

som udgangspunkt kan ordne alle genstande i en uendelig ræk

kefølge. 62 ) 

Som sagt har vi tolket sansekategorierne og udvalgskategori

erne som henholdsvis universelle og lokale afgørbare katego

rier. 

Disse afgØrbare kategorier er defineret ved, at ,det for en 

given genstand, der er med i kategorien, kan afgØres, at den 

er med. 

62) 
Hermed er der ikke blot sagt noget om subjektets definitori
ske muligheder, men også noget om strukturen og mangfoldighe
den i universet af genstande. 
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For sansekategorierne afgøres det alene med universelle, 

sensoriske kriterier; og for udvalgskategorierne ved hjælp 

af en identificering ved fastholdte forbindelser til subjek

tet, eventuelt (om ikke altid) kombineret med en afgØrelse 

med hensyn til universelle, sensoriske kriterier. Som det er 

udtrykt i 

Ax. SU 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori, 

kan en udvalgskategori nemlig være fællesmængde af en sanse

og en udvalgskategori, og der kan derfor indgå både sensori

ske kriterier og konkrete identificeringer i bestemmelsen af 

tilhØrsforholdet til en udvalgskategori. 

Sanse- og udvalgskategorierne er ifølge Ax. SU 14 11 gensi

digt udelukkende, hvis de ikke er tomme. Men de udgør ikke 

tilsammen alle kategorier, der er afgørbare, således som vi 

har defineret afgørbarhed. Dette skal nu begrundes. 

I beviset for 

Th. SU la' I: 

Der findes delmængder af O, der hverken er sansekatego

rier eller udvalgskategorier 

blev det nemlig demonstreret, at der findes foreningsmængder 

af sansekategorier og udvalgskategorier, der selv hverken er 

sansekategorier eller udvalgskategorier. 

Men ligesom vi har argumenteret for 

Ax. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en san

sekategori 
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Ax. U 4: 

lOer foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori 

ved at hævde, at to afgørelser kan kombineres ved "disjunk

tion" til en, og ligesom vi har argumenteret for Ax. SU 3 

vedrørende afgørbarheden af fællesmængden af en sansekatego

ri og en udvalgskategori, således må vi nødvendigvis accep

tere, at også foreningsmængden af en sansekategori og en ud

valgskategori må være en afgørbar kategori. 

Spørgsmålet er nu, om der overhovedet er andre afgØrbare ka

tegorier end sansekategorier, udvalgskategorier og fore

ningsmængder af sanse- og udvalgskategorier. 

Dette spørgsmål kan være svært at besvare, al den stund vi 

jo kun ufuldstændigt har konkretiseret og tolket sanse- og 

udvalgskategorierne. 

Imidlertid vil det næppe være helt urimeligt at stille som 

et krav til tolkningen af sanse- og udvalgskategorierne, at 

de ikke blot skal være gensidigt udelukkende afgØrbare kate

gorier, men at de også skal udtømme mængden af afgørbare ka

tegorier i den forstand, at enhver afgørbar kategori er en 

foreningsmængde af en (tom eller ikke-tom) sansekategori og 

en (tom eller ikke-tom) udvalgskategori. Sanse- og udvalgs

kategorierne er allerede sådanne foreningsmængder. 

Den eneste nærliggende kandidat til en afgØrbar kategori, 

der ikke uden videre ses at være en sådan foreningsmængde, 

er komplementet til en endelig udvalgskategori. Hvis vi har 

afgrænset og fastholder en endelig udvalgskategori, må vi 

nemlig også for enhver forelagt genstand i O kunne afgøre 

såvel, om den er med i udvalgskategorien, som om den ikke er 

med. 

Specielt forekommer det rimeligt at sige, at O selv er en 

afgørbar kategori. 
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Når vi i næste afsnit tilføjer et axiom Ax, S 7 svarende til 

Th. D 7 for sansekategoriernes vedkommende, vil vi da også 

se, at de netop omtalte kategorier er afgØrbare (nemlig er 

sansekategorier) . 

Da vi allerede nu kan sige, at vi kun vil acceptere sådanne 

axiomatiske konkretiseringer, hvor de omtalte kategorier er 

afgØrbare, kan vi derfor tillade os nu simpelthen at define

re begrebet en afgørbar kategori som fØlger 

DeL SUA 4: 

Ved en afgørbar kategori i O vil vi forstå en fore

ningsmængde af en sansekategori og en udvalgskatego
ri. 63) 

Som det allerede er antydet, er enhver sansekategori og en

hver udvalgskategori en afgØrbar kategori: 

Th. SA 26: 

63) 

Enhver sansekategori i O er en afgørbar kategori. 

HAll i definitionens navn står for 1!afgørbar kategori". 

Bemærk i øvrigt, at det ikke er forudsat, at sanse- og ud
valgskategorien i foreningsmængden skal være adskilte (dis
junkte) • 

Som tidligere nævnt er termen 1!afgørbar kategori" på sin vis 
en pleonasme, da vi allerede har defineret begrebet ttkatego
ri!t som en afgørbar mængde i vid forstand. 

I resten af kapitlet vil termen imidlertid blive brugt snæ
vert som direkte henvisende til Def. SUA 4. 

Man kunne også have valgt termen "kompleks kategori" i analo
gi med "komplekse tal!!. Begge termer har både fordele og u
lemper. 
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Bevis: 
-- 64) 
Def. SUA 4 og Th. U 8. 

Th. UA 26: 

Enhver udvalgskategori i O er en afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. SliA 4 og Th. S 8. 

En afgØrbar kategori kan altså være en sansekategori eller 

en udvalgskategori. Men den kan også være begge dele eller 

ingen af delene: 

Th. BUA 14' I; 

Den eneste afgØrbare kategori i O, der både er en san

sekategori og en udvalgskategori, er den tomme delmæng

de ø. 
Bevis: 

Def. SliA 4, Th. S 8, Th. U 8 og Ax. SU 14 11
• 

Th. SUA IO' I: 

64 ) 

Der findes afgørbare kategorier i O, der hverken er 

sansekategorier eller udvalgskategorier. 

Bevis: 

Af Th. U Il fØlger, at der findes en genstand gI i O. 
som er en udvalgskategori. 

Ifølge Ax. SU 1 og Ax. S 5 findes der endnu en genstand 
g2 i O. således at gI og g2 er indeholdt i hver sin af 
to adskilte sansekategorier. henholdsvis slog s2' 

Foreningsmængden af g og s2 er nu en afgørbar kategori 
ifølge Def. SUA 4 og hverken en udvalgskategori eller en 
sansekategori. jfr. beviset for Th. SU 10' I. 

I de tilfælde i det følgende. hvor beviset er trivielt, nøjes 
vi med at anfØre de benyttede påstande. 
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Altså findes der afgørbare kategorier i O. der hverken 
er sanse- eller udvalgskategorier. 

Det fØlger umiddelbart af ovenstående og af sætningerne ved

rørende fælles- og foreningsmængder af sanse- og udvalgska

tegorier, at fælles- og foreningsmængder af vilkårlige ende

lige mængder sanse- og udvalgskategorier er afgØrbare kate

gorier. 

Ligeledes er både fælles- og foreningsmængden af en afgørbar 

kategori og en sanse- eller udvalgskategori selv en afgørbar 

kategori. 

Specielt er fællesmængden af en udvalgskategori og en afgør

bar kategori en udvalgskategori. 

Det ses også, at en afgørbar kategori er en udvalgskategori, 

hvis og kun hvis den ikke indeholder andre sansekategorier 

end ø (jfr. Th. SO 17' l). 

Vi har nu klarlagt relationerne mellem sanse- og udvalgska

tegorierne på den ene side og de afgØrbare kategorier på den 

anden side. 

vi vil nu forsØge at beskrive rummet af afgørbare kategorier 

i-O, idet vi ser bort fra, om de afgØrbare kategorier er re

ne sansekategorier, rene udvalgskategorier eller ingen af 

delene. 

Vi vil altså beskrive de afgørbare kategorier under et. 

Der viser sig nu det ejendommelige resultat, at idet vi på 

denne måde atter ser bort fra den skelnen mellem sanse- og 

udvalgskategorierne, som var en hovedpointe i vores I(over

skridelse lt af det Itvelafgrænsede tilfælde", så nærmer vi os 

igen dette tilfældes struktur. 
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Det "velafgrænsede tilfælde" var kendetegnet ved, at bunker

ne og klasserne organiserede det som et ikke-trivielt, ende

ligt diskret rum. 

Rummet af sanse- og udvalgskategorier afveg fra såvel dette 

ikke-trivielle, endelige diskrete rum som fra det uendelige 

diskrete rum, som det blev angivet med henholdsvis et og to 

mærker efter løbenummeret i navnene for de beskrivende på

stande. 

Det viser sig nu, at de afgØrbare kategorier organiserer u

niverset af genstande på en måde, der ligger tæt op ad det 

uendelige diskrete rum, og derved igen "ophæver" modsigel

serne eller modsætningerne i rummet af sanse- og udvalgska

tegorier i O. 

Hvis den almindelige bevidsthed, som den ytrer sig i sproget 

og begreberne, ikke skelner eksplicit mellem sanse- og ud

valgskategorier, men blot afspejler de afgØrbare kategoriers 

struktur, er en Itopdagelse" af denne skelnen igennem modsi

gelser i kategoristrukturen næsten lige så vanskelig, som 

hvis den skulle tage udgangspunkt alene i det "velafgrænsede 

tilfælde" . 

Selve erkendelsen af verdens uendelighed er ikke tilstrække

lig til at opdage det særegne ved den særlige menneskelige 

sans for det konkrete. 

Men inden vi nu kommer for langt med konklusionerne, må vi 

hellere fremlægge deres grundlag. 

Lad os fØrst aflede en række theoremer for de afgØrbare ka

tegorier: 

Th. A 3, 

lOer fællesmængden af to afgØrbare kategorier en af

gØrbar kategori. 
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Bevis: 

Def. SUA 4, Ax. S 3, Ax. U 3 og 4 og Ax. SU 3. 

Th. A 4: 

lOer foreningsmængden af to afgørbare kategorier en 

afgørbar kategori. 

Bevis: 

DeL SUA 4, Ax. S 4· og Ax. U 4. 

For hver to genstande i O findes der to adskilte afgør

bare kategorier, således at genstandene falder i hver 

sin af de afgørbare kategorier. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Ax. S 5. 

Th. A 8: 

lOer den tomme delmængde ø en afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. SUA 4, Th. S 8 og Th. U 8. 

Th. A 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

afgørbare kategorier, der indeholder den. 

Bevis: 

Ax. SV 1 og Th. A 5; Jfr. beviserne for Th. D 9 og Th. S 9. 

Th. A 11: 

Der findes en afgørbar kategori i 0, der indeholder 

netop en genstand. 

Bevis: 

Th. U 11 og Th. UA 26. 
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Th. A 12: 

Der eksisterer en ikke-tom afgørbar kategori i O. 

Bevis: 

Th. A Il, eller Ax. U 12 og Th. DA 26. 

Th. A 15: 

Til enhver endelig ikke-tom mængde genstande i O fin

des der en mængde adskilte afgØrbare kategorier, såle

des at hver genstand falder i sin afgØrbare kategori. 

Bevis: 

Th. S 15 og Th. SA 26. 

Th. A 16': 

En afgØrbar kategori i O kan være tom, ikke-tom og en

delig eller uendelig. 

Bevis: 

Th. A 8; Th. All; Ax. SV l, Ax. S S, Th. S 16 11 og Th. 
SA 26. 

Th. A 20: 

I O er enhver delmængde af en endelig afgØrbar kategori 

en afgørbar kategori. 

Bevis: 

Def. SliA 4, Th. S 16'1, Th. li 20 og Th. UA 26. 

Th. A 24: 

Givet en endelig mængde forskellige afgØrbare kategori

er i O. Der findes da for hver,af disse afgØrbare kate-

gorier en 

•••• I Ym 
afgørbare 

endelig mængde genstande xl' .... , xn ' YI , 

i O, således at det kun for denne ene af de 

kategorier gælder, 

den, og for så 

, Ym ikke 

vidt YI , 

er med i den. 

at xl' ..•. , x n er med i 

, Ym ikke er tom, at YI , 
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Bevis: 

Se beviset for Th. S 24, der jo gjaldt for vilkårlige 
delmængder af en vilkårlig mængde genstande. 

Th. A 25 1
; 

Givet en endelig mængde genstande xl' .... , Kn, Y1 , 

• 0'0 , Y
m 

i O. Der findes da uendeligt mange afgØrbare 

kategorier i D, for hvilke det gælder, at de indeholder 

Xl' •..• , xn og, for så vidt Y1 , 

ikke indeholder y l' ••.. , Ym' 

Bevis: 

Th. S 25' og Th. SA 26. 

Y
m 

ikke er tom, 

Vi har nu opremset alle de theoremer om de afgØrbare katego

rier, som er umiddelbart sammenlignelige med en eller flere 

af de allerede fremsatte påstande i den axiomatiske frem

stilling, og som på simpel vis lader sig aflede afaxiomerne 

og Def. SUA 4. 

Man vil bemærke, at der ikke optræder theoremer betegnet med 

to mærker. Dette forhold vender vi om lidt tilbage til. 

Man vil dernæst bemærke, at ikke alle løbenumrene 1-26 er 

repræsenteret i opremsningen. 

For løbenumrene l og 2 kunne man have gentaget Ax. SD l og 

Th. SU 2', som ligesåvel beskriver rummet af afgørbare ka

tegorier som rummet af sanse- og udvalgskategorier. 

De tidligere fremfØrte påstande med løbenumrene 14 og 17 

(Ax. SU 14", 'fh. SDA 14 " og Th. SD 17") handler om det 

indbyrdes forhold mellem sanse-, udvalgs- og afgørbare kate

torier. Hertil svarer ikke umiddelbart nogen påstand om de 

afgØrbare kategorier alene. 

Det samme er tilfældet for påstandene med lØbenumrene 23 og 

26 (Th. SU 23, Th. SA 26 og Th. UA 26). 
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Svarende til Def. SU 22 vil man kunne definere "afgØrbare 

kategorier tT i et delrum. Men konsekvenserne heraf er uinter

essante i nærværende sammenhæng. 

Tilbage er påstande med løbenumrene 6, 7, 10, 13, 18, 19, og 

21, som vi nu skal se nærmere på (sml. Th. D 6, Th. S 6' I, 

Th. D 7, Th. D 10, Th. S 10' I, Th. U IO' I, Th. SU 10 " , Ax. 

U 13, Th. U 18", Th. U 19" og Th. U 21), 

For det første er det klart, at der ikke fra axiomerne kan 

afledes theoremer for de afgØrbare kategorier med de pågæl

dende løbenumre og med intet eller et mærke efter, altså på

stande, der også gælder i det diskrete rum. 65 ) 

For det andet er det klart, at der heller ikke fra axiomerne 

kan afledes theoremer for de afgørbare kategorier med lØbe-

65) Hvis vi vender tilbage til vores tidligere analogi, hvor O er 
erstattet med de reelle tals akse, vil det være foreneligt 
med alle axiomerne at lade sansekategorierne svare til alle 
foreningsmængder af et endeligt antal åbne intervaller af en
delig længde og at lade udvalgskategorierne være alle mængder 
af hele tal. 

I dette tilfælde svarer O til hele den reelle talakse og er 
en foreningsmængde af åbne intervaller af endelig længde uden 
selv at være en endelig foreningsmængde af sådanne interval
ler eller hele tal. Altså gælder ingen af theoremerne med 
numrene 7, 10, 18 og 19 og med intet eller et mærke for de 
delmængder af den reelle takakse. der svarer til de afgørbare 
kategorier. 

Ligeledes vil der være tal. som er fællesm~tgde af åbne in
tervaller af endelig længde uden at være hele tal; og der vil 
være åbne intervaller af endelig længde, der indeholder uen
deligt mange tal, men ikke indeholder hele tal. Altså gælder 
heller ingen af theoremerne med numrene 6, 13 og 21 med intet 
eller et mærke i dette tilfælde for de delmængder af den re
elle talakse, der svarer til de afgørbare kategorier. 
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numrene 7 1 13, 18, 19 og 21 og med to mærker, altså påstan

de, som ikke vil gælde i det diskrete rum. 66 ) 

Endnu har vi altså ikke kunnet aflede et eneste theorem for 

de afgørbare kategorier, som er i modsætning til det diskre

te rum. Ingen af de allerede opremsede theoremer har som 

sagt haft mere end et mærke. 

Det spørgsmål, der nu står tilbage, er, om vi afaxiomerne 

kan aflede påstande for de afgØrbare kategorier svarende til 
Th. S 6 I' og Th. S 10 I I • 

66) 
Hvis Vl 1gen benytter vores analogi. hvor O er erstattet med 
de reelle tals akse, vil det være foreneligt med alle axio
merne at lade sansekategorierne svare til alle foreningsmæng
der af åbne intervaller og lade udvalgskategorierne svare til 
alle mængder bestående udelukkende af rationelle tal. En af
gørbar kategori vil altså svare til en foreningsmængde af åb
ne intervaller og rationelle tal. 

Enhver foreningsmængde af sådanne mængder vil selv være en 
sådan mængde. Enhver af disse ikke-tomme mængder vil indehol
de en endelig ikke-tom mængde rationelle tal som delmængde. 
Komplementet til et rationelt tal vil være en foreningsmængde 
af åbne intervaller. Endelig vil enhver uendelig mængde tal, 
som er en foreningsmængde af åbne intervaller og rationelle 
tal, nødvendigvis indeholde uendeligt mange rationelle tal. 
Altså vil påstande med løbenumrene 7, 13, 18. 19 og 21 uden 
mærker for de afgørbare kategorier være forenelige med axio
merne; og altså kan deres negationer, nemlig de tilsvarende 
påstande med to mærker. ikke afledes af axiomerne. 

Når vi i næste afsnit indfører et adom Ax. S 7, hvorefter 
Ax. S 4 bliver et theorem, vil der afaxiomerne kunne afledes 
theoremer Th. A 18 og Th. A 19. men stadig ikke theoremer med 
løbenumrene 7, 13 og 21. 

Det sidste ville forudsætte indførelsen af et axiom "Ax. 
U 7": "lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde ud
valgskategorier en udvalgskategori", hvorefter Ax. U 4 ville 
blive et theorem, og af et axiom "Ax. SU .. ": "Enhver ikke
tom sansekategori i O indeholder en ikke-tom udvalgskatego
ri" , hvorefter Ax. U 12 ville blive et theorem. 

Disse to nye "axiomer" forekommer dog for radikale i relation 
til tolkningen af udvalgskategorierne. 
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Hvis ikke vi kan aflede en påstand svarende til Th. S 10' I, 

altså ud fra axiomerne bevise, at der findes en delmængde af 

O, som ikke er en afgørbar kategori, så kan vi naturligvis 

heller ikke aflede en påstand svarende til Th. S 6", eller 

i det hele taget en eneste påstand om de afgørbare kategori

er, hvis betegnelse gør sig fortjent til to mærker. 

De modsætninger til det diskrete rum, som kom til udtryk i 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand, 

Th.SI6": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande, 

Th. UlS": 

o er ikke en udvalgskategori, 

Th.DI9": 

I O er komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori, 

kan alle ophæves for de afgØrbare kategoriers vedkommende. 

Spørgsmålet er nu, om den fundamentale modsætning til di

skrete rum udtrykt i Th. O IO' I, Th. SO 10" og 

Th. S IO": 

Der findes delmængder af 0, der ikke er sansekategorier 

også kan ophæves for de afgØrbare kategoriers vedkommende. 

Spørgsmålet er altså, om rummet af afgørbare kategorier i O 

kan være diskret, eller om det ikke kan være diskret. 
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En af følgende påstande må nØdvendigvis være sand: 

1) Der findes en konkretisering afaxiomerne for sanse- og 

udvalgskategorierne, således at rummet af afgørbare ka

tegorier er diskret, altså således at enhver delmængde 

af O er en afgØrbar kategori. 

2) Det kan ud fra axiomerne for sanse- og udvalgskategori

erne bevises, at rummet af afgØrbare kategorier ikke er 

diskret, altså at der findes en delmængde af O, der ik

ke er en afgØrbar kategori. 

Det kan desværre ikke her afgøres, hvilken af de to påstan

de, der er sand 67 ) 

67) Hvis påstand 1) er sand, må der enten findes en række axio
mer, der fØjet til de oprindelige 11 gør rummet af afgørbare 
kategorier diskret, eller der må fiudes en i forvejen kendt 
og beskrevet mangfoldighed, f.eks. en tal- eller punktmængde 
beskrevet i matematikken, hvori der kan defineres delmængder, 
der kan tolkes som sanse- og udvalgskategorier, som opfylder 
de 11 axiomer, og hvor enhver delmængde er en foreningsmængde 
af to delmængder, der tolkes som henholdsvis en sanse- og ud
valgskategori . 

Det er disse muligheder, der henvises til med udtrykket "en 
konkretisering afaxiomerne for sanse- og udvalgskategorier
nel!. 

I en sådan konkretisering må enhver endelig mængde nødvendig
vis være en udvalgskategori. da den jo ellers ikke kunne være 
en afgørbar kategori. 

Enhver sansekategori bliver derved en foreningsmængde af ud
valgskategorier, og altså kan enhver foreningsmængde af ud
valgskategorier ikke være en udvalgskatE:gori. 

Til gengæld må fællesmængden af en vilkårlig mængde udvalgs
kategorier være en udvalgskategori, da en udvalgskategori el
lers ville indeholde en ikke-tom sansekategori. 

Komplementet til en udvalgskategori må altid indeholde en ik
ke-tom sansekategori. EIl.ers var komplementet nemlig en ud
valgskategori • 

forts. 
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Vi må nøjes med foreløbigt at konkludere, at en række af 

modsigelserne i sanse- og udvalgskategorierne i hvert fald 

er ophævet med de afgørbare kategorier. 

Note 67) fortsat 

Hvorvidt foreningsmængden af en vilkårlig mængde sansekatego
rier nødvendigvis skal være en sansekategori i en sådan kon
kretisering (jfr. Ax. S 7 i næste afsnit), har det derimod 
ikke været muligt at bevise. 

Selvom vi på denne måde kan angive visse betingelser, som må 
være opfyldt i. den eventuelle konkretisering, er det imidler
tid endnu ikke lykkedes at finde en konkretisering, der gør 
rummet af afgørbare kategorier diskret, og som dermed beviser 
sandheden af påstand 1). 

Hvis omvendt påstand 2) er sand, må det være muligt enten 
modsætningsvis at antage, at rummet af afgørbare kategorier 
er diskret, og herudfra aflede en påstand, som strider imod 
et af de Il axiomer; eller det må være muligt med udgangs
punkt alene i de egenskaber hos sanse- og udvalgskategorier
ne, som beskrives i de 11 axiomer, at konstruere en delmængde 
af D, som ikke kan være en foreningsmængde af en sanse- og en 
udvalgskategori. 

Det er disse to muligheder for bevisførelse, der henvises til 
i påstand 2). 

Hvis vi f.eks. ud fra axiomerne kunne bevise, at 

a) der findes to adskilte delmængder af D, hvor det for en
hver sansekategori gælder) at den indeholder en genstand 
fra hver af delmængderne, 

eller ensbetydende hermed, at 

b) der findes en delmængde af O, som ikke indeholder en 
sansekategori, men hvor det for enhver sansekategori 
gælder, at den indeholder en genstand fra delmængden, 

eller igen ensbetydende hermed, at 

c) der findes to delmængder af U. der er komplementer, 
hvoraf ingen indeholder en ikke-tom sansekategori som 
delmængde, 

så ville vi dermed have bevist, at 

d) der findes en delmængde af O, der ikke er en afgørbar 
kategori-o 

Det er imidlertid ikke lykkedes at bevise eksistensen af så
danne delmængder af O, og dermed heller ikke at bevise på
stand 2). 
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Når det imidlertid kunne være interessant at få besvaret 

spØrgsmålet om, hvorvidt påstand 1) eller påstand 2) er 

sand, er det bl.a., fordi det vil være værdifuldt at få af

klaret, hvilke modsigelser til det diskrete rum der eventu

elt gemmer sig i de afgØrbare kategorier, og dernæst hvorle

des disse modsigelser - eller manglende modsigelser - kan 

tolkes i relation til menneskenes praktisk-sanselige virk

somhed over for virkelighedens mangfoldighed af genstande. 

SANSEKATEGORIERNE ORGANISERET SOM ET TOPOLOGISK RUM 

I dette afsnit skal vi først og fremmest udbygge beskrivel

sen af sansekategorierne og kun i mindre omfang beskæftige 

os med udvalgskategorierne. 

Vi vil forsøge at begrunde indfØrelsen af et nyt axiom for 

sansekategorierne: 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanse

kategorier en sansekategori. 

Dernæst vil vi diskutere en række konsekvenser afAx. S 7, 

herunder aflede en række theoremer fra det. 

FØrst må vi dog opsummere den diskussion af påstanden i Ax. 

S 7, som allerede har været fØrt i de to foregående afsnit. 

For det fØrste har vi fremhævet, at vi med de hidtidige ax

iomer har bestemt gyldigheden af alle de påstande om rummet 

af sansekategorier i 0, der svarede til de ti påstande om 

det "velafgrænsede tilfælde", bortset fra påstanden svarende 

til Th. D 7. 
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For det andet har vi påvist, at spørgsmålet om påstandens 

gyldighed ikke kan afgØres alene ved afledning fra de hidti

dige axiomer, men må afgøres på anden vis. Vi har nemlig med 

et matematisk eksempel, der tjente som analogi, vist, at så

vel Ax. S 7 som dets negation er forenelig med de hidtidige 

axiomer for sansekategorierne. Dette er en nødvendig, men 

ikke tilstrækkelig betingelse for, at Ax. S 7 kan indgå som 

et axiom sammen med de hidtidige axiomer. 

Det er yderligere nødvendigt, at alle axiomerne inklusive 

AX. S 7 er logisk uafhængige! dvs. at intet axiom kan afle

des af de Øvrige. Da påstanden i Ax. S 4 imidlertid kan af

ledes afAx. S 7, er det derfor nØdvendigt, som vi for det 

tredje allerede har anfØrt, at ændre påstanden i Ax. S 4 fra 

at være et axiom til at være et theorem: 68 } 

Th. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en sanse

kategori. 

Bevis: 

Påstanden følger umiddelbart afAx. S 7. 

For det fjerde har vi endelig i de to forrige afsnit allere

de diskuteret en række konsekvenser afAx. S 7. Dette vender 

vi dog tilbage til senere. 

Lad os nu vende os mod begrundelserne for at indfØre Ax. 

S 7. Begrundelsen for at indfØre og argumentere for netop 

Ax. S 7, og ikke alle mulige andre axiomer, ligger allerede 

i den fuldstændighed i relation til de ti påstande om det 

"velafgrænsede tilfælde"l der hermed opnås. Men først og 

fremmest begrundes indførelsen af netop dette axiom i de 

68) 
At dette også er tilstrækkeligt, at altså axiomsystemet, hvor 
Ax. S 4 er udskiftet med Ax. S 7, består af logisk uafhængige 
påstande. bevises i appendixet. 
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konsekvenser, som siden skal udledes af det nye axiomsæt, 

hvor Ax. S 7 har erstattet det tidligere Ax. S 4. 

Dernæst kan det være påkrævet at begrunde, hvorfor Ax. S 7, 

hvis dette axiom i Øvrigt er velbegrundet, først indføres 

nu. Hvis det var blevet fremsat i første omgang, havde vi 

kunnet undvære Ax. S 4 og havde undgået bagefter" at skulle 

ændre denne påstands status fra axiom til theorem. 

Der skal her anføres to grunde til først at indfØre Ax. S 7 

nu. 

For det første har Ax. S 7 ikke været nØdvendigt for udled

ningen af de hidtidige theoremer og dermed for de principi

elle konklusioner vedrØrende den menneskelige genstandsvirk

somhed, som blev draget i de foregående afsnit. Det var til

strækkeligt med det "svagere" axiom Ax. S 4. 

Jo "svagere" forudsætninger der opstilles for konklusioner

ne, jo større generalitet får disse konklusioner naturlig

vis. Ud fra et ønske om at give fremstillingen den størst 

mulige generalitet har det således været velbegrundet at op

stille Ax. S 4 i stedet for Ax. S 7. 

For det andet er Ax. S 7 ikke blot "stærkere" end Ax. S 4 

(nu Th. S 4), men er også "dristigere" i den forstand, at 

det er vanskeligere at begrunde, for så vidt det allerede af 

det hidtidige, svagere axiomsæt fremgår, at der er uendeligt 

mange sansekategorier, hvorved Ax. S 7 altså udtaler sig om 

foreningsmængden af både endeligt og uendeligt mange sanse

kategorier, og dermed også om en uendelig mængde sensoriske 

kriterier. 

En sådan uendelighed har ikke direkte været forudsat i be-
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grundelserne for de hidtidige axiomer. 69 ) Kun uendeligheden 

af selve universet af genstande har været inddraget i be

grundelsen for f.eks. Ax. S 11' I. Uendelige mængder af san

sekategorier er hidtil kun blevet behandlet som en konse

kvens afaxiomerne, f.eks. i Th. S 25' og tolkningen af Th. 

S 6' '. 

For nu omsider at kunne begrunde Ax. S 7 også i det tilfæl

de, hvor der er tale om foreningsmængden af uendeligt mange 

forskellige sansekategorier, må vi vende tilbage til forrige 

afsnit, hvor vi fortolkede sansekategorierne som universelle 

afgØrbare kategorier. 

Det blev her med udgangspunkt i 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den, 

fremhævet, at der fandtes fællesmængder af et uendeligt an

tal sansekategorier, som ikke selv var sansekategorier, jfr. 

Th. S 6 1 I: 

Der findes fællesmængder af sansekategorier i 0, der 

ikke selv er sansekategorier. 

For at afgøre, om en genstand tilhører fællesmængden af et 

uendeligt antal forskellige sansekategorier, er det nødven

digt at afgøre, om den er med i samtlige sansekategorier; 

og for så vidt dette indebærer en uendelig mængde afgørel-

69) Den kan dog siges indirekte at indgå i Ax. S 5, som sammen 
med de andre hidtidige axiomer implicerer, at der kan skelnes 
uendeligt mange sensoriske kriterier. 

Den begrundelse, vi nu skal give for Ax. S 7, vil dermed også 
uddybe begrundelsen for Ax. S 5. 
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ser, er der som tidligere anfØrt intet paradoksalt i, at en 

sådan fællesmængde ikke selv er en sansekategori. 

Anderledes forholder det sig imidlertid med foreningsmængden 
af et uendeligt antal sansekategorier. En genstands tilhørs
forhold til en sådan foreningsmængde er afgjort, blot det er 

afgjort, at den tilhører en af sansekategorierne. 

Lad os antage, at en genstand er med i foreningsmængden af 

en uendelig mængde sansekategorier. Den er altså med i 

mindst en af sansekategorierne. Hvis der nu findes en metode 

til at afprøve genstandens tilhørsforhold til de forskellige 

sansekategorier en ad gangen, således at det er sikkert, at 

der på et eller andet tidspunkt nås frem til en af de sanse

kategorier i foreningsmængden, der indeholder genstanden, så 

kan vi afgØre, at genstanden tilhører foreningsmængden. 

Altså er foreningsmængden altid selv en sansekategori. 

Spørgsmålet er imidlertid, om der findes en sådan metode. 

Hvis den uendelige mængde af alle sansekategorier i O er 

tællelig, hvis alle sansekategorier altså kan ordnes i en 

rækkefølge, ligesom de hele tal, vil de i princippet kunne 

prØves efter en ad gangen; og for en hvilken som helst san

sekategori vil det gælde, at den vil nås efter en endelig 

mængde afprøvninger. 

Dette er imidlertid nok en helt urealistisk antagelse om 

verdens mangfoldighed og om vore sansers kapacitet. 

Der findes ikke nogen etableret rækkefØlge i den uendelighed 

af sensoriske kriterier, som defineres ved vore bevæbnede 

eller ubevæbnede sanser, og der kan næppe heller etableres 

en sådan rækkefØlge. 

Her er endnu et eksempel på, at den struktur eller orden i 

de sensoriske afgørelsers mangfoldighed, som ka·;n etableres i 
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"velafgrænsede tilfælde" eller diverse modelsituationer, ik

ke gentager sig, når vi betragter vores praktisk-sanselige 

virksomhed over for virkelighedens uendelige mangfoldighed 

af genstande. 

Noget kunne altså tyde på, at Ax. S 7 er urealistisk. 

på den anden side udgØr mængden af sensoriske kriterier hel

ler ikke en fuldstændig ustruktureret mangfoldighed. 

Lad os for en stund betragte en analogi, som ikke ligger 

sansningen helt fjernt, nemlig et formaliseret eksempel på 

måling. 

