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Trekk ved psykologiens 
tilstand

Den aktuelle diskusjonen om psykologiens stilling, - som på 
overflaten freimstår som uenighet om forskjellige behandlings- 
teknikker - er i virkeligheten en strid mellom ulike forståel- 
sesformer og oppfatninger av menneskenes psykiske utvikling.
Det er selve forutsetningene for den vitenskapelige psykologi
ens teori og praksis som står under debatt. Dette temanummeret 
av vardøger vil gi et bidrag til denne debatten ved å problem
atisere karakteristiske trekk ved psykologiens tilstand. Både 
hva den er og hva den ikke er.
Perspektivet er ikke begrenset til intern fagkritikk. Spørsmål
et om hvordan menneskenes psykiske utvikling under kapitalismen 
forklares og fremstilles angår flere enn psykologene - det er 
samtidig et politisk spørsmål. Ikke bare fordi psykologien som 
all annen vitenskap er et samfunnsmessig produkt og en produkt- 
ivkraft, men også fordi kunnskap om psyken og de psykiske lid
elser gir en spesiell innsikt i de konkrete samfunnsmessige 
forhold slik de nedfeller seg på individnivå, og fordi den lev
erer bidrag til forståelse av betingelsene for endring av disse 
samfunnsforholdene. Hensikten med temanummeret er å gå utover 
60-årenes offentlige antipsykiatriske debatt, og å provosere 
til en radikal forandring av psykologiens sel;vforståelse som 
vitenskap og samfunnsmessig praksis.

1. Sosialvitenskccp og samfunn

Stridighetene om samfunns- eller sosialvitenskapenes gjenstand 
og metode er en konflikt med røtter og grener langt utenfor det 
akademiske drivhus. Virksomheten ved universitetene suger nær
ing fra samfunnet utenfor murene, og leverer både produksjons
resultater og avfallsstoffer til samfunnet omkring. Det har all
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tid vært slik at vitenskapelig virksomhet står i nært forhold 
til samfunnets politiske og økonomiske tilstand.

De motsetningene som av og til setter seg gjennom innenfor vit
enskapene og når opp til samfunnets overflate, har klare paral
leller til motsetninger i samfunnet utenfor det akademiske felt. 
Ser en nøyere etter vil en oppdage at frontlinjene i vitenskap
ene ofte faller sammen med frontlinjene i politikken. Men disse 
frontlinjene kommer sjelden åpent frem. De skjules på den ene 
siden i en tåke av vitenskapsteoretiske skinnuenigheter, av 
strid om eksperimentelle detaljer, av empiristiske inkonsistens- 
er, kort sagt av delte meninger om bagateller, og på den annen 
side forsvinner de grunnleggende interessemotsetningene i poli
tikken gjennom den partipolitiske framtredelsesform og den parl^ 
mentariske ideologisering.

Å "avsløre" psykologiens politiske funksjon er ikke originalt. 
Kritikken fra radikale studenter i midten av 60-årene rammet 
også psykologien, og i likhet med andre sosialvitenskaper ble 
de mest systematiske angrepene mot psykologiens påståtte apolo
getiske funksjon rettet mot anvendelsen av den, den måten psy
kologien i praksis ble brukt eller misbrukt på.1 At borgerlige 
forståelsesformer får sin anvendelse og fungerer stabiliserende 
eller verdiforøkende under den kapitalistiske produksjonsmåte 
burde ikke overraske noen, de fyller bare sin oppgave. Derfor 
må en kritikk av borgerlig vitenskap ikke først og fremst være 
kritikk av deres logiske anvendelse, men det må bli en kritikk 
av deres vitenskapelighet, samtidig som en kritikk av psykolog
iens anvendelse i samfunnet må bli kritikk av dette samfunnet 
selv.

2. Arbeidsdelingen i psykologien

Det kan grovt skjelnes mellom to måter å befatte seg med psyko
logi på. På den ene siden eksisterer en akademisk psykologi som 
lever sitt eget liv på universitetene. Den kan tillate seg å 
være teoretiserende, prinsipiell og kritisk, den har ansvar for 
utdannelse og forskning. For universitetsansatte er vitenskape
lige publikasjoner tegnet på faglig eksistens.

På den andre siden finner vi flertallet av psykologene, de som 
driver i praktisk arbeid, som terapeuter, skolepsykologer o.l.2 
Deres oppgave er å behandle eller å forebygge psykiske lidelser 
slik de faktisk opptrer her og nå, - de skal løse de daglige, 
akutte problemene, være effektive og nyttige.

Denne motsetningen mellom to forskjellige måter å forholde seg 
til psykologien på er ikke spesiell for psykologene, men er ek
sempel på den generelle arbeidsdelingen under kapitalismen:
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skillet mellom mentalt arbeid og kroppsarbeid - adskillelsen av 
teori og praksis. I psykologien som på andre områder vil det ofte 
resultere i at de med praktisk erfaring ikke formidler denne vid
ere, men at den teoretiske "utvikling" ivaretas av dem uten nær 
kontakt med de konkrete problemene. For begge retninger er denne 
arbeidsdelingen skadelig, oppheving av skillet er nødvendig for 
utvikling av både en teoretisk holdbar og praktisk nyttig psyko
logi. Den praktiske, anvendte psykologien må ikke forfalle til 
teknikk og teknologi, men legge vekt på utvikling av en teoret
isk forståelse for sin praksis, mens den teoretiske, prinsipiel
le psykologien også må fungere som samfunnsendrende praksis.

3. Den akademiske psykologien

I Bløffen 3 har W.Wagner gjennomgått det som kjennetegner situa
sjonen på universitetene både for studenter og lærere, nemlig 
tvangen til å bløffe, og til å snakke folk etter munnen. For stu
dentene er spørsmålet hele tiden: hvilken atferd lønner det seg 
'! vise under eksamen eller til prøvene, det gjelder å løse pro
blemene slik den som stiller dem ønsker dem løst. Det oppstår en 
tvang om å tilpasse seg lærernes forventninger. Det som læres 
springer ikke først og fremst ut fra et ønske om å forstå de 
problemer som oppleves samfunnsmessig, men det som må læres be
stemmes av dem som skal avgjøre om en kan nok og kan det nyttige 
og "riktige". For lærerne gjelder i tillegg at de må produsere 
for å klatre eller forfremmes. Selve kunnskapen antar karakter 
av bytteverdi.

Bare det som allerede er akseptert som gangbar vitenskap, blir 
erklært som meriterende vitenskap, og dette forsterker både 
tendensen til gjentagelse og til ytterligere spesialisering. På 
mange måter lever den akademiske psykologien sitt eget liv på 
universitetene og i fagtidsskriftene. Spesialistene bekrefter 
eller avkrefter tidligere funn på sitt spesialområde, og publi
serer sine resultater som i neste omgang avkreftes eller be
kreftes. Teknikkene blir stadig mer raffinerte, innsiktene mer 
og mer utilgjengelige for andre enn de allerede innvidde. Denne 
formen for total abstraksjonsprosess lever side om side med den 
hverdagslige og overfladiske forståelsen av det faktisk sam
funnsmessige eksisterende. Psykologien er som de fleste borger
lige sosialvitenskaper, kjennetegnet ved kløften mellom trangen 
til virkelighetsfjern abstraksjon og pragmatisk sosialteknikk. 
Forbindelsen mellom de to nivåene mangler - derfor blir teorien 
bare teori og praksis bare systemunderstøttende teknikk. 4

4. Psykologiske tradisjoner i Dorge

Den amerikanske psykologitradisjonen er helt dominerende på
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norske universiteter idag. Dette henger ikke bare sammen med at 
den kliniske psykologi, slik Kringlen 4 påpeker, i første rek
ke er blitt utviklet i USA, og at psykologien i Norge har vært 
relativt sterkt orientert mot klinisk virksomhet, men det har 
også politiske årsaker - tilknytningen til den ledende kapital
istiske stormakt har også satt seg gjennom på vitenskapens om
råde.

I mellomkrigstiden var norsk psykologimiljø i langt sterkere 
grad influert av kontinental psykologi, først og fremst den 
tyske psykoanalytiske tradisjonen og Freudo-marxismen. Den 
vitenskapelige kontakten med Tyskland ble imidlertid av lett 
forståelige grunner brutt i løpet av 1930-årene, - og heller 
ikke gjenopptatt i årene etter krigen. Dette skyldes dels at de 
tyske intelligensiaen hadde forlatt det fascistiske Tyskland, o 
at det ikke eksisterte noe vitenskapelig miljø i Tyskland i et
terkrigsårene, dels at sosialvitenskapene blomstret mer enn noe 
sinne i USA. Dit hadde også antifascistiske europeiske intellek 
uelle reist i stort antall. Derfor var det naturlig også for 
nordmenn av faglige grunner å orientere seg hovedsaklig mot USA

Dette er med og forklarer hvorfor undervisningen i sosialviten- 
skap ved norske universiteter idag nesten utelukkende er basert 
på amerikanske lærebøker.5 Den tyske eller franske litteraturen 
som inngår i psykologistudiet ved. universitetene i Norge er ube 
tydelig - den kontinentale, enn si den sovjetiske tradisjonen, 
er praktisk talt ikke representert.

Den amerikanske etablerte tradisjonen utmerker seg bl.a. ved at 
de problematiske symptomene oppfattes og framstilles i hovedsak 
som uavhengige av eller uten sammenheng med de politiske og øko 
omiske drivkrefter i samfunnet. Det stilles ikke nevneverdig 
spørsmål ved produksjonsmåtens rasjonalitet, men oppgaven opp
fattes som å bøte på den eksisterende produksjonsmåtens tilfeld 
ige skavanker innenfor dens egne rammer.

5. Amatørpsykologien

Neppe noen annen vitenskap har fått merke innslaget av legfolk 
"amatører" så sterkt som psykologien. Dette henger naturlig sam 
men med vitenskapens gjenstand, nemlig mennesket; enhver føler 
seg meningsberettiget om seg selv.

Psykologien som vitenskap og yrke har imidlertid satt seg mål u 
over denne individuelle selverkjennelse, den vil finne lovmessi 
hetene som bestemmer den psykiske utvikling og tilstand, både f 
å forstå den og eventuelt for å forandre den.
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Mange av dem som har skrevet i dette vardøgernummeret har ikke 
universitetsutdannelse i psykologi. De representerer ingen en
hetlig tradisjon, og nummeret forsvarer ingen spesiell skole i 
psykologien. Oppgaven i øyeblikket synes mer å være å stille 
problemene, enn å levere den endelige løsning av dem. På samme 
måte som r,selv den dårligst informerte pasient har noe han selv 
kan si om den virkelige naturen til hans psykiske lidelse og 
den administrative og sosiale holdningen til den",6 så har et
hvert tenkende menneske noe det skal ha sagt i spørsmål som an
går mennesker og samfunn.