Lad os antage, at vi har en ret linie med et nul-punkt og et 

liniestykke, der fungerer som måleenhed. 

Vi kan nu til begge sider for nul-punktet afsætte mærker og 

forskyde liniestykket, så at den rette linie bliver inddelt 

i lige store intervaller med nummererede endepunkter. For et 

hvilket som helst punkt på linien gælder det nu, at linie

stykket kan afsættes så mange gange, at punktet kommer til 

at ligge mellem to mærker (ikke nØdvendigvis nabomærker) . 

Lad os endvidere antage, at hvis et punkt ligger mellem to 

mærker, nabomærker eller andre, kan det altid afgøres. 

Vi kan videre tænke os, at der kan sættes et mærke midt i et 

hvilket som helst af intervallerne, og at vi igen for et

hvert punkt der ligger imellem to mærker, kan afgøre, at det 

gør det. 

Denne proces kan vi forestille os gentaget et vilkårligt en

deligt antal gange; og hver gang kan vi for ethvert punkt, 

der ligger imellem to mærker, ~Øre, at det gør det. 
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Mængden af alle sådanne mærker kan nu ordnes i en rækkeføl

ge, er altså tællelig eller numerabel. Mængden af alle par 

af mærker er derfor også tællelig og dermed igen mængden af 

alle åbne intervaller afgrænset af to mærker. 70) 

I princippet kan alle åbne intervaller afgrænset af to mær

ker altså afprøves efter tur, sådan at et vilkårligt af in

tervallerne nås i et endeligt antal skridt. 

Givet et vilkårligt punkt på den rette linie og et vilkår

ligt åbent interval afgrænset af to mærker, som indeholder 

punktet, vil det altså gennem en fast fremgangsmåde altid 

kunne afgøres, at punktet faktisk tilhører intervallet. 

70) De mærker, der kan afsættes alene ved fortsat forskydning af 
liniestykket (måleenheden), vil sammen med nulpunktet svare 
til tallene 000' -2. -l, 0, 1, 2, 00. De. der dernæst frem
kommer ved halvering, vil svare til tallene ...• -3/2, -1/2, 
1/2, 3/2, 00. Mærkerne ved næste halvering vil svare til tal
lene ••• , -3/4, -1/4, 1/4, 3/4, ••. o.S.v. Uanset hvor mange 
gange der Halveres, vil ethvert mærke svare til et tal af 
formen m/2 , hvor m er hel. og n er hel og positiv, f.eks. 
-10/2, 7/16, -11/64, 

Til hvert talpar (m,n), hvor m er hel, og n er hel og posi
tiv, svarer altså et mærke. Hvis talparrene (m,n) kan ordnes 
i en rækkefØlge, kan mærkerne derfor også. Mærkerne vil gan
ske vist på denne måde komme med flere gange (f.eks. er 8/4 ~ 
4/2), men det har ingen principiel betydning i denne sammen
hæng. 

At ordne talparrene (m,n) i en rækkefølge er intet problem, 
hvis man f.eks. ordner dem efter stigende sum af de numeriske 
værdier af m og n. Begyndelsen af den uendelige række vil da 
se således ud: (-1,1), (1,1), (-1,2), (1,2), (-2,1), (2,1), 
(-1,3), ... 

Da mærkerne altså kan nummereres, kan alle par af mærker også 
nummereres, f.eks. igen efter stigende sum af deres numre: 
(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), (1,4), ... 

Altså har vi bevist, at alle åbne intervaller afgrænset af to 
mærker i princippet kan nummereres. 

Den konkrete rækkefølge, som er antydet i bevisførelsen, er 
uden principiel interesse og har alene tjent som illustration. 
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Lad os kalde ethvert sådant åbent interval afgrænset af to 

mærker for et "måleinterval " . 

Lad nu et punkt på den rette linie tilhØre en vilkårlig for

eningsmængde af sådanne måleintervaller. Mindst et af måle

intervallerne indeholder altså punktet. Da det imidlertid 

kan afgØres, at det pågældende måleinterval indeholder punk

tet, kan det altså også afgøres, at foreningsmængden inde

holder det. 

En vilkårlig foreningsmængde af måleintervaller er altså af

gørbar i relation til den beskrevne måleprocedure. 

Det interessante ved dette eksempel er nu for det første, at 

et vilkårligt åbent interval på den rette linie er en fore

ningsmængde af må!eintervaller. For ethvert punkt i inter

vallet gælder det nemlig, at der findes et måleinterval, som 

indeholder punktet, og som selv er indeholdt i intervallet. 

Deraf følger, at ethvert åbent interval netop er lig med 

foreningsmængden af alle de måleintervaller, som det inde

holder. 

Da endvidere enhver foreningsmængde af åbne intervaller på 

den rette linie dermed også må være en foreningsmængde af 

måleintervaller, ses det altså endeligt, at enhver fore

ningsmængde af åbne intervaller på den rette linie er afgØr

bar i relation til den beskrevne måleprocedure. 7l ) 

71) Som et illustrativt modeksempel kan anføres, at et lukket inter
val på den rette linie ikke er afgørbart i relation til den be
skrevne måle- eller sarnmenligningsprocedure: 

For et punkt, som falder i et af det lukkede intervals ende
punkter, vil det ikke med måleproceduren kunne afgøres, at 
punktet faktisk er med i det lukkede interval. Ethvert måle
interval, som indeholder punktet, er nemlig et åbent interval 
og vil også indeholde punkter uden for det lukkede interval. 
Der findes altså ingen afgørelse i relation til punktets til
hørsforhold til måle intervaller , som entydigt afgør, at punk
tet er med i det lukkede interval. 

forts. 
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Måleproceduren bygger som sagt på en uendelig, men dog tæl

lelig mængde måleintervaller eller kriterier, om man vil. 

Det interessante ved eksemplet er nu for det andet, at mæng

den af åbne intervaller på den rette linie ikke selv er tæl

lelig. 72 ) 

Alligevel findes der altså et fast og tælleligt sæt kriteri

er, hvorved enhver foreningsmængde af åbne intervaller på 

den rette linie bliver afgØrbar. 

Note 71) fortsat 

72) 

Samtidig illustrerer eksemplet, at selvom enhver forenings
mængde af åbne intervaller på den rette linie er afgØrbar i 
relation til måleproceduren, dvs. at det for ethvert punkt, 
der tilhører foreningsmængden, også kan afgØres, at det gør 
det, så behøver det ikke omvendt for ethvert punkt, der ikke 
tilhører foreningsmængden, at kunne afgøres, at det ikke gør 
det: 

Komplementet til foreningsmængden af åbne intervaller vil 
nemlig (hvis den ikke som specialtilfælde er tom) være en 
foreningsmængde af lukkede intervaller (eller usammenhængende 
punkter), som vi netop har vist ikke er afgørbare i relation 
til måleproceduren. 

Som bekendt kan mængden af alle punkter på den rette linie 
parres med mængden af reelle tal, dvs. mængden af alle uende
lige decimalbrøker. 

Lad os nu tænke os en mængde reelle tal ordnet i en uendelig 
følge. Der vil da altid kunne konstrueres et reelt tal, hvis 
første ciffer er forskelligt fra første ciffer i det fØrste 
reelle tal i følgen, hvis andet ciffer er forskelligt fra an
det ciffer i det andet reelle tal i følgen. etc. Tallet vil 
således være et reelt tal, og vil være forskelligt fra et
hvert tal i følgen. Altså er tallet ikke med i følgen; og 
altså kan alle reelle tal ikke ordnes i en rækkefØlge. 

Altså kan alle punkter på en ret linie heller ikke ordnes i 
en rækkefølge; og derfor kan alle punktpar og dermed alle åb
ne intervaller heller ikke ordnes i en rækkefølge. Mængden af 
åbne intervaller på den rette linie er altså ikke tællelig. 



- 417 -

Vi har tidligere i dette afsnit brugt den rette linie eller 

mængden af reelle tal som analogi til universet af genstande 

O og ladet foreningsmængder af åbne intervaller svare til 

sansekategorierne. I denne analogi gjaldt også påstanden 

svarende til Ax. S 7. 

Vi kan nu udbygge analogien yderligere ved at lade de prak

tiske kategoriale afgørelser, som vi foretager med vore be

væbnede eller ubevæbnede sanser, svare til den formaliserede 

beskrivelse af måling. 

Det væsentlige ved denne side af analogien er ikke selve den 

inddelings- og halveringsprocedure, som vi har beskrevet. 

Proceduren kunne være udformet på mange andre måder i detal

jen. Det væsentlige er selve den successive sammenlignings

procedure i en tællelig mængde skridt, som er beskrevet, og 

som kan fungere som basis for en mangfoldighed af kategori

er, som ikke selv er tællelig. 

Vi vil nu være så dristige at påstå, at mængden af virkelig

hedens sansekategorier, defineret ved alle mulige sensoriske 

kristerier, omend den ikke er tællelig, så dog har en tæile

lig eller numerabel basis, defineret ved gennemførlige må

leprocedurer. 

I en meget generel betydning af "måling" er det hermed sagt, 

at alt, hvad der kan sanses, kan måles; eller med andre ord, 

at vores sanser, med alle mulige tekniske "forlængelser", i 

visse væsentlige henseender fungerer som måleapparater. 73) 

73) Bemærk, at der hermed ikke er sagt noget om, at der eksiste
rer en bestemt metrik i sansningen. 

Begrebet basis vil blive defineret mere generelt og præcist 
senere i dette afsnit. 
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Under denne forudsætning fremtræder Ax. S 7 nu ikke længere 

som urealistisk. Tværtimod kan vi sige, at der i og med hæv

delsen afAx. S 7 er fremsat en meget generel påstand om 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed, som afspejler den 

veletablerede kendsgerning, at sansningen gennem praktisk 

gennemførlige sammenligningsprocedurer kan raffineres til at 

være redskab for en avanceret kvantitativ naturbeskr!vel-

se. 
74) 

Lad nu dette foreløbig være tilstrækkelig begrundelse for 

fremsættelsen afAx. S 7. 

Vi vil nu gå over til at se på en række konsekvenser afAx. 

S 7, eller rettere konsekvenser, der kan afledes af det nye 

sæt afaxiomer for sansekategorierne: Ax. SU l, S 3, S 5, 

S 7 og S Il' " men som ikke kunne afledes af det gamle sæt 

afaxiomer, hvor Ax. S 4 indgik i stedet for Ax. S 7. 

Disse konsekvenser vil tjene som yderligere begrundelse for 

Ax. S 7. 

Her må imidlertid igen understreges, at påstanden svarende 

til Ax. S 4 stadig gælder, men at den nu blot er et theorem 

Th. S 4, der kan afledes af Ax. S 7. 

Altså gælder alle de hidtidige theoremer stadig efter indfø

relsen afAx. S 7. Dette gælder også alle de theoremer, der 

er afledt af det samlede sæt axiomer for sanse- og udvalgs

kategorierne, altså ud over de nævnte axiomer også afAx. 

U 3, SU 3, U 4, U 12, U 13 og SU 14 1 
I. 

Specielt ses det let, at 

74) Det vil ikke være urimeligt dernæst at hævde, at der med ax
iomerne Ax. SU l, S 3, S 5, S 7 og S 11 11 er defineret det 
mest almene grundlag for en human psykofysik. 
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Th. SU 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle "sansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

roer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for "sanse"- og "udvalgskategorierne" i S. 

også gælder for de 11 axiomer, hvor Ax. S 4 er erstattet af 

Ax. S 7. 

Indførelsen afAx. S 7 betyder altså en konkretisering eller 

udfyldning af den hidtidige axiomatiske beskrivelse af san

sekategorierne og udvalgskategorierne. 

Det fØrste theorem, som vi vil aflede af det nye axiqmsæt, 

er 

o er en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SV 1 og Ax. S 5 er enhver genstand i O med i 
en sansekategori. Foreningsmængden af alle sansekatego
rier i O må derfor være lig med O selv, og må ifølge Ax. 
S 7 være en sansekategori. 

Th. S 18 kunne ikke udledes af det "gamle" axiomsæt, som det 

tidligere er illustreret med modeksempler. 

Imidlertid må Th. S 18 indlysende være opfyldt, således som 

vi har tolket sansekategorierne som universelle afgørbare 

kategorier. Hvis det kan afgøres med sensoriske kriterier, 

at en genstand har bestemte egenskaber, må det også kunne 

afgØres, at den overhovedet har egenskaber eller eksisterer. 

Th. S 18 "reparerer" altså en oplagt ufuldstændighed i det 

hidtidige axiomsystem. 
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Samtidig er Th. S 18 udtryk for en "globalitet" ud over den, 

der er udtrykt i Th. SU 23. I den axiomatiske fremstilling 

udgør universet af genstande O og rummet af sansekategorier 

i a nu ikke længere i nogen henseende et enestående tilfælde 

i relation til de delrum, der er beskrevet i Th. SU 23, men 

er selv blot et sådant delrum. 

Definitionen af U er altså hermed yderligere relativeret i 

forhold til virkelighedens mangfoldighed af genstande. 

Blandt alle de påstande, der beskriver rummet af sansekate

gorier i O, vil vi nu fremdrage fØlgende fire påstande: 

Th. S 8: 

I U er den tomme delmængde ø en sansekategori. 

Th. S 18: 

o er en sansekategori. 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanseka

tegorier en sansekategori. 

Et rum defineret ved en mængde af delmængder (kategorier) i 

en underliggende mængde (univers), i hvilket de ovennævnte 

fire påstande er gyldige, kaldes i matematikken for et to

pologisk rum. Delmængderne (kategorierne) kaldes for de åbne 

mængder i rummet; og de enkelte elementer (genstande) kaldes 

for punkter i rummet. 

Topologiske rum udgør en meget generel klasse af matematiske 

strukturer, som går igen utallige steder i den moderne na-
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turbeskrivelse, og som derfor afspejler dybtliggende objek

tive træk i vores vekselvirkning med den øvrige materie. 

Som vi skal se, har vi ved at afdække den samme struktur i 

menneskenes praktisk-sanselige virksomhed fået et teoretisk 

redskab i hænde, som er meget alment og implikationsrigt og 

. samtidig meget gennemarbejdet og velbeskrevet. 

Dertil kommer, at forbindelsen mellem menneskenes praktisk

sanselige virksomhed i almindelighed og den videnskabelige 

naturerkendelse i særdeleshed med dette redskab vil kunne 

beskrives med stor klarhed og generalitet, som vi siden skal 

se. 

Som tidligere nævnt i dette kapitel i afsnittet "Om det di

skrete rums topologi", er der i opbygningen af systemet af 

axiomer og theoremer foretaget en tilpasning til den form, 

hvormed tilsvarende strukturer beskrives i matematikken. Der 

har netop været tænkt på den matematiske beskrivelse af to

pologiske rum; og det er da også i foregribelse heraf, at 

udtrykket "topologi" har været anvendt i overskrifterne til 

de enkelte afsnit i nærværende kapitel. 

Den konkretisering af det generelle topologiske rum, som er 

foretaget i og med axiomerne Ax. SU l, S 5 og S 11", svarer 

også til et i matematikken velkendt topologisk rum. 

Ax. S 5 er kendt som "adskillelsesaxiomet" eller Hausdorff's 

axiom; og et topologisk rum, hvor Hausdorff's axiom gælder, 

kaldes et Hausdorff-rum. 75 ) 

75) Se f.eks. H. Tornehave: Kommentarer og tilføjelser til Apo
stol's Mathematical Analysis. Forelæsningsnoter, Københavns 
Universitet, 1960. Kap. 9. 

Hausdorff-axiomet er opkaldt efter den tyske matematiker F. 
Hausdorff (1868-1942). 
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Et topologisk rum, hvor kun ø oq O er åbne mængder, kaldes 

et trivielt rum. Ax. SU l og Ax. S 5 siger altså tilsammen, 

som vi også tidligere har nævnt, at det topologiske rum er 

ikke-trivielt. 

Det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, som vi omtalte i 

kapitlets andet afsnit, er ligesom rummet af sansekategorier 

et ikke-trivielt Hausdorff-rum, men er i modsætning til rum

met af sansekategorier i O endeligt. 

Endelig udtrykker Ax. S Il' I, at det topologiske rum er 

"tæt n , dvs. at ingen åbne mængder kun indeholder et punkt. 

Tilsammen udtrykker axiomerne Ax. SU l, S 3, S 5, S 7 og 

S Il' I (hvoraf Th. S 8 og S 18 jo kan afledes), at rummet af 

sansekategorier er et ikke-trivielt, tæt Hausdorff-rum. Da 

et rum kun kan være et trivielt, tæt Hausdorff-rum, hvis det 

kun indeholder den tomme mængde, hvis altså O = ø, og vi nok 

kan tillade os at betragte det som en selvfølge, at rummet 

af sansekategorier ikke er tomt, vil vi for ikke at formule

re os næsten pleonastisk, nøjes med at sige, at rummet af 

sansekategorier i O er et tæt Hausdorff-rum. 76 ) 

76) En delmængde af mængden af de åbne mængder i et topologisk 
rum er en basis for rummet, hvis det for ethvert punkt og en
hver åben mængde, der indeholder punktet, gælder, at der fin
des en åben mængde fra basen, der indeholder punktet og er 
indeholdt i den første åbne mængde. 

Det følger heraf, at det fO,r enhver basis for et topologisk 
rum gælder, at enhver åben mængde i det topologiske rum er en 
foreningsmængde af mængder fra basen. 

Specielt ses det, at mængden af alle åbne mængder 
selv er en basis for rummet. 

rummet 

Hvis der findes en basis for et givet topologisk rum, der er tæl
lelig (numerabel). siger man, at rummet har en numerabel basis. 

Da vi ovenfor har hævdet, at rummet af sansekategorier havde en 
sådan numerabel basis, selvom vi ikke fremsatte denne påstand 

forts. 
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Det bliver dog først i det næstfØlgende afsnit, at vi virke

lig vil udnytte det matematiske beskrivelsesapparat, som 

hermed er til rådighed. 

Foreløbig vil vi aflede endnu et par theoremer som konse

kvens af r at det tidligere Ax. S 4 er blevet erstattet af 

Ax. S 7. 

Th. S 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstande en 

sansekategori. 

Bevis: 

Hvis den endelige mængde genstande er tom, er komplemen
tet U, som ifølge Th. S 18 er en sansekategori. 

Hvis den endelige mængde ikke er tom, vil det ifØlge Th. 
S 15 for en vilkårlig genstand i komplementet (som ifØl
ge Th. SU 2' ikke er tomt) gælde, at der findes en mæng
de adskilte sansekategorier, således at denne genstand 
og genstandene i den endelige mængde falder i hver sin 
af sansekategorierne. 

Enhver genstand i komplementet er således med i en san
sekategori, der ikke indeholder nogen af genstandene i 
den endelige mængde. Foreningsmængden af alle sansekate
gorierne i komplementet er derfor netop lig med komple
mentet selv og er ifølge Ax. S 7 en sansekategori. 

Th. S 27 kunne ligesom Th. S 18 ikke afledes af det ngamle " 

axiomsæt, jfr. de tidligere eksempler fra de reelle tals ak

se, hvor påstanden svarende til Ax. S 7 ikke var opfyldt. 

Det ses, at Th. S 18 er et specialtilfælde af Th. S 27. 

Note 76) fortsat 

som et selvstændigt axiom. kunne vi altså udbygge vores be
skrivelse af rummet af sansekategorier ved at påstå, at det er 
et tæt Hausdorff-rum med numerabel basis. 
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Som et andet specialtilfælde ses det af Th. S 27, at komple

mentet til enhver genstand i D er en sansekategori. 

Denne sidste påstand udsiger, at vi for enhver given gen

stand og for enhver anden genstand i O med vore sanser kan 

afgøre, at den anden genstand er forskellig fra den fØrste. 

Påstanden er nært beslægtet med Ax. S 5. Hvor Ax. S 5 udta

ler sig om subjektets skelneevne i relation til de objektive 

genstande, siger Th. S 27, at hvis en genstand af subjektet 

kan fastholdes som sammenligningsgrundlag eller "standard", 

definerer den dermed sit komplement som klassen af alle de 

genstande, der kan skelnes fra den fastholdte genstand.??) 

Th. S 27 betyder altså ligesom Th. S 18 blot en udfyldning 

af "huller" i den hidtidige axiomatiske fremstilling. 

Omvendt kunne man drage den konklusion, at Ax. S 5 måske har 

været et mere vidtgående axiom, end der hidtil er givet ud

tryk for. Således har Ax. S 5 indebåret ikke blot, at der 

~ en skelnelig forskel mellem hvilke som helst par af gen

stande, men også at denne forskel kunne findes ved en gen

nemførlig procedure. 

Ax. S 5 har derfor implicit haft den samme antagelse om ek

sistensen af en tællelig basis for sansekategorierne som 

forudsætning som Ax. S 7. 78 ) 

77) 

78) 

Der er naturligvis her tale om "sammenligning t1 og "standardH 

i den mest primitive forstand. hvor sammenligningen blot er 
en konstatering af forskel, og hvor der endnu ikke er forud
sat nogen form for metrik. 

Det ses direkte af 'den tidligere anførte definition på basis 
for et topologisk rum, at hvis et topologisk rum har en given 
basis. f.eks .. som i vores tilfælde en tællelig (numerabel) 
basis, så gælder Ax. S 5 i rummet, hvis og kun hvis der for 
hvilke som helst to punkter i rummet findes to adskilte mæng-

forts. 
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Endnu et specialtilfælde af Th. S 27 skal fremhæves, nemlig 

det tilfælde, hvor den endelige mængde genstande er en ud

valgskategori . 

Vi har tidligere, i forbindelse med diskussionen af de af

gørbare kategorier under et, nævnt det utilfredsstillende i, 

at komplementet til en endelig udvalgskategori ikke nødven

digvis var afgØrbar, specielt at O ikke behøvede at være af

gørbar, og foregrebet, at komplementet var en sansekategori 

efter indførelsen afAx. S 7. 

Vi har nu med Th. S 27 vist, at i O er komplementet til en 

endelig udvalgskategori en sansekategori. 

Vi kan aflede en række andre theoremer, der er direkte sam

menlignelige med tidligere fremsatte påstande: 

Th. A 18: 

o er en afgØrbar kategori. 

Th. SA 26 og Th. S 18. 

Th. SU 19: 

I O findes der en ikke-tom udvalgskategori og en ikke

tom sansekategori, der er komplementer. 

Note 78) fortsat 

der fra basen, således at punkterne falder i hver sin af de 
to mængder. 

Hvis basen er tællelig, er mængden af par af mængder fra ba
sen også tællelig og kan altså afprøves skridt for skridt. 
For ethvert par af genstande, der falder i hver sin af to ad
skilte åbne mængder, vil man altså i et endeligt antal skridt 
nå frem til to mængder fra basen, således at punkterne falder 
i hver sin af de to mængder. 
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Bevis: 

Th. SU 2'. Th. U 16 og Th. S 27. 

Th. A 19: 

Der findes to ikke-tomme afgørbare kategorier i O, der 

er komplementer. 

Bevis: 

Th. SA 26. Th. UA 26 og Th. SU 19. 

Th. A 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstande en 

afgørbar kategori. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Th. S 27. 

Med udgangspunkt i Th. S 27 kan vi nu også bevise, 

at 

Th. S 28": 

79) 

Der findes sansekategorier i 0, hvis komplement ikke er 

en sansekategori. 

Bevis: 

Ifølge Ax. SU l findes der en endelig ikke-tom mængde 
genstande i O. 

IfØlge Th. S 27 er dens komplement en sansekategori, men 
ifølge Th. S 16 11 er den ikke selv en sansekategori. 

Altså findes der en sansekategod, hvis komplement ikke 
er en sansekategori. 79 ) 

Der findes naturligvis flere sådanne sansekategorier. Derfor 
er flertalsformen benyttet i theoremet. Th. S 28" kunne i 
øvrigt også være bevist direkte ud fra Th. S 6" og Ax. S 7 
ved anvendelse af de tidligere omtalte såkaldte tldualitets
regler". 
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Der findes altså ifølge Th. S 28' I kategorier, for hvilke 

det gælder, at hvis en genstand tilhØrer kategorien, så kan 

det afgøres med sensoriske kriterier, men hvis en genstand 

ikke tilhører kategorien, så kan dette ikke i alle tilfælde 

afgøres alene med sensoriske kriterier. 

En tilsvarende asymmetri gjaldt for alle udvalgskategorier

nes vedkommende, jfr. 

Th.U19 11
: 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori. 80 ) 

Som det blev foregrebet i en note til Th. U 19'1, er det 

fØrst med introduktionen afAx. S 7, at den mulighed udeluk

kes, at alle komplementer til sansekategorier er sansekate

gorier, og at den mulighed udelukkes, at ingen komplementer 

til sansekategorier er sansekategorier. Den første mulighed 

udelukkes med Th. S 28"; og den anden mulighed udelukkes 

med Th. S 18 sammenholdt med Th. S 8. 

Det står imidlertid stadig åbent, om der overhovedet findes 

to ikke-tomme sansekategorier, der er hinandens komplementer 
eller ej. 

Begge muligheder er forenelige med axiomerne. Hvis en af mu

lighederne skal udelukkes, vil det altså forudsætte et nyt 
aXiom. 81 ) 

80) 

81) 

For at de forskellige påstande, som fremføres med lØbenummer 
19, Th. U 19", Th. SU 19 og Th. A 19, skal være umiddelbart 
sammenlignelige, burde Th. U 19" hedde: "Der findes ikke to 
ikke-tomme udvalgskategorier i O. der er komplementer!!. 

I den noget stærkere formulering, der er valgt, er det også 
udtrykt, at O ikke er en udvalgskategori, jfr. Th. U 18". 

Man kunne således forestille sig såvel et axiom 

forts. 
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Uanset hvilket af disse mulige nye axiomer der tilfØjes, er 

det i øvrigt uafklaret, hvorvidt der kan afledes et theo rem 

svarende til Th. S 28' I for de afgØrbare kategorier, ligesom 

det stadigvæk efter fremsættelsen afAx. S 7 er uafklaret, 

om der overhovedet eksisterer en delmængde af O, som ikke er 

en afgØrbar kategori, jfr. diskussionen i slutningen af det 

foregående afsnit. 

Note 81) fortsat 

"Ax. S 1911
: 

Der findes to ikke-tomme sansekategorier i O. der er 
komplementer. 

som et axiom 

"Ax. S 19 1111
: 

Der findes ikke to ikke-tomme sansekategorier i O, der 
er komplementer. 

"Ax. S 19" ville overflødiggøre Ax. SU l, der ville blive et 
theorem. Men et axiomsæt. hvor "ru.::. S 19" havde erstattet Ax. 
SU 1, ville være logisk uafhængigt, jfr. beviset i appen
dixet. 

IIAx. 19' "' og de hidtil opstillede axiomer ville heller ikke 
være logisk uafhængige, idet Ax. S 11" C'tæthedsaxiomet") 
kan afledes af "Ax. S 19 11

", Ax. SU l, Ax. S 5 og Ax. S 7. 

Lad os nemlig mOdsætningsvis antage, at Ax. S 11'1 ikke 
gjaldt, at der altså fandtes en genstand i O, som var en san
sekategori. 

Ifølge AY... SU l, Ax. S 5 og AK. S 7 vil komplementet til den
ne genstand nu være en ikke-tom sansekategori. Altså findes 
der to ikke-tomme sansekategorier, der er komplementer, i 
strid med "AY... S 19 11

", 

Hvis vi føjede "Ax. S 19 1
'" til axiomsættet, måtte vi altså 

ændre statussen af påstanden i Ax. S 11 11 fra at være et axi
om til at være et theorem, altså "Th. S ll'I". 

Dette nye axiomsæt ville til gengæld være logisk uafhængigt, 
jfr. beviset i appendixet. 

Et topologisk rum, hvor "Ax. S 19 1111 er opfyldt, siges at væ
re sarrnnenhængende; og "Ax. S 19 1111 kan altså kaldes et sam
menhængsaxiom. 

vi har netop vist, at et sammenhængende Hausdorff-rum altid 
er tæt, men at et tæt Hausdorff-rum ikke behØver at være sam-

forts. 
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Vi vil nu aflede endnu et nyt theorem som følge af indførel

sen afAx. S 7. 

Ud fra det "gamle" axiomsæt havde vi bevist, at 

Th. S 9, 

Enhver genstand i O er lig med fællesmængden af alle de 

sansekategorier, der indeholder den. 

Note 81) fortsat 

menhængende. Tæthedsaxiomet er "svagere" end sammenhængsaxio
ruet i et Hausdorff-rum. 

I en tidligere kortfattet fremstilling af sansekategoriernes 
topologi (J. Mammen: Sansning og erkendelse. Noter til fore
læsninger over perceptionspsykologi. Psykologisk Institut, 
Aarhus Universitet, jan. 1976, mimeo, s. 103-117) er rummet 
af sansekategorier (der kaldet "eue-kategorier") blevet be
skrevet som et sammenhængende Hausdorff-rum. 

Vi har imidlertid her valgt blot at bestemme rummet af sanse
kategorier som et tæt Hausdorff-rum af følgende grunde: 

1. Ved at gå ud fra "svagerell axiomer, hvoraf alle væsent
lige pointer stadigvæk kan afledes, opnår fremstillingen 
større generalitet. 

2. vi skal i det næstfØlgende afsnit se, at der er visse 
argumenter for at foretrække IIAx. S 19 11 frem for "Ax. 
S 19' 111. 

3. Det har som tidligere sagt af hensyn til fremstillingens 
generalitet været af betydning at aflede så mange af de 
væsentlige pointer som muligt fra det svagere axiomsæt, 
hvor Ax. S 7 var erstattet afAx. S 4. 

Men i dette tilfælde (uden Ax. S 7) havde sammenhængs
axiomet været for "svagt tl i den forstand, at vi hverken 
havde kunnet bevise påstanden i Ax. S 11" eller Th. 
S 16" og altså havde mistet væsentlige pointer, jfr. 
beviset i appendixet (hvorimod Th. ,S 6" og alle de 
andre theoremer stadig havde kunnet bevises, bl.a. ud 
fra Ax. SU 14'1). 

Sammenhængende Hausdorff-rum, hvor altså "Ax. S 19"" gælder, 
er af særlig interesse i den matematiske topologi som en al
men geometri. I dette kapitel beskæftiger vi os ikke specielt 
med topologi i denne forstand, men derimod mere generelt med 
Hausdorff-rum og beslægtede rum som en del af mængdelæren. 
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Dette theorem kunne ved hjælp af Th. S 15 let generaliseres 

til, at enhver endelig genstandsmængde i O er lig med fæl

lesmængden af alle de sansekategorier, der indeholder den. 

Men med det tlnyeU axiomsæt, hvori Ax. S 7 indgår, kan vi y

derligere generalisere theoremet til 

Th. S 29: 

Enhver genstandsmængde i O er lig med fællesmængden af 

alle de sansekategorier, som indeholder den. 

Bevis: 

Komplementet til enhver genstand igenstandsmængdens 
komplement er en sansekategori ifølge Th. S 27. Fælles
mængden af alle sådanne sansekategorier er netop gen
standsmængden selv. 

Fællesmængden af alle sansekategorier. der indeholder 
genstanclsmængden. må dels være en delmængde af ovennævn
te fællesmængde, dels have genstandsmængden som delmæng
de. Altså må den også netop være genstandsmængden selv. 

Altså er enhver genstandsmængde i rJ netop lig med fæl
lesmængden af alle de sansekategorier. som indeholder 
den. 

Heraf følger specielt, at enhver udvalgskategori er lig med 

fællesmængden af alle de sansekategorier, som indeholder 

den. 

Ligeledes følger det direkte, at 

Th. A 29 

Enhver genstandsmængde i O er lig med fællesmængden af 

alle de afgørbare kategorier, som indeholder den. 

Bevis: 

Th. SA 26 og Th. S 29. 

Vi har tidligere vist, at ud fra det "gamle" axiomsæt er 

enhver genstand i en udvalgskategori lig med fællesmængden 
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af alle de udvalgskategorier, der indeholder den (følger af 

Th. S 9 og Ax. SU 3). 

Det følger nu af Th. S 29 og AX. SU 3, at efter indfØrelsen 

afAx. S 7 er enhver mængde genstande, der alle er med i en 

udvalgskategori, lig med fællesmængden af alle de udvalgska

tegorier, der indeholder den. 

Som sagt har dette afsnit først og fremmest skullet udbygge 

beskrivelsen af sansekategorierne og kun i mindre omfang be

skæftige sig med udvalgskategorierne. 

Til sidst skal vi imidlertid aflede et theorem, der specielt 

omhandler udvalgskategorierne: 

Th. U 30: 

Lad en udvalgskategori i O indeholde en endelig mængde 

genstande som delmængde. De genstande i udvalgskatego

rien, der ikke er med i den endelige mængde, er da selv 

en udvalgskategori. 