6. Den aktuelle debatten

"Gro-saken" gjorde psykoterapi til et offentlig diskusjonstema 
i Norge i 1974. Gjennom offentliggjøringen av behandlingsopp
legget for en 11 årig pike ble spesielt atferdsterapien gjen
stand for diskusjon i massemedia og studenttidsskrifter. Debat
ten avslørte stor uenighet når det gjaldt synet på psykoterapi- 
ens muligheter og begrensninger, både faglige, etiske, moralske 
og juridiske forhold ble trukket inn. Det er ingen tvil om at 
"Gro-saken" og den etterfølgende debatten brakte fram i dagen 
motsetninger som er tilstede også i norsk psykologimiljø idag: 
konflikten mellom tilhengere av psykodynamiske teorier på den 
ene siden og tilhengere av sosial læringsteori og atferdsterapi 
på den andre siden.

For å forstå hvorfor det blant psykologer er uenighet om behand
lingsmåter i psykologien, er det ikke tilstrekkelig å bevege seg 
på det terapeutiske eller "tekniske" nivå, det vil si å gjenta 
diskusjonene i avisspaltene, men det er nødvendig å dukke ned i 
de forutsetninger og forståelsesformer som ligger bak de forskjel
lige terapeutiske posisjoner. Den terapeutiske teknikkken som 
velges står ikke bare i et indre forhold til det menneskesyn en 
har, 7 men er og$å avhengig av vitenskapsforståelsen. Det er med 
andre ord i psykologien ikke bare strid om behandlingsformer og 
om synet på menneskets egenart, - det er også en strid om på 
hvilken måte vi best kan oppnå innsikt i og forståelse av mennes
kelige, sosiale og naturlige fenomener og forhold.

At det er strid mellom forskjellige måter å behandle psykiske av
vik på er ikke noe nytt. Psykiatriens og psykologiens historie 
kan fremstilles som en kamp mellom behandlingsmåter, ikke bare 
avhengig av en vitenskapelig, teoretisk forståelse av psyken, men 
sterkt influert av samfunnets toleranse overfor normal!tetsavvik.

I Foucault’s8 beskrivelse av galskapens historie er det eksemp
ler på terapeutiske teknikker gjennom tidene.

I det 18. århundre ble den gale betraktet som et dyr: Når ani-
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maliteten var sluppet løs, kunne den bare mestres ved dressur 
og forsløvning" (s.75). De som ikke ville forandre seg, ble tru 
et med "10 slag av oksepisken dagen etter", "Ved den minste for 
seelse (i spisesalen) ville han øyeblikkelig bli advart med et 
hardt slag over fingrene."

Denne primitive "atferdsterapi" fra det 18. århundres tømming a1 
ville menneskedyr, er bare ett uskyldig eksempel. Andre behand
lingsformer eller kurer mot galskap var "ambraolje, brent lær,o 
brente fjær, dvs. alt som kan gi sjelen sterke og ubehagelige 
følelser". Et annet forslag var: "behagelige lukter, turer i 
vakre omgivelser, møter med tiltalende mennesker, musikk". Tera 
peuten Sydenham anbefalte folk å spise jernfilspon, og en mann 
tok 230 spon hver dag, for å helbrede en nervesykdom i magen. 
Andre anbefalte en slags total renselse - bl.a. måtte melankoli! 
■erens overbelastede, tykke blod, som var fullt av skarpe væsker 
skiftes ut med klart, lett blod. I sin Instruction fra 1785, he: 
vendte Francois Doublet seg til bestyrerne ved hospitalene og 
mente at "hvis blødninger, utrenskninger, bad og dusj ikke hel
breder mani, så vil sykdommen bli kurert av etsinger, skrubbsår 
overflatebyller og impoding av skabb". Kaffe ble sterkt anbefal 
mot nervelidelser; såpe og såpeprodukter står i en særstilling 
dette renselsesarbeidet. Muzzel var den første som fikk ideen ■ 
forskrive tartar mot "galskap og melankoli" og publiserte flere 
triumferende observasjoner omkring dette. Andre midler som ble 
brukt var eddik, skorsteinssot, honning, oppmålte krepsklør osv

Mer overraskende enn at mange teknikker har vært forsøkt, er 
kanskje den konsekvente troen på og rettferdiggjøringen av nett
opp den teknikken som i øyeblikkket.var i skuddet akkurat da. 
Igjen og igjen kan vi se hvordan det er levert de mest overbe
visende, såkalt vitenskapelige vitnesbyrd og bevis for det som 
for ettertiden fortoner seg som avansert kvakksalveri. Selv når 
menneskeblod ble utskiftet med kalveblod for å helbrede melanko
li (depresjoner) ble pasienten fullstendig frisk, "... alle pro
fessorene ved Institutt for kirurgi bekrefter det".

De som har tatt sikte på å behandle psykiske avvik har ikke bar< 
hatt en fullkommen tro på fortreffeligheten av sin egen teknikk 
men de er blitt så beruset av denne troen at teknikken nærmest 
er blitt framstilt som allmennmedisin. Den kritiske holdningen 
til egen virksomhet forsvinner samtidig med at teknikken genera! 
iseres. Noe av det mest karakteristiske ved de tidligere tiders 
behandlingsmåter er deres antiteoretiske pragmatiske, ja praktii 
istiske funksjon og hensikt. De var sprunget ut av ønsket om å 
forandre en atferd eller en tilstand, oppmerksomheten var hele 
tiden rettet mot det umiddelbare bruksresultat. Noen ganger 
skjedde da også en forandring, ikke bare i terapeutens innbild- 
ning, men også i klientens tilstand, og terapien ble opphøyet
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til allmenn lov. Utviklingen foregikk langs en prøving - feil
ing tradisjon, - der den systematiske teoretiske bearbeiding av 
det observerbare hørte til unntakene. Det som var etterspurt var 
ingen teori om mennesket, men en teknikk som kunne brukes - en 
trodde at teorien ville komme etterhvert som teknikken ble kjent.

Men hvem våger å kalle denne samling av praktiske kjerringråd, 
common sense, og kvalifisert overtro, for behandling basert på 
en vitenskap om mennesket? Anlegges et historisk perspektiv vil 
vi lettere kunne se hvordan sjarlataneriet atskiller seg fra 
vitenskap, ikke gjennom den selvrefererende vekten på den tera
peutiske teknikkens fortreffelighet, men gjennom den argumenta
tive fremstilling og forklaring av de sosiale og menneskelige 
krefter teknikken er basert på. Dette er den psykologiske teo
riens oppgave.

7. Sosial læringsteori og atferdsterapi

Tendensen til å gjøre en i og for seg korrekt delinnsikt til et 
generelt, allmenngyldig behandlingsprinsipp, en eksperimentell 
observasjon til sosial filosofi, finner vi bl.a. innenfor enk
elte retninger av den sosiale læringsteori.9

Selv om det er forskjell på 1930-årenes behaviorisme og dagens 
sosiale læringsteori, så er allikevel likhetene med den reduk- 
sjonistiske retningen til bl.a. Watson avgjørende og viktig.
Det felles utgangspunkt, at atferden utelukkende er bestemt av 
(sosial) forsterkning - av straff og belønning, avvisningen av 
bevissthet/underbevissthet, drifter, natur, enten faktisk eller 
praktisk, forener de to retningene og stiller dem i kontrast til 
andre forståelsesformer. Dette fremgår av (jfsti's artikkel i det
te vardøgernummeret.

Å ta avstand fra atferdismen eller den sosiale læringsteori som 
forståelsesform eller teoretisk horisont egnet til å forklare 
psykens utvikling og tilstand, betyr selvsagt ikke at enhver be
handlings teknikk som kalles atferdsterapeutisk avvises og stemp
les ubrukelig, unyttig, skadelig osv. At atferdsterapeutiske 
prinsipper kan være med å avhjelpe psykiske lidelser er hevet 
over tvil, det gjelder også en rekke andre tiltak uten begrunnel
se i noen teoretisk forståelse av menneskets psyke, men disse til
takene og teknikkene leder ikke umiddelbart til en teori om psy- 
ens utvikling. Det teoretiske vitenskapelige arbeidet består i å 
avsløre de struktur- eller vesenssammenhengene som kan forklare 
hvorfor teknikkene virker og hvorfor de ikke virker, og det pro
blemet løses ikke bare ved å systematisere eller å presisere 
“teknikker". En har ikke forklart tyngdeloven ved å påvise at 
ting faller til jorden, like lite som en har gitt beviset for den
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sosiale læringsteori ved å gjengi eksempler på vellykket at- 
ferdsterapeutisk behandling.

8. ,!Gro-sakenn

Det er uenighet om det nbehandlings,f-opplegget som kom fram i 
forbindelse med "Gro-saken" er eksempel på atferdsterapeutisk 
behandling. At også tilhengerne av atferdsterapi tar avstand 
fra dette opplegget i det øyeblikk detaljene ble kjent er for
ståelig, men det er et faktum at de anvendte forsterkningstek- 
nikkene ikke bare ble forsvart som rimelig behandling, men og
så som eksempel på psykologisk vitenskap. Og det er vanskelig 
å se at de'teknikkene som ble brukt overfor "Gro", er i strid 
med det som følger av den sosiale læringsteori anvendt i sin 
ytterste konsekvens. Terapien er basert på å finne egnede for- 
sterkningsteknikker for den ønskede atferd, og både positive 
forsterkere (belønning) og negative forsterkere (straff eller 
fravær av belønning) brukt på en systematisk måte er i overens
stemmelse med teorien.

,fGro-sakenn ga også eksempel på en spesiell type "vitenskape- 
lighet" som griper om seg i sosialvitenskapene. Den er karak
terisert ved en pinlig formell nøyaktighet på områder der denne 
nøyaktigheten ikke er mulig. Mangelen på.kontroll over faktiske 
påvirkninger og effekter tilsløres av en påstått fullstendig 
kontroll. Mens det ved presentasjonen av forskningsrapporten 
ble hevdet at forfatterne "skrev detaljerte rapporter fra be
handlingens forløp, samt foretok omfattende og nøyaktige mål
inger av frekvensen av forskjellig typer atferd*? så viste det 
seg ved nærere ettersyn ikke å være annet enn møysommelige 
bløff. Den’tilsynelatende vitenskapeligheten, skinnet av seri
øsitet, ble oppnådd gjennom kvantifisering, frekvensopptelling- 
er og kurvedragning; å drive vitenskap ble forvekslet med det 
å kunne telle.

9. Omfanget av psykiske lidelser - illustrert med aktuelle 
tall

Det at hyppigheten og karakteren til de psykiske lidelsene vari
erer med tid og sted, viser deres avhengighet av de samfunnsmes
sige forhold. At statistiske oppgaver over den psykiske helse
tilstanden viser forskjeller fra sted til sted og over tid, be
tyr imidlertid ikke bare at det faktiske psykiske sykdomsbildet 
varierer, samfunnets toleranse for avvik er avgjørende for hvem 
som blir identifisert som pasient, og statistikken avhenger og
så av registreringsapparatet, både hva som klassifiseres som 
patologisk og hvordan det gjøres. Generelt vil registrerings- 
tilbøylighetene og mulighetene øke med utbyggingen av helseves
enet, slik at stadig nye pasientgrupper vil bli "oppdaget" og
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komme med i statistikken. Det psykiske helsevesenet har altså 
en tendens til å produsere sine egne klienter. Både ved at 
stadig flere får tilgang til psykiatriske og psykologiske tjen
ester, og ved at nye grupper defineres eller definerer seg selv 
som psykisk syke 11

Statistikken må korrigeres for denne "inflatoriske.tendensen", 
dvs. for at grensen for hva som er "psykisk sykt" stadig gjøres 
videre.
Ser vi på den offisielle statistikken i Norge over alvorlig 
sinnslidende (tabell 1), så har antall pasienter i psykiatriske 
sykehus, sykehjem eller i privatpleie ikke endret seg vesentlig 
siden 1935. Det er beregnet at 85% av de som får sinnsykdommer 
i Norge før eller siden innlegges.

; Tabell 1. ALVORLIGE SINNSLIDELSER 1935-1972.

År I psykiatriske 
sykehus

I psykiatriske 
sykehjem og 
privatpleie

Sinnslidende 
i alt

Pr.10.000 
innbygger

1935 7153 5551 12704 45
1940 7818 6575 14393 48
1945 7545 5583 13128 42
1950 8370 5879 14249 44
1955 8685 6147 14832 43
1960 8750 8400 17150 48
1965 9317 7190 16507 44
1970 7946 7181 15127 39
1972 7665 7300 14965 38

Tallene for 1935-1965 er hentet fra NOS: Historisk statistikk, 
1968, tabell 39, s.61. Tallene for 1970 og 1972 er fra St.meld. 
nr. 9, 1974-75, tabell 23.

Tendensen går i retning av færre hospitaliserte sinnslidende pr. 
innbygger. Dette betyr ikke at antallet alvorlig sinnslidende er 
redusert tilsvarende, men det kan skyldes andre behandlingsform
er, og f.eks. økt bruk av psykofarmaka, utenfor sykehus eller 
sykehjem. Til de alvorlige sinnslidelser regnes først og fremst 
psykosene, Axel Strøm anslo i 1971 tallet på personer med psy
koser her i landet til ca. 17-18000J2 Til psykosene regnes også 
schizofreni, og Kringlen understreker at denne sykdommen ikke 
bare er "et interessant akademisk problem, men et av våre store 
helseproblemer. Risikoen for å utvikle typisk schizofren atferd 
er i vår vestlige kulturkrets 1%, dvs. en av hundre personer vil 
komme til å vise schizofrene symptomer. Minst 0.3% av befolkning
en lider idag av denne sykdommen. I vårt land er altså mer enn 
10 000 mennesker schizofrene, og omtrent halvparten av dem til
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bringer sitt liv som kroniske pasienter i psykiatriske sykehus1.' 1

Såkalt lettere nervøse plager er langt mer utbredt. Undersøkel
ser fra Skandinavia viser at risikoen for klare nevrotiske symp- 
tombilder med sosial svikt er 10-20%, og fra USA viser prevalens- 
studier 14 at opp til 75% av den voksne befolkning har psykiske 
plager i mer eller mindre grad.

Epidemilogiske undersøkelser15 i industrikapitalistiske land har 
dokumentert klart at 10-20% av alle barn i skolepliktig alder 
har så store psykiske problemer at de har behov for psykiatrisk 
hjelp. 2% - eller hele 200 pr. 10 000 gutter i alder 1\ til 
15\ år - ble karakterisert som institusjonstrengende i en under
søkelse foretatt i Stockholm i 1960-årene. Kringlen1 6 nevner 
undersøkelser fra USA og Europa som tyder på at 20-30f av alle 
barn i skolealderen har mer eller mindre tilpasningsproblemer, 
og han slår fast at det er "klart vist at mentale lidelser er 
meget utbredt i de vestlige samfunn. Man regner at den samlede 
livsrisiko for å utvikle en alvorlig psykisk lidelse er knapt 
30% med risiko for psykose 4-5%, nevrose med betydelig sosial 
svikt 15-20%, psykopatisk utvikling 3-4% og psykisk utviklings
hemming 2-3% (...), og 20% av befolkningen, voksne som barn, har 
en betydelig nedsatt funksjonsevne på grunn av psykiske problem
er,...". Mens antall hospitaliserte alvorlig sinnslidende holder 
seg relativt konstant, så er de lettere nervøse plager vanligere, 
og Kringlen spår at 70-80 årene vil bli de kliniske depresjoners 
tid. "De fleste fagfolk er enige om at det har skjedd en betyde
lig økning av de lettere nervøse lidelser gjennom de senere år, 
selv om empirisk dokumentasjon er mangelfull."17 Den manglende 
dokumentasjonen henger sammen med det uløselige problem: å fin
ne kriterier for hvor grensen går mellom det syke og det friske. 
Mangelen på sikre medisinske diagnoser "øker inntil forvirring 
når det gjelder de lettere sinnslidelsene"18

Forbruket av beroligende eller angstdempende stoffer (milde ata- 
raxica) gir en indikasjon på utbredelsen og økningen av lettere 
nervøse lidelser. Medikamentene foreskrives ved nevroser og nev- 
roseliknende tilstander. Denne gruppen medikamenter ble introdu
sert i Norge i 1956, og allerede i 1959, det første året med 
salgsopplysninger, var salget fra Norsk Medisinaldepot ca.
10 000 kg. tilsvarende omtrent 10 millioner døgndoser. Salget i 
1965 tilsvarte ca. 13 mill. døgndoser, i 1971 ca. 35 mill.døgn
doser, 19 altså en økning på ca. 180% i løpet av 7 år. Omsetnings
økningen fra 1961 til 1972 målt:i kroner fra Norsk Medisinaldepot 
til apotek var på 214 millioner kroner, eller ca. 300%. De "milde 
ataraxica demper angst og uro, og det samlete salg i 1970 svarte 
til at ca. 75 000 nordmenn - uansett alder - kunne bruke en døgn- 
dose av et slikt medikament hvert døgn hele året." 20 I en norsk 
undersøkelse ble det også påvist at salget av milde ataraxica er
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særlig stort til de som har "falt ut" av arbeidet som uførepen
sjonister, men at denne overhyppigheten ikke er overraskende så- 
lenge ca.30% av alle som får uførepensjon, dvs.erklæres arbeids- 
udyktige før pensjonsalder, har psykiatrisk hoveddiagnose?1 En 
av de lettere nervøse lidelser Kringlen har sett en markert øk
ning av i de senere år, er alkoholisme. Strøm anslo i 1971 an
tall alkoholister her i landet til 70-80 000. Også i andre kapi
talistiske industrialiserte land er tilstanden og tendensen den 
samme: de lettere nervøse lidelser og "tilpasningsproblemene" 
øker. Schneider 2 2 refererer tall fra Vest-Tyskland, som viser 
at det er ca. 7 mill. behandlingstrengende nevrotikere, ca. 2 
mill. alkoholikere og 250 000 unge pilleavhengige. I Hamburg tar 
fra 14 000 til 15 000 elever i alderen 14 til 21 år (av ialt 
110 000 elever) regelmessig rusgifter. Ungdoms- og barnefyll er 
et voksende problem også i Norge.

De tallene som er referert går bare i en retning: det er i de 
euroamerikanske samfunn en betydelig økning av nervøse lidelser. 
Økningen har ikke kommet innenfor det som kalles "alvorlige 
sinnslidelser", med relativt klare symptomer og medisinske indi- 
vidualdiagnoser, men på et for den tradisjonelle psykiatriens 
diffust område. Disse lidelsenes samfunnsmessige sammenheng er 
åpenbare, og bare en psykolog som forstår dem som et samfunns
messig produkt er i stand til å drive terapi som monner. Psyko
logien må reformulere både sin teoretiske forståelse og sin prak
sis i takt med de lidelser som faktisk eksisterer, og ikke 
holde fast ved et individualpsykisk perspektiv i en tid da in
dividet i økende grad er offer for et patologiserende samfunns
system. Et samfunnssystem - lengst og mest utviklet i "God’s own 
country" - USA, kjennetegnet også ved følgende talende tall: 
"Hvert år blir 20 000 mennesker myrdet i USA. Hvert minutt begås 
en voldsforbrytelse, hvert 2\ minutt et overfall eller ran, hvert 
19.minuttt en voldtektsforbrytelse. Kriminaliteten øker 6 ganger 
så raskt som befolkningen."23Bare den syke kan forbli frisk i et 
slikt samfunn.

NOTER Arnulf Kolstad

1) Eksempler på denne kritikken av psykologien finnes bl.a. i 
boka Konsten att dressera manniskor, Prisma-debatt, 1969.

2) I 1970 var 20% av psykologene ansatt ved universiteter og 
høyskoler. 52% var enten ansatt i kommuneadministrasjon 
(hovedsaklig pedagogisk-psykologisk rådgivning) eller i 
helsevesenet. Tallene er fra Plan for psykologistudiet, 
Universitetet i Bergen. Undervisningsåret 1973-74.

11



3) W.Wagner: "Der Bluff. Die Institution Universitat in ihrer 
Wirkung auf die Arbeit-sweise und das Bewusstsein ihrer Mit- 
glieder". Frobleme des Klassenkampfs 1973, 7> 43-81.

4) E. Kringlen: Utredning om klinisk -psykologisk forskning.
Oslo, NAVF, 1974.