Bevis! 

Komplementet til den endelige mængde genstande er en 
sansekategori ifØlge Th. S 27. Fællesmængden af dette 
komplement og udvalgskategorien er netop de genstande i 
denne, der ikke er med i den endelige mængde, og er des
uden en udvalgskategori ifØlge Ax. SU 3. 

Altså er mængden af de genstande i udvalgskategorien, 
der ikke er med i den endelige mængde, selv en udvalgs
kategori. 

Sammen med 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i O indeholder en ende

lig ikke-tom udvalgskategori, 

udtrykker Th. U 30, blot "stærkere", det samme forhold som 
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Th. U 21, 

I O indeholder enhver uendelig udvalgskategori uende

ligt mange forskellige endelige udvalgskategorier. 82 ) 

Vi kunne aflede et "Th. S 30" svarende helt til Th. U 30, 

men nøjes her med det mere generelle 

Th. A 30, 

Lad en afgørbar kategori i O indeholde en endelig mæng

de genstande som delmængde. De genstande i den afgØrba

re kategori, der ikke er med i den endelige mængde, er 

da selv en afgørbar kategori. 

Bevis: 

Komplementet til den endelige mængde genstande er en 
sansekategori ifølge Th. S 27 og en afgørbar kategori 
ifølge Th. SA 26. 

Fællesmængden af dette komplement og den afgørbare kate
gori er netop de genstande i denne, der ikke er med i 
den endelige mængde, og er desuden en afgørbar kategori 
ifølge Th. A 3. 

Altså er de genstande i den afgørbare kategori, der ikke 
er med i den endelige mængde, selv en afgørbar kategori. 

AFGØRBARHEDENS LOGIK 

Med fremsættelsen af Ax. S 7 i forrige afsnit og med afled

ningen af theoremer, der umiddelbart fulgte af det således 

kompletterede axiomsæt, har vi nu afsluttet den grundlæggen

de axiomatiske beskrivelse af rummet af sanse- og udvalgska

tegorier i universet af genstande. 

82) Det bevises i appendixet, at Th. U 30 i modsætning til Th. 
U 21 ikke behØver at gælde, hvis Ax. S 7 som i det "gamle ti 
axiomsæt er erstattet af Ax. S 4. 
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Som sagt i kapitlets indledning genspejlede kategorierne og 

deres struktur grænserne for menneskenes praktisk-sanselige 

afgørelser og dermed de rammer, inden for hvilke menneskene 

i deres praktiske genstandsvirksomhed realiserede deres for

bindelse til omverdenen. 

I beskrivelsen af kategorierne så vi bort fra deres indhold, 

deres konkrete mening eller betydning, deres begrebslige el

ler "intensionelle" relation til andre kategorier, og så ale

ne på deres omfapg eller "ekstension n
, dvs. den mangfoldig

hed af genstande, som kategorierne omfattede. 

Dog skelnede vi mellem to typer afgørelser, og dermed to ty

per kategorier, nemlig den konkrete identificering ud fra 

konkrete forbindelser til et subjekt (svarende til udvalgs

kategorierne) og klassifikation ud fra universelle sensori

ske kriterier (svarende til sansekategorierne) . 

Den metode, vi fulgte til beskrivelse af kategoriernes 

struktur, var, som det også blev sagt i kapitlets indled

ning, den metode, som også ligger til grund for tolkningen 

af den formelle logiks operationer: konjunktion ("og"), dis

junktion (IIelIer") og negation ("ikkeIl) som billede af de 

mængdealgebraiske operationer: dannelse af henholdsvis fæl

lesmængde, foreningsmængde og komplement. 

Forskellen til den formelle logik lå som sagt i, at katego

riernes ekstensioner ikke blot blev anskuet som mængder af 

genstande, men derimod netop bestemt som to typer "afgør

bare" mængder. 

Derved fremtrådte en logik, der, så længe vi holdt os ude

lukkende til sansekategorierne eller udelukkende til ud

valgskategorierne, afveg fra den formelle logik fØrst og 

fremmest ved, at komplementdannelse i almindelighed ikke var 

mulig, j fr. 
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Th. U 19" 

og 

lOer komplementet til en udvalgskategori ikke en ud

valgskategori, 

Th. S 28": 

Der findes sansekategorier i U, hvis komplement ikke er 

en sansekategori. 

Denne nye logik "korresponderede" dog med den formelle logik 

i den forstand, at den faldt sammen med den formelle logik i 

ethvert "velafgrænset tilfælde", dvs. enhver endelig ud

valgskategori med mere end en genstand. 

Enhver sådan endelig udvalgskategori definerede et delrum i 

universet af genstande, hvor enhver delmængde både var en 

"sansekategori ll og en "udvalgskategori" (jfr. DSU 10), og 

hvor alle de tre omtalte logiske eller mængdealgebraiske o

perationer derfor kunne udføres inden for såvel "udvalgska

tegorierne" (bunkerne) som inden for "sansekategorierne" 

(klasserne) • 

For at fremhæve modsætningen mellem den nye logik og dette 

endelige og afgrænsede ("finitte") tilfælde, kaldte vi lo

gikken for en "infinit logik", jfr. kapitlets overskrift. 

I forrige afsnit blev det i tilslutning til Th. S 28" be

mærket, at det ville være fuldt foreneligt med den axioma

tiske beskrivelse af sanse- og udvalgskategorierne at anta

ge, at de eneste sansekategorier, der var hinandens komple

menter, var universet af genstande O og den tomme mængde ø. 

I dette tilfælde kunne rummet af sansekategorier betegnes 

som Usammenhængende"; og ingen komplementdannelse ville være 

mulig inden for sansekategorierne alene eller udvalgskatego

rierne alene. 
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Sagt på en anden måde ville enhver sansekategori og enhver 

udvalgskategori være asymmetrisk afgrænset. 

Det følger altså ikke af de hidtidige axiomer, at der over

hovedet findes par af sansekategorier eller par af udvalgs

kategorier, der er hinandens komplementer, selvom vi heller 

ikke har udelukket muligheden for sansekategoriernes vedkom

mende. 

Imidlertid viste det sig, at sansekategorierne og udvalgska

tegorierne i forening danner en struktur af "afgØrbare kate

gorier", som ikke blot tillader operationerne dannelse af 

fællesmængde og foreningsmængde, men endda også i visse til

fælde tillader komplementdannelse, jfr. 

Th. A 19: 

Der findes to ikke-tomme afgørbare kategorier i O, der 

er komplementer. 

Det er altså ikke alle afgørbare kategorier, der er "asymme

triske ll 
• 

Som det tidligere er sagt, har det ikke været muligt her at 

bevise, at der overhovedet findes delmængder af O, som ikke 

er afgØrbare kategorier. Vi har dermed heller ikke kunnet 

bevise, at der overhovedet findes tIasymmetriske" afgØrbare 

kategorier. Vi har derimod bevist, at der findes "symmetri

ske" afgØrbare kategorier (jfr. Th. A 19), nemlig i hvert 

fald alle endelige afgørbare kategorier. 

Desuden kan vi nu bevise, at mængden af alle sådanne afgØr

bare kategorier, hvis komplement også er afgørbart, udgør en 

særlig komplet kategoristruktur, hvor alle de tre mængdeal

gebraiske operationer (dannelse af fællesmængde, forenings

mængde og komplement) kan udfØres, svarende til den formelle 

logiks operationer (konjunktion, disjunktion og negation). 
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Vi vil nu kalde en sådan afgØrbar kategori en effektivt af

gØrbar kategori og definerer altså 

DeL AE 31: 

En effektivt afgørbar kategori er en afgørbar kategori, 

hvis komplement er en afgørbar kategori. S3 ) 

Ligesom for de afgørbare kategorier kan der afledes en lang 

række theoremer for de effektivt afgørbare kategorier. Vi 

vil dog her nøjes med at fremhæve de vigtigste: 

Th. E 8: 

lOer den tomme delmængde ø en effektivt afgØrbar ka

tegori. 

Bevis: 

Def. AE 31, Th. A 8 og Th. A 18. 

Th. E 18: 

o er en effektivt afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. AE 31, Th. A 8 og Th. A 18. 

Th. E 19: 

83) 

84) 

Der findes to ikke-tomme effektivt afgørbare kategorier 

i O, der er komplementer. 84 ) 

ilE" står her for t1 effektivt afgørbar kategori t1
• og !lA" som 

hidtil for "afgørbar kategori". 

Ligesom det ikke har kunnet bevises, at ikke alle delmængder 
af O er afgørbare kategorier, har det naturligvis heller ikke 
kunnet bevises, at ikke alle delmængder af O er effektivt af
gØrbare kategorier. 

Vi har altså ikke kunnet aflede noget theorem for de effek
tivt afgørbare kategorier med to mærker. 



- 437 -

Bevis: 

Def. AE 31 og Th. A 19. 

Th. E 3: 

lOer fællesmængden af to effektivt afgØrbare katego

rier en effektivt afgørbar kategori. 

Th. E 4: 

Bevis: 

Fællesmængden af de to effektivt afgørbare kategorier er 
en fællesmængde af to afgørhare kategorier ifølge Def. 
AE 31 og altså en afgørbar kategori ifØlge Th. A 3. 

Komplementet til denne fællesmængde er lig med fore
ningsmængden af de to effektivt afgørbare kategoriers 
komplementer, der begge er afgørbare kategorier ifølge 
Def. AE 31. og altså selv en afgØrbar kategori ifølge 
Th. A 4. 

Altså er både fællesmængden og dens komplement afgørbare 
kategorier, og altså er den ifØlge Def. AE 31 en effek
tivt afgørbar kategori. 

lOer foreningsmængden af to effektivt afgØrbare kate

gorier en effektivt afgørbar kategori. 

Bevis: 

Foreningsmængden af de to effektivt afgørbare kategorier 
er en foreningsmængde af to afgørbare kategorier ifølge 
Def. AE 31 og altså en afgørbar kategori ifølge Th. A 4. 

Komplementet til denne foreningsmængde er lig med fæl
lesmængden af de to effektivt afgørbare kategoriers kom
plementer, der begge er afgørbare kategorier ifØlge Def. 
AE 31, og altså selv en afgørbar kategori ifølge Th. 
A 3. 

Altså er både foreningsmængden og dens komplement afgør
bare kategorier, og altså er den ifØlge Def. AE 31 en 
effektivt afgørbar kategori. 

Th. E 28: 

lOer komplementet til en effektivt afgørbar kategori 

en effektivt afgØrbar kategori. 

Bevis: 

Def. AE 31. 
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Herudover kan der afledes theoremer for de effektivt afgør

bare kategorier med lØbenumrene Il, 12, 16' I 20, 24, 27 og 

30. Men de skal ikke omtales nærmere her. 

Når de effektivt afgØrbare kategorier er blevet fremdraget 

her, er det først og fremmest, fordi det er dem, der svarer 

til det almindelige begreb om "mængde", nemlig "en samling 

af indbyrdes forskellige objekter", hvor det "skal være u

tvetydigt fastlagt, om et forelagt objekt hØrer med til 

mængden eller ej". 

For en effektivt afgØrbar kat-egori kan det for en hvilken 

som helst genstand afgØres, om den er med i kategorien, el

ler den ikke er med i kategorien; eller med andre ord: Til

hørsforholdet kan afgøres effektivt. 85 ) 

Det væsentlige er nu, at vi her har defineret vores begreb 

om afgørbarhed ud fra sansekategorierne og udvalgskategori

erne (Jfr. Def. SUA 4) således t at de delmængder af O, som 

er effektivt afgØrbare, svarende til det almindelige mængde

begreb, er organiseret som et rum, hvor også de almindelige 

mængdealgebraiske operationer er mulige. 

Dette understreger yderligere den tidligere omtalte korre

spondens mellem den her præsenterede Hinfinitte logik" og 

den almindelige formelle logik. 

Et endnu væsentligere formål med dette kapitel end at påvise 

denne korrespondens har, som også tidligere udtrykt, været 

at demonstrere forskellen mellem den "infitte logik" og den 

85) Termen "effektivt afgØrbar" er et tillempet lån fra teorien 
om rekursive mængder. Se M.A. Arbib: Brains. Machines and 
Mathematics. N.Y.: McGraw-Hill, 1965. 
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almindelige formelle logik, specielt den logik, der kunne 

dannes ud fra det Uvelafgrænsede tilfælde", 

I kapitlets indledning nævnte vi, hvorledes enhver analyse 

af virksomheden måtte begynde med en analyse af dens gen

stande; og det blev anført, at kapitlet bl.a. skulle demon

streret hvordan modsætningen mellem på den ene side virksom

hedsgenstandens forbindelse til subjektet som en konkret ak

tivt fastholdt forbindelse og på den anden side virksomheds

genstandens forbindelse til subjektet som en lovmæssig sen

sorisk interaktion er udgangspunktet for at forstå fremkom

sten og udviklingen af den særlige menneskelige bevidsthed. 

Denne modsætning i subjektets forbindelser til virksomheds

genstanden blev sat i forbindelse med den grundlæggende mod

sætning, der består mellem en ting eller en konkret enkelt

genstand på den ene side som noget enestående eller unikt, 

på den anden side som noget alment og gentageligt. 

På den ene side er en konkret enkeltgenstand et I1 partikula

rium" eller et "individ", noget der kun er identisk med sig 

selv (numerisk identitet). 

på den anden side er en konkret enkeltgenstand i enhver af 

sine (afgØrbare) egenskaber identisk med andre genstande og 

altså blot en instans af en "universel" klasse (kvalitativ 

identitet) • 

Når vi har kunnet afdække disse modsætninger i genstandene 

og i subjektets forbindelse til genstandene, skyldes det, at 

vi betragtede denne forbindelse som et praktisk-sanseligt 

forhold. Dvs. at vi gik ud fra, at den menneskelige gen

standsvirksomhed altid samtidig med at være rettet mod kon

krete genstande, mod en bearbejdning eller forandring af 

disse genstande, også er en sansning i helt almen betydning, 

dvs. en skelnen, en klassifikation eller identifikation, en 

afgØrelse af genstandenes identitet eller egenskaber. 
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Vi påstod altså, at al menneskelig praktisk-sanselig virk

somhed er kategorial, at den indebærer afgørelser med hensyn 

til medlemskab af kategorier. 

Vi vil nu prØve at vise, hvorledes de strukturer i kategori

erne, som vi har afdækket i dette kapitel, også beskriver 

strukturen i menneskets praktisk-sanselige forbindelse til 

den enkelte genstand. 

Sagt på en anden måde skal vi vise, hvorledes forholdet er 

og kan være mellem en enkeltgenstand på den ene side og ka

tegorierne på den anden; eller igen, hvorledes en genstand 

er bestemt eller defineret kategorialt. 

Lad os først se på en enkeltgenstand i forhold til sanseka

tegorierne: 

l. Ufuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Vi har bevist, at enhver enkeltgenstand falder i uende

ligt mange forskellige sansekategorier, men også påstå

et, at ingen af dem definerer genstanden fuldstændigt 

eller entydigt. 

I enhver sansekategori, der indeholder genstanden, vil 

der også være andre genstande, jfr. 

Ax. S 11": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en gen

stand. 

2. Ufuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

For en hvilken som helst anden enkeltgenstand kan det 

sensorisk afgøres, at den er forskellig fra den betrag

tede enkeltgenstand, jfr. 
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Ax. S 5: 

For hver to genstande i D findes der to adskilte 

sansekategorier, således at genstandene falder i 

hver sin af sansekategorierne. 

Ingen opregning af sådanne I!modeksemplerl! kan dog be

stemme genstanden entydigt. 

3. Fuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Enhver enkeltgenstand er bestemt entydigt ved "produk

tet!! af alle sine sensoriske bestemmelser, jfr. 

Th. S 9: 

Enhver genstand i O er ,lig med fællesmængden af 

alle de sansekategorier, der indeholder den. 

Men dette produkt er ikke selv sensorisk afgørbart, 

jfr. Ax. S 111 I. 

4. Fuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

Enhver enkeltgenstand er entydigt defineret som komple

mentet til en sansekategori, jfr. 

Th. S 27: 

lOer komplementet til en endelig mængde genstan

de en sansekategori. 

Men genstanden er ikke selv en sansekategori og altså 

ikke selv sensorisk afgørbart defineret, jfr. igen Ax. 

S 11". 

Sammenfattende ses det, at en enkeltgenstand kan bestemmes 

positivt og negativt med sensorisk afgørbare kategorier 
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(sansekategorier) , blot ikke fuldstændigt eller entydigt (1. og 

2.), og at en enkeltgenstand kan bestemmes positivt og negativt 

fuldstændigt eller entydigt, men ikke afgørbart med sensoriske 

kriterier (3. og 4.).86) 

86) Bestemmelserne i punkterne 2., 3. og 4. er alle konsekvenser 
af, at rummet af sansekategorier i universet af genstande er 
et Hausdorff-rum. 

Hvis vi indfører endnu et par begreber fra den matematiske 
teori for topologiske rum, kan vi sammenfatte de tre bestem
melser til en. der ganske vist er lidt mere kompleks. 

Ved en omegn til et punkt i et topologisk rum forstås en del
mængde,~indeholder en åben mængde, hvori punktet er et e
lement. 

I vores terminologi er en mængde genstande altså en omegn til 
en genstand, hvis der findes en sansekategori, som indeholder 
genstanden, og som er en (ægte eller uægte) delmængde af gen
standsmængden. 

En sansekategori er altså en omegn til enhver genstand i san
sekategorien. 

Det følger umiddelbart af denne definition og af Th. S 9, at 

Enhver gen tand i O er lig med fællesmængden af alle sine 
omegne. 

Ved en afsluttet mængde i et topologisk rum forstås en del
mængde, der er komplement til en åben mængde. 

I vores terminologi er en mængde genstande altså en afsluttet 
mængde, hvis den er komplement til en sansekategori. 

Det følger umiddelbart af denne definition og afAx. S 7, at 

lOer fællesmængden af en vilkårlige mængde afsluttede 
mængder en afsluttet mængde. 

En afsluttet omegn til en genstand er altså en mængde gen
stande, hvis komplement er en sansekategori, og som indehol
der en sansekategori, der igen indeholder den pågældende gen
stand. 

Ax. S 5 kan derfor omformuleres til 

For to vilkårlige genstande x og y i O findes der en af
sluttet omegn til x. der ikke indeholder y. 

Endelig kan vi nu bevise fØlgende påstand, der sammenfatter 
bestemmelserne 2., 3. og 4.: 

forts. 
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5. Fuldstændig, positiv påpegende bestemmelse 

Først i det tilfælde, hvor enkeltgenstanden er en ud

valgskategori, overvindes den modsætning mellem enty
dighed og afgørbarhed, som kom til udtryk i enkeltgen

standenes sensoriske bestemmelser (l. - 4.), jfr. 

Th. U 11: 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder 

netop &n genstand. 

I dette tilfælde er enkeltgenstanden bestemt både af

gØrbart og entydigt. 

Note 86) fortsat 

Enhver genstand i n er lig med fællesmængden af alle si
ne afsluttede omegne. 

Bevis: 

vi har netop vist, at der findes en afsluttet omegn 
til genst'anden. 

At genstanden er indeholdt i fællesmængden af alle 
sine afsluttede omegne, følger umiddelbart af, at 
den er indeholdt i alle sine omegne. 

For enhver anden genstand gælder det som netop 
nævnt~ at der findes en afsluttet omegn til den 
første genstand~ hvori den anden ikke er indeholdt. 

Altså kan fællesmængden kun indeholde den første 
genstand. 

Heraf følger igen umiddelbart Ax. S 5, jfr. bestemmelse 2. 
(Bemærk~ at påstanden er "stærkere" end Th. S 9, hvorafAx. 
S 5 ikke kan udledes). 

Endvid~re følger Th. S 9 umiddelbart af påstanden, jfr. be
sterrnnelse 3. 

Endelig følger det, at genstanden selv er en afsluttet mæng
de, da den er fællesmængden af afsluttede mængder. Altså er 
dens komplement en sansekategori, jfr. bestemmelse 4. 
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Det ses, at i det øjeblik en enkeltgenstand kan fastholdes 

og bestemmes i sin identitet med sig selv, altså som ud

valgskategori (5.), er den samtidig fastholdt i sine entydi

ge sensoriske bestemmelser (3. og 4.), selvom disse ikke er 

afgørbare. 

Muligheden for et begreb om genstanden som en syntese af al

le sine bestemmelser (l. - 5.) er dermed til stede, og sam

tidig muligheden for et begreb om entydige, men ikke afgør

bare bestemmelser, altså objektive bestemmelser (3. og 4.), 

der overskrider det sanseligt-praktisk afgØrbare (l., 2. og 

5.) . 

Dette er udgangspunktet for den eksakte begribelse af gen

standene, som først viser sig i den eksperimentelle naturer

kendelse. Herom handler de næste afsnit. 

SANSNING OG MALING 

Flere steder i dette kapitel har vi analogiseret universet 

af genstande med de reelle tals akse, eller med mængden af 

alle uendelige decimalbrøker; og vi har analogiseret sanse

kategorierne med foreningsmængder af åbne intervaller på de 

reelle tals akse. 

Vi har også i et tidligere afsnit i forbindelse med begrun

delserne for Ax. S 7 analogiseret de kategoriale afgørelser 

vedrørende genstandes tilhørsforhold til en sansekategori 

med den trinvise sammenligningsprocedure, som i princippet 

ligger til grund for måling. 

Vi skal nu forsØge mere detaljeret at beskrive forbindelsen 

mellem den menneskelige praktisk-sanselige virksomhed i al

mindelighed, som den er beskrevet i de foregående afsnit, og 
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så den særlige raffinering af denne virksomhed, som kommer 

til udtryk i målingen. 

Målingen er som sagt allerede brugt som et billede af sans

ningen i den foregående fremstilling. Det kan derfor fore

komme akavet fØrst at eksplicitere forbindelsen mellem sans

ning og måling på dette sted i kapitlet. 

Hensigten hermed har imidlertid været så længe som muligt i 

fremstillingen at udskyde den direkte henvisning til forbin

delsen mellem sansning og måling for at undgå, at den metri

cering eller kvantificering, som er forbundet med måling, 

skulle opfattes som en præmis for de almene konklusioner i 

kapitlet. 

FØrst i argumentationen for Ax. S 7 har vi indirekte brugt 

henvisningen til måling og til de reelle tal som led i en 

begrundelse for den axiomatiske beskrivelse og ikke blot som 

en ren anskueliggørelse eller et internt led i en bevisfø

relse. S7 ) 

Men selv i denne begrundelse for Ax. S 7 er det kun meget 

få og almene træk ved måling, som er udnyttet, og stadig som 

analogi, nemlig som en illustration af, at en ikke-tællelig 

mængde sansekategorier i princippet kan have en basis i et 

tælleligt sæt sansekategorier eller tilsvarende kriterier, 

og at Ax. S 7 derfor ikke strider imod definitionen af de 

sensoriske afgØrelser som principielt gennemførlige. 

Det er muligt, at forbindelsen mellem sansning og måling i 

virkeligheden er en forudsætning for de egenskaber ved sans-

87) Dette er også en grund til, at Ax. S 7 er blevet introduceret 
som det sidste afaxiomerne og først, efter at de relevante 
afledninger af theoremerne fra Ax. S 41Th. S 4 var gennem
ført. 
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ningen, som er beskrevet indtil nu. Men i fremstillingen har 

den ikke været forudsat; og det er derfor muligt nu at be

handle spørgsmålet om forbindelsen mellem sansning og måling 

relativt selvstændigt. 

I fremstillingen af forholdet mellem sansning og måling kan 

der groft sagt gås to veje. 

Den ene er historisk, eller genetisk, og redegØr for, hvor

ledes den menneskelige sansning gennem historien er blevet 

udbygget og raffineret med udviklingen af målestandarder og 

måleredskaber og med udviklingen af talbegrebet. 

Der kunne f.eks. redegøres for den udvikling, der skete i 

renæssancen, hvor det kontrollerede eksperiment vandt frem i 

naturvidenskaben, hvor infinitesimalregningen udvikledes af 

Newton og Leibnitz m.fl., og hvor grundlaget blev lagt for 

det moderne begreb om tal og måling. En sådan fremstilling 

ville imidlertid gå ud over rammerne for denne afhandling, 

selvom den utvivlsomt ville bidrage væsentligt til dens em
ne. 88 ) 

Den anden vej, der kan gås, og som er den, der skal fØlges 

her, er den, der i fØrste instans tager den historiske ud

vikling af målingen for givet, og som med denne som udgangs

punkt belyser forholdet til sansningen i almindelighed. 

Lad os begynde med et eksempel på måling, nemlig måling af 

vægt, eller vejning. 

88) 
I kapitel III og IVer en del af denne historie antydet, 
f.eks. hvad angår udviklingen af målestandarder og betydnin
gen af det kontrollerede eksperiment, hvori genstande fast
holdes i deres numeriske identitet. 
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For en given genstand, som har en vægt, hviler vejningen på 

to forudsætninger. For det fØrste, at vægten, eller rettere 

dens mål, er et reelt tal, som udtrykker relationen til en 

given standard eller måleenhed. For det andet, at vejningen 

er baseret på sammenligninger. 

Hvad enten vejningen rent praktisk gennemfØres med en skål

vægt, en fjedervægt eller ved andre metoder, er det ikke mu

ligt gennem nok så mange vejninger at bestemme en genstands 

helt nØjagtige vægt. 

Det, der kan konstateres ved vejningen, er, at den givne 

genstand er tungere eller lettere end ,en given anden gen

stand, hvis vægt tjener som standard, eller at genstandens 

vægt ligger mellem to måltal givet ved mærker på en skala. 

Vejningen er altså en sammenligning, hvor det, der kan kon

stateres eller afgØres, er en forskel, hvorimod der ikke 

findes nogen gennemførlig procedure til konstatering af lig

hed. 89 ) 

I princippet kan en genstands vægt ved gentagen vejning be

stemmes til et vilkårligt lille interval. Altså er det be

rettiget at sige, at genstanden har en eksakt vægt. Men på 

den anden side kan vægten altid kun bestemmes inden for et 

interval. 

Ved enhver vejning konstateres det, at den vejede genstand 

er lettere og/eller tungere end en eller to givne vægte. 

89) En vægt i balance eller ligevægt vil altid være inkonklusiv, 
hvad angår forskel eller lighed mellem de vejede genstande 
(hvoraf den ene fungerer som standard). Balancen kan enten 
skyldes, at genstandene virkelig er lige tunge, eller at der 
blot skal en mere følsom vægt tilror at konstatere forskel
len. 

En konstateret uligevægt er derimod konklusiv. 



- 448 -

Altså konstateres det, at målet, eller måltallet, for gen

standens vægt tilhØrer et givet åbent interval på en talli

nie, f.eks. "x < 8 gram" eller "7 gram < x < 8 gram", hvor x 

er genstandens vægt. 

Hvis omvendt målet for en given genstands vægt tilhØrer et 

åbent interval eller endda en foreningsmænqde af åbne inter

valler på tallinien, så kan det ved vejning også afgøres, at 

det faktisk er tilfældet. 

Som det blev illustreret i det tidligere anførte formalise

rede eksempel på måling, som blev benyttet i forbindelse med 

indførelsen afAx. S 7, kan der nemlig etableres en gennem

førlig række sammenligninger, der i et endeligt antal skridt 

konstaterer, at genstandens mål ligger i et interval, der er 

indeholdt i det givne åbne interval eller den givne fore

ningsmængde af åbne intervaller. 

Hvis derimod genstandens vægt tilhØrer et givet lukket eller 

halvåbent interval, f.eks. "7 gram < x::.. 8 gram", vil det 

ikke i alle tilfælde kunne konstateres, at dette faktisk er 

tilfældet. 90) Hvis genstanden vejer præcis 8 gram, vil der 

ikke findes en gennemførlig veje- eller sammenligningsproce

dure til konstatering af, at genstanden ikke vejer over 8 

gram. Det vil altså ikke i dette tilfælde kunne afgØres en

deligt, at genstanden faktisk tilhØrer intervallet. 

I relation til vejning som en sammenligningsprocedure defi

nerer enhver foreningsmængde af åbne intervaller på måltal

lenes akse altså en afgørbar kategori; men det samme gælder 

ikke for lukkede eller halvåbne intervaller. 

90) Jfr. den tidligere note herom i forbindelse med indføringen 
afb..S7. 
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Specielt definerer et enkelt punkt på måltallenes akse ikke 

en afgørbar kategori. 

Hvis vi nu betragter vejning og anden måling som eksempler 

på sansning i almindelighed, således som det også er antydet 

tidligere, når vi har talt om de "bevæbnede sanser", ses det 

altså, at de kategorier af genstande, der defineres ved for

eningsmængder af åbne intervaller på måltallenes akse 91 ) , 

simpelt hen er sansekategorier, således som vi har defineret 

dem, nemlig som afgørbare kategorier afgrænset ved univer

selle sensoriske kriterier. 

Sådanne kategorier kunne vi kalde målekategorier; og vi kun

ne hertil yderligere medregne alle de kategorier, der kan 

dannes ved foreningsmængder og endelige fællesmængder af må

lekategorier, f.eks. "genstande mellem 7 og 8 gram ~ med 

diameter over 2 cm". 

Disse målekategorier vil også være eksempler på sansekatego

rier. Men det er ikke hermed sagt, at alle sansekategorier 

er målekategorier. 

Det ville dog være foreneligt med den axiomatiske beskrivel

se af sansekategorierne at antage, at mængden af sansekate

gorier netop er lig med mængden af målekategorier. 

Det ses umiddelbart, at axiomerne Ax. SU l, Ax. S 3 og Ax. 

S 7 er opfyldt også for målekategorierne. Ax. S 5 er opfyldt 

for målekategorierne, hvis vi påstår, at der i princippet 

kan findes en målelig forskel på hvilke som helst to gen

stande, hvilket ikke er mere radikalt end, hvad der allerede 

er påstået i og med Ax. S S. 

91) Den tomme mængde regnes også for et åbent interval. 
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Da endvidere enhver målekategori er en sansekategori, følger 

det umiddelbart, at Ax. S Il' I også gælder for målekategori-

erne. 

Rummet af målekategorier i universet af genstande er altså 

et "tæt" Hausdorff-rum, ligesom rummet af sansekategorier. 

Både sansekategorierne og målekategorierne er åbne mængder i 

topologiske rum; og vi vil visse steder i den videre frem

stilling, når vi i øvrigt benytter termer hentet fra den ma

tematiske teori for topologiske rum, også bruge termen "åben 

mængde" frem for usansekategori" eller "målekategori". 

Den mængde genstande, der defineres ved et enkelt punkt på 

måltallenes akse, er ikke en sansekategori; og den indehol

der heller ikke en sansekategori som delmængde. Hvis den 

gjorde det, ville der nemlig eksistere et universelt senso

risk kriterium til konstatering af den nØjagtige vægt for 

genstande i denne sansekategori, hvilket er i strid med vo

res antagelse om vejningen som baseret på sammenligninger. 

Det må antages, at der til enhver genstand er knyttet uende

ligt mange mål, f.eks. mål for masse, rumfang, temperatur, 

elektrisk ladning, diverse mål for farve, form etc.ete. 

Vi vil imidlertid nu igen se på et enkelt mål, f.eks. som o

venfor målet for vægt. 92 ) 

92) En genstands vægt er afhængig af det tilstedeværende tyngde
felt (jordisk eller andet), hvorimod dens masse er uafhængig 
heraf. Vægten er valgt som eksempel her, fordi den knytter 
sig direkte til vejningen, som er en almindeligt kendt måle
prodedure. 
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Vi går ikke ud fra, at enhver genstand i O nØdvendigvis har 

en vægt. Men vi tillader os at gå ud fra, at hvis en gen

stand har en vægt, så kan det også afgØres, at den har det. 

Vi går altså ud fra, at "genstande med en vægt" er en sanse

kategori. 

På samme måde for andre mål. Vi går altså ikke ud fra, at 

ethvert mål nødvendigvis er veldefineret for enhver gen

stand, eller at enhver genstand nødvendigvis kan afbildes på 

enhver akse for måltal. 

Men vi går ud fra, at hvis en genstand kan afbildes på et 

eller andet måltal, så kan det også afgøres, således at 

mængden af genstande, som kan afbildes på en given akse, 

altså er en sansekategori. 

For enhver genstand, som har en vægt, gælder det som sagt, 

at denne vægt, eller rettere måltallet for vægten, er et 

reelt tal. 

Vi kan altså tænke os enhver genstand, som har en vægt, af

bildet i et punkt på den reelle talakse, svarende til mål

tallet for vægten. 