5) Ved grunnfagstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen 
er 10 av de 11 pensumbøkene opprinnelig amerikanske. Den 
11. er norsk. I embedsstudiets I;avdeling er ca. 90% av 
den oppgitte pensumlitteraturen originalt engelskspråklig, 
kare eri litteraturreferanse er originalt tyskspråklig.

6) 0. Mannani: "The anti-psychiatric movement(s)". Int.Soc. 
Sc.Joum._y 1973, 4, 489-503.

7) Hos L.P.Ullmann og L.Krasner: Case studies in behavior 
modification_, er dette f.eks. uttrykt slik: "Den måten 
menneskelige atferd tolkes på, er avhengig av den menneske- 
modellen en har" (s.132).

8) M.Foucault Galskapens historie> Oslo, Gyldendal.
9) Det mest kjente eksemplet er F.B.Skinner, som i boka Beyond 

Freedom and Dignity (Har vi råd til frihet?, Oslo, Gylden
dal) formulerer en spesiell samfunnsfilosofi basert på at 
alle viktige spørsmål, også politiske og moralske, vil finne 
sin løsning innenfor rammen av empirisk og eksperimentell 
forskning omkring sosial læringsteori.

10) Nordisk Psykologi^ 1973, nr.5.>
11) Thomas Szasz har vist hvordan det oppstår en selvbevegende 

syklus: flere og flere menneskelige problemer og situasjon
er gjøres til psykomedisinske "problemer" som skal løses av 
såkalte fagfolk på mental-helseområdet.

12) Axel Strøm: "Helsetilstanden i Norge".Kontrast 1971,5 s.3-8
13) Kringlen, E.: "Arv og miljø i psykiatrien" i Sinnslidelse 

og samfunnyVed. O.-S. Dalgard, Oslo, Pax, 1968.
14) (Livs)prevalens er det som har inntrådt en eller annen gang 

(i livet).
15) Epidemilogi er læren om grunnen til og omfanget av en syk

doms eller sykdomsgruppes utbredelse. De undersøkelsene 
det refereres til er Jonsson, G. & Kolvesten, A.L.: 222 
Stockholmspogkary Almquist og Wicksell, Stockholm, 1964 og 
Rutter, M., Tizard, I., og Whitmore, K. (red.): Educationy 
Health and Behavior.Longman, London 1970.

16) Kringlen, E.: Utredning om klinisk psykologisk forskning>
Oslo, NAVF, 1974.

17) Ibid., s.83.
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18) Sundby, P.: "Det psykiatriske folkehelseproblem" i Myten 
om velferdsstaten, red. L.G.Lingås, Oslo, Pax, 1970.

19) Bakka, A., Johnsen, A., Rugstad, H.E. og Sundby, P.:
Bruk av beroligende midler i Norge,Oslo, Universitetsfor
laget, 1974.

20) I Bakka, A. (et.al.) op.cit, sies det også at dette tallet 
er basert på relativt høye døgndoser, og dersom dosene re
duseres til det som tilsvarer 10 mg diazepam ville salget
i 1970 svare til at ca. 117 000 nordmenn kontinuerlig kun
ne benytte et mildt ataraxicum.

21) Axel Strøm (op.cit.) refererer denne andelen, og viser sam
tidig til at "mentale sykdommer og avvik er årsak til om
trent 50% av utdyktighetskjennelsene hos norske militærper
soner.”

22) Schneider M. Neurose und Klassenkampf, Hamburg, Rowohlt, 
1973.

23) Tallene er hentet fra Stern, 1970, 26, s.76 ff.
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Bernhard Wilhelmer:

Til kritikken av den hersk
ende psykologi

I Prosjekt-arbeidet1 hersket i stor utstrekning forestillingen 
om at det teoretiske grunnlag frembringer seg selv i den prak
tiske virksomheten, og at de relevante problemene først ville 
bli stilt under praksisen. Spontan praktisisme og konkretisisme 
under studentbevegelsens anti-autoritære aksjonshistorie, en 
bevegelse som ofte misforsto seg selv som revolusjonær, tok i- 
midlertid feil med hensyn til teoriens rolle for strategien til 
en langsiktig politisk praksis. Praksisløs teori og teoriløs 
praksis var fremherskende. Det manglet et grunnlag for utvik
lingen av kriterier for en meningsfylt overprøving av de sosi- 
alpsykologiske ansatsene med hensyn på deres funksjon. Derfor 
hadde man ikke evnen til å bearbeide den bestående psykologien 
ideologikritisk; Man sto abstrakt-negerende overfor den uten å 
kunne utvikle dens historiske oppheving konkret-negerende. 
Nettopp den virkelige motsetningen mellom teori og praksis må 
heves opp til en dialektisk drivkraft. Postuleringen av en u- 
middelbar identitet mellom dem betyr til syvende og sist et 
sammenfall mellom mulighet og virkelighet. Men at de faller fra 
hverandre kan hverken oppheves gjennom umiddelbar praksis eller 
gjennom teoretisk refleksjon alene. Først når en har forstått 
det dialektiske forhold mellom teori og praksis som gjør deres 
motsetningsfylte enhet produktiv, kan avmektig teori på den ene 
side og voluntaristisk praksis på den andre bli overvunnet.

Den forskjellige betydningen til den akademiske og anvendte 
psykologi'for praktiske,problemer, henholdsvis i USA og For
bundsrepublikken, har etter den annen verdenskrig funnet sitt
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uttrykk i forholdet mellom amerikansk og tysk skolepsykologi: 
Både problemstillingene og metodene til en psykologi som på 
feilaktig vis var redusert til naturvitenskap, trengte i stadig 
sterkere grad fra USA inn i Forbundsrepublikken. Her erstattet 
den en fenomenalistisk skole som allerede lå langt tilbake for 
den "vitenskapelige" standard i den øvrige vestlige psykologi.

Det som kjennetegner formen til den borgerlige psykologien av 
amerikansk avstamming, er at det er tale om en empirisk-nomo- 
tetisk vitenskap hvis bærende substrat er en organismisk opp
fatning av mennesker. Ut fra dens nomotetiske krav om at teo
rien skal være almengyldig må forskningen foregå i situasjoner 
som er mest mulig rene, under streng betingelses-kontroll ved 
hypotese-prøving og der forstyrrende faktorer er isolert eller 
sjaltet ut. Disse forstyrrende faktorer er imidlertid konkrete 
historiske betingelser som mennesker lever under. Følgelig 
reduserer denne formen for psykologi menneskenes konkrete his
torisitet til en ahistorisk organisme. Vi trenger ikke her å 
differensiere mellom de forskjellige borgerlige skoler i psy
kologien, skoler som forstår sin egen historie bare som opp
stilling og forandring av hypoteser, som en tilfeldig rekke
følge av forskjellige teoretiske ansatser. Historisk måtte 
denne formen for psykologi først sette seg igjennom overfor 
andre konsepsjoner (strukturalisme, fenomenologisk skole). Men 
etterat den gjorde sitt gjennombrudd har den etablert seg som 
"den" vitenskapelige psykologien først i USA og etterpå også i 
Vest-Europa. Dette faktumet må forklares. Dette er bare mulig 
hvis det i analysen av den borgerlige (amerikansk-funksjonal- 
istiske) psykologien blir spurt etter de samfunnsmessige be
tingelser og interesser som førte til denne utviklingen, for 
slik å kunne bestemme denne psykologiens form ut fra de under
liggende samfunnsmessige interessene. Analysen av den virkelige 
situasjonen må nødvendigvis betjene seg av polit-økonomiske 
kategorier hvis man ikke vil reprodusere den idealistiske his
torieskrivingen i den borgerlige vitenskapen, der psykologiens 
historie fremstilles som en rekke av store menn og ånder. Den 
fremgangsmåten som kreves kan tydeliggjøres ved følgende eks
empel: I takt med den tiltagende utfoldelse av produktivkreft- 
ene og den tilsvarende utbredelsen av kapitalistiske bedrifter 
i begynnelsen av dette århundret, oppsto nødvendigheten av å 
utvikle arbeidsfysiologiske metoder for en optimal styring og 
overvåking av produksjonen. Med den økende rasjonaliseringen 
av arbeidsplassene (innføring av samlebånd hos Ford) skulle og
så den subjektive faktoren i arbeidsprosessen bli stilt sterk
ere under kapitalistenes kontroll. Arbeidsstudier og oppsplit
ting av arbeidsprosessene i mer rasjonelle enkeltoperasjoner
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(Taylor) gjorde de første atferdsanalyser nødvendig. For disse 
analysene stilte behaviorismen sine metoder til rådighet3. På 
denne måten gir den økonomiske bakgrunnen rammen som gjør psyko- 
logiens utvikling som samfunnsmessig fenomen synlig. Men de psy
kologiske forskningsresultatene virker på sin side tilbake på 
produksjonsprosessenes form, og fører til en utvikling av pro
dukt ivkreftene som også må finne sitt nedslag som en bestanddel 
i den klasseanalysen som gjøres. I denne forstand kunne en 
historisk analyse av psykologien bidra alment til en videreut
vikling av teorien om de samfunnsmessige produksjonsbetingelsene 
Men den her skisserte industri- og arbeidspsykologi representere 
bare en gren av den anvendte funksjonalistiske psykologien, og 
problemstillingen må også utvikles tilsvarende for de andre om
rådene. I denne forbindelse bør man ikke ta den akademiske klas
sifiseringen av forskjellige områder: klinisk psykologi, re- 
klame-psykologi, arbeidspsykologi etc., som delområder av en 
vitenskap "psykologi” som et tilstrekkelig indisium for at det 
her også foreligger en enhet ut fra emnet.

Anvendelsen av denne metoden for å begripe psykologien som sam
funnsmessig faktum grunnet på økonomiske forhold viser til 
følgende: Det heller pragmatisk enn saklig begrunnede skillet 
mellom anvendt og teoretisk psykologi måtte føre til at den teo
retiske psykologiens historiske betingelse blir tilslørt. Og at 
dens abstraksjoner, som den har utvunnet fra praktiske situa
sjoner under nødvendigheten av å oppfylle sin samfunnsmessige 
funksjon, opphøyes til almene ”væfens~bestemmelser" ved men
nesket hvor ethvert spor av den samfunnsmessige og historiske 
sammenhengen for deres tilblivelse er forsvunnet.