Den del af universet af genstande, der på denne måde afbil

des i et åbent interval eller en foreningsmængde af åbne in

tervaller på den reelle takakse, er i henhold til, hvad vi 

på de foregående sider har påstået, en målekategori og altså 

en sansekategori. 93 ) 

93) Sansekategorierne udgør de åbne mængder i et topologisk rum. 
Foreningsmængderne af åbne intervaller (inklusiv den tomme 
mængde) på den reelle talakse udgør ligeledes de åbne mængder 
i et topologisk rum. 

For afbildningen af genstande med en vægt på måltallet for 
denne vægt ind i de reelle tals akse gælder det altså, at 0-

forts. 
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I henhold til 

Th.S16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande, 

må ethvert interval på den reelle talakse altså indholde 

billeder af uendeligt mange eller ingen genstande. 

Ud fra det hidtil sagte er der imidlertid ikke noget i vejen 

for, at uendeligt mange forskellige genstande afbildes i det 

samme punkt. Ax. S 5 siger jo ikke, at det nØdvendigvis er 

netop vægten, der adskiller to vilkårlige genstande. 

Vi kan altså ikke på det foreliggende grundlag sige noget 

om, hvordan måltallene for de af genstandene i universet af 

genstande, der har en vægt, fordeler sig på de reelle tals 

akse. 

Som sagt går vi ud fra, at mængden af de genstande i Dr der 

har en vægt, er en sansekategori. Ifølge Th. SU 23 udgør den 

derfor et delrum, inden for hvilket alle axiomerne for san

sekategorierne gælder. 94 ) 

Hvis det nu var sådan, at der inden for dette delrum gjaldt 

et axiom IIAX. S 19' I", dvs. at der ikke fandtes to sanseka

tegorier, der var "ikke-tonune" og "komplementer" i delrum

met, så vidste vi, at mængden af måltal på de reelle tals 

Note 93) fortsat 

94) 

riginalmængden til en åben mængde er en åben mængde, hvilket 
er det samme som, at afbildningen er kontinuert inden for sin 
definitionsmængde. 

Der ses i denne sammenhæng bort fra udvalgskategorierne. Hvor 
en term har en anden betydning i del rummet end i 0, forsynes 
den i det fØlgende med gåseøjne, jfr. Def. SU 22. 
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akse udgjorde et sammenhængende interval, altså et interval, 

hvor hvert eneste reelle tal var et måltal for en gen
stand. 95 ) 

Imidlertid er dette nok en ret dristig antagelse om naturens 

beskaffenhed. 

vi vil nu forsøge os med en lidt mindre dristig antagelse, 

der også medfører, at rnåltallene ligger "tæt" på de reelle 

tals akse, og som endda har noget videre perspektiver end 

"Ax.S19"" 

Den nye antagelse implicerer Ax. S 11" for målekategorier

nes vedkommende, ligesom "AX. S 19' ''', men medfØrer ikke, 

som dette axiom gjorde, at ethvert reelt tal i et bestemt 

sammenhængende interval er et måltal, blot at uendeligt 

mange eller ingen reelle tal i ethvert interval er måltal. 

Det, vi vil fremhæve med den nye antagelse, er det forhold, 

der mere intuitivt kan udtrykkes som, at sansekategorierne 

95) Hvis der nemlig fandtes to reelle ta1~ som var måltal for 
vægte, og der fandtes et reelt tal t imellem disse to, som 
ikke var et måltal, så ville den mængde genstande~ der afbil
des i intervallet f1 x < til, og den mængde~ der afbildes i in
tervallet "t < x" ~ være to "ikke-tomme" sansekategorier i 
delrummet, der var "komp1ementerll~ i strid med IIAx. S 19"". 

Da vi desuden ved, at der findes mindst to genstande med for
skellige vægte~ kan vi altså ud fra "Ax. S 19' ", slutte, at 
mængden af alle måltal for vægte netop udgØr et sammenhængen
de interval på den reelle talakse; jævnfør at "Ax. S 19' ,n 
også i en tidligere note er blevet betegnet som et "sanunen
hængsaxiom", hvoraf påstanden i Ax. S 11' I i øvrigt kunne af
ledes som theorem. 

Et sammenhængende Hausdorff-rum er også f1 tæt ". 
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og dermed målekategorierne ikke indeholder nogen urand" el
ler "skarp afgrænsning". 96) 

Lad os igen som eksempel se på målekategorien <!genstande, 

der vejer mindre end 8 gram". 

Når vi påstod, at denne kategori var afgørbar i relation til 

vejningen som en sammenligningsprocedure, forudsatte vi, at 

der eksisterede en sådan (tællelig) basis af sammenlignings

objekter , at der for 'en vilkårlig genstand i kategorien al

tid kunne findes et sammenligningsobjekt fra basen, der også 

var indeholdt i kategorien, og som ved sammenligning vejede 

mere end genstanden. 

Med andre ord påstod vi, at det for enhver genstand i en må

lekategori som "genstande, der vejer mindre end 8 gram", 

gælder, at målekategorien også indeholder genstande, der ve

jer mere end den pågældende. Der er ikke i målekategorien en 

eller flere genstande, som vejer mest, som udgør kategoriens 
tlgrænse" • 

En genstand, der vejer netop 8 gram, kan være en tlgrænse" 

for kategorien. Men den er ikke selv med i kategorien "gen

stande, der vejer mindre end 8 gramll. 

Vi påstår altså, at 

96) 

En målekategori defineret ved et åbent interval på mål-

Det er muligt, at denne antagelse ikke kan opretholdes gene
relt, hvis vi også regner atomare partikler som genstande. i
det visse måltal for partiklerne udviser en diskret struktur. 

Der ses dog bort fra dette grænsetilfælde i det fØlgende. 

Begrebet "rand!! er i øvrigt her brugt i en mere intuitiv betyd
ning end den, der indføres og anvendes s. 467-76. 



- 455 -

tallenes akse indeholder ingen genstande med størst el

ler mindst måltal. 97 ) 

Hvis vi samtidig vil udtrykke det tidligere nævnte forhold, 

at originalmængden til et 'punkt på måltallenes ak_se ikke in

deholder nogen sansekategori, og yderligere drister os til 

at generalisere den netop fremsatte påstand om måltallenes 

fordeling, kan vi fremsætte fØlgende grundpåstand om måltal

lenes fordeling: 

Ingen sansekategori i en målekategori, der er defineret 

ved et åbent interval på måltallenes akse, indeholder 

genstande med størst eller mindst måltal. 

Det følger umiddelbart heraf, at intet åbent interval på 

måltallenes akse indeholder netop et måltal, og igen! at et

hvert åbent interval på måltallenes akse enten indeholder 

ingen eller uendeligt mange måltal. 

Hvis intervallet indeholdt et positivt endeligt antal mål

tal, ville et af måltallene nemlig være størst og et (evt. 

det samme) være mindst, i strid med vores påstand. 

Men det følger ikke af vores påstand, som det gør af uAx. 

S 19 1 
III, at måltallene udfylder et sammenhængende interval 

på de reelle tals akse. 9B ) 

97) 

98) 

Der er ikke i denne fremstilling gjort eksplicitte forudsæt
ninger om, hvilken metrik der benyttes til afbildning af gen
standes vægt på de reelle tals akse. 

Påstanden ovenfor om måltallenes fordeling er imidlertid in
variant over for enhver kontinuert og monoton transformation 
af måltallene og skulle derved være stort set uafhængig af 
spørgsmålet om metrik. 

Til gengæld har påstanden andre implikationer, som påstanden 
i "Ax. S 19' lU ikke har. 

forts. 
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Lad os nu igen som eksempel se på afbildningen af rnålekate

gorien (og dermed sansekategorien) "genstande, der vejer 

mindre end 8 gram" ind i de reelle tals akse, hvor enhver 

genstand i målekategorien afbildes i sit måltal. Vi antager, 

at målekategorien ikke er tom. 

Da målekategorien er en sansekategori, er den ifØlge 'rh. 

SU 23 (globalitetstheoremet) selvet delrum eller et "univers 

af genstande", hvor samtlige axiomer for sansekategorierne 

gælder. 

Vi vil nu begrunde et nyt axiom, der gælder for ethvert så

dant delrum. 

Lad k være et måltal for en genstand i målekategorien. 

Der eksisterer altså en genstand i målekategorien med måltal 

k. Altså eksisterer der også en mængde genstande i målekate

gOLten, som afbildes i intervalle't k < x. Intervallet k < x 

har altså en ikke-tom origina'lmængde i målekategorien. 

"Komplementet" i målekategorien til denne originalmængde er 

netop de genstande, der afbildes i intervallet x < k og er 

altså en målekategori og dermed en sansekategori eller en å

ben mængde. 

Originalmængden til intervallet k 2. x er altså "komplemen

tet" til en åben mængde. En sådan mængde, der er "komple

ment" til en åben mængde, kaldes en "afsluttet mængde".99) 

Note 98) fortsat 

99) 

Påstanden ovenfor om måltallenes fordeling følger ikke af 
"Ax. S 19"". 

De to påstande er logisk uafhængige (se appendixet). 

I et topologisk rum kaldes en delmængde som tidligere nævnt 
afslut~~, hvis dens komplement er åbent. 

forts. 
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For ethvert tal k, som er måltal for en genstand i målekate

gorien, findes der altså et interval k ~ x, hvis original

mængde er en 11 ikke-tom, afsluttet" mængde. 

Det gælder nu, at 

a) fællesmængden af to vilkårlige sådanne Uikke-tom

me, afsluttede" originalmængder er selv en sådan 

Note 99) fortsat 

I det topologiske rum på de reelle tals akse, der defineres 
ved at lade alle foreningsmængder af åbne intervaller og den 
tomme mængde være åbne mængder, er f.eks. enhver endelig for
eningsmængde af lukkede intervaller en afsluttet mængde. En
hver endelig punktmængde er også afsluttet. 

Mængden af alle reelle tal R og d.en tonune mængde ø er de ene
ste mængder, der både er åbne og afsluttede. 

(Rummet er et sammenhængende Hausdorff-rum). 

I vores terminologi er en delmængde af O alts! afsluttet. 
hvis dens komplement er en sansekategori. 

Lad M være en delmængde af O. vi kalder nu en delmængde m af 
M for "afsluttet" i delrumrnet defineret ved M i O, hvis m er 
fællesmængde af M og en afsluttet mængde i O. jfr. Def. 
SU 22. 

Det ses let, at "komplementet" i delrummet til en "sansekate
gori" er en "afsluttetIt mængde og vice versa. 

Hvis delrummet defineres ved en sansekategori i O, som i det 
aktuelle tilfælde, ,hvor delrumrnet er defineret ved en måleka
tegori, gælder det desuden. at en "sansekategori" i delrurrnnet 
også er en sansekategori i O, jfr. Th. SU 23. vi bruger der
for ikke gåseøjne for sansekategorierne. 

Derimod vil "afsluttede" mængder i delrummet i almindelighed 
kun være afsluttede i O. hvis den delmængde. der definerer 
delrummet. selv er afsluttet i O. 

En sådan antagelse har vi ikke gjort for de her behandlede 
delrum. 

Det ses. at for afbildningen af genstande med en vægt på mål
tallet for denne vægt ind i de reelle tals akse gælder det, 
at originalmængden til en afsluttet mængde er en "afsluttet" 
mængde (afbildningen er kontinuert idelrummet). 
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"ikke-tom, afsluttet lf originalmængde, nemlig den 

af de to med størst k. 

Det samme gælder fællesmængden af en vilkårlig endelig mæng

de sådanne "ikke-tomme, afsluttede" originalmængder. 

Hvis det nu yderligere var sådan, at 

b) fællesmængden af sådanne "ikke-tomme, afslut-

tede" originalmængder var "ikke-tom!!, 

så måtte det for enhver genstand i denne fællesmængde gælde, 

at dens måltal ro er større end eller lig med ethvert k, som 

er måltal for en genstand i målekategorien. Altså ville ro 

være det største måltal i kategorien, og altså fandtes der 

et største måltal i kategorien. 

Dette er imidlertid i strid med vores tidligere antagelse 

om, at der ikke findes nogen genstande i målekategorien, som 

vejer mest. Altså må vi opgive antagelse b). 

En sådan mængde af delmængder i et topologisk rum som den, 

der er nævnt i a, for hvilke det gælder, at fællesmængden af 

to af delmængderne selv er en af delmængderne, og at ingen 

af delmængderne er tomme, kaldes en filterbasis. Hvis alle 

delmængderne også er afsluttede som i a), har vi at gøre med 

en afsluttet filterbasis. 

Et Hausdorff-rum, hvor det for enhver afsluttet filterbasis 

gælder, at fællesmængden af alle delmængderne i filterbasen 

også er ikke-tom, kaldes for kompakt. 

En delmængde i et Hausdorff-rum.er kompakt, hvis det tilsva

rende delrum er kompakt. IOO ) 

100) I det topologiske rum på de reelle tals akse, der defineres 
ved at lade alle foreningsmængder af åbne intervaller og den 
tomme mængde være åbne mængder, er f.eks. enhver afsluttet, 

forts. 
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Når vi ovenfor for en målekategori som delrum opgiver anta

gelse b), er det altså det samme som at påstå, at målekate

gorien ikke er kompakt. IOl ) 

En væsentlig egenskab ved denne påstand om, at målekategori

en ikke er kompakt t er, at den ikke refererer til afbildnin

gen ind i de reelle tals akse, men derimod alene til en e

genskab, der kan defineres på enhver sansekategori, hvad en

ten den er en målekategori eller ej. 

Påstanden om ikke-kompakthed udtrykker en helt almen egen

skab ved en målekategori, som er snævert forbundet med det 

forhold, at tilhørsforhold til kategorien kan afgøres ved 

sammenligning inden for kategorien selv. 

Hvis vi antager, at dette forhold gør sig gældende for alle 

sansekategorier, kan vi altså udtrykke forholdet mest alment 

ved at påstå, at ingen ikke-tom sansekategori er kompakt. 

Note 100) fortsat 

101 ) 

begrænset delmængde kompakt (Beviset udelades her. Sammen med 
den definition på kompakthed~ som indirekte anvendes i Ax. 
S 32", svarer påstanden til Borels overdækningssætning. Se 
f.eks. T.M. Apostol: Mathematical Analysis. Readings. Massa
chusetts: Addison-Wesley, 1957~ s. Slog s. 53; eller H. Tor
nehave: Kommentarer og tilfØjelser til Apostol's Mathematical 
Analysis. Forelæsningsnoter, Københavns Universitet, 1960. 
Kap. 9). 

Et lukket interval er altså kompakt; og enhver endelig punkt
mængde er kompakt. 

Til gengæld er ethvert åbent interval ikke-kompakt. 

vi har her udnyttet !'hovedsætningen om kontinuerte funktio
ner". nemlig, at en kontinuert reel funktion på et kompakt 
rum har en største og en mindste funktionsværdi. 

Se f.eks. H. Tornehave loco cit. 
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Ifølge 

Th. S 18, 

o er en sansekategori 

og Ax. SU l, er det hermed også sagt, at O ikke er kompakt. 

Vi vil nu forsøge at udtrykke påstanden om, at ingen ikke

tom sansekategori er kompakt, som et axiorn i de samme simple 

termer, som hidtil er anvendt i axiomerne. 

At en sansekategori (som del rum) ikke er kompakt, betyder 

som sagt, at der eksisterer en "afsluttet" filterbasis i 

sansekategorien med "tom" fællesmængde. 

At fællesmængden af alle mængderne i den "afsluttede" fil

terbasis er "tom", er den samme SOffi I at foreningsmængden af 

de "afsluttede" mængders "komplementer" er lig med hele san

sekategorien, at de altså overdækker den. 

At de "afsluttede" mængder i filterbasen udgør en filterba

sis, betyder, at ingen fællesmængde af et endeligt antal af 

de "afsluttede" mængder er "tom", hvilket er det samme som, 

at ingen foreningsmængde af et endeligt antal af de "afslut

tede" mængders "komplementer" er lig med hele sansekategori

en eller overdækker den. 

"Komplementerne" til de "afsluttede" mængder er åbne mæng

der, dvs. sansekategorier. 

vi kan altså nu formulere påstanden om de ikke-tomme sanse

kategoriers ikke-kompakthed således: 

Ax.S32": 

For enhver ikke-tom sansekategori i O" eksisterer der en 

mængde sansekategorier, hvis foreningsmængde er lig med 
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den ikke-tomme sansekategori, men hvor det ikke for no

get endeligt antal af disse sansekategorier gælder, at 

deres foreningsmængde er lig med den ikke-tomme sanse

kategori. 102 ) 

Det ses umiddelbart, at Ax. S Il' I kan afledes afAx. S 32" 

og altså nu bliver 

Th.Slili: 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Bevis: 

Ax. S 32'1, 

Derimod fØlger 

Ax. SU 1: 

I universet af genstande D er der mere end en genstand 

ikke afAx. S 32' I, da det ikke af Ax. S 32' I fremgår, at 

der overhovedet eksisterer en ikke-tom sansekategori. 

Vi står altså igen med fem axiomer for sansekategorierne, 

S 3, 5, 7 og 32 11 
I og ialt som hidtil nemlig 

med 11 

Ax. SU l, Ax. 

axiomer. 103 ) 

102) 32" . . 'l 11 . Ax. S er en generallserlng tl a e sansekategor1er af 
påstanden om målekategoriernes ikke-kompakthed, der igen var 
en afledning fra påstanden ovenfor om, at "en målekategori 
defineret ved et åbent interval på måltallenes akse indehol
der ingen genstand med størst eller mindst måltal". 

Men denne påstand om måltallenes fordeling følger ikke selv 
afAx. S 32 11

, der altså for målekategoriernes vedkommende 
blot er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for 
påstanden om måltallenes fordeling. 

103) Det bevises i appendixet, at axiomsættet er logisk uafhæn
gigt. 

forts. 
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Samtlige hidtil afledte theoremer kan også afledes af det 

nye axiomsæt, som jo blot er en konkretisering af det hidtil 

opstillede. 

Specielt ses det, at 

Th. SD 23 (globalitetstheorem): 

Enhver sansekategori S i O, der indeholder en ikke-tom 

delmængde af en udvalgskategori i O, definerer et del

rum, hvor alle "sansekategorierne" i S også er sanseka

tegorier i O, og hvor alle "udvalgskategorierne" i S 

også er udvalgskategorier i O, og hvor alle de 11 axio

roer for sanse- og udvalgskategorierne i O også gælder 

for Usansetl- og "udvalgskategorierne" i S, 

også er opfyldt for det nye axiomsæt. 104 ) 

Ligesom for det hidtil opstillede axiorosæt har det heller 

ikke for det nye axiomsæt været muligt at afgøre, om der 

findes en konkretisering afaxiomsættet, så at rummet af 

afgørbare kategorier i O bliver diskret. 

Note 103) fortsat 

104) 

Ligeledes bevises det, at 11Ax. S 19' l" er logisk uafhængig af 
det nye axiomsæt. 

Hvis vi i stedet for Ax. S 32 1 ' havde valgt "Ax. S 19' I", 
altså påstået. at O var sammenhængende, ville vi ikke have 
kunnet opretholde denne globalitet, da enhver åben mængde 
(sansekategori) jo ikke kan være sammenhængende i et Haus
dorff-rum. 
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SANSEKATEGORIER OG UDVALGSKATEGORIER I DEN EKSAKTE NATURER

KENDELSE 

Vi vil nu vende tilbage til den undersØgelse af forholdet 

mellem en enkeltgenstand og kategorierne, som vi forlod i 

slutningen af afsnittet om "afgørbarhedens logik!!, idet vi 

nu blandt sansekategorierne især ser på målekategorierne, 

som er indført i det foregående afsnit om "sansning og må

ling". 

Lad os som eksempel tage en genstand, som har en vægt, 

f.eks. 8 gram, og således igen benytte vejning som eksempel 

på måling. 

I afsnittet om "afgørbarhedens logik It beskrev vi en gen

stands kategoriale bestemmelser i O og opdelte dem i S for

skellige bestemmelser. 

Vi vil nu følge den samme opdeling, men først og fremmest 

med henblik på genstandens bestemmelser i relation til måle

kategorierne i delrummet defineret ved de genstande, der har 

en vægt, og som afbildes på måltallet for denne vægt ind i 

de reelle tals akse. IOS ) 

1. Ufuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

105) 

Den betragtede genstand afbildes i punktet 8 eller på 

måltallet 8 på de reelle tals akse. 

Den er altså indeholdt i en målekategori som f.eks. de

fineret ved måleintervallet 7 < x < 9. 

vi vil ligesom i forrige afsnit benytte gåseøjne om de topo
logiske termer, der har en særlig betydning i delrummet i 
forhold til rummet defineret ved O. 
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Ifølge vores tidligere antagelse om måltallenes forde

ling: 

En målekategori defineret ved et åbent interval på 

måltallenes akse indeholder ingen genstande med 

størst eller mindst måltal, 

kan 8 imidlertid hverken være det største eller det 

mindste måltal i intervallet. Der må altså eksistere 

genstande i målekategorien med større og med mindre 

måltal end 8, f.eks. 8,5 og 7,5. Altså definerer 7,5 

< x < 8,5 en målekategori forskellig fra den første, 

som også indeholder genstanden, osv. Genstanden er alt

så indeholdt i uendeligt mange forskellige målekatego

rier, der ikke blot indeholder uendeligt mange andre 

genstande, men endda genstande med uendeligt mange for

skellige måltal. 

For enhver målekategori defineret ved et måleinterval, 

der indeholder genstanden, gælder det altså, at den 

hverken bestemmer genstanden eller dens måltal entydigt. 

2. Ufuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

For en vilkårlig anden genstand end den betragtede, kan 

det ifølge Ax. S 5 afgøres sensorisk, at den er for

skellig fra den betragtede genstand. 

Vi har dog ikke hidtil udelukket, at to genstande kan 

veje det samme. vi kan derfor heller ikke udelukke, at 

de begge afbildes i punktet 8 på aksen for vægte. 

Lad os imidlertid se på en genstand med en vægt for

skellig fra 8 gram, f.eks. 9 gram. De to genstande af

bildes altså i henholdsvis punkterne 8 og 9 på aksen. 

Da de reelle tals akse er et Hausdorff-rum, eksisterer 

der nu to adskilte åbne intervaller på aksen, der inde

holder henholdsvis punkterne 8 og 9. 
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Altså eksisterer der også to adskilte målekategorier 

defineret ved måleintervaller på aksen for vægte, som 

indeholder hver sin af de to betragtede genstande, for

udsat at genstandenes vægt er forskellig. 

3. Fuldstændig, positiv sensorisk bestemmelse 

Som nævnt under den ufuldstændige, positive bestemmelse 

ovenfor er den betragtede genstand indeholdt i uende

ligt mange forskellige målekategorier defineret ved må

leintervaller på aksen for vægte. 

Ethvert af disse måle intervaller er et åbent interval 

på de reelle tals akse, der indeholder punktet 8. 

Ifølge det, der er nævnt ovenfor under den ufuldstændi

ge, negative sensoriske bestemmelse, er fællesmængden 

af alle de måleintervaller, der indeholder punktet 8, 

netop punktet 8 selv; og fællesmængden af de målekate

gorier, der indeholder den betragtede genstand, og som 

defineres ved måleintervallerne, er netop mængden af 

genstande med måltallet 8. 

Som sagt tidligere har vi ikke udelukket, at der eksi

sterer flere genstande med et bestemt måltal, heller 

ikke at der eksisterer uendeligt mange. Men vi har ude

lukket, at denne mængde udgør en sansekategori eller 

indeholder en sansekategori som delmængde, jfr. "grund

påstanden om måltallenes fordeling". 

Mængden af målekategorier defineret ved måleintervaller 

på aksen for vægte, der indeholder den betragtede gen

stand, bestemmer altså dens måltal entydigt. 

Vi har derimod ikke forudsat, at denne mængde af måle

kategorier bestemmer selve genstanden entydigt. 
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4. Fuldstændig, negativ sensorisk bestemmelse 

Komplementet til den betragtede genstand er en sanse

kategori. Altså er genstanden en afsluttet mængde i 
106) • O. Dermed er genstanden ogsa en Uafsluttet" mængde 

i delrummet defineret ved de genstande i Uf der har en 

vægt, og som afbildes på måltallet for vægten ind i de 

reelle tals akse. 

"Komplementet" i delrummet til den betragtede genstand 

er en sansekategori, men ikke en målekategori defineret 

ved et interval på aksen for vægte, medmindre der ikke 

eksisterer andre genstande med vægten 8 gram. Det har 

vi som sagt ikke antaget. 

I delrummet definerer foreningsmængden af måleinterval

lerne x < 8 og 8 < x en målekategori, hvis "komplement tt 

netop er mængden af genstande med måltallet 8. 

I delrummet er mængden af genstande med måltallet 8 

altså "afsluttet". 

Hvis denne mængde er endelig, er den også afsluttet i 

O. Mængden vil ligeledes være afsluttet i 0, hvis den 

mængde, der definerer delrummet, selv er afsluttet i O. 

Ingen af delene har vi imidlertid forudsat. 

Altså må vi konkludere, at genstandens måltal er defi

neret entydigt ved "komplementet" til en målekategori i 

delrummet defineret ved mængden af de genstande, der 

har en vægt, men at måltallet ikke nødvendigvis er de

fineret ved komplementet til en sansekategori i O. 

1.06) Vedrørende definitionen af afsluttethed i O og i delrum se 
note i afsnittet om Hsansning og måling". 
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Ifølge "grundpåstanden om måltallenes fordeling" må en

hver sansekategori, der indeholder en genstand med mål

tal 8, også indeholde såvel genstande med måltal større 

end 8 som genstande med måltal mindre end 8. 

For mængden af genstande med måltal 8 gælder det altså, 

at dens "komplement" i delrummet er foreningsmængden af 

de to adskilte målekategorier defineret ved interval

lerne x < 8 og 8 < X, samtidig med, at det for enhver 

sansekategori, der indeholder en genstand fra mængden, 

gælder, at den også indeholder genstande fra begge de 

to målekategorier. 

Det er det samme som at sige, at mængden af genstande 

med måltal 8 i delrummet er en "rand" til såvel måleka

tegorien defineret ved måleintervallet x < 8 som til 

målekategorien defineret ved måleintervallet 8 < x. 107 ) 

I en tidligere note til afsnittet om "afgørbarhedens 10gikU 
definerede vi begreberne omegn, afsluttet mængde og afsluttet 
omegn i et topologisk rum-.--

I en note i afsnittet om "sansning og måling" definerede vi 
dernæst Uafsluttet" mængde i et del rum i et topologisk rum. 

Desuden definerede vi i afsnittet om 1!sansning og måling" be
greberne filterbasis og afsluttet filterbasis. 

For at definere begrebet rand, som netop er benyttet, vil vi 
nu yderligere indføre et par begreber fra den matematiske 
teori for topologiske rum (se f.eks. H. Tornehave loco 
cit.) . 

Lad A være en vilkårlig mængde i et topologisk rum. 

Et punkt i A kaldes nu et indre punkt i A, såfremt A er en 
omegn til punktet. 

Tilsvarende kaldes et punkt for et ydre punkt for A, hvis A's 
komplement er en omegn til punktet. 

Endelig kaldes et punkt for et randpunkt for A, hvis det 
hverken er et indre punkt i A eller et ydre punkt for A, el
ler med andre ord, hvis enhver omegn til punktet både inde
holder punkter fra A og fra A's komplement. 

forts. 
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Bestemmelserne i punkterne 2., 3. og 4. er alle konsekvenser 

af, at måleintervallerne på de reelle tals akse er organise

ret som et Hausdorff-rum. 

Note 107) fortsat 

Mængden af indre punkter kaldes for det indre af A eller A's 
indre; mængden af ydre punkter kaldes det ydre af A eller A's 
ydre; og mængden af randpunkter kaldes randen af A eller A's 
rand. 

Det ses let, at A's indre er foreningsmængden af alle åbne 
mængder i A, og at A's ydre er foreningsmængden af alle åbne 
mængder i A's komplement. Altså er både A's indre og A's ydre 
åbne mængder. A's rand er komplementet til foreningsmængden-
af A's indre og A's ydre og er altså selv afsluttet. Randen 
for en mængde. der både er åben og afsluttet, er tom. 

A's rand er også rand til A's komplement. 

Et punkt kaldes et kontaktpunkt for en vilkårlig mængde A i 
et topologisk rum, hvis enhver omegn af punktet indeholder 
punkter af A. 

Mængden af kontaktpunkter for A kaldes afslutningen af A el
ler A's afslutning. 

Det følger direkte af definitionen, at A's afslutning er kom
plementet til A's ydre. Altså er A's afslutning en afsluttet 
mængde. Da A's ydre er foreningsmængden af alle de åbne mæng
der i A's komplement, må A's afslutning være fællesmængden af 
alle afsluttede mængder, der indeholder A. 

Det ses let, at A's afslutning er foreningsmængden af A's in
dre og A's rand og ligeledes foreningsmængden af A og A's 
rand. 

Det ses også, at en mængde er åben, hvis og kun hvis den er 
lig med sit indre, og at en mængde er afsluttet, hvis og kun 
hvis den er lig med sin afslutning. 

Hvis et punkt er kontaktpunkt for A, men ikke for A's komple
ment, tilhører det A's indre. Hvis punktet er kontaktpunkt 
for A's komplement, men ikke for A, tilhører det A's ydre. 
Hvis det er kontaktpunkt for både A og A's komplement, tilhØ
rer det deres rand. 

Disse definitioner og sætninger gælder for ethvert topologisk 
rum. 

forts. 
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Ligesom i noten til de tilsvarende bestemmelser i afsnittet 

om "afgØrbarhedens logik" kan vi sanunenfatte besterrunelserne 

i 2., 3. og 4. til fin. 

Note 107) fortsat 

Lad nu det topologiske rum være et Hausdorff-rum, som f.eks. 
rummet af sansekategorier. 

I en note til afsnittet om tlafgørbarhedens logik" påviste vi, 
at i et Hausdorff-rum er ethvert punkt lig med fællesmængden 
af sine afsluttede omegne. 

Mængden af afsluttede omegne til et punkt udgØr en f11terba
sis, da fællesmængden af to afsluttede omegne selv er en af
sluttet omegn, og da ingen omegn er tom. Punktet er selv lig 
med f11terbasens fællesmængde. 

Lad os nu specielt se på en mængde A, der ikke er afsluttet. 

A har altså et kontaktpunkt. der ikke er med i A, men som er 
et randpunkt for A. 

Den afsluttede filterbasis, der defineres ved randpunktets 
afsluttede omegne, definerer nu også en "afsluttet" filterba
sis i delrummet defineret ved A. Enhver omegn til randpunktet 
indeholder jo punkter fra A og er altså "ikke-tomll i delrum
met. 

Men fællesmængden af alle de Uafsluttede" mængder i filter
basen er "tom" i delrunnnet. Altså er A ikke kompakt. 

Omvendt er en kompakt mængde altså afsluttet og indeholder 
derfor hele sin rand. 

Man kan derimod ikke slutte omvendt. at en afsluttet mængde i 
et Hausdorff-rum er kompakt. eller at en ikke-kompakt mængde 
ikke er afsluttet. 

Det omtalte randpunkt for A er samtidig kontaktpunkt for en
hver mængde i filterbasen. Et sådant punkt kaldes et kontakt
punkt til filterbasen. 

Det ses, at punktet også er kontaktpunkt til den filterbasis. 
der defineres ved fællesmængderne med A. Kontaktpunktet er 
samtidig det eneste kontaktpunkt for filterbaserne. 

At et punkt er kontaktpunkt for en mængde. er det sannne som, 
at det er med i mængdens afslutning. At en filterbasis har et 
kontaktpunkt , er derfor det sarmne som, at den afsluttede fil
terbasis, der defineres ved mængdernes afslutninger. har en 
ikke-tom fællesmængde. 

forts. 
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Som allerede nævnt i den pågældende note er en genstands

mængde en omegn til en genstand, hvis der findes en sanseka

tegori, som indeholder genstanden, og som er en delmængde af 

genstandsmængden. 

Lad M være en delmængde af O. Vi kalder nu en delmængde ro af 

M for en "omegn" til en genstand, som er med i delrurruuet de

fineret ved M, hvis ro er fællesmængde af M og en omegn til 

genstanden i O. 

Hvis del rummet defineres ved en sansekategori i O som i de 

tilfælde, vi betragter i dette afsnit, gælder det desuden, 

at en "omegn" til en genstand i delrummet også er en omegn i 

O til genstanden. vi undlader derfor gåseøjnene, når vi 

fremover omtaler omegne i sådanne delrum. 