Bare på bakgrunn av de økonomiske sammenhengene kan tilbliv
elsen av denne spesifikke form for psykologi bli klargjort. I 
sentrum her står spørsmålet om hvordan de virkelige samfunns
messige sammenhengene har tingliggjort seg til abstraksjoner.
Som kategoriale rammer konstituerer disse abstraksjonene den 
borgerlige psykologiens form og på grunn av sin abstrakte form 
som er løsrevet fra den samfunnsmessige realiteten suggererer 
da skinnet av en eksistens som er: uavhengig av den historiske 
utvikling. Det må vises hvordan den borgerlige psykologien 
greier å eliminere både den psykologiske forskerens og forsk- 
ningsgjenstandens historisitet og samfunnsmessighet på en viten- 
skapsteoretisk og metodisk sikret måte.

Den borgerlige psykologien bestemmer enkelt-individet som det 
konkrete utgangspunkt for undersøkelsene sine, og den begriper 
samfunnet som resultat av generaliserende abstraksjon overfor 
den empirisk konstaterbare realiteten som individet utgjør.
Mot dette kan vi stille følgende: Enkeltindividet er på ingen
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måte en "konkret gitthet", en slik oppfatning er tvertimot yt
terst abstrakt fordi den er resultat av abstraheringen fra men
neskenes konkrete historisk-samfunnsmessige situasjon. Erkjen- 
nelsesteoretisk betyr dette at det erkjennende sosiale subjekt 
(altså f.eks. også det som forsker vitenskapelig) ikke består 
ved siden av eller utenfor de individuelle subjekter, men gjen
nom dem. "Det oppnår realitet bare gjennom den virkelige og den 
mulige erkjennelsesvirksomheten til individene som utgjør sam
funnet. Det fins altså ikke to adskilt eksisterende subjekter, 
det samfunnsmessige og det individuelle. Det individuelle sub
jekt er eksistensmåten til det samfunnsmessige subjekt."4

Fordreiningen av konkrethet og abstrakthet i den borgerlige psy
kologien bringer til uttrykk to ting: ved at den reproduserer 
den virkelige isoleringen av menneskene i det kapitalistiske 
samfunnet begrepsmessig, så knytter den an til den i kapitalis
men nødvendig fremherskende formen til det isolerte individ, og 
bringer dette til uttrykk. Men ved at den samtidig blir stående 
ved denne fremtredelsen som noe siste ("noe gitt") og ikke er i- 
stand til å begripe formen til sitt utgangspunkt - det abstrakte 
individ-som selv konstituert gjennom de samfunnsmessige produk
sjonsforholdene, så blir den hengende fast i fremtredelses-sfær- 
en og dokumenterer slik sin positivisme.

Det abstrakte individ som den borgerlige psykologiens sentrale 
kategori, karakteriserer likesåmeget forestillingene om forsk
eren som om forskningsgjenstanden. Den "individuelle forsker" 
er fra den borgerlige vitenskapsteoriens synspunkt den egent
lige bærer av den empiriske forskningen. Overveielser omkring 
utvelgelsen av problemstillinger, om forskningsarbeidets rele
vans og praktiske konsekvenser og hva slags interesser det kan 
tjene, og spørsmålet om forskerens forhåndspregede kategoriap- 
parat som fører til spesifikke synsmåter på forskningsobjekter, 
alt dette blir henført til forskerens individuelle biografi og 
er ikke gjenstand for vitenskapsteoretiske betraktninger. De 
virkelige samfunnsmessige betingelsene som forskningsprosessen 
avhenger av, blir tillagt forskeren som subjektiv-biografisk 
saksforhold. Den samme omtolkingen av samfunnsmessige forhold 
til individuelle og delvis organismiske disposisjoner, bestem
mer måten psykologien ser på menneskene som forskningsgjenstand.

Når omtolkingen av de samfunnsmessige forhold til individuelle 
adferdsdisposisjoner opphøyes til en empirisk grunnansats, må 
det fastslåes at de materielle økonomiske forhold eksisterer 
nettopp i de virkelige menneskenes adferd, og ikke i en selv
stendig, adskilt, sanselig gestalt ved siden av det virkelige 
liv. Disse forholdene kan prinsipielt ikke fastholdes på annen 
måte enn gjennom teoretiske begreper, da ingen egen sanselig 
eksisterende ting er identisk med dem. "Empirisk konstaterbare
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er derfor ikke de samfunnsmessige forholdene som sådanne, ikke 
i deres selvstendiggjøring, men i deres fremtredelsesformer 
som egenskaper, som kjennetegn ved mennesker og de øvrige sanse
lige fakta i samfunnet - egenskaper som riktignok bare blir syn
lige i individenes samfunnsmessige forhold til hverandre.”5

Denne begrepsmessige selvstendiggjøringen blir i den empirist- 
iske vitenskapsoppfatningen forvandlet til en virkelig^ og de i 
begrepsmessig form fikserte forholdene blir tilordnet en sub- 
stansialisert individuell adferdsdisposisjon. "Empirikeren blir 
så nedsunket i den empiriske erfarings vanemessighet at han troi 
at han fremdeles er på området for den sanselige erfaring når 
han operer med abstraksjoner”.6 Når oppløsningen av objektive 
forhold i subjektive adferdsdisposisjoner har satt seg gjennom i 
den empiristiske vitenskapen, og denne prosessen må heltut be
gripes som en refleks av forholdene i kapitalismen, så oppstår 
det problem at slike disposisjoner konkret ikke er observerbare. 
De som gjør antagelser om en adferdsdisposisjon begår ifølge 
Carnap ”hypostaseringsfeilen, hvorigjennom en merkverdig for
dobling inntrer: Ved siden av eller bak en tilstand hvis eksi
stens er empirisk påvisbar (en fysiologisk reaksjon) antar man 
an ”parallell”-vesenhet hvis eksistens ikke kan påvises”.7

Ut fra standpunktet til en konsekvent gjennomført empiristisk 
vitenskap har Carnap fullstendig rett. Men først etterat for- 
dreiningen av samfunnsmessige forhold til individuelle disposi
sjoner allerede er fullført kan problemet i det hele tatt stil
les på den måten. Når psykologien også fullfører denne Car- 
napske vendingen så tilfredsstiller den i denne behavioristiske 
formen det strengt empiristiske meningskriterium. Men samtidig 
beviser den sin meningsløshet ved at den konsekvent omtolker 
samfunnsmessige forhold i kjertelsekresjoner.

At den herskende psykologien ser bort fra akkurat det som ut
gjør menneskenes egenart i deres historiske situasjon, gjelder 
ikke bare for den generelle psykologien som foregir å ha "men
nesket overhodet” som gjenstand, men også for sosialpsykologien. 
Også den går ut fra abstrakt isolerte individer, men har som 
gjenstand den resulterende sammensetning av dem i bestemte ord
ninger, små- eller storgrupper og deres særegenheter. De moderne 
undersøkelser over sjiktspesifikk adferd beror likeens på denne 
forståelsesmåten, og resultatet er en klassifisering av individ
ene etter deres sosioøkonomiske status, ikke etter klasser hvis 
immament uopphevbare motsetninger nettopp kjennetegner det 
kapitalistiske samfunn. De er derfor ikke istand til å stige op{ 
fra det abstrakte (tanketingen "det isolerte individ overhode”) 
til det konkrete, dvs.å begripe menneskene under deres konkrete 
historiske betingelser.
Abstraheringen fra menneskenes konkrete historiske samfunnsmes-
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sighet er ikke bare bestemmende for psykologien som sentral inn
holdsmessig kategori, men også dens metodeapparat og de spesielle 
forskningsteknikker er strukturert slik at de bare tillater en 
organismisk menneskeform som mulig forskningsgjenstand, og dermed 
også som resultat. Teorien blir immanent uopphevbar ved at metid- 
ikken er utformet slik at akkurat de faktorer der menneskenes 
konkrete historisk-samfunnsmessige situasjon kommer tilsyne, rett 
og slett faller ut av eksperimentet og empirien. I de teoretiske 
setningene som skal etterprøves empirisk, kreves det at setningene 
- ut fra den nomotetiske vitenskapsoppfatningen - skal gjelde 
strengt "alltid og overalt". Heri ligger allerede den ahistoriske 
dimensjonen. For å gjøre gjeldende dette kravet overfor empirien 
håndteres prinsippet om stempling av teoridivergente data som 
"forstyrrende omstendigheter" (exhaustions-prinsippet) på en spe
siell måte: "Alle faktorer som kunne sette det nomotetiske kravet 
om almengyldighet i fare blir per definisjon betraktet som "for
styrrende betingelser". Dette betyr at alle momenter som utgjør d< 
levende menneskenes konkrete historisk-samfunnsmessige betingethei 
elimineres som "feilvarians".8

"Jeg holder det for meget tvilsomt om man skal betrakte en al
mengyldighet i de teoretiske antagelsene fremkommet på denne 
måten som noe verdifullt. Jeg synes - når det gjelder forstå
elsen av konkrete menneskelige forhold - at det som overalt « 
like gyldig i siste instans kunne være det likegyldige."9

Oversatt av Einar Johannes*
NOTER
1) "Prosjekt-arbeidet" refererer til det organiserte,politiske 

målrettede prosjekt-studiet som studentene ved psykologisk 
institutt ved "Der Freien Universitåt Berlin" utviklet i 
1969 og utover.

2) Nomotetisk: metoder eller disipliner som tar sikte på ut
forsking av generelle lover (overs.a.).

3) Se S.Kvale: Det teknologiske paradigma for psykologisk 
forskning. I h. f. K.S. , 1974,1 (overs, a.)

4) W.A.Lektorski; Das Subgekt-Objekt-Problem in den klassischen 
und modemen burgerlichen Philosophies Berlin (DDR) 1968.

5) E.Hahn: Historischer Materialismus und marxistische Sozio- 
logies Berlin (DDR), 1968, s.72.

6) F.Engels: Dialectics of Natures Progress Publishers, s.235.
7) R.Carnap: Psychologie in physikalischev Spraches Evkennis

(32033) s.116.
8) K.Holzkamp: Kritische Psychologies Fischer. 1972, s . 109.
9) K.Holzkamp: op.cit., s.64.
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Audun Øfsti:

Atferdsteori og psykoanalyse. 
Noen punkter til en kritikk 
av atferdsteknologien

Striden mellom psykoanalytisk eller psykodynamisk psykologi og 
eksperimentelt (behaviouristisk) orientert teori og praksis har 
i den senere tid fått ny aktualitet, etter at den eksperimen- 
talpsykologiske adferdsterapi (adferdsteknologi, "modification 
of behaviour'1) på mange måter har vist seg overraskende effek
tiv. Jeg skal forsøke å levere - i grove trekk - en kritikk av 
den adferdsteoretiske retning og et forsvar for den psykoana
lytiske, som etter min mening urokket holder stand som ramme 
for psykologisk erkjennelse.