I det topologiske rum, der defineres af måleintervallerne på 

den reelle talakse, er f.eks. ethvert lukket interval 

(f.eks. 7,5 < x < 8,5) således en afsluttet omegn til et

hvert af punkterne i det tilsvarende åbne interval (i ek

semplet: 7,5 < x < 8,5), men er ikke en omegn til endepunk
terne (i eksemplet: 7,5 og 8,5) ,108) 

Lad os nu igen se på delrummet defineret ved de genstande, 

der har en vægt, og som afbildes på deres måltal ind i de 

Note 107) fortsat 

108) 

Altså kan vi konkludere, at en mængde A i et Hausdorff-rum er 
kompakt, hvis og kun hvis enhver filterbasis i delrummet de
fineret ved A har mindst et kontaktpunkt i A. 

log med Ax. S 32 11 har vi altså hævdet, at der på enhver ik
ke-tom sansekategori i U kan defineres en filterbasis, som 
ikke har noget kantaktpunkt i sansekategarien. 

Intervaller som ~ < x < 8,5 eller 7,5 < x < 00 eller ~ < x 
< 00 er agsA afsluttede omegne. Intervallet ~ < x < 00 er bAde 
åbent og afsluttet. 
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reelle tals akse; og lad os se på et lukket interval, der på 

de reelle tals akse er en afsluttet omegn til punktet 8, 

f.eks. 7,5 ~ x ~ 8,5. 

Originalmængden til dette lukkede 

af genstande med måltal 

nu en "afsluttet" omegn 

7,5 

til 

eller 

interval, nemlig mængden 

8,5 eller derimellem, er 

genstanden med mål tal' 8. 

Fællesmængden af alle sådanne "afsluttede" omegne til den 

betragtede genstand med måltal 8, defineret ved lukkede in

tervaller på måltallenes akse, er netop lig med mængden af 

genstande med måltal 8. 

Hvis hertil føjes, at mængden af genstande med måltal 8 ikke 

indeholder nogen ikke-tom sansekategori (jfr. "grundpåstan

den om måltallenes fordeling"), har vi igen sammenfattet be

stemmelserne 2., 3. og 4. 

Det ses umiddelbart, at fællesmængden af to "afsluttede" om

egne til en genstand med måltal 8, defineret ved lukkede in

tervaller på måltallenes akse, selv er en sådan "afsluttet" 

omegn til genstanden. Da desuden ingen af omegnene er tomme, 

er mængden af sådanne "afsluttede" omegne til en genstand, 

defineret ved lukkede intervaller på måltallenes akse, altså 

en "afsluttet" filterbasis. 

I dette tilfælde er filterbasens fællesmængde ikke tom. 

Den "afsluttede" filterbasis definerer i dette tilfælde en

tydigt mængden af genstande med måltal 8, som netop er fæl

lesmængden af alle mængderne i den "afsluttede!! filterba
sis ,109) 

109) Mængden af genstande med måltal 8 er en tlrand" til målekate
gorien defineret ved måleintervallet x < 8. Denne "rand" er 
netop den del af målekategoriens rand i 0, som er med i del
rummet. 

forts. 



- 472 -

Lad os nu antaget at' der findes et reelt tal på måltallenes 

akse, f.eks. O (nul), for hvilket det gælder, at der ikke 

findes nogen genstand med det pågældende måltal, men hvor 

det på den anden side gælder, at enhver omegn til tallet på 

måltallenes akse indeholder måltal for genstande. IIO ) 

Originalmængden til ethvert lukket interval, der er en omegn 

tilO, er derfor en "afsluttet", ikke-tom mængde i delrununet 

defineret ved mængden af genstande med en vægt. Mængden af 

alle sådanne originalmængder er en "afsluttet" filterbasis i 

delrummet. 

Note 109) fortsat 

110) 

tlRanden" er samtidig den del af randen i O til foreningsmæng
den af målekategorierne defineret ved måleintervallerne x < 8 
og 8 < x. som er med idelrummet. 

Hvis vi blot går ud fra, at der findes et tal r på de reelle 
tals akse, som ikke er et måltal (f.eks. et negativt tal). 
kan det bevises, at der også eksisterer et tal med de antagne 
karakteristika (f.eks. tallet O): 

Lad nu A være mængden af måltal for genstande på den reelle 
talakse. Vi har tidligere påstået. at A ikke er tom. 

Et tal med de nævnte karakteristika vil ikke være med i A, 
men vil være et kontaktpunkt for A; jfr. definitionen af kon
taktpunkt i en tidligere note. 

Hvis et sådant tal ikke eksisterer, vil det sige, at A inde
holder alle sine kontaktpunkter og altså er afsluttet. Altså 
er A's komplement åbent og dermed en foreningsmængde af åbne 
intervaller. 

Et af disse intervaller må indeholde tallet r, som ikke er 
måltal for nogen genstand. Dette åbne interval må have et re
elt endepunkt k. som er måltal for en genstand, da vi ved, at 
A ikke er tom. 

Vi kan nu definere et måleinterval, hvis ene endepunkt er r, 
og som indeholder k. Altså er k det største eller det mindste 
måltal i et måleinterval, hvilket er i strid med vores 
"grundpåstand om måltallenes fordeling". 

Altså må der findes et tal med de nævnte karakteristika. 
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Fællesmængden af alle mængderne i filterbasen er imidlertid 

tom. 

Delrummet er altså ikke-kompakt, jfr. Ax. S 32' I. 

Der er nu fØlgende muligheder: 

l. Den "afsluttede" filterbasis i delrummet er ikke af

sluttet i U. 

111) 

Dette forudsætter, at delrummet (dvs. dets underliggen

de mængde) ikke er afsluttet i O. 

Der findes altså mængder i filterbasen, som ikke er af

sluttet i O. 

Vi kan nu for enhver mængde i filterbasen definere dens 

afslutning i O, som er fællesmængden af alle de afslut
tede mængder i O, der indeholder mængden. III) 

Mængden af afslutninger af mængderne i filterbasen er 

selv en afsluttet filterbasis i O, hvis indskrænkning 

til delrummet (dvs. fællesmængder med delrummets defi

nerende eller underliggende mængde) netop er den "af

sluttede" filterbasis idelrummet. 

Der er nu igen to muligheder: 

la) Den afsluttede filterbasis i O har en ikke-tom 

fællesmængde. 

Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis delrummets 

afslutning i O er kompakt. 

I en tidligere note er en mængdes afslutning defineret mere 
fundamentalt ud fra begrebet kontaktpunkt. 
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I tilfælde la) har delrummet altså en Hgrænse", en 

"kant" eller et "stykke rand" i O, som ikke selv 

er med i delrummet, nemlig fællesmængden i den af

sluttede filterbasis. 112 ) 

lb) Den afsluttede filterbasis i U har tom fællesmæng

de. 

2. Den "afsluttede" filterbasis i delrummet er også af

sluttet i O. 

Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis den mængde, der 

definerer delrummet, selv er afsluttet i O. 

I tilfælde 2) vil den afsluttede filterbasis i O altså 

ganske som i tilfælde lb) have tom fællesmængde. 113 ) 

Både tilfælde lb) og tilfælde 2) betyder, at delrummets 

afslutning (dvs. afslutningen af delrummets underlig

gende mængde) i O ikke er kompakt, og forudsætter i Øv

rigt, at O ikke er kompakt, hvilket jo er opfyldt ifØl

ge Ax. S 32". 

Hverken i tilfælde Ib) eller 2) definerer filterbasen 

altså en "grænse" eller et stykke rand i O, således som 

i tilfælde la). 

I tilfælde la} definerede filterbasen i delrumrnet på entydig 

måde en flrand", som lå uden for delrwnmet selv, men som var 

reelt eller virkeligt eksisterende ved at være med i O. 

112) 
Denne fællesmængde er netop den "afsluttede" filterbasis' 
kontaktpunkter i O. 

Den udgør alts~ et stykke af delrummets rand i O, nemlig det 
stykke, der defineres entydigt ved den pågældende filterbasis. 

113) I begge tilfælde har den Hafsluttede H filterbasis ingen kon
taktpunkter i O. 
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Hvis der uden for delrummet eksisterede genstande med vægten 

O, ville det være nærliggende at påstå, at det var disse 

genstande, der på denne måde blev defineret entydigt af fil

ter basen idelrummet. 

Hvis der eksisterede sådanne genstande, ville det imidlertid 

være rimeligt at medtage dem i delrummet. Vi har dog netop i 

vores eksempel antaget, at der ikke eksisterede sådanne gen

stande idelrummet. 

Tilfælde la) er derfor urealistisk i forhold til vore øvrige 

antagelser. 

Tilfælde Ib) og 2) forekommer mere realistiske. Forskellen 

mellem de to tilfælde består i, at det i tilfælde lb) anta

ges, at delrummets underliggende mængde, altså mængden af 
genstande med vægt, ikke er afsluttet i O, hvorimod tilfælde 

2) medtager den mulighed, at den pågældende mængde er både 

åben og afsluttet. 

Det sidste vil være tilfældet, hvis det også for genstande, 

der ikke har en vægt, kan afgøres, at de ikke har det, el

ler, hvis f.eks. mængden af genstande med en vægt er lig med 

O. 

Vi har i eksemplet antaget, at der ikke eksisterede genstan

de med vægt O. Hvis der eksisterede en sådan genstand, ville 

mængden af sådanne genstande blive entydigt bestemt som en 

"rand" af filterbaserne i tilfælde lb) og 2) helt på samme 

måde, som mængden af genstande med måltal 8 blev entydigt 

bestemt som en "rand" af de tilsvarende filterbaser. 

Vi tillader os derfor i tilfælde lb) og 2) at sige, at fi1-

terbaserne entydigt definerer en imaginær eller ideel rand, 

som altså i vores tilfælde er en tænkt eller "konstrueret tl 

mængde af genstande med måltal O, som er "rand" til måleka

tegorien defineret ved måleintervallet O < x. 
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En række velkendte "idealisationer" i fysikken, som f.eks. 

"det matematiske pendul ti eller "den ideale gas" kan på denne 

måde defineres entydigt som "grænser" eller "rande" til de 

virkelige penduler og de virkelige luftarter. 

Faktisk kan alle fysikkens "modeller" betragtes som sådanne 

ideelle rande til virkelighedens fysiske systemer. 

Efter denne diskussion af en genstands bestemmelser i rela

tion til målekategorierne i rummet af sansekategorier (be

stemmelserne 1.- 4.) mangler vi nu kun dens bestemmelse i 

relation til udvalgskategorierne, nemlig 

5. Fuldstændig, positiv påpegende bestemmelse 

vi har allerede fastslået, at der findes genstande i Uf 

der er udvalgskategorier, jfr. 

Th. U 11, 

Der findes en udvalgskategori i O, der indeholder 

netop en genstand. 

Vi går imidlertid også ud fra, at der blandt disse gen

stande er nogle, der har en vægt, ligesom de genstande, 

vi har brugt som eksempler ovenfor, således at de altså 

på en gang kan identificeres ved konkret påpegning og 

kan bestemmes ved deres tilhØrsforhold til målekatego

rier. 

vi vil dog ikke gå ud fra, at der blandt de genstande, 

der er udvalgskategorier, nØdvendigvis findes genstande 

repræsenterende ethvert måltal, som er repræsenteret i 

O. 

Vi antager altså, at delrummet defineret ved mængden af 

genstande med en vægt indeholder ikke-tomme udvalgska-
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tegorier, hvilket igen ifØlge Th. SU 23 (globalitets

theorem) vil sige, at samtlige 11 axiomer i det nye ax

iomsæt for sanse- og udvalgskategorierne gælder for 

delrummet. 

Den samme antagelse vil vi gøre for ethvert delrum, der 

defineres ved en akse for måltal. 

Lad os nu forsøge at sammenfatte en genstands forhold til 

kategorierne, således som det er blevet illustreret ovenfor 

med en genstand med en bestemt vægt som eksempel. 

Vi har allerede i slutningen af afsnittet om ltafgØrbarhedens 

logik" forklaret, hvorledes "en.enkeltgenstand kan bestemmes 

positivt og negativt med sensorisk afgØrbare kategorier 

(sansekategorier), blot ikke fuldstændigt eller entydigt (l. 

og 2.) I og at en enkeltgenstand kan bestemmes positivt eller 

negativt fuldstændigt eller entydigt, men ikke afgØrbart med 

sensoriske kriterier (3. og 4.) ••• 

Først i det tilfælde, hvor enkeltgenstanden er en udvalgska

tegori, overvindes den modsætning mellem entydighed og af

gØrbarhed, som kom til udtryk i enkeltgenstandens sensoriske 

bestemmelser (l. - 4.) ... 

I dette tilfælde er enkeltgenstanden bestemt både afgørbart 

og entydigt. 

Det ses, at i det Øjeblik en enkeltgenstand kan fastholdes 

og bestemmes i sin identitet med sig selv, altså som ud

valgskategori (5.), er den samtidig fastholdt i sine entydi

ge sensoriske bestemmelser (3. og 4.), selvom disse ikke er 

afgørbare. 

Muligheden for et begreb om genstanden som en syntese af al

le sine bestemmelser (l. - 5.) er dermed til stede, og sam-
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tidig muligheden for et begreb om entydige, men ikke afgør

bare bestemmelser, altså objektive bestemmelser (3. og 4.), 

der overskrider det sanseligt-praktisk afgørbare (l., 2. og 

5.) . 

Dette er udgangspunktet for den eksakte begribelse af gen

standene, som først viser sig i den eksperimentelle natur

erkendelse . II 

Der er i disse bestemmelser af den enkelte genstand i for

hold til kategorierne et modsætnings- eller spændingsforhold 

mellem genstandens praktisk afgørbare bestemmelser, nemlig 

på den ene side de sensorisk afgørbare bestemmelser (l. og 

2.), som ikke er entydige, og så den påpegende bestemmelse 

(5.), som er entydig. 

Dette svarer til den grundlæggende klØft mellem sansekatego

rier og udvalgskategorier. 

Denne modsætning ophæves i første omgang gennem de ,fuldstæn

dige, positive og negative bestemmelser (3. og 4.), der er 

entydige ligesom den påpegende bestemmelse (5.), men som til 

gengæld er ikke-afgørbare og derved igen i modsætning til de 

praktisk afgørbare bestemmelser (l., 2. og 5.). 

Altså en ny modsætning mellem eksistens og praktisk bestem

melse. 

I forhold hertil betegner målingen en logisk revolution. 

Ganske vist udviser genstandenes bestemmelser i forhold til 

målekategorierne i første instans de s'amme almene træk og 

dermed de samme modsætninger som genstandenes bestemmelser i 

forhold til sansekategorierne i almindelighed. Dog er der 

den indskrænkning i de entydige bestemmelser, at det nu ikke 

er den enkelte genstand, der bestemmes, men en mængde af 

genstande med samme måltal. 
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Det afgørende nye ved målingen i logisk hens,eende l14 ) er i

midlertid, at der ved målingen sker en afbildning af virke

lighedens kategorier ind i en mangfoldighed, der selv er or

ganiseret som et rum, hvor de modsigelser, vi netop har 

nævnt, i en vis forstand er ophævet. 

Det drejer sig om matematiske mangfoldigheder som f.eks. 

mængden af reelle tal, som vi har henvist til i de seneste 

afsnit. 

For de reelle tal er identiteten mellem det enkelte tal på 

den ene side og mængden af intervaller, som indeholder det 

eller ikke indeholder det, på den anden side sat på begreb. 

For de reelle tal er der hermed udviklet et præcist begreb 

om konvergens, om interpolation og ekstrapolation, om uende

lige tilnærmelser og grænseovergange etc. 

Ved at målingen forstås som afbildning på de reelle tals ak

se, forstås også identiteten mellem på den ene side den 

praktiske måling som en principielt uafsluttelig klassifika

tion i afgØrbare kategorier og på den anden side målingen 

som en uendelig tilnærmelse til en eksakt "teoretisk" værdi, 

der "overskrider" den praktiske bestemmelse. 

Det er ikke noget tilfælde, at det netop er i renæssancen, 

hvor eksperimentet vinder indpas i naturvidenskaben, at der 

sker en begyndende afklaring af de ovennævnte forhold i ma

tematikken. Netop eksperimentet betegner en entydig, aktiv 

fastholden af enkelttilfældet i mangfoldigheden af dets e

genskaber til forskel fra den passivt klassificerende natur

videnskab. 

114) Målingens fundamentale betydning som afbildning af naturens 
objektive lovmæssigheder går naturligvis videre end det her 
fremhævede logiske aspekt. 
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I eksperimentet viser modsætningen og enheden sig mellem en
tydighed og afgØrbarhed i forholdet mellem den entydigt 

fastholdte entitet og de ikke-entydige praktiske måleopera

tioner og fremtvinger den syntese i den matematiske beskri

velse, der ophæver modsætningen, nemlig den eksakte bestem

melse. 

Med den eksakte bestemmelse er også en beskrivelse af en

kelttilfældet i sin forandring mulig og dermed en afdækning 

af forandringens lovmæssighed eller invarians. 

Afsluttende må det erindres, at forholdet mellem enkeltgen

standen og kategorierne i dette kapitel stadigvæk kun be

skrives gennem kategoriernes ekstensioner eller omfang. 

Sådanne egenskaber ved kategorierne, som har at gøre med de 

logiske operationer konjunktion, disjunktion og negation 

samt med kategoriernes entydighed og deres afgØrbarhed i re

lation til sensoriske kriterier og til påpegende identifika

tion, får vi på denne måde et præcist billede af. 

Men kategoriernes intensioner, deres indhold, som har at gø

re med, hvilke egenskaber ved genstandene der definerer ka

tegorierne, bliver ikke fremstillet ved de her anvendte me

toder. 

Alligevel er vores metode altså tilstrækkelig til at beskri

ve den almene struktur i menneskenes praktisk-sanselige gen

standsvirksomhed, som vi har villet fremstille i dette kapi

tel. 

I relation til problemstillingen i forrige kapitel, i af

snittet "Naturtilegnelsen og den videnskabelige erkendelse", 

vil vi nu til sidst fremhæve, hvorledes vores metode er i 

stand til på præcis måde at beskrive naturens diskrete lov-
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mæssighedsstruktur, som en struktur af idealisationer, skØnt 

idealisationerne selv er "ekstensionsløse" i det univers af 

konkrete enkeltgenstande, som metoden er forankret i. 

Vi viste ovenfor, hvordan en mængde af delmængder i univer

set af genstande, som udgjorde en filterbasls, kunne define

re en Itideel rand" til en delmængde i dette univers på samme 

måde, som en mængde af genstande med et bestemt måltal blev 

defineret ved syntese af de sensoriske bestemmelser (l. -

4.) i relation til målekategorierne. 

på denne måde kunne idealisationer som "det matematiske pen

dul" eller Uden ideale gas" defineres præcist som "ideelle 

rande" eller ikke-realiserbare grænsetilfælde i forhold til 

virkelighedens genstande. 

Værdien af disse idealisationer i fysikken er, at de er bil

leder af de invarianser mellem måltal, der er udtrykt i de 

fysiske love. En fysisk lov kan omsættes til en teoretisk 

model, der følger loven "rent", og som virkelighedens gen

stande eller ensembler af genstande "grænser op tilfl. 

Man kan altså tænke sig fysikkens love som sådanne ideelle 

rande, der afgrænser virkelighedens konkrete mangfoldigheder 

og samtidig rummer de lovmæssigheder eller invarianser, som 

disse mangfoldigheder udviser. lIS ) 

115) Det er formentlig en sådan forestilling, der også ligger bag 
Lenins karakteristik af lovmæssigheder i naturen som "Kno ten
linien von Mal3verhaltnissen" og "die Knotenlinien, der Uber
gang in eine andere Ebene der Naturerscheinungen", hvor disse 
"Ebene!l selv beskrives som sammenhængende områder karakteri
seret ved kontinuitet eller "Allrnahlichkeit tl

• 

Se Lenins noter til Hege1s logik i Werke. Bd. ~, hhv. s. 115,' 
193 og s. 113-116. 
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Forudsætningen for, at disse "ideelle rande" kunne define

res, var som sagt, at universet af· genstande ikke var kom

pakt. 

Man kunne nu gøre det tankeeksperiment at forestille sig al

le sådanne ideelle rande "materialiserede" eller eksisteren

de som konkrete mangfoldigheder i et "kompletteret U univers 

af genstande. 

For så vidt de ideelle rande repræsenterer forskellige idea

lisationer, modeller eller lovmæssigheder, må man antage, at 

de udgØr en diskret struktur i det "kompletterede" univers, 

at de altså kan isoleres i hver sin sansekategori. 116 ) 

Hvis vi endvidere i forlængelse af det tidligere antagne går 

ud fra, at såvel universet af genstande som det "komplette

rede" univers af genstande har en tællelig (numerabel) ba

sis, ved vi, at enhver mængde adskilte åbne mængder er en 

tællelig mængde
l17

), hvoraf igen fØlger, at mængden af de 

ideelle rande repræsenterende lovmæssigheder må være tælle

lig. 

Det forekommer i øvrigt at være en rimelig antagelse, hvis 

vi forestiller os, at alle lovmæssigheder i princippet kan 

formuleres sprogligt. 

116) Jfr. die Wirklichkeit [ist] nicht dureh ein kontinuerli-

117) 

ches Ineinanderflie(3en der Dinge, Systeme usw. gekennzeieh
net, sondern ein nach MaBverhaltnissen von Qualitaten diskret 
strukturiertes System, ... t!. Se artiklen "Ma(3" i G. Klaus & 
M. Buhr (red.): Philosophisches Horterbueh 8., berichtigte 
Auflage. Berlin (DDR): das europåische bueh, 1972, side 677. 

Med "diskret struktur lt tænkes der ovenfor på idealisationer
nes adskilthed i forhold til hinanden. ikke på deres "inter
ne" struktur. 

Hver af de åbne mængder indeholder nemlig en basiskategori i
følge definitionen på basis. Da endvidere de åbne mængder er 
adskilte, gælder det for enhver basiskategori i dem, at den 
ikke er indeholdt i andre af de adskilte åbne mængder. Da 
mængden af basiskategorier imidlertid er tællelig, er mængden 
af adskilte åbne mængder det altså også. 



- 483 -

Vi kan derfor godt tillade os at påstå, at de "ideelle ran

den udgør og afslører en diskret struktur i universet af 

genstande. 

Det ukompletterede" univers af genstande var som sagt et 

tankeeksperiment, en konstruktion, som skulle illustrere, 

hvad der kunne menes med, at idealisationerne og lovrnæssig

hederne udgjorde en diskret struktur af "ideelle rande" til 

mangfoldighederne i virkeligheden, og som skulle tjene til 

at undersøge påstandens implikationer. 

I virkelighedens mangfoldighed af konkrete genstande er ide

alisationerne tomme. Idealisationerne er altså ikke konkrete 

genstande eller genstandsmængder. 

Det betyder dog ikke, at de er rent subjektive fænomener. 

Tværtimod er idealisationerne ved at være entydigt forbundet 

med objektive strukturer i virkeligheden (filterbaser) ud

tryk for objektive træk ved virkeligheden, som kan tilegnes 

subjektivt i en ideal form. IIB ) 

118) Det er den b' kt' 'd l' o Je ~ve ~ ea .~smes fortjeneste at opdage disse 
objektive, ideale stØrrelser. 

Men det er samtidig den objektive idealismes afgørende fejl 
at betragte disse idealisadoner eller "ideer" ikke som af
ledte af og billeder af objektive strukturer i virkeligheden, 
men derimod som selvstændigt eksisterende og konkrete gen
stande, som eventuelt blot er anbragt i en mindre tilgænge
lig, "kompletterende" del af universet. 

Lidt allegorisk kan man sige, at der i den objektive idealis
me ligger en erkendelsesbestræbelse gående ud på at komplet
tere eller fuldkommengøre universet, at afslutte det med ide
elle genstande og gøre det kompakt for dernæst at lade de i
deelle genstande definere virkelighedens genstande som til
nærmelser til de ideelle (som hos Platon). 

Hvis universet af genstande virkelig var kompakt. ville en
hver filterbasis således have et kontaktpunkt i rummet. For 
enhver klasse af genstande i virkeligheden måtte der altså 
eksistere et kontaktpunkt, der var den mest fuldkomne gen
stand i den ene eller anden henseende. 

forts. 
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Vi har som tidligere sagt i afsnittet om "sansning og må

ling" valgt at tage den historiske udvikling af målingen for 

givet og med denne som udgangspunkt belyse forholdet til 

sansningen i almindelighed. 

Vi har derfor også fremstillet ideal isat ionerne i deres mest 

udviklede form. 

Vi så her, hvordan det var det fastholdte enkelttilfælde, 

altså den fuldstændige, positive påpegende bestemmelse (S.), 

der forenede afgØrbarhed og entydighed og derfor var forud

sætningen for syntesen af de sensoriske bestemmelser (l. -

4.), hvor afgørbarhed og entydighed ellers udelukkede hinan

den. 

Det var dernæst igen denne syntese af de sensoriske bestem

melser (l. - 4.), der muliggjorde den eksakte sensoriske be

stemmelse af måltal og dermed igen den præcise definition af 

idealisationer. Men idealisationerne er selv udelukket fra 

den fuldstændige, positive påpegende bestemmelse (S.) ved at 

være tomme i universet af genstande. 

I overensstemmelse med, hvad der blev hævdet i det foregåen

de kapitel, tillader vi os herudfra at slutte, at det fast

holdte enkelttilfælde også udviklingsmæssigt er en forudsæt

ning for idealisationerne og dermed for den subjektive til

egnelse af naturens lovmæssigheder som en objektiv diskret 

struktur i virkeligheden. 

På dette sted kan vi dog ikke gå ind i en nærmere redegørel

se for sansningens, målingens og naturerkendelsens udvik

lingshistorie. 

Note 118) fortsat 

Det såkaldte "ontologiske gudsbevis" er f.eks. opbygget efter 
dette skema, hvorefter guds eksistens bevises under henvis
ning til hans fuldkorrnnenhed. 



- 485 -

UDVALGSKATEGORIERNE OG DEN "MENNESKELIGE SANSot 

I dette kapitels indledning blev det nævnt, at den nærværen

de fremstilling skulle illustrere, hvorledes en formel be

skrivelse af den særlige "menneskelige sans" for det konkre

te betegnede et brud med en mekanistisk forståelse af menne

skets forbindelse til omverdenen. 

I kapitel II og III var det blevet fremhævet som et væsent

ligt træk ved en mekanistisk forståelse af mennesket, at 

menneskets forbindelser til omverdenen, som realiseres i den 

praktisk-sanselige virksomhed, blev reduceret til en "senso

risk" forbindelse, altså en forbindelse, som udtømmende -

eller i alt væsentligt - kunne beskrives i sensoriske kate

gorier, og som derefter kunne opløses i delprocesser adskilt 

af en sensorisk kontaktflade. 

I disse kapitler var det også blevet påvist, hvorledes de 

grundlæggende sensoriske kategorier på denne måde i sidste 

instans blev subjektive og arbitrære. 

Af kapitel IV fremgik det, at helt den samme kritik ikke 

kunne rejses over for Leontievs forståelse af menneskets 

forbindelse til omverdenen. 

Her var forbindelsen i første instans en praktisk-sanselig 

virksomhed, og derefter en sansning forstået som en genspej

ling afledt af og nødvendig for virksomheden. Sansningens 

grundlæggende kategorier var derfor afledt fra virksomheden 

og dermed ikke subjektive og arbitrære som i den mekanisti

ske forståelse af sansningen. 

Alligevel nåede Leontiev ikke frem til en forståelse af den 

særlige "menneskelige sans", dvs. den afgØrende kvalitative 

udvikling i menneskets praktisk-sanselige virksomhed, som er 

en almen forudsætning for den for mennesket særegne tileg-
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nelsesproces, som Leontiev korrekt fremhæver som menneskets 

væsentligste udviklingsprincip. 

Derved kommer han til at forstå denne tilegnelsesproces for 

snævert, nemlig alene som reproduktion af de menneskelige 

evner og færdigheder, og ikke som produktion, dvs. ikke som 

skabelse af det menneskelige fra det ikke-menneskelige. 

Der blev i kapitel IV argumenteret for, at denne særlige 

umenneskelige sansIl var en sans for det konkrete, eller for 

konkrete forbindelser, og at denne !lsans" ikke blot var det 

almene grundlag for tilegnelsesprocesserne, men også for den 

"ideelle" form, som er særegen for den menneskelige erken

delse, og som hænger nøje sammen med en "diskret" struktur i 

virksomheden. 

Der var derfor et dobbelt formål med det nærværende kapitels 

beskrivelse af den særlige "menneskelige sans tl
• 

For det fØrste skulle det påvises, at denne sans for det 

konkrete ikke kunne beskrives inden for rammerne af en meka

nistisk forståelse af forbindelsen mellem menneske og omver

den i rene "sensoriske" kategorier. 

For det andet skulle det påvises, at sansen for det konkrete 

betØd etableringen af en ny "diskret t! struktur i menneskets 

virksomhed. 

Det første formål med kapitlet, nemlig afvisningen af meka

nicismen, er blevet realiseret gennem påvisningen af, at 

selv efter at have beskrevet de sensoriske kategorier, san

sekategorierne, som ekstremt fint skelnede (Ax. S 5)119) 

119) Hermed har vi allerede overskredet mekanicismen ved ikke at 
definere de sensoriske kategorier subjektivt-apriorisk eller 
arbitrært, men ud fra virkelighedens mangfoldighed af gen
stande. 
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og som maksimalt logisk kombinerbare inden for det afgørba

res muligheder (Ax. S 3 og Ax. S 7), kan vi alligevel modsi

gelsesfrit hævde og begrunde eksistensen af afgØrbare kate

gorier, som ikke er sansekategorier (Ax. U 12 og Ax. SU 14 1 
'). 

Den mekanistiske opfattelse af forbindelsen mellem menneske 

og omverden skal imidlertid ikke bare benægtes. Dens grund

lag, nemlig eksistensen af sensoriske kategorier, er reel 

nok. 

Det drejer sig altså om at benægte den absolutering af de 

sensoriske kategorier, som mekanicismen er udtryk for, og 

ikke om at benægte de sensoriske kategorier. Mekanicismen 

skal altså "ophæves dia!ektisk ll (overskrides) og ikke sim

pelt negeres. 

Derfor har det været kapitlets mål at påvise, hvorledes be

skrivelsen af den særlige "menneskelige sans" har kunnet 

forenes med en ikke-absoluteret beskrivelse af de sensoriske 

kategorier. 

Dette er blevet realiseret ved påvisningen af modsigelses

friheden i systemet af påstande om sanse- og udvalgskatego

rierne og i øvrigt ved påvisningen af, at systemet af på

stande harmonerer eller korresponderer med en række allerede 

etablerede erfaringer. 120 ) 

Det er denne "dialektiske ophævelse" af mekanicismen og af

ledningen af korrespondenserne, som har krævet hele den lan

ge og komplicerede fremstilling i kapitel V. 

120) Jfr. f.eks. afsnittet om "Fortolkning af sansekategorierne og 
udvalgskategorierne som henholdsvis universelle og lokale af
gørbare kategorier". 
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Det andet formål med kapitlet var som sagt at påvise, at ud

viklingen af den "menneskelige sans" betØd etableringen af 

en ny "diskret" struktur i virksomheden og i den psykiske 

genspejling. 

Det er dette emne, som specielt skal behandles i dette af

sluttende afsnit i kapitlet. 

Vi har allerede tidligt i kapitlet introduceret begrebet et 

"diskret rumll, som var et rum, hvor enhver delmængde var en 

afgørbar kategori, og vi har siden diskuteret det i denne 

afhandling uafklarede spørgsmål om, hvorvidt det er forene

ligt med vore axiomer at antage, at rummet af afgørbare ka

tegorier i universet af genstande er diskret. 

Vi har også i Th. DSU 10 set et eksempel på et "diskret del

rum", nemlig delrummet defineret ved en vilkårlig endelig 

udvalgskategori med mere end en genstand. Efter indfØrelsen 

afAx. S 7 så vi, at enhver delmængde af en sådan endelig 

udvalgskategori var en effektivt afgørbar kategori, at det 

altså kunne afgøres for enhver genstand i universet af gen

stande, om den var med eller ej i delmængden. 

Vi siger nu om enhver sådan mængde i O, at den er en diskret 

kategori. En diskret kategori i rummet af afgørbare katego

rier i O er altså en ikke-tom mængde, hvor enhver delmængde 

er en effektivt afgørbar kategori, hvor altså enhver del

mængde og dennes komplement i O er en afgørbar kategori 

(jfr. DeL AE 31) .121) 

121) Det ses let ud fra Th. E 4, at foreningsmængden af to diskre
te kategorier er en diskret kategori. 

Ligeledes følger det direkte fra definitionen, at en ikke-tom 
fællesmængde af en vilkårlig mængde diskrete kategorier er en 
diskret kategori. 

Det er som flere gange tidligere fremhævet et uafklaret 
spørgsmål, om det vil være foreneligt med axiomerne at påstå, 

forts. 
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Vi kan umiddelbart konstatere, at for at en mængde kan være 

en diskret kategori, må enhver genstand i den være en ud

valgskategori, da den jo ifølge Ax. S Il' I ikke kan være en 

sansekategori. Eller sagt med andre ord: Eksistensen af ik

ke-tomme udvalgskategorier er en nødvendig betingelse for 

eksistensen af diskrete kategorier i universet af genstande. 

Samtidig er eksistensen af en ikke-tom udvalgskategori (jfr. 

Ax. U 12) også en tilstrækkelig betingelse for eksistensen 

af en diskret kategori i O. 

IfØlge Ax. U 13 indeholder enhver ikke-tom udvalgskategori 

jo en endelig ikke-tom udvalgskategori, hvor enhver delmæng

de ifølge Th. U 20 er en udvalgskategori og dermed en afgØr

bar kategori (jfr. også Th. DSU 10 og Th. A 20). Endvidere 

udledte vi i Th. S 27, at komplementet til enhver endelig 

mængde var en sansekategori og altså en afgØrbar kategori 

(jfr. Th. A 27). 

Altså er enhver delmængde af en endelig udvalgskategori ef

fektivt afgØrbar; og altså er enhver endelig ikke-tom ud

valgskategori en diskret kategori, hvorfor enhver ikke-tom 

udvalgskategori altså indeholder en diskret kategori. 

Vi har ikke i den axiomatiske beskrivelse af rummet af san

se- og udvalgskategorier påstået, at der findes uendelige 

delmængder i O, hvor alle genstandene er udvalgskategorier. 

Vi har derfor kun i og med axiomerne påstået, at der findes 

Note 121) fortsat 

at enhver delmængde af universet af genstande er en diskret 
kategori, bortset fra den tomme mængde, som vi her har valgt 
ikke at kalde en diskret kategori. 
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endelige diskrete kategorier i O, men ikke at der findes u

endelige diskrete kategorier. 

vi kan dog heller ikl<e alene ud fra de hidtil opstillede ax

iomer udelukke eksistensen af uendelige diskrete kategorier. 

Hvis vi benytter vores analogi, hvor sansekategorierne sva

rer til alle foreningsmængder af åbne intervaller på de re

elle tals akse, kan vi lade udvalgskategorierne være alle 

mængder udelukkende bestående af hele tal. Mængden af alle 

hele tal vil da være uendelig og diskret. 

Hvis der f.eks. svarende til analogien findes en uendelig 

udvalgskategori t hvor komplementet til enhver delmængde er 

en sansekategori, så er den en uendelig diskret kategori. 

Forudsætningen for eksistensen af en sådan delmængde af O er 

imidlertid, at O ikke er kompakt. 122 ) 

122) En sådan mængde, hvor komplementet til enhver delmængde er å
bent, er en mængde, hvor enhver delmængde er afsluttet, dvs. 
indeholder alle sine kontaktpunkter. Dette er igen helt det 
samme som at sige, at mængden ikke har noget "fortætnings
punkt", idet et fortætningspunkt til en mængde er et punkt i 
eller uden for mængden, som er kontaktpunkt til den del af 
mængden,. som ikke indeholder kontaktpunktet. (F. eks. er en
hver genstand i en sansekategori ifølge Ax. S Il" et fortæt
ningspunkt for sansekategorien). 

Hvis en sådan mængde uden fortætningspunkt er uendelig, er 
enhver delmængde af mængden, som kun udelukker en endelig 
delmængde, altså afsluttet; og mængden af alle sådanne del
mængder udgør en filterbasis. Fællesmængden af dem alle er 
imidlertid tom. 

Altså eksisterer der en afsluttet filterbasis i O med tom 
fællesmængde; og altså er O ikke kompakt. 

Da komplementet til enhver delmængde af udvalgskategorien er 
en sansekategori. er komplementet altså en afgørbar kategori. 
For at bevise, at udvalgskategorien er en diskret kategori, 
mangler vi nu at vise, at enhver delmængde af den selv er en 
afgørbar kategori. (Da en udvalgskategori ikke kan indeholde 
en ikke-tom sansekategori som delmængde ifØlge Th. SU 17 " , 
må delmængderne altså alle være udvalgskategorier, hvis de 
skal være afgørbare). 

forts. 
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Hvis vi altså (1 modsætning tal Ax. S 32 1 I) havde påstået, 

at O var kompakt, havde vi kunnet udelukke eksistensen af 

sådanne uendelige diskrete kategorier i O. 

Vi vil imidlertid ikke her påstå, at de findes; og vi vil 

heller ikke påstå, at enhver udvalgskategori er en diskret 

kategori. Vi lader såvel spørgsmålet om eksistensen af uen

delige udvalgskategorier som spørgsmålet om de eventuelle u

endelige udvalgskategoriers diskrethed stå åbent. 123 ) 

Note 122) fortsat 

123) 

Da udvalgskategorien ikke har noget fortætningspunkt, må der 
nu for hver genstand i den findes en sansekategori, der inde
holder genstanden, men ikke indeholder andre genstande fra 
udvalgskategorieu; ellers var genstanden nemlig et fortæt
ningspunkt. Foreningsmængden af en vilkårlig mængde af disse 
sansekategorier (som ikke nØdvendigvis er adskilte) er nu en 
sansekategori ifølge Ax. S 7; og fællesmængden af denne for
eningsmængde og udvalgskategorien er en udvalgskategori i
følge Ax. SD 3. Altså er enhver delmængde af den uendelige 
udvalgskategori en udvalgskategori, dvs. en afgØrhar katego
ri; og da komplementet også er afgørbart, er delmængden altså 
effektivt afgørbar. 

Altså er den uendelige udvalgskategori uden fortætningspunkt 
en diskret kategori. 

I øvrigt er udvalgskategorien også tællelig, hvis vi går ud 
fra, at rummet af sansekategorier i U har en tællelig basis. 

Enhver af de sansekategorier, som kun indeholder en af gen
standene fra udvalgskategorien, må nemlig ifølge definitionen 
på basis også indeholde en basiskategori, som indeholder gen
standen. Da hver af disse basiskategorier imidlertid kun in
deholder en genstand fra udvalgskategorien. må mængden af 
genstande være tællelig, da mængden af basiskategorier er 
det. 

Altså er udvalgskategorien tællelig. 

Hvis vi som axiom havde påstået, at ingen udvalgskategori 
havde et fortætningspunkt, så ville Ax. D l3 og Ax. SD 14'1 
være blevet theoremer. 

Hvis vi direkte som axiom havde påstået, at enhver udvalgska
tegori var en diskret kategori, så ville yderligere Ax. su 3 
være blevet et theorem. 
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Det væsentlige er, at i rummet defineret udelukkende ved 

sansekategorierne i universet af genstande eksisterer der 

ingen diskrete kategorier. FØrst i rummet af afgØrbare kate

gorier, hvori der også findes ikke-tomme udvalgskategorier, 

eksisterer der diskrete kategorier. 

Den særlige "menneskelige sans" for det konkrete, som er en 

forudsætning for udvalgskategorierne, er altså på denne måde 

også en forudsætning for de diskrete kategorier. 

I forrige afsnit demonstrerede vi ligeledes, hvorledes den 

"menneskelige sans" for det konkrete var en forudsætning for 

idealisationerne. Vi påstod også, at mængden af idealisatio

ner svarende til de eksakte naturlove udgjorde en diskret 

struktur, selvom det var nØdvendigt at henvise til en tan

kekonstruktion, nemlig et "kompletteret" univers af gen

stande, for på mere intuitiv måde at forklare "diskrethe

den" • 

Udvalgskategorierne er defineret ved genstandenes forbindel

ser til et menneskeligt subjekt. Uden et menneskeligt sub

jekt er der ingen udvalgskategorier. l24 ) 

Vi har ikke i denne fremstilling været interesseret i ud

valgskategorierne som sådan; ligesom vi ikke har været in

teresseret i universet af genstande som sådan. Udvalgskate

gorierne er ligesom sansekategorierne og universet af gen

stande mangetydige og på sin vis upræcist definerede beg re-

124) Sanse- og udvalgs kategoriernes relationer til begrebernes 
subjektive og objektive side, til begrebernes indhold og om
fang og til de sproglige betydninger er kun blevet antydet i 
dette skrift. En uddybning af disse relationer må medinddrage 
den diskussion af erkendelsens og begrebernes "perspektivi
tee', som Lars Hem har gennemført i "Empiriproblemet I og 
n". København, Rhodas: 1980. 
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bero Det er f.eks. ikke præciseret, hvilket subjekt der er 

udgangspunkt for definitionerne. Er det et bestemt subjekt 

på et bestemt tidspunkt, eller er det menneskeheden som så

dan? 

Svaret er, at det er både og. De relationer mellem kategori

erne, som er beskrevet i den axiomatiske fremstilling, er 

invariante over for skift af definitorisk subjekt eller for 

skift af univers af genstande inden for de rammer, der er 

angivet i globalitetstheoremet. 

Det centrale, som vi har villet fremhæve afslutningsvis, eri 

at sansen for det konkrete som udgangspunkt for udvalgskate

gorierne betinger en diskrethed eller en afgØr bar entydighed 

af genstande, som ikke findes uden denne sans. 

Denne diskrethed betyder, at der kan etableres faste og en

tydige forbindelser mellem subjekter og objekter, at gen

stande kan fastholdes og demonstreres for andre subjekter, 

at de kan tages frem igen, undersØges igen osv., og endelig, 

at de formallogiske operationer kan udfØres på objekterne 

(Jfr. Th. E 3, 4 og 28). 

Men diskretheden betyder også, at der kan etableres faste 

forbindelser mellem genstande og et adskilt sæt lyde eller 

ord. 

Fastholdte genstande kan tjene som paradigmer og standarder 

eller "rekursbasis" for ordbetydninger eller begreber og 

derved overhovedet muliggØre en sproglig gens tands rettet 

kommunikation. 

I ordbetydningen fremhæves genstandenes almene egenskaber og 

samfundsmæssige betydning. Men for selve etableringen af 

ordbetydningen og for dens udvikling i takt med objekternes 

udvikling er den konkrete reference til fastholdte paradig

mer eller standarder en nØdvendighed. 
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Begreberne og sproget og den nmenneskelige sans" er ikke 

fØrst og fremmest forlængelser af sanseorganernes virksom

hed, men af håndens fastholdende og bearbejdende virksomhed. 

Når begreberne fremtræder som åndelige, ideelle stØrrelser, 

er det ikke som ofte antaget på grund af deres særligt al

mene eller abstrakte indhold, men derimod ved at de over

skrider genstandenes sensorisk-almene eller abstrakte egen

skaber og henviser til en diskret struktur i genstandene for 

menneskenes virksomhed, en struktur, som dernæst fremtræder 

som lIoversanselig". 

Det er ikke meningen her at udvikle en teori for sprog og 

begreber, selvom emnet har været diskuteret både i kapitel 

II, III og IV. 

I stedet vil vi kort vende tilbage til diskussionen i kapi

tel 110m forholdet mellem sansning og erkendelse. 

Det har som nævnt været sædvane i psykologien, specielt per

ceptionspsykologien, at betragte perceptionsprocessen som 

begyndende med den urene" sansning. At det derefter var mu

ligt at se, at noget var en elefant, blev fØlgelig betragtet 

som enten et resultat af en særlig, begrebsmæssig bearbejd

ning af det sansede eller hos visse fænomenologer og intro

spektionister som manglende træning hos den perciperende i 

at holde sig til sagen. 

Sagen er imidlertid, at allerede før mennesket sanser ele

fanten, har det "begrebet", at det befinder sig på planeten 

Jorden med dens begrænsede (diskrete) mængde dyrearter. Der

efter fortæller sanserne så, at det netop er en elefant og 

ikke en giraf, som ses. 

Udvalgskategorierne er den menneskelige virkelighed. 
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Sansekategoriernes betydning i denne virkelighed er at indgå 

i udvalgskategoriernes bestemmelser (jfr. Ax. SU 3). 

De rene sansekategorier er i forhold hertil et grænsetilfæl

de eller en abstraktion, en "eidetisk reduktion", der frem

står under bortseen fra sansningens menneskelige subjekt. 





KAPITEL VI 

I kapitel I rejste vi problemet Offi, hvad der er den psykolo

giske videnskabs genstandsområde, altså spørgsmålet om "psy

kologiens genstand". 

Ud fra en overordnet forståelse af videnskab som alment ar

bejde nåede vi frem tilt at psykologien som enhver anden en

keltvidenskab måtte have en tIgenstand", der var almen, kon

kret og specifik. 

Videre blev det forsøgt begrundet, at denne genstand nØdven

digvis måtte defineres ved et særligt og fundamentalt træk 

ved menneskets forbindelse til omverdenen. 

En bestemmelse af dette særlige træk ved menneskets forbin

delse til omverdenen er ud fra en vis principiel betragtning 

en filosofisk eller "antropologisk" opgave, som går forud 

for den egentligt psykologiske forskningsproces. 

Imidlertid viser al erfaring fra de hØjtudviklede og etable

rede videnskaber som f.eks. fysik og kemi, at den mere filo

sofiske og overordnede bestemmelse af den enkelte videnskabs 

genstandsområde og så den empiriske og teoretiske forsk

ningsproces inden for enkeltvidenskaben ikke lader sig skil

le absolut, men tværtimod er i stadig vekselvirkning. Ud fra 

en konsekvent forståelse af en videnskabs genstand som ikke 

blot almen og specifik, men netop også konkret, er der i Øv

rigt intet overraskende i dette forhold. 

Vi har da også valgt i kapitlerne II, III og IV at undersøge 

det antropologiske problem, der blev rejst i kapitel I, ved 

at gennemgå og diskutere allerede etablerede psykologiske 

teorier, først og fremmest perceptionspsykologiske teorier 

(kap. II) og to sovjetiske teorier (kap. III og IV), der 
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særligt eksplicit behandlede menneskets forbindelse til om

verdenen. 

Derigennem undersØgte vi denne forbindelses natur og fandt 

frem til, at den i sit fundament måtte forstås som praktisk

sanselig virksomhed, og at den var kendetegnet ved en sær

egen "menneskelig sans" for det konkrete, som ikke kunne 

forstås ud fra den mekanicisme, som lå til grund for en del 

af de gennemgåede teorier. 

I kapitel V forsøgtes endelig en præcis axiomatisk beskri

velse af denne særlige sans for det konkrete, som den ytrede 

sig i en almen struktur i menneskets kategoriale virksomhed, 

nemlig en særlig "infinit logik". 

Det var en pointe i de foregående kapitler, at den "menne

skelige sans" for det konkrete som en forudsætning for det 

menneskelige, samfundsmæssige arbejde, for menneskenes so

ciale relationer og for den individuelle tilegnelse, bl.a. 

af sproget, var et fundamentalt, konstituterende træk ved 

den særligt menneskelige praktisk-sanselige virksomhed. 

Sansen for det konkrete var som sådan konstituerende for det 

menneskelige i det hele taget. 

Sansen for det konkrete er et træk ved menneskets praktisk

sanselige virksomhed, som gør det muligt for mennesket at 

etablere et forhold til den materielle verdens objekter som 

arbejdsgenstande, som genstande for erkendelse og tilegnelse 

osv., kort sagt gør det muligt for menneskene at indtræde i 

de samfundsmæssige relationer og blive "samfundsmæssig u • 

Den "menneskelige sans" ytrer sig ikke kun som et træk ved 

den praktisk-sanselige virksomhed. Afledt af den praktisk-
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sanselige virksomhed ytrer den sig også som et træk i den 

psykiske genspejling, der efterhånden antager form af be

vidst, sproglig og begrebslig genspejling. 

Men det blev også fremhævet, at den "menneskelige sans" ikke 

uden videre er fuldt udfoldet i de samfundsformer, vi kender 

i dag. 

Den "menneskelige sans" er som hovedtilfælde i de hidtil 

kendte samfundsformer virksom på et større område, end den 

er begrebsligt og bevidst erkendt, ligesom de samfundsmæssi

ge relationer endnu kun delvis erkendes som konkrete mellem

menneskelige forhold. 

Det klassiske eksempel herpå er varefetichismen, som den er 

påvist af Marx. I den kapitalistiske samfundsform er varens 

værdi et udtryk for mængden af det menneskelige arbejde, der 

gennemsnitligt er medgået til dens produktion, altså udtryk 

for en samfundsmæssig relation. Denne relation er imidlertid 

i den almindelige bevidsthed vanskelig at erkende. I stedet 

fremtræder ifølge Marx varens værdi, dvs. dens bytteværdi 

eller ækvivalensværdi på markedet, som en egenskab ved varen 

på linie med dens fysiske karakteristika, som kan erkendes 

ved sensoriske afgØrelser. 

Den dyrisk-sensoriske erkendelses form er stadig dominerende 

i den almindelige bevidsthed og dominerer også det umiddel

bare forestillingsindhold. Vi er endnu ikke helt befriet fra 

vores dyrisk-sensoriske fængsel, fra "dyresjælens ensomhed!!. 

I de tilfælde, hvor de virksomme samfundsmæssige relationer 

ikke kan "rummes" i den sensorisk-feticherede form, kan de i 

stedet i bevidstheden antage "oversanselige", mystificerede 

former, som når ejendoms- eller magtforhold fremtræder i o

vernaturlig, guddommelig skikkelse, når de samfundsmæssige 
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betydninger fremtræder som rent "åndelige" osv. r kapitel IV 

er disse tilfælde diskuteret mere indgående. 

I kapitel V forsøgte vi bl.a. at illustrere, hvorfor feti

cher ingen er mulig. Vi påviste dels, hvorledes der i det så

kaldte tlvelafgrænsede tilfælde" var et sammenfald mellem den 

dyrisk-sensoriske og den menneskelige kategoriale virksom

hed, hvorfor menneskene i dette tilfælde kunne være "blinde" 

for den særligt menneskelige virksomhedsform. Dels påviste 

vi, at mangfoldigheden af "afgørbare kategorier" i virkelig

hedens uendelige mangfoldighed af genstande havde en sådan 

struktur, at forskellen til det "velafgrænsede tilfælde" 

også var vanskeligt erkendbar. 

Denne mangelfulde selvforståelse eller mangelfulde erkendel

se af det menneskelige går igen i den rnenneskeforståelse, 

som gennemsyrer psykologien i dag, med visse undtagelser 

ganske vist, som det skulle fremgå af kapitel IV. 

Ved grundlæggende kun at forstå menneskets praktisk-sanseli

ge forbindelse til omverdenen som dyrisk-sensorisk har ~

kologien således valget mellem reduktion af menneskets tota

le forbindelse til omverdenen til det dyrisk-sensoriske el

ler omvendt at udskille den ikke-dyrisk-sensoriske side af 

forbindelsen til et særligt "oversanseligtIt, åndeligt eller 

begrebsligt domæne. Psykologien har kort sagt haft et valg 

mellem reduktionisme eller mysticisme. 

De mere håndgribelige ytringer af den "menneskelige sans" er 

af psykologien blevet anskuet som isolerede fænomener, 

f.eks. "objektkonservation" eller "følelsesmæssige bindin

ger". 

Efter denne i princippet filosofisk-antropologiske diskus

sion, som opsummerede en del af resultaterne fra de forrige 

kapitler, kan vi nu igen vende os mere direkte imod spørgs-
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målet om definitionen af psykologien, dvs. humanpsykologien, 

som enkeltvidenskab. 

Spørgsmålet skal imidlertid her kun søges besvaret på det 

helt almene plan og med al den forelØbighed og ubestemthed i 

selve formuleringen, der følger af, at bestemmelsen af psy

kologiens genstandsområde endnu kun er en ramme, som hverken 

helt eller delvis kan fyldes ud i dette skrift. 

Med dette forbehold skal det som afsluttende tese hævdes, at 

den særlige menneskelige sans er psykologiens almene gen

stand. Med andre ord er humanpsykologiens konkrete og speci

fikke genstandsområde de menneskelige virksomheder og de 

menneskelige forbindelser til omverdenen, hvorpå den menne

skelige sans for det konkrete har !Isat sit stempel".l) 

Det er dog straks nødvendigt at modificere denne tese, som 

stående alene fremtræder alt for kategorisk. 

For det fØrste tænkes der som allerede nævnt specielt på hu

manpsykologien. Dermed har vi dog ikke apriorisk udelukket, 

at dyr kan have visse forlØbere for den "menneskelige sans", 

f.eks. i deres "sociale" relationer. Vi har heller ikke 

sagt, at humanpsykologien ikke bør beskæftige sig med den 

menneskelige sans' tilblivelse i fylogenesen og dermed indi

vider, der endnu ikke manifesterer denne sans. 

For det andet betyder en bestemmelse af "psykologiens gen

stand" i denne sammenhæng ikke, at psykologiens samlede gen

standsområde eller interesseområde dermed er afgrænset. Det 

påstås altså ikke, at psykologien udelukkende studerer eller 

bØr studere den "menneskelige sans" som sådan og dennes in

dre og ydre betingelser. Det, der derimod menes, er, at den 

menneskelige sans er et centralt eller afgørende karakteri-

1) Jfr. formuleringerne sidst i kapitel IV. 
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stikum ved de fænomener, som studeres i psykologien, til 

forskel fra, hvad der studeres i andre videnskaber, der har 

mennesket som genstand, som f.eks. fysiologien. 

Endelig er det for det tredie ikke selve den terminologiske 

udformning af Iltesen" eller "definitionen", som er central. 

En fiks, færdig og eviggyldig definition er naturligvis ikke 

mulig og bØr derfor heller ikke tilstræbes. I stedet for den 

"menneskelige sans" kunne der f.eks. som i kapitel IV være 

henvist til "virksomhedens dobbeltkarakter", til den særlige 

"ideelle struktur i menneskets virksomhed", til den "ideelle 

struktur i menneskenes forbindelser til omverdenen" eller 

til Ude objektive forlængelser af det menneskelige subjekt". 

Om termen tfpsykologiens genstand" er den mest velegnede til 

at angive psykologiens væsentlige særkende, kan også disku

teres. Når den er valgt her, er det for at understrege, at 

det netop er i objektet eller objekterne for den videnskabe

lige virksomhed og ikke i formelle eller subjektive træk ved 

denne virksomhed, at enkeltvidenskabens identitet skal sø

ges. 

Det er altså ikke tesens nøjagtige form, som er det væsent

lige, men derimod dens indhold, forstået ud fra afhandlin

gens helhed. 

Umiddelbart lever den særlige "menneskelige sans" op til 

kravene til en videnskabs "genstandtl, som de er formuleret 

ovenfor. Den er en almen egenskab hos konkrete mennesker; 

og den er i hvert fald specifik for humanvidenskaberne. Sam

tidig er den særlige "menneskelige sans" en væsentlig egen

skab hos menneskene, for så vidt den er nøje forbundet med 

det menneskelige arbejde, med menneskenes sociale relationer 

og med den særlige menneskelige tilegnelsesproces, og dermed 

med de fundamentale principper for menneskenes artsmæssige, 

historiske og individuelle udvikling. 
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Alt dette er imidlertid kun nØdvendige betingelser for, at 

vi her står over for en duelig definition på psykologiens 

genstandsområde. Det endelige bevis på, at vi er på rette 

vej, bliver først givet af definitionens teoretiske og i 

sidste instans praktiske konsekvenser. 

Et sådant bevis kan desværre ikke fremlægges her. Det ville 

kræve en argumentation af samme omfang som den nærværende 

afhandling og formentlig en del praktisk og empirisk arbej

de. 

Et centralt tema i en sådan argumentation ville være frem

læggelsen af en teori for sprog og begreber i forlængelse af 

antydningerne i de foregående kapitler. 

En sådan teori skulle kunne give et nyt grundlag for forstå

elsen af objektrelationernes betydning for den kognitive og 

emotionelle udvikling og for forståelsen af de funktionelle 

forbindelser mellem den praktiske virksomhed og sprogvirk

somheden hos både bØrn og voksne. 

Der skulle også hermed være grundlag for en sammenhængende 

forståelse af på den ene side de erkendelsesprocesser, som 

den kognitive psykologi hidtil har undersøgt, og på den an

den side de emotionelle og dynamiske processer, som psyko

analysen har interesseret sig for i form af objektrelatio

ner, bindinger eller "libidinøse objekter". 

Forskellige neurotiske funktionsmåder kunne f.eks. forstås 

som subjektive afvisninger af udvalgskategorier, hvis plads 

i stedet indtages af sansekategorier. 

Disse egentligt psykologiske argumenter kunne suppleres med 

en udbygning af de antropologiske konklusioner, f.eks. til 

en klargøring af det principielle forhold mellem mennesker 

og maskiner eller automater (som typisk vil operere på en 

kategorimængde med en endelig og adskilt eller disjunkt ba

sis) • 
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Denne lØse opregning af mulige argumenter skal ikke selv 

tjene som bevis for, at den afsluttende "tesen kan udnyttes 

til en frugtbar videreudvikling af den psykologiske viden

skab. Den skal snarere tjene som antydning af, hvor omfat

tende argumentationen vil være, og dermed retfærdiggøre, 

hvorfor den ikke er medtaget i denne omgang. 

Forhåbentlig vil det være muligt at vende tilbage til den i 

anden sammenhæng. 



I kapitel I præsenteres afhandlingens generelle problemstil

ling. Det konstateres, at psykologien i den vestlige verden 

er præget af en identitetskrise, som hænger snævert sammen 

med en manglende begrebsmæssig og metodisk modenhed og en 

deraf fØlgende begrænset praktisk effektivitet. 

Gennem en sammenligning med mere udviklede videnskaber kon

kluderes det, at psykologien først og fremmest savner en 

præcisering af sit særlige genstandsområde i forhold til an

dre videnskaber, og at dette genstandsområde dernæst må de

fineres ud fra forbindelsen mellem menneske og omverden. 

En undersøgelse af denne forbindelse må starte med en dis

kussion af psykologiens hidtidige forståelse af forbindel

sen, som mest eksplicit er blevet formuleret i sanseproces

sernes psykologi, dvs. hvad der traditionelt er betegnet som 

perceptionspsykologi. 

I kapitel II diskuteres fem perceptionspsykologiske skoler, 

nemlig den sensoriske psykofysik, gestaltpsykologien, Gib

son s "perceptuelle psykofysik", "new look" psykologien og 

kognitivismen. Det påvises, hvordan det er et grundlæggende 

fællestræk ved disse skoler, at sansningen, der forbinder 

mennesket med omverdenen, beskrives som en mekanisk proces, 

der forlØber i "universelle" sensoriske kategorier. Dette 

forhold medfØrer igen t at den særligt menneskelige begrebs

mæssige erkendelse enten de facto benægtes eller forklares 

ved henvisning til uvidenskabelige og rent subjektive stør

relser som "forståelse" eller "logiske nØdvendigheder". Det 

specifikke ved menneskenes forbindelser til omverdenen kan 

ikke bestemmes videnskabeligt på dette grundlag. 
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I kapitel III diskuteres den sovjetiske psykolog og filosof 

S.L. Rubinsteins forsøg på at definere den menneskelige psy

ke ud fra den marxistisk-leninistiske erkendelsesteori. 

Det konstateres, at Rubinstein anvender denne erkendelses

teori på en aprioristisk måde, der ikke formår at fremdrage 

det specifikke i den menneskelige psyke på en tilstrækkelig 

konkret måde til at kunne være udgangspunkt for en empirisk 

enkeltvidenskab. 

I kapitel IV præsenteres en anden sovjetisk psykolog, A.N. 

Leontiev, og hans teori for udviklingen af den menneskelige 

psyke i artshistorien, samfundshistorien og hos det enkelte 

menneske. 

Leontiev bygger som Rubinstein på den marxistiske filosofis 

forståelse af mennesket, men forklarer i modsætning til Ru

binstein menneskets forbindelse til omverdenen ud fra dets 

praktisk-sanselige genstandsvirksomhed. Det psykiske forstås 

dernæst som en nØdvendighed for realiseringen af denne virk

somhed. 

Det demonstreres, hvorledes Leontiev gennem sin forståelse 

af redskabsproduktion og redskabsbrug som formidlende led i 

virksomheden og gennem sin beskrivelse af den særlige tileg

nelsesproces, hvorigennem redskabernes samfundsmæssige be

tydning overføres fra generation til generation, kan rede

gøre for væsentlige særegenheder ved udviklingen af den sær

ligt menneskelige psyke. 

Men det konkluderes imidlertid, at Leontiev ikke har formået 

at beskrive den menneskelige virksomhed og de forbindelser 

mellem menneske og omverden, som den realiserer, tilstrække

ligt alment til, at det kan forstås, hvorledes tilegnelsen 

overhovedet er mulig, herunder hvorledes mennesket kan til

egne sig naturen, dvs. på skabende vis omdanne det naturgiv

ne til nye redskaber for det menneskelige subjekt. 
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Endelig påstås det, at både tilegnelsen af det menneskeskab

te og det naturgivne forudsætter en hidtil upåagtet særlig 

menneskelig sans for det konkrete, som er beslægtet med det 

fænomen, der i psykologien er blevet betegnet "objektkonser

vation ll 
• 

I kapitel V forsøges endelig en præcis og formaliseret be

skrivelse af den særlige menneskelige sans for det konkrete, 

og det vises dels, hvorledes den mekanicisme, som lå til 

grund for de traditionelle vestlige psykologiske teorier for 

sansningen, overvindes herved, dels hvorledes disse teorier 

samtidig kan forstås som overgeneralisationer af visse vel

definerede eksperimentelle situationer. 

Til denne formaliserede beskrivelse benyttes en del begreber 

og metoder fra matematik og mængdelære. Samtidig fremtræder 

kapitlet som en videreudvikling af formallogikken til en 

"infinit logik". 

Det konkluderes, at den særlige menneskelige sans for det 

konkrete betyder etableringen af en diskret struktur i men

neskets virksomhed og psykiske genspejling, som modsvarer 

det psykiskes særlige fremtræden som ideelt eller åndeligt. 

I kapitel VI konkluderes det ganske kort, at den menneske

lige sans for det konkrete kan være udgangspunktet for en 

fØrste, foreløbig definition af humanpsykologiens genstands

område, men at yderligere teoretiske og praktiske undersØ

gelser er nødvendige for at befæste definitionens brugbarhed 

og for at give den en præcis formulering. 





The human sense 

An essay on the object of psychology 

Chapter One presents the general subject-matter of this 

treatise. It is demonstrated that psychology in the western 

world is characterized by a crisis of identity which is in

timately connected with a lack of conceptual and methodolo

gical maturity and, following from that, a limited practical 

effectiveness. 

Through a comparison with more developed sciences it is con

cluded that psychology above all requires a definition of 

its specific object in distinction to other sCiences, and 

furthermore that this object must be defined in terms of the 

connection between man and his environment. 

An investigation of this connection must start with a dis

cussion of how psychology has understood the connection so 

far. The psychology of the sensory processes, i.e. the psy

chology of perception, provides an obviously explicit formu

lation of this connection between man and his environment. 

In Chapter Two five schools in the psychology of perception 

are discussed, viz. sensory psychophysics, gestalt psychol

ogy, Gibson's "perceptual psychophysics ll
, "new look" psy

chology, and cognitivism. 

It is demonstrated how it is a fundamental common trait in 

these schools that sensation, which connects man with his 

environment, is considered a mechanical process, described 

by "universal" sensory categories. This implies further that 

the specific human conceptual understanding either is denied 

de facto or explained by reference to unscientific and pure-
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ly subjective entities sue h as ucomprehension" or "logical 

necessityH. 

The specific character1stics of manIs connection with his 

environment cannot be defined scientifically on this basis. 

Chapter Three discusses the attempt of the Soviet psycholo

gist and philosopher S.L. Rubinstein to define the human 

mind on the basis af the marxist-leninist theory of know

ledge. 

It is demonstrated that Rubinstein is applying this theory 

of knowledge in an a priori way, which does not succeed in 

bringing to light the specific traits of the human mind in a 

sufficiently concrete way to be the starting point of an 

empirical branch af science. 

Chapter Four presents the theo ry of another Soviet psycholo

gist, A.N. Leontiev. His theory considers the development of 

the human mind in the history of the species, of society and 

of the individual. 

Like Rubinstein, Leontiev buiIds on the marxist philosophy's 

conception of man, but in contrast to Rubinstein explains 

man's connection with his environment on the basis of man's 

practical activity. The psyche or mind is then explained as 

a necessity for the realization of this activity. 

It is demonstrated how Leontiev through his understanding of 

the produetion and use of tools as mediating parts of manis 

activity, and through his description of the specific pro

cess of "appropriation", by which the social meaning of the 

tools is transferred from generation to generation, is able 

to explain essential characteristics of the development of 

the specific human mind. 
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However, it is concluded that Leontiev has not succeeded in 

describing human activities and the connections between man 

and his environment in a sufficiently general way to be able 

to explain how the process af "appropriationt! is possibie at 

all, including manis "appropriation U af nature, Le. the 

creative transformation af nature into new tools for the hu

man subject. 