I
La meg begynne med noen kommentarer til den generelle filosof
iske horisont som den behaviouristiske psykologi og adferdste- 
rapien hører hjemme i. Den er, omtrentlig sagt, positivismen 
og empirismen. Det perspektiv Skinner (og Watson) gjør gjeld
ende i psykologien, ligger, ivertfall hva pretensjonen angår, 
meget nær Carnaps og Hempels fysikalisme.1 Forbindelsen til 
nominalismen og operasjonalismen er også klar, slik den også 
er det for positivismen generelt. Forholdet mellom den virke
lighet som presenterer seg og begreper (ev. lover, regler), 
tenkes i nominalismen dithen at begrepene om den tilsynskomm- 
ende virkelighet er å konstruere post faktum ut ifra (singu- 
lære) observasjoner av tilsynekomster. Qua eksperimentell vit
enskap aksepterer også den behaviouristiske psykologi dette

1 Se f .eks. Carnaps artikkel fra 1932, opptrykt i Ayer (ed.): 
Logical positivism3 Glencoe 1959. Se også Norman Malcolms bi
drag i T.W.Wann (ed.): Behaviourism and Phenomenology, Chicago 
1964.
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synspunkt som selvfølgelig.1 En slags føring på begrepsdann
elsen (en føring som kan sies å representere et slags under
forstått kantiansk element selv i positivismen) er dette at 
begrepene skal være fruktbare. I dette ligger allerede det 
eksperimentelle perspektiv: begrepenes poeng er en syntese av 
det mangfoldige med henblikk på prediksjon og kontroll av vir
keligheten. Det samme perspektiv kommer til uttrykk i opera- 
sjonalismen, som krever at begreper skal gis sitt innhold i 
form av spesifiserte måleoperasjoner, dvs. inngrep i eksperi
mentelle situasjoner. For psykologiens vedkommende gir dette 
oss nettopp behaviourismens tese om at psykologiske begreper 
egentlig har sin mening - eller bør defineres - i termer av 
observerbar adferd.

Et første problem for en slik filosofi melder seg allerede her. 
I første omgang kan det synes å være et rimelig krav til en 
vitenskap, det være seg fysikk eller lingvistikk, biologi, 
psykologi eller - sosiologi, at dens erkjennelsesinnhold og be
greper skal være gitt ut ifra objektenes "adferd1'. Men hva 
med begrepene om selve disse (de respektive vitenskapers)ob- 
jekter? Hva med selve begrepet om natur, om språk, om menn
esket? Kan også de tenkes nominalistisk som empirisk-viten- 
skapelige begreper som må underkastes det operasjonalistiske 
kravet til begrepsdannelse?1 2 Eller bestemmer de a priori ram
mer for de forskjellige vitenskaper eller vitenskapskategorier, 
rammer som innebærer forskjellige vitenskapslogiske krav? Uten 
at jeg her kan gå nærmere inn på det vil jeg påstå at det sis
te er tilfellet - og at det operasjonalistiske kravet som en- 
hetsvitenskapen hevder generelt i realiteten er et "transcen
dentalt" a priori som ligger i selve "der Naturbegriff" (Kant). 
Videre vil jeg hevde at også den naturalistiske og behaviour- 
istiske psykologien nødvendigvis lar seg gi sin gjenstand 
(menneskelig adferd) ut ifra en common-sense-horisont eller 
a-priori-forståelse av mennesket, en forståelse hvis logisk- 
metodologiske implikater man imidlertid siden gjør sitt ytt
erste for å unnvike.

1 Sml. også Poppers metodologiske nominalisme: "Methodological 
nominalists ... put their problems in such terms as "how does 
this piece of matter behave?" or "how does it move in the pre
sence of other bodies?" For methodological nominalists hold 
that the task of science is only to describe how things behave, 
and suggest that this is to be done by freely introducing new 
terms wherever necessary... For they regard words merely as 
useful instruments of description." K.R. Popper, The Poverty
of Historicism, London 1957, s.29.
2 Det absurde i dette kommer poengtert frem i Sartres harselas 
over det å tenke begrepet om mennesket som et fruktbart, eller 
eventuelt ufruktbart (!), begrep. Se "Skisse til en teori om 
emosjonene", innledningen.
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(1) Den behaviouristiske psykologis vitenskapsfilosofiske 
horisont er den nominalistisk-enhetsvitenskapelige som under
forstått gir den eksperimentelle erfaringsform og vitenskaps- 
logikk monopol. Og denne horisont og dette monopol represent
erer i seg selv et avgjørende hinder for en adekvat tilnærm
ing til psykologiske og sosiale forhold. Nå har ikke den mod
erne enhetsvitenskapelige og positivistiske lære et reflek- 
sjonsnivå som tillater at dette hinder trer klart frem. Hos 
Kant derimot, som eksplisitt har tematisert og absoluttert den 
eksperimentelle erfaringsform,*trer vanskeligheten klart frem , 
som problem for Kant selv, og som angrepspunkt for hans kri
tikere, i første rekke Hegel. Hinderet viser seg, kan vi si, 
i det absolutte skillet mellom indre og ytre, mellom transcen
dentalt og empirisk subjekt, i dette at det ikke lykkes å ten
ke en identitet mellom Mjegn som subjekt og "jeg11 som tilsyne
komst. Som subjekt, dvs. som erkjennende, tenkende, villende 
osv. er "jeg" empirisk utilgjengelig; som tilsynekomst ("Er- 
scheinung") og offentlig objekt gjelder jeg - for det erfar- 
ende erkjennelsessubjektet - som absolutt tredjeperson, dvs. 
ikke som tilsnakkende person, men som kausalforklarbart feno
men. I stedet for sirkulasjonen i den interpersonale kommuni
kasjon, hvor individene vesentlig gjør seg gjeldende i første 
og andre person, like såvel som i tredje person, trer et rent 
subjekt/objekt-skille, hvor et (solipsistisk) subjekt står
overfor det erfarbare som et rent "det11. (I og med at mitt 
kommunikasjonsforhold til andre (andre-personer) forsvinner, 
forsvinner også min ,,kommunikativen erfaring av andre i tred- 
jepersonsmodus. Når vi på det dagligdagse, førvitenskapelige 
nivå snakker (i tredjeperson) om andre som samtaler eller sam
handler, så er vår erfaring av dem fortsatt kommunikativ i den 
forstand at den er kontinuerlig med en erfaring av dem i and- 
reperson: den tillater meg å tre inn i samtalen (samhandling
en) og delta der i dens fortsettelse. Denne kommunikative er
faring av det som foreligger i tredjeperson er det, som sam
men med den dialogiske erfaring forsvinner ut av det erkjenn- 
elsesteoretiske perspektiv hos Kant og positivistene; ja ikke 
bare hos dem, men i hele den metodisk-solipsistiske erkjenn- 
elsesteoretiske tradisjon.)

At absolutteringen av tredjepersonsperspektivet (eller stopp- 
ingen av sirkulasjonen) har sammenheng med vanskelighetene ved 
å tenke en identitet mellom indre og ytre, dvs. mellom en selv 
og andre som intensjon (begrep) og som offentlig-ytre fenomen,
1 Den moderne enhetsmetodologi (Popper) kan i visse henseender 
betraktes som en reprise - som farse - av Kants transcenden- 
talfilosofisk begrunnete enhetsvitenskap. Den som egentlig må 
kritiseres er Kantj slik Hegel og siden Merleau-Ponty har gjort 
det.
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viser seg kanskje klarest i de problemer som knytter seg til 
introspeksjonismen og den famøse "Einfuhlung", eller for den 
saks skyld, til mentalismen generelt. Man synes her å regne 
med en egen sfære av mentale størrelser som så skulle være 
tilgjengelig for "innføling" eller introspeksjon som spesielle 
former for observasjon. - Jeg vil påstå at når dette ikke kan 
gå bra, så er det ikke fordi det "ikke finnes" mentale fenom
ener e.l., men fordi den normale erfaring av første og annen 
person her søkes erstattet med, eller misforstås som, en til
gang til noe som på forhånd er tenkt i tredjepersons modus.

I stedet for den normale forståelse av andre personer i kommu
nikasjonens sirkulasjonssammenheng hvor vi mer eller mindre 
adekvat uttrykker oss og leser hhv. hører hverandre ("seit ein 
Gespråch wir sind und horen konnen von einander" (Holderlin)), 
stilles det opp en spesiell intuisjon eller innføling som går 
direkte på den andres "indre" - et "indre" som foreligger i 
tredjeperson som et "det". Og her dreier det seg ikke om en 
tredjeperson som jeg i prinsippet kan spørre ut; jeg er jo 
allerede i den andres indre, hvor jeg kan observere visse men
tale forløp. (Og disse forløp kan jeg ikke spørre ut.) Den 
andres jeg er så å si satt ut av spill, eller om man vil, den 
andre er satt ut av spill som person ved at hans mobilitet 
mellom 1., 2. og 3.person er opphørt. Han, eller rettere sagt 
hans indre, gjelder i den forstand som en absolutt tredjeper
son på samme måte som den fysiske naturen gjør det.1 - Motivet 
bak tanken om "Einfuhlung" kan kanskje være et respektabelt: 
man vil utvide den vitenskapelige observasjon av menneskers 
ytre (adferd) med en tilsvarende observasjon av deres indre, 
idet man fornemmer det reduksjonistiske i å begrense seg til 
det første. Men fremstøtet er på forhånd dømt til å mislykkes. 
Både fordi forestillingen om at det indre skulle kunne fore
ligge som en komplett realitet i seg selv (eventuelt "bak" det 
ytre) er falsk, og dernest fordi man allerede har tatt det av
gjørende (og gale) skritt: man opererer på forhånd innenfor det 
absolutterte tredjepersonsperspektiv, bare som en dristigere 
ontolog og erkjennelsesteoretiker, med jto typer objekter og to 
typer observasjon istedet for en.- Når det gjelder erfaring i 
første person, dvs, min erfaring av meg selv, så represent
erer introspeksjonismen en helt tilsvarende fadese. Her synes 
riktignok den mystiske tilgangen til noe indre, som ikke eksi-
1 Normalt betegner de personlige tredj epersonspronomen rela
tive tredjepersoner (han, hun, de) , dvs. tredjepersoner som 
Vesentlig kan opptre som 2.person og som 1.per son, såvel i ut
sagn fra meg ("Vi er kommet frem til ...") som i egne utsagn, 
dvs. når en person forskjellig fra meg sier "jeg".
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sterer i det offentlige rom, mer plausibel. Her kan nok menta- 
lismens motstandere akseptere en form for "Einfuhlung", men til 
gjengjeld er det til overmål klart at denne ikke er kontroll
erbar og følgelig uten vitenskapelig verdi. Jeg vil imidlertid 
i samsvar med det foregående hevde at den grunnleggende feilen 
ligger et annet sted, nemlig i dette at det erfarte spaltes av 
fra min identitet og - i motsetning til hva som gjelder for 
selvrefleksjonens subjekt/objekt-avstand - tenkes å foreligge 
til observasjon som et objekt, om enn et privat objekt. Feilen 
ligger i det falske tredjepersonsperspektivet. Man iakttar 
stadig et noe eller et det, bare at dette nå så å si er inne 
i en selv. Den grunnleggende feilen er m.a.o. den samme som 
behaviourismens egen. Norman Malcolm får dette klart frem i 
sin Skinner-kritiske artikkel "Behaviourism as a Philosophy of 
Psychology". Her kommer han i første omgang Skinner imøte for- 
såvidt som han (med Wittgenstein) kritiserer mentalismens fore
stilling om logisk selvtilstrekkelige mentale fenomener uav
hengig av ytre adferd. Hans sentrale poeng er imidlertid at 
både behaviourismen og introspeksjonismen går seg vill - og 
egentlig på samme måte - nemlig i dette at de erstatter min 
erfaring av meg selv (av at jeg er redd, sint, etc.), altså en 
erfaring i første person, med en erfaring hvor visse tilstand
er (tredjeperson) iakttas av et subjekt som selv er en ren til- 
skuerpost og hverken redd eller noe annet. Malcolm formulerer 
dette som et "grammatikalsk" poeng: en rekke utsagn i første 
person ("jeg er redd", "jeg vil ikke bli med", ’jeg innser at 
jeg tok feil", etc.) er i en viss forstand ikke verifiserbare, 
begrepet om verifikasjon appliserer ikke her. "Another way to 
put the point is to say that those reports and utterances are 
not based on observations. The error of introspectionism is to 
suppose that they are based on observation of inner mental 
events. The error of behaviourism is to suppose that they are 
based on observations of outward events or of psysical events 
inside the speakers skin..These two philosophies of psychology 
share a false assumption, namely, that a firstperson psycholo
gical statement is a report of something the speaker has, or 
thinks he has, observed."1 Med denne grunnantakeIsen har man 
allerede klippet over identiteten mellom en selv (som subjekt) 
og det man er, tenker eller gjør.

Mot innfølingsteorien og mot introspeksjonismen, mot mentalis- 
men generelt, har behaviourismen rett forsåvidt som den er 
skeptisk til de indre, mentale begivenheter. Skjønt dens eget 
forsøk på å begrense psykologiens erfaringsområde til eksperi
mentell observasjon av legemlige begivenheter er ikke mindre u- 
holdbart. Heller ikke dette forsøk overvinner vanskeligheten 
som ligger i at hverken det ytre eller det indre kan tenkes
1 Se T.W.Wann^ op.cit^ 8.151.
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som logisk selvstendige områder hvor fenomener har sin egen 
identitet. Det bare unnviker den ved å underslå - eller redu
sere - den menneskelige kommunikasjons sirkulasjonssammenheng 
som medium for psykologiske fenomener, konflikter og erfaring. 
En riktig angrepsvinkel på spørsmålet om indre og ytre vinnes 
først der hvor den metodisk solipsistiske subjekt/objekt- 
filosofi (eller om man vil, absolutteringen av tredjepersons- 
perspektivet) er gitt opp og man lykkes i å få et skikkelig 
begrep om kommunikativ erfaring. Viktig i denne sammenheng er 
Wittgensteins språkfilosofi. Nettopp han er istand til å vise 
hvordan det såkalte "indre" gjennom sin nødvendige tilknytning 
til offentlige språkspill, vesentlig er formidlet av det ytre. 
En "innerer Vorgang", sier Wittgenstein, trenger "åusserer 
Kriterien".1 - Men her er ikke stedet til å utrede dette. La 
oss i stedet forsøke å konkretisere litt ideen om en enhet av 
indre og ytre og da spesielt med tanke på om vi her kan finne 
et alternativ til det vanlige og nominalistiske syn på for
holdet mellom begreper (intensjoner) og deres realiseringer 
(ekstensj oner).

(2) Jeg har kritisert det absolutterte tredjepersonsperspek- 
tivet eller subjekt/objekt-skillet hvor alt som ikke er selve 
observasjonsposten ender opp som et objekt (absolutt tredje
person) for dette transcendentale subjekts vitenskap, et objekt 
som foreligger til observasjon og subsumpsjon under subjekt
ets begreper. Negasjonen av dette nominalistisk-enhetsviten- 
skapelige og kantianske perspektiv (som fungerer godt nok vis 
a vis naturen, men som i realiteten'utelukker en psykologi) må 
på sin side tillate at mine følelser og intensjoner får del i 
min identitet som jeg og 1.person, og videre at min empiriske 
person forsåvidt den er offentlig tilgjengelig ikke blir til 
en del av naturen (for de andre og for meg selv), men fortsatt 
hører til meg og min identitet slik den gjør seg gjeldende i 
kommunikasjonssammenhengen. Alt dette er (selvsagt) dekket i 
dagligspråket, bl.a. i vendinger som går på at en person ut
trykker seg gjennom sitt ytre, sin mimikk, gester, utseende, 
utsagn (skrik, latter, taushet) og sine handlinger. Dette ytre 
tenkes altså nettopp som uttrykk for noe, som mer eller mindre 
bevisste intensjoners inkarnasjon. Vanligvis, i normaltilfel
let, forstår vi også uten videre hva som uttrykkes. Og slik må 
det også være - av grunner som Wittgenstein har klarlagt? Og 
jeg vil påstå at man ikke, slik positivismen-nominalismen og 
Kant synes å underforstå, kan klare seg uten denne forståelse 
av ytringen og den identitet mellom et jeg og noe sansbart som 
den paradigmatisk viser. Faktisk har vi alle alltid allerede 1 2

1 Ludwig Wittgenstein, Philosophisehe Undersuchungen, § 580
2 Jeg må her igjen nøye meg med å henvise til Phil. Untersuch.
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akseptert en slik forståelse, i den grad vi deltar i dette 
(pretendert) rasjonelle selskap som vi omtaler med "vi".

Hva ligger det i dette paradigmet? Jeg vil fremheve to aspekt
er. For det første har vi dette at ytringen leses eller høres; 
det vil si at det begrep, den intensjon eller den "lov" som 
styrer tilsynekomsten mer eller mindre fullkomment blir for
stått (og meddelt) gjennom ytringen, som når man leser en på
stand i en formulering. Det er ikke slik at man først i obser- 
vasjonell eller eksperimentell erfaring fastslår hva som fore
ligger (visse lyder, eller trykksverte på et papir), for der
etter å forsøke - eventuelt via ytterligere eksperimentell 
virksomhet - å finne frem til det som ligger under eller bak, 
slik man ut ifra observasjon av naturen kan finne frem til de 
lover som styrer den. "Lesing" er en erfaringsform, kommunika
tiv erfaring, som ikke kan reduseres til naturerfåringens form 
og som selv behaviouristene, tross alle Verfremdungsforsøk, 
ikke unngår å snylte på i sine beskrivelser av det "positivt" 
gitte. - For det andre har vi dette at ytringen eller hand
lingen tilskrives en person som holdes ansvarlig for den. Den
ne tilskrivingen skiller seg vesentlig fra tilskriving av et 
forløp eller en egenskap til en ting (det var denne steinen 
som rullet nedover bakken) ved at personen nettopp ikke er ab
solutt tredjeperson, men prinsipielt kan avkreves legitimasjon, 
forklaring etc. i en reell kommunkasjon hvor han eller hun opp
trer som du, altså som 2.person. Ansvarsforholdet viser også 
til en identitet mellom "indre" og "ytre" i tidsdimensjonen, 
mellom intensjon eller begrep (jeg vil X (futurum)) og resultat 
(jeg har gjort X (perfektum)). Jeg kan ikke "løpe fra" mine 
handlinger, de blir hengende ved meg, skjønt ikke slik et spor 
eller merke ("engram") kan bli hengende ved steinen som rull
et. Snarere er det slik at jeg, dersom jeg skal være et til- 
snakkende jeg (med et skille mellom indre og ytre) og ikke 
simpelthen en serie fenomener som er holdt sammen av en natur 
(vesen, naturlov), så må jeg både anerkjenne mine ytringer som 
meg, og samtidig holde meg selv sammen, dvs. kunne beholde meg 
selv som identisk. Jeg står overfor et konsistenskrav.