At last it is claimed that the Itappropriation" af both the 

produets af man and nature is based upen an until now disre

garded specific human sense af the concrete, which is re

lated to the psychological phenomenon called "object conser

vation" . 

Chapter Five presents a precise and formalized description 

af the specific human sense ef the concrete, and it is de

monstrated how the mechanistic approach, which eharaeterized 

the traditional western psyehological theories of sensation, 

is supplanted by this deseription. In this way it is also 

demonstrated how these theories ean be explained as over

generalizations of certain well-defined experimental para

digrns. 

For this formalized description, some eoncepts and methods 

are used from mathematics and the theo ry of sets. At the 

same time thi s ehapter is a further development of formal 

logie to an "infinite logiet!, 

It is coneluded that the specific human sense of the con

erete constitutes a diserete structure in manIs activity and 

psychic reflection whieh corresponds to the specific appear

ance of the mental as ideal or spiritual. 

In Chapter Six it is coneluded that the human sense of the 

concrete can be the basis for a first, provisional defini-
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tion af the object af human psychology, but that further 

theoreticaI and practical investigations are necessary to 

confirm the usefullness af the definition and to give it a 

precise formulation. 
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A (symbol for afgørbar kategori) V 396 

aber (se også antropoider) IV 227, 247-49, 259 

absolutering I 40 

i psykofysikken Il 54-56, 63 

i gestaltpsykologien II 60-6l, 63 

i Gibson's perceptuelle psykofysik II 70-75 

i "new look ll psykologien II 80-84 

i kognitivismen II 110-18, 123, 133-34, 136~ V 336 

mekanistisk II 143-44; III 161; V 487 

abstrakt, abstrakthed, abstraktion II '131; III 181-82, 

186-88, 198-201; IV 223-32, 237-38, 247, 

260, 271, V 494-95 

adskilt (disjunkt) V 311; VI 503 

afgørelser V 306-18, 335-37, 343, 427 

afgørbarhed V 339, 373, 382-84, 388, 411-19, 

432-44, 447-51, 454, 477-80, 484 

afgørbare kategorier V 375, 392-408, 424-25, 487-93; 

VI 500 

se også kategoriale afgørelser 

afledning V 325, 327 

afsluttet, afslutning V 442, 456-58, 466-69, 473 

agerbrug IV 234 

agnosticisme I 39, 41; II 140, 149 

i psykofysikken II 55, 63, 113, 117 

i gestaltpsykologien II 58-61, 63 

i Gibson's perceptuelle psykofysik II 72-73 

i "new look" psykologien II 82-85 

i kognitivismen II 111, 113-14, 117, 121 

algoritme II 108 

alment, almengØreIse I 26-29; II 130-2, 137; 

III 182-90, 193-95, 198-202, IV 223-33, 243 

259-65, 278, V 303, 493-94 

analogi V 349-51, 357-59, 403-4, 409, 413, 417, 444-45, 

490 

analyse - syntese II 49, 55, 143-44; III 182-83; V 376 



- 528 -

analytisk introspektion II 50, 55, 57 

antropoider (se også aber) IV 225 

antropologi (filosofisk) I 35, 39, 45; III 157; IV 213-15, 

233; VI 497, 500, 503 

appendix (henvisninger til) V 323, 327, 357, 392, 409, 428, 

429 1 432, 456, 461-62 

a priori, apriorisk I 24, 27-28, 36-39, 42; II 62, 74, 87, 

148-53; 111157, 163, 168, 170, 200; IV 204, 215, 

222, 241, 269, 286, 294; V 299, 486 

arbejde I 26-29, 44; III 169-70; IV 203, 230-34, 238-40, 

243, 247, 250, 253, 256, 259-60, 263-64, 274-83, 

292; V 300; VI 497-99, 502 

asymmetri V 321, 354, 363, 427, 435 

se også symmetri 

atomisme II 55-56, 60 

Ax. = axiom V 322 

axiom V 320-22 

axiomatisk metode, axiomatisk fremstilling V 320, 339, 

358-59, 366, 374-80 

basis V 417, 422-25, 445, 454, 482, 491; VI 503 

begreb I 26, 43; II 102, 113, 118, 125-34, 137-38, 142, 

146-50, 153; III 182-89, 200-202; IV 204, 206, 

221, 235, 242-44, 247, 256, 261, 265, 271-73, 

280-86; V 302, 307, 332, 339, 389, 399, 433, 

444, 477-79, 492-94, VI 499-500, 503 

begrebsrealisme, se realisme 

behaviorisme I 21, 36-37; II 102-3, 113 

behov IV 206-8, 226-34, 247, 275 

berlinerskolen IV 222 

bestemmelser (genstandes kategoriale) V 440-44, 463-80, 

484 

betingelser II 143, 151; IV 220-23, 250; V 303 

indre og ydre I 30-37, 41-42; III 158-61, 164, 166, 

179, 200-201; IV 217, 224-25 1 237, 248, 285, 294; 

VI 501 

subjektive og objektive IV 257, 259, 268-71, 284 
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betydning I 44; III 180, 202; IV 227, 230-32, 235-44, 

248-49, 254-61, 272-73, 280, 286-87; V 307, 333, 

433, 492-93; VI 500 

bevidst, bevidsthed I 21-22, 36, 39, 43-45; II 55, 83, 

99-100, 114, 147, 150-51; III 167-74, 179, 181; 

IV 226-33, 236-42, 258, 260, 265, 283, 286, 292-95; 

V 299-306, 399, 439; VI 499 

binær afgØrelse II 107 

bit II 94-97 

Borels overdækningssætning V 459 

bunke V 309-18, 331-32, 336, 338, 352, 354, 357, 372-73, 389, 

399, 434 

Cowan-Winograd teorien V 343 

eue, eue-kvalitet II 90, 98, 100, 111, 118, 121 

eue-kategorier II 100, 106-7, 111-24, 127-36; V 429 

D (symbol for diskret) V 322 

Def. = definition V 370 

definitioner V 320, 322, 370, 396, 436 

delmængde V 310-11, 324 

delrum V 370-72, 420, 434, 452-53, 456-58, 460, 463, 

466-67, 470-77, 488 

determination, determinisme I 42-43; III 155-63, 167; 

IV 203-8, 217-18, 241-42, 294-95, V 304 

dialektik II 130; IV 221-22; V 487 

dialektisk determinisme, se determinisme 

dialektisk materialisme I 42; II 148; III 155-56, 

160, IV 204, 241 

se også materi.alisme 

dikotom deling V 313, 316-17, 337 

dimension II 97-98, 111 

disjunkt, se adskilt 

disjunktion V 307, 395, 433, 480 

se også foreningsmængde 



- 530 -

diskret, diskrethed II 90, 108; IV 272-75, 280, 284; 

V 308, 322, 325, 328-33, 336-40, 345, 399, 403-8, 

422, 454, 462, 480-94 

diskret kategori V 488-92 

divergens II 84-86 

doetrine of the identity of indiscernibles V 383-84 

dualisme III 201; IV 280, 283 

dualitetsregler V 313, 315, 426 

dyr, dyrepsykologi I 36; 1147, 64, 67, 69, 73, 114, 118, 

129-37, 143; III 172, 199; IV 204, 208, 211-16, 

223-29, 232-34, 242, 

284-85, 287, 295-96; 

245-49, 255, 259, 272-73, 

V 301, 389; VI 499-501 

E (symbol for effektivt afgØrbar kategori) V 436 

effektivt afgØrbare kategorier V 436-38, 488-91 

eldetisk reduktion V 495 

eksakthed IV 222, 293-94; V 333, 444, 447, 463, 478-80, 

484, 492 

eksistentialisme II 117 

eksperimentet som erkende!sesform 

V 444, 446, 478-80 

eksplorativ adfærd II 66 

se også undersØge1sesadfærd 

III 190, 199; IV 278; 

ekstension, ekstensional V 307, 311, 318-19, 331-37, 

373-75, 433, 480-81 

se også omfang 

e1ementpsykologi II 55-56, 60, 63, 73-74, 148 

empirisme I 35; II lSI, 153; III 165 

enkelt-ting, det enkelte (enkelt-genstande, individer, 

partikularia, det uriikke) I 25, 39; II 89, 120-32, 

135-37, 143, 149; III 184, 192-97, 201-2; 

IV 220, 262, 268; V 301-8, 319, 321, 333, 344, 

381-85, 389-90, 439-44, 463, 477-80, 484 
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erkendelsesteori III 157, 163-65, 181, 184 

essens, essentialisrne rII 159, 194 

etologi I 32-35 

se også dyr, dyrepsykolog i 

fastholdelse II 133; III 190, 192; IV 232, 260-66, 272; 

V 299-301, 305, 331, 344, 371, 373, 391, 394, 424, 

439, 444, 477-80, 484, 493-94 

se også objekt-konservation 

fetichering, fetichisme I 45; IV 241, 295; VI 499-500 

feuerbach-teser IV 252, 288, 290 

figur 1 III 169 

figur 2 V 326 

filosofi I 29, 40, 43; 1147, 49, 54-55, 82, 113-16, 129, 

145-53; 111163, 171; IV 204, 235, 273, 279; 

V 304; VI 497, 500 

se også erkendelsesteori 

filterbasis V 458, 460, 467, 469-75, 481, 483, 490 

fisk II 67; IV 218-20 

flagermus II 64-67 

forberedelsesfase IV 225-29, 233-34, 282 

forbindelse I 29-30, 34-43; II 74, 144-45, 151-52; 

III 155, 161-64, 179, 196; 

291-95, V 299-301, 485-87, 

IV 204-14, 217, 231, 

VI 497-502 

genetisk, afstamningsmæssig II 127, 133; III 192-94; 

V 338 

gnoseo1ogisk, se den gnoseologiske relation 

konkret I 45; II 128; IV 256, 261-68, 271-72, 

294-95; V 299-301, 304-7, 331-39, 344, 352, 373, 

378, 391, 394, 433, 439-40, 492-93 

logisk, se logik 

, ref1ekso1ogisk, se refleks m.m. 

samfundsmæssig IV 240-50, 253-56, 265-67, 285, 

288-89, 292 

foreningsmængde V 307, 312-15, 318, 395 1 412 1 433 
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forlængelse af subjektet, af kroppen I 44-45; 

272-73; V 301, 338, 389, 417, 494; 

formalisme II 141; III 184; V 379 

fortolkning V 375, 379 

fortætningspunkt V 490~91 

fremmedgørelse IV 239-41, 267, 279 

fugle II 67; IV 219 

IV 263-67, 

VI 502 

fylogenese II 69; IV 206, 209, 212-16, 219, 221, 224, 226, 

241-42, 246, 248, 251, 259, 261, 269; VI 501 

fysikalisme II 116 

fysiologi I 20, 22, 31, 34-35; II 47, 49, 110, 140, 148; 

IV 212, 224-25, 248, 261, 296; VI 502 

fællesmængde V 307, 312, 314, 318, 433 

fænomenologi II 58, 61, 80, 103, 117; III 176; V 306, 494 

genetisk forbindelse, se forbindelse 

genspejling III 176-77; IV 204 

genspejling og virksomhed I 44-45; IV 209-12, 235-242, 

270, 283, 289-92 

genspejlingsprincip I 42; III 155-56, 166-67; IV 235, 

294 

genspejlingsteori I 41; II 135; III 158, 165-67 

genstand I 25; IV 220-22; V 333, 342 

for arbejde IV 230-31, 243, 264 

, begrebers III 184 

som element i mængde V 324 

for erkendelse II 85-86, 135 

som material ting III 177-78 

se også enkelt-ting 

psykologiens I 23-38; IV 212, 245, 292; VI 502 

se også humanpsykologi 

samfundsmæssig IV 230, 238, 243, 249, 280 

for tilegnelse IV 243-44, 247-71, 286 

for virksomhed IV 205-12, 217-34, 241-42, 290-92; 

V 299-301, 439 

se også "universet af genstande" 
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genstandsmæssiggØrelse (objektivering) IV 251, 257, 265-68, 

272, 277, 286 

gestalt, gestaltpsykologi I 37, II 56-63, 69, 75, 103, 

131, 149 p III 178 

globalitet V 334, 369-73, 380, 393, 419-20, 456, 462, 477, 

493 

gnoseologisk, den "gnoseologiske relation" I 41-43; 

III 164-74, 177 I 180, 199 

grundpåstand om måltallenes fordeling, se måltallenes for

deling 

Hausdorff's axiom V 421 

Hausdorff-rum V 421-23, 428-29, 442, 450, 453, 457-58, 462, 

468-70 

hermeneutik II 116, 151 

hieroglyffer, "hieroglyf-teori" II 49, 117, 141; IV 259 

historisk, historisk metode IV 212-15, 241-43, 252, 283 

humanistisk psykologi II 61, 80 

humanpsykologi I 45; IV 212-15, 233, 237, 242, 245, 280, 

283-84, 287-89, 292-96; VI 501 

hunde IV 225 

hypoteser II 84-90, 99, 103, 116, 119-20 

hypotetisk - deduktiv proces II 87 

hypotetiske konstruktioner II 142 

hånd II 66; III 196; IV 225, 263; V 494 

ideal i sat ion V 476, 481-84, 492 

idealisme II 49, 74, 80-82, 114, 139-53; IrI 165, 178, 184; 

IV 235, 283, 286-87, 290, 294-96; V 381, 483 

objektiv II 149; rIr 164; V 483 

ideelt, det ideelle (åndelige) I 26, 41-45; II 148-52; 

111156-57,162,168-74,180,188,200-201; IV 204, 

207,232-37,241-42,247-48,256,261,265,273-74, 

280-87, 295-97; V 300, 333, 483, 486, 494; VI 500, 

502 
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ideel rand V 475-76, 481-83 

identitet II 136; III 189-97; IV 266-72; V 303-9, 315, 331, 

333, 339, 342, 383-85, 394, 433, 439, 444, 477, 479 

kvalitativ II 129; IV 269; V 331, 339, 383, 439 

numerisk II 129-32; III 190; IV 269; V 304, 306, 

331, 339, 383-84, 439, 446 

illusioner II 57-61, 69 

imitation IV 247-48 

indhold (begrebers, kategoriers, klassers) II 126-28, 134, 

136; III 184-85; V 307, 433, 480, 492 

se også intens ion 

individer (individuals), se enkelt-ting 

indre punkt, det indre V 467-68 

indre virksomhed, se virksomhed 

induktion V 389 

infinit logik, se 

informationsproces 

informationsteori 

insekter IV 218 

logik 

II HO 

II 93-95 

instrumental15me II 110, 114-15, 135, 142 

intension, intensionelt V 307, 337, 433, 480 

se også indhold 

interiorisering IV 248, 281-82, 286; V 333 

irritabilitet IV 216-17 

isomorfi II 123; V 316 

jægere og samlere IV 234, 238 

K (symbol for mængden af kategorier) ii 

kapaciteter IV 296; V 336, 412 

kapitalisme I 17; IV 209, 239-41, 266-67, 275-76, 279, 

293; VI 499 
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kategori, kategorier I 24, 27-28, 38; 

147; IV 253; V 299, 305-8, 

II 74-75, 89-138, 

317-21, 334-39, 

372-75, 396, 433, 440, 444, 485; VI 498, 500 

kategoriale afgØrelser II 89-100, 119-25; V 306-7, 317-18, 

336-37, 375, 396, 433, 440, 444 

se også afgØrelser 

kategoriale bestemmelser, se bestemmelser 

klasse V 314-18, 331-32, 336, 354, 357, 372-73, 399, 434 

klassekamp IV 241-42, 277, 279 

kognitivisme I 37; II 84-141, 149; III 195; V 299, 305, 

308-9, 330-31, 343, 383 

kognitiv struktur II 100-105, 112-13, 123 

kompakt, kompakthed V 458-61, 469-70, 473-74, 482-83, 

490-91 

komplement V 307, 313, 315, 318, 433 

komplettabel model V 366 

kompletteret univers af genstande V 482-83, 492 

konjunktion V 307, 433, 480 

se også fællesmængde 

konkret, det konkrete I 42-45; II 85; III 177, 180-190, 

196, 220-23, 227, 237, 242, 244, 253-56, 261-72, 

278, 294-97; V 299-307, 318, 331-33, 336-39, 344, 

373-74, 378, 394, 433, 439, 476, 485-86, 492-93; 

VI 497-502 

konkret forbindelse, se forbindelse 

konstansantagelsen II 55, 60, 62 

konstansfænomener II 57 

konsumption 

kontaktflade 

kontaktpunkt 

IV 208, 234, 242 

I 38-39; II 74; 

V 468-70, 483 

V 485 

kontinuitet II 90, 107-9; V 452, 455-459, 481-82 

se også sammenhæng 

kontrastfænomener II 57 

konvergens II 85-86 
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korrespondens I 45; III 163; IV 222; V 370, 372, 393, 

434, 438, 487 

korrespondenstheorern V 372, 393 

krebs IV 218 

kriterier, se sensoriske kriterier 

kulturhistorie, kulturhistorisk IV 277-78 

kvalitativ identitet, se identitet 

legeme (fysisk) V 302-3 

logik (marxistisk definition) IV 293 

afgørbarhedens V 432-44, 463-69 

logisk 

formel IV 273, 293; V 3D?, 433-35, 438-39, 493 

infinit I 45; V 299, 307, 434, 438; VI 498 

kognitivistisk (begrebslogik) 

logisk forbindelse, nØdvendighed II 102-3, 113, 

117-18, 123, 132, 134 

logisk struktur I 37, 39; II 116; V 332 

"logistisk" retning II 103, 113, 141, 149 

målingens V 463-69, 478-79 

afhængighed, uafhængighed V 320-21, 326-28, 358, 376 

(begrebslig) bestemmelse IV 214-15, 236, 287 

fejlslutning V 384 

lov IV 293 

operation V 307, 433-35, 480, 487, 493 

tænkning II 99-100 

lokal, lokalitet II 134, 136; V 308, 339, 352, 354, 365, 

372, 375, 378-79, 392-93 

Lorentz-transformationen IV 222; V 330 

love, lovmæssigheder II 83, 117, 128-32, 134, 137, 151; 

III 181-83, 192; IV 221-22; V 304 

, logiske IV 293 

naturlove II 72, 128, 130; III 192; IV 273-75; 

V 479-84, 492 

løbenummer V 322, 341 
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M (symbol for "universet af genstande" i det tlvelafgrænsede 

tilfælde") V 321; 11 

marxisme I 41, 43; II 135; III 157; IV 241, 293 

maskine II 136; VI 503 

materialisme I 29-30, 40, 42; II 128, 139, 146-160, 175, 

178, 183; IV 203-4, 213, 215, 241, 252-53, 286, 

290, 294-97; V 355, 381 

mekanicisme I 38-42, 45; rI 73, 140, 143-45, 148-49, 153; 

III lS6-S7, 160-62, 183, 188, 201, IV 203, V 299, 

330, 336, 343, 373, 485-87; VI 498 

mekanik, mekanisk fysik I 23; II 56, 108-10, 144, III 161; 

IV 297 

mening IV 216-17, 223-27, 238-40; V 307, 433 

"menneskelige sans", den I 45-46; III 174; IV 249-50, 

255-64, 268-72, 278, 284, 294-95; V 299-300, 

30S-6, 331-38, 373-74, 383, 399, 48S-88, 492, 494, 

VI 498-S02 

menneskets "natur!f, menneskets "væsen tl I 21, 34; IV 233, 246, 

251-54, 265, 275, 277, 281, 288-89, 294 

se også væsen 

metafysik I 40; II 54, 145, 148; III 159; IV 222, 235, 295 

metrik V 417, 424, 445, 455 

model II 104, 107-11, 114, 116; V 319, 335-36, 359, 366, 

413, 476, 481-82 

modsigelse, modsætning I 43; II 75; IV 206-13, 217-21, 

227,242,267,270,279,283,290-91; V 300-08, 

34S, 374, 399, 407-8, 434, 439, 443, 477-80 

monoton V 455 

motiver II 77, 79, 84; IV 206-7, 232-33, 240, 249, 274 

mysticisme I 45; VI 499-500 

mængde, mængdealgebra, mængdelære V 307, 309-11, 429, 

433-3S, 438 

se også operation, mængdealgebraisk 

mærker (efter navne for påstande) V 344-45, 366 

måleinterval V 415, 463-71, 475 

målekategori V 449-84 
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måling II 50, 53; IV 260, 263, 266; V 301, 335, 343, 413-17, 

444-59, 463-84 

måltallenes fordeling, grundpåstand om V 455-56, 461, 464-67, 

471-72 

naiv realisme II 70-73, 82 

natur, menneskets - se menneskets "natur" 

naturerkendelse, naturtilegnelse I 39; II 128; III 199; 

IV 243, 272-78, 297; V 300, 421, 444, 463, 478-81, 

484 

naturlove, se love 

negation V 307, 433, 480 

se også komplement 

"new look" psykologi II 61, 75-86, 98, 100, 110, 133, 149 

nominalisme II 128; IV 259 

numerisk identitet, se identitet 

numerabel (tælleli~) V 391, 412-17, 422-25, 445, 454, 482, 491 

objekt, se subjekt - objekt 

objektiv idealisme, se idealisme 

objektivering, se genstandsmæssiggØrelse 

objekt-konservation II 129-32, 136-37; IV 270, 294; VI 500 

se også fastholdelse 

objekt-relationer VI 503 

omegn V 442, 467, 470 

omfang (begrebers, kategoriers) 

V 307, 318,,375, 433, 

se også ekstension 

II 126-129, 133-36; 

480, 492 

ontogenese IV 206, 209, 212-13, 241, 243, 246, 258, 269-70, 

282, 285 

ontologisk gudsbevis V 484 

operation III 184-85; IV 220-25, 236, 243, 282-83 

,mængdea1gebraisk V 307, 313, 318, 433-35, 438 

se også logisk operati,on 

ord, se sprog 
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organisations fænomener , -principper II 57-62, 149 

orme IV 218 

"oversanseligtI! II 153; IV 215, 237, 256, 268, 272-73, 288, 

292-95, V 494, VI 499-500 

paradigme II 127, 149; IV 255, 265-66; V 302-3, 333, 338, 

353, 380, 391, 493 

partikler I 29; II 144; V 342, 454 

partikularier, se enkelt-ting 

pattedyr IV 219-20 

perception, perceptionspsykologi I 38-40; II 47-144, 148-49; 

IV 254; V 299, 494; VI 497 

"perceptuel psykofysikt! II 61-75 

personlighed, personlighedspsykologi II 77, 100; IV 214-15, 

237, 252-54, 267, 287-88, 292 

politisk økonomi IV 239, 253, 296-97; V 300 

positivisme II 151 

pragmatisme II 114-16, 135 

produkt, se fællesmængde 

produktionsforhold, -relationer IV 239, 241, 253, 267 

produktivkræfter II 53; III 170; IV 234, 238, 266-67, 

277, 279 

prægnanslove II 57 

psykoanalyse I 35-36; II 77, 79, 84 

psykofysik 1147-57, 60-63, 73, 75, 78, 107, 111, 113, 

117, 132, 141-44; V 343, 418 

psykologi I 17-38; IV 211-15, 253-54, 277; VI 497-504 

se også genstand, psykologiens og humanpsykologi 

punkt V 420 

pædagogik (og uddannelse) II 86; IV 267, 279 

rand V 454, 467-76 

se også ideel rand 

rationalisme I 35, 42; II 151, 153 
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realisme II 128, 149, 153; III 164; V 380 

se også naiv realisme 

redskaber (værktøj) I 26, 44, II 63; III 170; IV 226-35, 

243, 247-48, 258-66, 272-74; V 301, 305, 389, 446 

reduktion, reduktion1sme I 21, 36-37; II 49, 54, 72-73, 

116-18, 131, 133, 136, 141-45, 149; III 184; 

V 299, 485, 495; VI 500 

refleks, refleksologisk forbindelse I 41; III 158-171, 174 

relativitetsteorien III 185; IV 222; V 330 

renæssancen IV 278; V 446 1 479 

repræsentation II 115-16 

rum V 325, 429 

se også Hausdorff-rum, topologisk rum 

s (symbol for sansekategori) V 340; v 

samfundsmæssig forbindelse, se forbindelse 

samfundsmæssig genstand, se genstand 

samfundsmæssigt stofskifte IV 234-37, 240 

sammenhæng V 428-29, 434, 453-57, 462, 481 

se også kontinuitet 

sammenligning III 183; IV 259-60, 263, 266; V 415-18, 424, 

444,447-50,454,459 

sandhed I 41-42; II 113-15, 135-36, 153; III 156-57, 162; 

IV 273 

sandsynlighed II 51, 91-95 101-2, IOS, 112-13, 132, 134 

sanse-data II 117, 135 

sanseelementer II 49-51, 55-56, 60, 62 

sansekategorier II 100; V 330, 336-40, 486-87, 492, 495; 

VI 503 

sensibilitet IV 217 

sensoriske kriterier (kategorier) V 299 ff; VI 497 f 

signal III 172-73, 176-79; IV 217, 223, 284-86 

skepticisme II 82-83, 117, 121 
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skolastik II 128 

socialisationsteori IV 259 

sociogenese IV 206, 209, 212-13, 233, 241, 277 

solipsisme II 83 

specifikke sansenerveenergier, loven om de II 48, 55, 62-63 

sprog (ord) I 39, 43-44; II 102, 113, 118, 130-32, 151; 

III 169-76, 179-80, 187-88, 199-202; IV 227, 231-32, 

235-38, 242-44, 247-48, 257-61, 265, 272-73, 280, 

286; V 300, 332-33, 337 I 389, 399, 482, 492-94; 

VI 498-99, 503 

standard IV 263-66; V 301, 424, 446-47, 493 

statistik, statistisk 11.51, 99, 108-9, 117, 123, 135 

se også sandsynlighed 

stimulusØkologi, se tlØkologi" 

strategi II 88, 91-107, 123 

subjekt, kategoriserende V 335, 338-39, 352, 365, 378, 391-94, 

433, 439, 492-95 

subjekt - objekt I 41-44; II 49-50, 55; III 156, 162, 164, 

168-69, 173-74, 177-78, 188, 196, 200; IV 204-7, 

211, 227-29, 237, 243-44, 247, 249, 262-68, 291; 

V 302-4, 424, 483-84, 493 

"subjektivitetsprincippetIt II 82 

sum, se foreningsmængde 

symmetri V 313, 389, 435 

se også asymmetri 

"systemegenskaber" IV 214-15, 237, 256, 287-88, 292-93 

Th. (symbol for theorem) V 323 

theorem V 320-23 

tid II 72; V 337 

tilegnelse I 44; II 128, 130; IV 207, 235, 242-50, 253, 

257-64, 267, 271-79, 284-87; V 300, 483-86; 

VI 498, 502 

se også naturti1egnelse 
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tilpasning II 114-15; IV 217, 219, 226, 228, 233, 245-49, 

274, 278, 285 

ting, se enkelt-ting 

tolkning, se fortolkning 

tomme mængde (bunke, klasse, kategori), den V 312, 314 

topologi, topologisk IV 273-74; V 308, 321, 325, 330, 

369-71, 421, 429 

topologisk rum V 408, 420-23, 442, 450-51, 456-58, 

467-70 

trivielt, ikke-trivielt V 328, 345, 422 

tællelig, se numerabel 

tænkning I 21; II 59, 83, 99-100, 142; III 174-75, 

181-87, 194, 200-201; IV 224-26, 229, 248, 260, 

271, 286, 291 

se også logisk tænkning 

tærksler, tærskelværdier II. 51-53, 78, 108 

tæthed V 422-23, 428-29, 450, 453 

U (symbol for udvalgskategori) V 340; v 

O (symbol for "universet af genstande) V 340; v 

udvalgskategorier V 330, 339-40, 351, 390-93, 476, 478, 

485, 488-95; VI 503 

underrum V 370 

undersØgelsesadfærd II 66, 69-78, 86 

Uuniqueness ll , se enkelt-ting 

uuniverset of genstande" V 309, 321, 334-36, 339-41, 345, 

369, 371, 393, 420, 456, 482, 492-93 

universelle kategorier (klasser, egenskaber) I 38-39; 

II 112; IV 263, 266, 268, 271; V 303-6, 318, 

333,339,346,354,373,375,378-85,388-94, 

411, 419, 433, 439, 449-50 

usikkerhed II 94-98, 112-13; V 343 

vaskebjØrne IV 225 

variable af højere orden II 62-64, 69 
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"velafgrænsede tilfælde", det rII 111-12, 123, 134, 136; 

V 308-9, 318-41, 345, 366, 370-73, 398-99, 434; 

VI 500 

veridikalitet II 115-16 

videnskab I 18, 22-23; III 163; IV 203, 278-80; V 497; 

VI 502 

videnskabelig erkendelse II 83, 87, 141-42; III 199; 

IV 274, 278 

virksomhed I 41-45; II 75, 140 l 147 , 150-53; III 157, 

162-65, 168, 174, 176; IV 204 ff; V 299 ff; 

VI 497 f 

indre IV 205, 248, 280-84, 287, 291 

værktØj, se redskaber 

væsen, væsentligt I 31-34, 41-43; II 83, 128, 131, 144-46, 

152; III 155-60, 165, 171, 174-75, 179-98, 201; 

IV 209, 213, 269; VI 502 

se også menneskets "væsen" 

Webers lov II 51-53 

Weber-brØk ,II 52 

ydre punkt, det ydre V 467-68 

ækvivalens, ækvivalensklasser II 104, 128; IV 269, 297 

ø (symbol for den tomme mængde, bunke, klasse, kategori) 

V 312, 314 

"Økologi", "Økologisk" Il 64-69, 74-75, 91, 110, 132, 141 

økonomi, se politisk Økonomi 

åben mængde V 420, 450-52, 456, 468 

åbent-komplettable modeller V 366 

åndeligt, se ideelt 
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~~~~Eg~~~~~~g~E~~QE~~Qg~g~~~~~~~~Q~~E~~~~~~~~~§g~~~~~~~~~~~ 

~g~Q~~~g~~=~~~g~~~~1~~=~=~~EJ~~~=~ 

I forbindelse med fremstillingen af det diskrete rums topo

logi blev det hævdet, at de fem axiomer, der tilsammen be

skrev det ikke-trivielle, endelige diskrete rum, var logisk 

uafhængige, hvilket vil sige, at axiomerne ikke modsiger 

hinanden, og at intet axiom kan afledes af de øvrige. 

Det drejede sig om fØlgende axiomer: 

Ax. D l 

Der er mere end ~n genstand i M. 

Ax. D 2: 

Antallet af genstande i M er endeligt. 

Ax. D 3: 

I M er fællesmængden af to kategorier en kategori. 

Ax. D 4: 

I M er foreningsmængden af to kategorier en kategori.· 

Ax. D 5: 

For hver to genstande i M findes der to adskilte kate

gorier, således at genstandene falder i hver sin af 

kategorierne. 

At axiomerne ikke modsiger hinanden, er allerede bevist af, 

at der kan gives et eksempel på et rum, som faktisk beskri

ves afaxiomerne, f.eks. et diskret rum med netop to ele

menter, l og 2. 
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Idet vi med M betegner rummets underliggende mængde og med 

et K betegner mængden af kategorier, er eksemplet beskrevet 

ved, at 

M {l, 2}; 

K ø, III, IZI, II,ZI. 

Hvis der nu kan gives et eksempel på et rum, hvor Ax. D l 

ikke gælder, men hvor de fire andre axiomer gælder, så er 

det dermed bevist, at Ax. D l ikke kan afledes af de Øvrige 

axiomer; og tilsvarende for ethvert af de fire øvrige axio

mer. 

Vi skal altså blot give et eksempel for hvert af de fem ax

iomer, hvor netop det pågældende axiom ikke gælder, men hvor 

de øvrige til gengæld gælder. 

Idet det understreges, at der kunne være valgt uendeligt 

mange andre eksempler, er de fem eksempler fØlgende: 

For Ax. D l: 

For Ax. D 2: 

For Ax. D 3 : 

For Ax. D 4 : 

For Ax. D 5: 

M ø. 
K ø. 

M mængden af naturlige tal {l, 2, 3, .... }. 

K alle delmængder af mængden af naturlige 

tal. 

M I l, ZI. 
K III, IZI, I l, Zl. 

M I l, Z I . 
K ø, 111, I Zl. 

M I l, ZI. 
K I l, Z I . 

I forbindelse med fremstillingen af rummet af sansekategori

er og udvalgskategorier i universet af genstande har vi li-
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geledes hævdet, at axiomerne i de forskellige axiomsæt var 

logisk uafhængige. 

Vi vil nu gennemfØre alle disse uafhængighedsbeviser under 

~t og samtidig bevise resten af de påstande om logiske rela

tioner, som er fremsat i kapitel V med henvisning til appen

dixet. 

FØrst vil vi opregne alle axiomerne i den rækkefØlge, hvori 

de introduceres i teksten: 

Ax. SO 1: 

I universet af genstande O er der mere end en genstand. 

Ax. S 3: 

lOer fællesmængden af to sansekategorier en sanseka

tegori. 

Ax. S 4: 

lOer foreningsmængden af to sansekategorier en san

sekategori. 

For hver to genstande i O findes der to adskilte sanse

kategorier, således at genstandene falder i hver sin af 

sansekategorierne. 

Ax.SII": 

Ingen sansekategori i O indeholder netop en genstand. 

Ax. U 3: 

lOer fællesmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 
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Ax. U 4: 

I D er foreningsmængden af to udvalgskategorier en ud

valgskategori. 

Ax. U 12: 

Der eksisterer en ikke-tom udvalgskategori i O. 

Ax. U 13: 

Enhver ikke-tom udvalgskategori i U indeholder en ende

lig ikJ<e-tom udvalgskategori • 

Ax. SU 3: 

lOer fællesmængden af en udvalgskategori og en sanse

kategori en udvalgskategori. 

Ax. SU 14' f: 

lOer ingen ikke-tom udvalgskategori en sansekategori. 

Ax. S 7: 

lOer foreningsmængden af en vilkårlig mængde sanseka

tegorier en sansekategori. 

Ax. S 32": 

For enhver ikke-tom sansekategori i D eksisterer der en 

mængde sansekategorier, hvis foreningsmængde er lig med 

den ikke-tomme sansekategori, men hvor det ikke for 

noget endeligt antal af disse sansekategorier gælder, 

at deres foreningsmængde er lig med den ikke-tomme 

sansekategori. 

Herudover er der blevet omtalt to "hypotetiske" axiomer, 

nemlig: 

"Ax. S 19 11
: 

Der findes to ikke-tomme sansekategorier i O, der er 

komplementer. 
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"AX. S 191 I ti: 

Der findes ikke to ikke-tomme sansekategorier i O, der 

er komplementer. 

Som det var tilfældet med beviset for den logiske uafhængig

hed afaxiomerne, der beskrev det ikke-trivielle, endelige 

diskrete rum, vil beviserne for logiske relationer mellem 

forskellige påstande om rummet af sanse- og udvalgskatego

rier blive gennemført ved henvisning til en række eksempler. 

Disse eksempler er taget fra matematikken, idet det i alle 

tilfælde drejer sig om rum i mængden af reelle tal. 

Men det må understreges, at disse eksempler igen er valgt 

blandt uendeligt mange mulige, og at der ikke hævdes nogen 

lighed i øvrigt mellem eksemplerne og så rummet af sanse- og 

udvalgskategorier i universet af genstande. Eksemplernes 

værdi indskrænker sig til deres aktuelle bevistekniske an

vendelse. 

Eksemplerne er udvalgt med det formål at gennemføre alle be

viserne med så få eksempler tilsammen som muligt. Derved er 

nogle af eksemplerne blevet lidt mere komplekse, end hvis 

der omvendt var udarbejdet et sæt eksempler uafhængigt for 

hvert bevis. Til gengæld ville antallet af eksempler på den

ne måde være blevet meget stort. 

I eksemplerne betegnes den underliggende mængde med O, mæng

den af mængder svarende til sansekategorier med S og mæng

den af mængder svarende til udvalgskategorier med U. 

For hvert eksempel anføres det, hvilke af de ovennævnte ax

iomer der ikke gælder for det pågældende rum, idet det er 

underforstået, at resten gælder, dvs. gyldigt beskriver rum

met. 

Selve beviserne vil først blive anfØrt, efter at alle eksem

plerne er opregnet. 



Eks. l: 

Eks. 2: 

Eks. 3: 

Eks. 4: 

Eks. 5: 
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o mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle foreningsmængder af endelige mængder ik

ke-hele rationelle tal og af fællesmængder af 

mængden af rationelle tal og en mængde fra S. 

Gælder ikke: "Ax. S 19 11
• 

o 
S 

U 

(l). 

ø. 
ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. SU l, "AX. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle ikke-tomme foreningsmængder af åbne in

tervaller i U. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 3, "AX. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle åbne intervaller i O og ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 4, Ax. S 7, "Ax. S 19". 

o mængden af reelle tal. 

S alle fællesmængder af mængden af rationelle 

tal og en foreningsmængde af åbne intervaller 

i O, samt ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. SS, "Ax. S 19 ti • 



Eks. 6: 

Eks. 7: 

Eks. 8: 

Eks. 9: 

o 
S 

u 

- vii -

mængden af reelle tal. 

alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og/eller {l}, samt ø. 
ø, 12J. 

Gælder ikke: Ax. SliII, Ax. S 32 11
, "AX. S 19 1111

, 

o mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø 
U Alle foreningsmængder af endelige talmængder i 

O, der ikke indeholder {O}, og af fællesmæng

der af en kategori fra S og mængden af ratio

nelle tal i intervallet -00 < x ~ O og/eller 

intervallet O ~ x < 00, samt ø. 

Gælder ikke: Ax. U 3, "Ax. S 19". 

O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, 11l , (2) • 

Gælder ikke: Ax. U 4, "Ax. S 19". 

O mængden af reelle tal. 

s alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø. 

Gælder ikke: Ax. U 12, "Ax. S 19". 

Eks. 10: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i U 

og ø. 
U alle fællesmængder af en mængde fra S og af 

mængden af rationelle tal. 

Gælder ikke: Ax. U 13, "Ax. S 19". 



- viii -

Eks. ll: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U {l, 2). 

Gælder ikke: Ax. SU 3, "Ax. S 19 11
• 

Eks. 12: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle delmængder af O. 

Gælder ikke: Ax. SU 14", "Ax. S 19l!. 

Eks. 13: O mængden af reelle tal, undtagen (3 ). 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, {l) . 

Gælder ikke: "Ax. S 19' I 11 • 

Eks. 14: O mængden af reelle tal i intervallet -l < x < l. 

S alle fællesmængder af O og af foreningsmængder 

af åbne intervaller på de reelle tals akse. 

U ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. S 32" I "Ax. S 19". 

Eks. 15: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle ikke-tomme foreningsmængder af åbne in

tervaller i O. 

U ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. S 3 I "AX. S 19 I I II • 
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Eks. 16: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle åbne intervaller i O og ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 4, Ax. S 7, "Ax. S 19"11. 

Eks. 17: O 

S 

U 

{l, 2, 3, 4}. 

ø, {l, 2}, {3, 4}, {l, 2, 3, 4}. 

ø, {l). 

Gælder ikke: Ax. SS, Ax. S 32' t, "AX. S 19' t " • 

Eks. 18: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

Eks 19: 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle foreningsmængder af endelige talmængder i 

O, der ikke indeholder {O}, og af fællesmæng

der af en mængde fra S og mængden af rationel

le tal i intervallerne -00 < x < O, O ~ x < 3 

og/eller 3 < x < 00, samt ø. 

Gælder ikke: Ax. U 3, "Ax. S 19' I " • 

O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø, {l), {2). 

Gælder ikke: Ax. U 4, "Ax. S 19'1u. 

Eks. 20: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U ø. 

Gælder ikke: Ax. U 12, "Ax. S 19 I t " • 
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Eks. 21: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle fællesmængder af en mængde fra S og af 

mængden af rationelle tal i U. 

Gælder ikke: Ax. U 13, !lAx. S 19"". 

Eks. 22: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U (1, 2). 

Gælder ikke: Ax. SU 3, "Ax. S 19 I I " • 

Eks. 23: O mængden af reelle tal, undtagen {3}. 

S alle foreningsmængder af åbne intervaller i O 

og ø. 
U alle delmængder af O. 

Gælder ikke: Ax. SU 14' I, "Ax. S 19' l". 

Eks. 24: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af {2} og/eller et ende

ligt antal endelige intervaller i O, samt ø. 
U ø, (l). 

Gælder ikke: Ax. S 7, Ax. S 11'1 I Ax. S 32", 

"AX. S 19". 

Eks. 25: O mængden af reelle tal. 

S alle foreningsmængder af en endelig mængde åb

ne intervaller i O med irrationelle endepunk

ter, samt ø. 
U alle foreningsmængder af endelige mængder i O 

og af fællesmængden af en mængde fra S og 

mængden af rationelle tal. 

Gælder ikke: Ax. S 7 I "Ax. S 19". 
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Det første bevis på grundlag af eksemplerne skal påvise den 

logiske uafhængighed afaxiomsættet bestående af fØlgende 11 

axiomer: 

Ax. SU l, Ax. S 3, Ax. S 4, Ax. S 5, Ax. S 11", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU~14". 

Først skal der gives et eksempel, hvor alle 11 axiomer gæl

der. Det er allerede gjort i kapitel V. Men her skal henvi

ses til Eks. l. 

Dernæst skal der gives et eksempel, nemlig Eks. 2, hvor Ax. 

SU l ikke gælder, men hvor alle de øvrige la axiomer gælder, 

for at påvise den logiske uafhængighed afAx. SU l. 

Dette skal nu gøres for alle de 11 axiomer. Svarende til den 

ovennævnte rækkefØlge afaxiomerne er eksemplerne følgende: 

Eks. l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la, 11, 12. 

NØjagtigt det samme sæt eksempler beviser samtidig den logi

ske uafhængighed afaxiomerne i det aXiomsæt, der svarer til 

ovenstående, men hvor Ax. S 4 er erstattet med Ax. S 7. 

Endvidere beviser det den logiske uafhængighed afaxiomerne 

i det axiomsæt, hvor yderligere Ax. S 11" er erstattet med 

"Ax.S19"It. 

Endelig beviser eksempelsættet den logiske uafhængighed af 

axiomerne i axiomsættet, hvor Ax. SIl" er erstattet afAx. 

S 32", altså: 

Ax. SU l, Ax. S 3, Ax. S 7, AX. S 5, Ax. S 32", Ax. U 3 1 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU 14' I. 

Det skal nu bevises, at axiomerne i axiomsættet svarende til 

ovenstående, men suppleret med "Ax. S 19' 'II, er logisk uaf-
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hængigt. Idet "AX. S 19' l" sættes sidst i rækken, er eksem

plerne i sædvanlig rækkefØlge følgende: 

Eks. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Vi skal herefter bevise den logiske uafhængighed afaxiomer

ne i et axiomsæ"t, hvor Ax. SU 1 er erstattet med "AX. S 19", 

nemlig: 

"Ax. S 19", Ax. S 3, Ax. S 7, Ax. S 5, Ax. S Il", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3, Ax. SU 14". 

Idet der som tidligere begyndes med eksemplet, hvor alle ax

iomerne gælder, er eksemplerne følgende: 

Eks. 13, 2, 15, 16, 17, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

Endelig skal vi bevise forskellige udsagn fra kapitel V, der 

alle tager udgangspunkt i axiomsættet: 

Ax. SU 1, Ax. S 3, Ax. S 7, Ax. S 5, Ax. S 11", Ax. U 3, 

Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3 1 Ax. SU 14". 

Det første udsagn er, at ikke alle endelige delmængder af en 

udvalgskategori behøver at være udvalgskategorier. Dette be

vises ud fra Eks. 1, hvor f.eks. {l} ikke er med i U, men dog 

er en endelig delmængde af mængden i U bestående af de ratio

nelle tal mellem ° og 2. 

I kapitel V blev det bevist, at et sammenhængende Hausdorff

rum også var "tætn, altså at "Ax. S 19"" kunne erstatte Ax. 

Il" i ovenstående axiomsæt. Men det blev også hævdet, at 

dette ikke var tilfældet, hvis AX. S 7 var erstattet med Ax. 

S 4. Med andre ord: Fra et axiomsæt som ovenstående, hvor 

Ax. S 7 var erstattet med Ax. S 4 og Ax. S Il' I var erstat

tet med "Ax. S 19' ''', kunne påstanden i Ax. S Il" ikke af

ledes og i Øvrigt heller ikke 
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Th.S16": 

En sansekategori i O er enten tom eller indeholder uen

deligt mange genstande. 

Dette andet udsagn bevises af Eks. 24. 

Det tredie udsagn er, at 

Th. U 30: 

Lad en udvalgskategori i D indeholde en endelig mængde 

genstande som delmængde. De genstande i udvalgskatego

rien, der ikke er med i den endelige mængde, er da selv 

en udvalgskategori 

ikke behØver at gælde, hvis Ax. S 7 i axiomsættet er erstat

tet med Ax. S 4. 

Dette bevises af Eks. 25, hvor f.eks. mængden af rationelle 

tal mellem -VL og VZ er med i U, men hvor den delmængde, der 
bliver tilbage, når f.eks. {O} fjernes fra mængden, ikke 

selv er med i U. 

Det fjerde og sidste udsagn er, at "AX. S 19' I II og "grundpå

standen om måltallenes fordeling": 

Ingen sansekategori i en målekategori, der er defineret 

ved et åbent interval på måltallenes akse, indeholder 

genstande med størst eller mindst måltal 

er logisk uafhængige. 

Dette bevises af Eks. l, 13, 14, hvor det for alle tre ek

sempler gælder, at alle ovennævnte 11 axiomer er opfyldt. 

For Eks. l er endvidere både "Ax. S 19' ,II og "grundpåstan

den" opfyldt, for Eks. 13 kun "grundpåstandenIl, og for Eks. 
14 kun "AX. S 19'1". 

Dette beviser udsagnet. 



xiv -

INDLEDNING 

Flere steder i kapitel V (s. 404-8, 428, 435-36, 462 og 488) 

er der omtalt et åbent spørgsmål, nemlig om der ud fra de for

skellige axiomsæt og ud fra definitionen af afgØrbare katego

rier (s.396) kan afledes et theorem, der hævder umuligheden 

af, at alle delmængder i universet af genstande O er afgørba

re, eller med andre ord umuligheden af, at rummet af afgØrba

re kategorier kan være diskret. Dette spørgsmål er stadig i 

sin generelle form ubesvaret. 

Hvis der imidlertid tilføjes et axiom, der hævder, at rummet 

af sansekategorier i universet af genstande O har en nummera

bel (tællelig) basis, kan spØrgsmålet besvares bekræftende. 

Det kan altså aldrig under forudsætning af det tilfØjede axi

om lade sig gøre, at alle delmængder i O er afgØrbare. Der 

vil under denne forudsætning altid i O være delmængder, der 

er "transcendente" i forhold til den praktiske afgØrbarhed, 

vi her har defineret. 

Da yderligere et sådant axiom om numerabel basis flere ste

der i kapitel V (s. 417, 422-25, 445, 454, 482 og 491) har 

været nævnt som en plausibel antagelse, er det nærliggende 

her at gennemfØre beviset og diskutere dets konsekvenser for 

andre åbne spørgsmål i kapitel V. 

Et af de åbne spørgsmål fra kapitel V (s. 428) er spørgsmålet 

om, hvorvidt der under forudsætning af de forskellige axiom

sæt kan afledes et endnu stærkere theorem, der hævder, at der 

altid findes en afgØrbar kategori i universet af genstande O, 

hvis komplement ikke er en afgørbar kategori. Et sådant theo

rem kan imidlertid ikke afledes. 
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Denne sidste konklusion kunne endda i modsætning til den fØr

ste konklusion og dens øvrige konsekvenser allerede være dra

get ud fra axiomerne i l. udgave, dvs~ uden antagelse af det 

tilføjede axiom om numerabel basis. Beviset herfor anfØres 

nedenfor i afsnittet om konsekvenserne af det fØrste bevis. 

BEVISET 

Spørgsmålet om den mulige diskrethed af rummet af afgØrbare 

kategorier diskuteres s. 404-8 ud fra et axiomsæt bestående 

af fØlgende 11 axiomer: Ax. SU 1, Ax. S 3, Ax. S 4, Ax. S 5, 

Ax. S 11 II, Ax. U 3, Ax. U 4, Ax. U 12, Ax. U 13, Ax. SU 3 og 

Ax. SU 14 11 (se f.eks. s. 356-57), samt Def. SUA 4 (s. 396). 

Senere i bogen (s. 428, 435 og 436) diskuteres spørgsmålet ud 

fra et axiomsæt, hvor Ax. S 4 er erstattet med Ax. S 7 (jfr. 

s. 408). I dette tilfælde er rummet af sansekategorier i uni

verset af genstande et topologisk rum (jfr. s. 420), hvor san

sekategorierne er de åbne mængder og genstandene er punkter. 

Til sidst (s. 462 og 488) diskuteres spørgsmålet ud fra et 

axiomsæt, hvor yderligere Ax. S 11' I er erstattet med Ax. S 

32" (jfr. s. 460-61). 

I forbindelse med indføringen af Ax. S 7 argumenteres der (s. 

417) for en antagelse om, at rummet af sansekategorier har en 

tællelig eller numerabel basis, idet en delmængde af mængden 

af åbne mængder i et topologisk rum er en basis for rummet, 

hvis det for ethvert punkt og enhver åben mængde, der indehol

der punktet, gælder, at der findes en åben mængde fra basen, 

der indeholder punktet og er indeholdt i den første åbne 

mængde (jfr. s. 422-23). 

Denne definition på basis kan uden problemer udstrækkes til 

det mere generelle tilfælde, der diskuteres s. 404-8, hvor 

Ax. S 4 endnu ikke er erstattet afAx. S 7, og hvor sanseka

tegorierne derfor ikke behøver at være åbne mængder i et to

pologisk rum. 
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Vi antager altså for rummet af sansekategorier, uanset hvil

ket af de tre ovennævnte axiomsæt der definerer det, at 

Rummet af sansekateqorier i universet af genstande 

har en numerabel basis, 

hvor en delmængde af mængden af sansekategorier i universet 

af genstande altså er en basis for rummet af sansekategorier, 

hvis det for enhver genstand og enhver sansekategori, der in

deholder genstanden, gælder, at der findes en sansekategori 

fra basen (en basiskategori) , der indeholder genstanden og er 

indeholdt i den fØrste sansekategori. 

Vi kan altså tænke os basen, dvs. mængden af basiskategorier, 

ordnet i en uendelig fØlge b 1 , b 2 , ••• , bi' ..• i og vi kan i 

henhold til definitionen af basis vedtage, at den tomme mæng

de ø ikke er med i basen. IfØlge Th. S 16" (s. 361) indehol

der enhver basiskategori altså uendeligt mange genstande. 

Vi kan nu i hver basiskategori bi definere to genstande xi og 

Yi efter fØlgende princip: I b 1 vælges to genstande x 1 og Y1' 

I b 2 vælges to genstande x 2 og Y2' således at alle genstande 

i sættet (x1 , x 2 ' Y1' Y2) er forskellige. Således kan der nu 

gås frem skridt for skridt, idet der i bi vælges to genstande 

xi og Yi' således at alle genstande i sættet (x 1 ' .•. , xi' Y1' 

.•• , Yi) er forskellige. Selvom vi ikke kan angive den udvæl

gelsesprocedure nærmere (ved en generel regel eller "rekur

sivt"), som er nØdvendig for den skridtvise konstruktion af 

mængden af x'er og y'er, vil vi alligevel tillade os at sige, 

at det totale sæt af x1er og y'er eksisterer. 1) 

l) I de tilfælde, hvor rummene af sansekategorier eksemplifice
res med rum, hvor den underligge'nde mængde er numerabel (f.eks. 
de hele tal eller de rationelle tal) vil der altid kunne defi
neres en fast regel for udvælgelsen af x. og y. i b., f.eks. de 
lavest nummererede, der opfylder betingelserne: I akdre tilfæl
de forudsætter eksistensen gyldigheden af det såkaldte udvalgs
axiom (Axiom of Choice). 
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Da enhver ikke-tom sansekategori ifØlge definitionen på basis 

indeholder basiskategorier, må enhver ikke-tom sansekategori 

altså indeholde mindst et x og et y~ 

Lad os nu kalde mængden af alle z'er, altså den uendelige fØl

ge (x 1 , x 2 ' •.. , xi' ••. ) for X. X kan ikke indeholde nogen 

ikke-tom sansekategori, da den ikke indeholder noget y. Hvis 

X skal være en afgØrbar kategori, må den altså ifØlge Def. 

SUA 4 være en udvalgskategori. 

Komplementet ex til X kan heller ikke indeholde nogen ikke-tom 

sansekategori, da den ikke indeholder noget x. Hvis ex skal 

være en afgørbar kategori, må den altså, ligesom X, være en 

udvalgsl ... ategori. 

Imidlertid kan ikke både X og ex være udvalgskategorier, jfr. 

Th. U 19 1
' (s. 363). Altså er enten X eller ex en ikke-afgØr

bar kategori, og altså er rummet af afgørbare kategorier ikke 

diSkret. 

Dette bevis svarer til den mulighed for bevisfØrelse, der er 

nævnt under punkt a) s. 407: 

"der findes to adskilte delmængder af O. hvor det for enhver 
sansekategori gælder, at den indeholder en genstand fra hver 
af de lmængde rne 11. 2 ) 

Antagelsen om, at rummet af sansekategorier i universet af 

genstande har en numerabel basis, er der som sagt argumente

ret for i forbindelse med indfØrelsen afAx. S 7. Selvom an

tagelsen opgives, vil beviset imidlertid nok kunne gennemfØ

res under forudsætning af en udvidelse af de induktions pr in

cipper, som er anvendt i det nærværende bevis i definitionen 

af mængden af x'er og y'er. Imidlertid vil interpretationen 

2) 
I. 1. udgave af bogen var sidste ord i citatet fej lagtigt uka_ 
tegorierne u. 
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af afgØrbarhed i dette tilfælde nek miste sit grundlag i fer

ho.ld til praktisk gennemførlige afgØrelser, sem de er define

ret i bege n fra eg med indfØrelsen afAx. S 7. 

KONSEKVENSER 

Den umiddelbare kensekvens af- evenstående bevisfØrelse er, at 

vi (i hvert fald under fcrudsætning af eksistensen af en nu

merabel basis (i udvidet betydning) fer rummet af sansekate

gcrier i universet af genstande) kan hævde et theerem 

Th. A 10 11
: Der findes en delmængde af O, der ikke er en 

afgØrbar kategcri, 

cg helt tilsvarende et thecrem 

Th. E 10' ': Der findes en delmængde af O, der ikke er en 

effektivt afgØrbar kategcri. 

bevis: Th. A 10 11 cg Def. AE 31 (s. 436). 

Disse påstande gælder fer ethvert af de tre ovennævnte axicm

systemer. 

Side 404 blev spørgsmålet endvidere rejst em, hvorvidt der 

kunne afledes en påstand svarende til Th. S 6 11 for de afgør

bare kategorier (I fedneten side 403 var det påvist, at en 

påstand uden te mærker ikke kunne afledes). 

Dette spørgsmål står stadig åbent for det første axiemsæts 

vedkemmende, altså når Ax. S 4 endnu ikke er erstattet afAx. 

S 7. Fer de te sidste axiemsæts vedkemmende, altså under fer

udsætning af 'Ax.' S 7 kan der derimed let afledes et thecrem 

Th. A 6' ': Der findes en fællesmængde af afgØrbare ka

tegerier, sem ikke er en afgØrbar kategori. 

bevis: Th. A 10 11 eg Th. A 29 (s. 430) 
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Side 428 rejses spørgsmålet om, hvorvidt der kan afledes et 

theorem svarende til Th. S 28" (se 'S. 426) for de afgØrbare 

kategorier, altså hvorvidt der altid findes en afgØrbar kate

gori i O, hvis komplement ikke er en afgØrbar kategori. 

Dette spørgsmål kan imidlertid besvares afkræftende uanset 

gyldigheden afaxiomet om numerabel basis. Med terminologien 

fra appendixet (s. v-x) kan vi definere følgende rum, der op

fylder alle tre axiomsæt: 

o mængden af reelle tal n. 
S alle foreningsmængder af åbne intervaller på n og ø. 
u alle diskrete mængder i ~. 

I dette rum er enhver afgØrbar kategori en foreningsmængde af 

åbne intervaller og en diskret punktmængde. Komplementet til 

en afgØrbar kategori er selv en sådan foreningsmængde. Altså 

findes der et eksempel på et rum, hvor et "Th. A 28' I" ikke 

ville gælde. 

En konsekvens afaxiomet om numerabel basis er, at vi nu kan 

bevise, at en påstand "Th. A 28" svarende til Th. E 28 (se s. 

437) heller ikke vil kunne afledes, idet vi kan give et eksem

pel på et rum, hvori der er defineret en afgØrbar kategori, 

hvis komplement ikke er afgørbart. Vi kan nemlig blot i et 

vilkårligt rum af sansekategorier definere en kategori sva

rende til X i vores bevisfØrelse for Th. A lO' I. Hvis vi nu 

definerer udvalgskategorierne som alle delmængder (herunder 

den uægte) af X, er X et eksempel på en afgørbar kategori, 

hvis komplement ikke er afgØrbart. 

Altså kan hverken "Th. A 28" eller "Th. A 28' ,,, afledes af no

gen af de tre axiomsæt. 

Hermed er de forskellige åbne spØrgsmål i bogen, hvis svar af

hænger af muligheden af at bevise Th. A 10'1, direkte eller 

indirekte besvaret. 
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FORTOLKNING OG DISKUSSION 

Tilbage står spørgsmålet om fortolkningen af Th. A 10" og af 

dets konsekvenser (jfr. s. 408). 

For det første må det konstateres, at fortolkningsproblemet 

havde været alvorligere, hvis det havde vist sig, at det var 

påstand 1) på side 406, der var blevet bevist; hvis altså der 

fandtes en konkretisering afaxiomerne, hvor rummet af afgØr

bare kategorier var diskret. En sådan fuldstændig udefinerbar

hed" af alle delmængder i universet af genstande ville harmo

nere dårligt med vores intuitive forståelse af menneskenes 

forhold til omverden. 

Hvis påstand 1) var blevet bevist, måtte fortolkningen for

mentlig bestå i at finde et axiom, som føjet til de hidtidige 

axiomer udelukkede påstand 1). Sagt med andre ord måtte der 

være en fundamental begrænsning i vores mulighed for praktisk 

at definere mangfoldigheder i omverden, som var blevet over

set i axiomsættene. Ved at analyse,re den diskrete konkretise

ri~g havde man da kunnet fremdrage, hvori dens urimelighed be

stod, og derefter med et nyt axiom negere denne urimelighed. 

Nu er vi heldigvis i den modsatte situation, hvor vi ikke 

står over for en sådan urimelighed i forhold til en intuitiv 

forståelse af menneskenes omverdensrelationer. 

Fortolkningsproblemet indskrænker sig i dette tilfælde til 

spørgsmålet om, hvorledes vi skal forstå det tilsyneladende 

paradox, at vi som 1 (':=1 i" beviset for Th. A 10 1
' direkte kan 

give et eksempel rå F.llt.så "riefinere", en mængde, som vi i 

en anden forstand hævder er "ikke-defineret", nemlig ikke

afgØrbar. Mindst en af mængderne X og ex var jo ikke-afgØr

bar. 

Vi kan f.eks. forestille os, at X er en udvalgskategori, 

hvilket vel ikke forekommer helt urimeligt, når vi netop i 



- xxi -

beviset har beskrevet en procedure til at "udvælge" den. Her

af fØlger så, at ex er ikke-afgØrbar, selvom den altså er 

entydigt defineret som komplementet til X. 

Paradoxet er imidlertid kun tilsyneladende. Tilsvarende for

hold kendes fra teorien for rekursive mængder. 3 ) 

Sagen er, at enhver genstand i X efter et endeligt antal 

'skridt lInås" af udvælgelsesproceduren. I denne forstand kan 

X fortolkes som afgØrbar. Omvendt vil det for en genstand i 

ex aldrig, efter nok så mange skridt i udvælgelsesproceduren 

for x, kunne afgøres, hvorvidt det forhold, at genstanden ik

ke er blevet nået af udvælgelsesproceduren, skyldes, at den 

er med i X, men endnu ikke nået, eller at den ikke er med i 

X, altså med i ex. I denne forstand er ex da ikke-afgØrbar. 

Imidlertid er det nok mere rimeligt at betragte såvel X som 

ex som ikke-afgørbare eller som et udtryk for et "tankeekspe

riment" og at acceptere, at tankeeksperimentet kan sige noget 

væsentligt om det praktisk mulige, i og med at det - i tanken -

overskrider det. Det kan således let bevises, at enhver ikke

tom sansekategori indeholder uendeligt mange x ' er4 ) I og der

med i Øvrigt, at ethvert x er fortætningspunkt for X (se s. 

490-91). X er altså ikke en diskret mængde, men tværtimod en 

i relation til sansekategorierne "tætFl mængde overalt i O, 

hvilket muligvis ikke er noget fortolkningsmæssigt bekvemt 

træk ved en udvalgskategori. 

3) 

4) 

Se f.eks. Arbib, M.A.: Brains, Machines and Mathematics. N.Y.: 
McGraw-Hill, 1965, hvor påstanden om, at "There exists a recur
sive1y enumerable set of positive integer s which is not recursive ll 

i øvrigt vises at være "an abstract form of Godel's theorem". 
(s. 124) 

Jfr. beviset for Th. A 10 1 't hvor X defineres. Hvis en ikke
tom sansekategori indeholdt et endeligt antal x'er, ville der 
for et y i sansekategorien ifØlge Th. S 15 (se s. 360) og Ax. 
S 3 (se s. 341) kunne defineres en sansekategori, der indeholdt 
y'et og ingen x'er, i strid med definitionen af X. 
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Når der ovenfor er talt om en "intuitiv" opfattelse af om

verden som "ikke-diskret", kan det umiddelbart stå i en vis 

modsætning til, at det flere steder i bogen (f.eks. s. 331, 

399 og 500) hævdes, at forskellen mellem "det velafgrænsede 

tilfælde" og virkelighedens mangfoldighed af genstande orga

niseret som et rum af afgØrbare kategorier er vanskelig er

kendbar. F.eks. kan den mekanistiske generalisering af "det 

velafgrænsede tilfælde" ses som et udtryk for en sådan erken

delsesbegrænsning. 

Der er altså tale om en "intuition", der (ligesom adskillel

sen mellem sanse- og udvalgskategorier) overskrider mekani

cismen, og som det kun kan håbes, at læseren deler. 

De i bogen påståede ligheder mellem Ildet velafgrænsede til

fælde" og runuuet af afgØrbare kategorier, f.eks. fremstillet 

i afsnittet om de effektivt afgØrbare kategorier, står stadig 

ved magt, efter at Th. A 10 11 er bevist, ligesom hvad der i 

øvrigt er sagt i bogen. 

Som nævnt havde situationen været en anden, hvis det var på

stand 1) side 406, der var blevet bevist; og det var denne 

mulighed, der gjorde, at det åbne spørgsmål (jfr. s. 408) fak

tisk var væsentligt, skØnt dette måske ikke fremstår med til

strækkelig tydelighed i bogens tekst. 
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TILFØJELSE TIL ADDENDUM ======================= 

Docent Jørgen Hoffmann-Jørgensen, Matematisk Institut, Aarhus 

Universitet, har 1 et notat "Maximal Perfect Topologies" (Hoff

mann-Jørgensen, personlig kommunikation, 1994) bevist, at det 

generelt gælder, at hvis rummet af sansekategorier har en basis, 

hvis uendelige størrelsesorden, kardinalitet, er lavere end 

eller lig med den underliggende mængdes (O's) kardinalitet, så 

gælder Th. A 10". Til gengæld eksisterer der under forudsæt

ning af Zorn's Lemma (en variant af udva1gsaxiomet eller Axiom 

of Choice) rum af sansekategorier, såkaldte maksimale perfekte 

topologier, hvor ovenstående betingelse ikke er opfyldt, og 

hvor Th. A lO' I ikke gælder. Disse rum er imidlertid ikke kon

struktive, dvs. de kan ikke defineres eksplicit. Det ser endda 

ud til, at negationen af Th. A lO' I implicerer udva1gsaxiomet, 

og dermed selv er en variant af udva1gsaxiomet, selvom dette 

endnu ikke er bevist. 

Denne lØsning på det i l. udgave (1983) og i 2. udgave (1989) 

ulØste problem vil betyde, at rummet af afgØrbare kategorier 

kan være diskret eller konstruktivt eller ingen af delene, men 

aldrig begge dele. Det er samtidig den fortolkningsrnæssigt set 

optimale lØsning på problemet. Den tillader os at hævde, at 

alle opdelinger (delmængder) i verden i princippet kunne være 

afgØrbare som defineret med de 11 axiomer og Def. SUA 4, men 

at der i så fald ikke kan konstrueres en model af denne verden. 

Eller omvendt, at hvis der konstrueres en model af verden, der 

fØlger axiomerne, så vil den nØdvendigvis indeholde ikke-afgØr

bare delmængder. Begge dele passer ganske godt til en intuitiv 

forståelse af verdens principielle, men i praksis begrænsede, 

IItilgængelighed II. 
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