Nå er det ofte slik at resultatet av våre handlinger blir et an- 
net enn det som var intendert. Men dette må ikke tolkes dit
hen at det likevel er mulig å tenke intensjonenes og virkelig
hetens verden som logisk uavhengige. Normalt flyter våre in
tensjoner og våre handlinger avsted i en tvetydighet hvor ing
enting er helt bevisst og ingenting helt ubevisst. Og selv der 
hvor hensikter og mål går på de mest generelle og prinsipielle 
ting og altså er resultat av virkelig bevisst ettertanke (la 
oss si situasjoner hvor intensjonen går på det almene eller 
helheten, i politiske sammenhenger), selv der gjelder det at
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først ettersom intensjonen blir objektiv for meg, blir jeg 
klar over hva jeg egentlig hadde til hensikt. Subjektet speil
er seg i den objektive sammenheng. Og hvis intensjonen ikke 
lyktes, så var det kanskje fordi den var abstrakt, i den for
stand at den manglet begrep om den sammenheng den ville gå inn 
i, eller om seg selv, hvordan denne sammenheng ikke-intendert 
allerede var tilstede i intensjonen. Slik belærer virkelig
heten om intensjoners abstrakthet og subjektivitet. Tenker vi 
oss intensjonen som objektiv eller nødvendig, i den forstand 
at den vil det legitime, det som er fornuftig, så kan vi også 
si at virkeligheten belærer med en presisering av hva som er 
fornuftig. Konsekvensene tvinger til en reformulering av det 
som "egentlig" var intensjonen. Selv om det ofte ikke er sam
menfall mellom hensikt og resultat, så er det ikke desto mind
re klart at det ikke kan tenkes to verdener, komplette i seg 
selv, en intensjonenes verden hvor man vet, med fullkommen pre
sisjon, hva man vil, og en objektiv eller ytre verden hvor 
ting skjer slik de skjer og som dessverre ikke tillater vår 
gode vilje å realisere seg. Intensjoner er jo nettopp inten
sjoner om handling i den ytre verden, i intensjonen er dens 
realisering medintendert; og hvis intensjonen ikke er reali
serbar, så kan den ikke lenger fremstille seg som fornuftig.
Det går ikke her an å operere med en slags lekeverden hvor de 
fornuftige intensjoner og den gode vilje friksjonsløst kan 
boltre seg, mens man overlater den faktiske verden til seg 
selv.1

(3) I positivismens og nominalismens lære er det en selvfølge 
at begreper og ideer kommer post faktum. Ut ifra iakttakelse 
av (den positivt gitte) virkeligheten forsøker man å danne be
greper, bygge opp en erkjennelse. I en bestemt forstand deler 
også Kant denne oppfatningen,1 2 nemlig forsåvidt naturerfaring

1 I samsvar med dette tenker Hegel seg fornuften selv som in
tension om sin egen realisering, dvs. av den frihet som ligger 
som potensial i menneskenes evne til å begripe seg selv og den 
sammenheng de inngår i og bestemmes av, istedet for simpelthen 
å være en del av den. Vi har alle den objektive (nødvendige) 
intensjon å realisere alles frihet, allerede i og med dette at 
vi alle sier "jeg" om oss selv (hvor "jeg" ikke gjelder som 
egennavn), i og med vår almenhet som subjekt, i og med at vi 
har et forhold til sannhet. Og denne objektive intensjon blir
1 historiens løp mer og mer klar over seg selv, mener Hegel, 
gjennom samfunnets stadige forsøk på å realisere det fornuft
ige og å legitimere det bestående, like frem til det liberale 
samfunn.
2 For en kommentar til hvordan han ikke deler den, se Ekskurs-
en, s.2>0 07



også hos ham ugjør den teoretiske filosofiens paradigme. Det
te paradigmet, som nøye henger sammen med den tradisjonelle 
erkjennelsesteoriens metodiske solipsisme (hvor vitenskapen 
tenkes som i prinsippet ett subjekts, et subjekt som studerer 
de forskjelligste former for natur), fører som rimelig kan 
være galt avsted når det gjelder forståelsen av kulturelle og 
psykologiske forhold, i beste fall til klare aporier, som hos 
Kant. Kant-kritikeren Hegel orienterer seg da også kan vi si, 
ut ifra et helt annet paradigme. For ham er det ytre og off- 
entlig-objektive ikke tenkt som naturkontingens, men nettopp 
som uttrykk, etter mønster av jeg^-et og dets selvobjektiver- 
ing. Begreper tenkes her altså snarere som forut for det som 
trer offentlig og "positivt" frem, og i analogi med naturlov
ene selv som liggende til grunn for fenomenene. Dermed blir 
også Hegels begrep om nødvendighet et annet enn vi er vant til. 
Den nødvendighet Hegel tenker ut ifra er ikke den kontingente 
naturnødvendighet, men subjektets eller fornuftens nødvendig
het, Eller om man vil, subjektets transcendentalt nødvendige 
frihet. Objektive eller nødvendige begreper er således de som 
er gitt i og med det menneskelige prosjekt eller fornuftens 
faktum: å komme til enighet, frihet og rettferdighet. Og ut
forskingen av det nødvendige er utforskingen - som vitenskape
lig og historisk prosess - av hva den realiserte frihet er og 
kan være. - Jeg kan ikke her komme inn på en kritikk av Hegel. 
Grovt sagt må den imidlertid gå ut på at Hegel ikke klarer å 
opprettholde subjektets materielle utgangspunkt i naturens 
kontingens som et likeverdig perspektiv, men i siste instans 
ikler det transcendentale subjektet virkeligheten som dets 
kjøtt og blod.1 Det viktigste for oss i denne sammenheng er å 
innse muligheten og rekkevidden av paradigmet ytring slik vi 
kjenner det fra kommunikativ erfaring, og med dette paradigmet 
også muligheten av begreper forut for det "gitte".

Holder vi det vanskeligste utenfor (den hegelske ide om nød
vendige intensjoner, en ide som følger av hans transcendental- 
filosofiske utgangspunkt), så leverer igrunnen alle kulturelle 
fenomener eksempler på at "begreper" går forut for de offent
lige registrerbare fenomener. Det gjelder f.eks. for språkets 
vedkommende. Dels i den forstand at uten noen tanke om hva vi 
skulle si kan vi heller ikke si noe, dvs. noe som vi kan fast
holde, korrigere, uttrykke mer presist etc., altså noe som kan

IJeg henviser hev til Marx - og til de kritiske nymarxistene 
(Habermas, Adorno9 Apel), som virkelig anstrenger seg for 
å styre klar av begge farer: på den ene siden dogmatisk-mat- 
erialistisk å underslå muligheten av erkjennelse eller gyldig
het, og på den andre siden i siste instans å la det materielle 
utgangspunkt forsvinne i idealistisk nødvendighet:

28



gå inn i en argumentativ sammenheng og ikke bare være signal.1 
Dels i den forstand at den språklige formulering skjer i hen
hold til visse forutgitte lover og regler av syntaktisk og 
fonemisk karakter, slik at det er mulig å påvise feil i det 
positivt gitte. (Slik det ikke er mulig på den eksperimentelle 
erfarings område.) I en viss forstand er dette opplagt, van
skeligheten ligger helst i å se at det er irredusibelt og 
med vidtrekkende metodologisk betydning.

Akkurat det blir imidlertid tydelig nok i en "diskusjon" 
mellom Popper og Peter Winch som jeg her til slutt under punkt 
I vil henlede oppmerksomheten på. I samsvar med sin nominalist- 
iske posisjon hevder Popper at sosialvitenskapens begreper 
(f.eks. "the war" eller "the army") er teoretiske konstruk- 
sjoner: "These objects, these theoretical constructions... 
are the result of constructing certain models... in order to 
explain certain experiences - a familiar theoretical method in 
the natural sciences..." 1 2 Og her er det da at Peter Winch 
opponerer og hevder at begrepet om krig ikke først ble konstru
ert av sosiologer eller psykologer som ønsket å forklare "vis
se erfaringer", dvs. endel positivt gitt adferd. Tvert imot 
går begrepet om krig forut for denne adferden. "It is an idea 
which provides the criteria of what is appropriate in the be
haviour of members of the conflicting societies. Because my 
country is at war there are certain things which I must and 
certain things which I must not do. My behaviour is governed, 
one could say, by my concept of myself as a member of a belli
gerent country."3 Og tilsvarende gjelder i grunnen for all min 
meningsfulle adferd, fra betaling av regninger til konfirma
sjon, giftemål etc.

For den videre diskusjon av psykologiske spørsmål er nok ikke 
de relativt vidløftige kommentarene til Hegel og Kant ovenfor 
av umiddelbar betydning. (Dette gjelder i enda høyere grad for 
ekskursen som følger nedenfor og som representerer en utdyping 
av disse kommentarene. Denne ekskursen kan man, hva den videre 
systematiske sammenheng angår, hoppe over.) Det som direkte er 
av betydning som bakgrunn for den følgende drøfting av adferds- 
teori og psykoanalyse er kritikken av positivismens (og Kants) 
nominalistiske og eksperimentelle kunnskapsteoretiske perspek
tiv, et perspektiv som implisitt utelukker kommunikativ erfar
ing og a priori griper virkeligheten i absolutt tredjeperson. 
Med kritikken av dette kunnskapsteoretiske perspektiv - som

1 Med dette er det ikke meningen å benekte at intensjonen nor
malt utvikler seg og blir klar mens man snakker, men bare å si 
at man tross alt yttrykker seg.
2 Popper, op.cit. (avsnittet "The Unity of Method"), s.135.
5 P .Winch, The Idea of a Social Science, London 1958, s.127.
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også er den eksperimentelle og behaviouristiske psykologis1, 
- mener jeg å ha gitt en slags generell eller ikke-konkret 
kritikk av behaviourismen (og dermed adferdsteorien) som psy
kologisk retning.

EKSKURS OM KANT OG HEGEL

Jeg har fremhevet at den nominalistiske tradisjonen tenker 
virkeligheten i absolutt tredjeperson og erfaring som (eksperi
mentell) observasjon av forløp og tilstander. Kommunikativ er
faring, lesing, får i høyden en slags heuristisk status, og 
det samme gjelder det som erfares i kommunkativ erfaring, alt
så mening, intensjoner, kort sagt subjekter som ytrer seg. Det 
følgende er et forsøk på å bringe dette i forbindelse med spørs
målet om det transcendentale subjektet, i teoretisk og prak
tisk sammenheng.

Hos positivistene er også det subjekt utelukket som erfarer, 
altså vitenskapens subjekt, det transcendentale subjektet. (I 
Wittgensteins Tractatus er det spor etter det, det er skrump- 
et sammen til et "utstrekningsløst punkt".) Hos Kant spiller 
derimot det erkjennende subjektet en avgjørende rolle, som be
stemmende for selve den form som virkeligheten avbildes i. Så
ledes kan det sies at den "eksperimentelle" erfaringsformen 
hos Kant nettopp er begrunnet a priori som en nødvendig form 
for forholdet mellom erkjennende subjekt og erkjent virkelig
het: uten denne oppløser erkjennelse og erfaring seg som er
kjennelse og erfaring av noe objektivt. I denne forstand kan vi 
også si at tilsynekomstene ifølge Kant ikke er "positivt gitt", 
men vesentlig subjektivt konstituert. Men det gjelder for Kant 
som for positivistene at erkjennelsens subjekt forsvinner som 
erfarbart subjekt. Subjektet tenkes metodisk-solipsistisk som 
prinsipielt ett, slik at kommunikativ erfaring med kolleger i 
forskersamfunnet ikke lenger får noen erkjennelsesteoretisk re
levans og følgelig kan reduseres eller tilbakeføres til eks
perimentell erfaring. Dessuten forsvinner subjektet på den 
måten at det tenkes som ahistorisk og passivt, forsåvidt som 
dets spontanitet begrenser seg til den forbindende forstands- 
handling (transcendental syntese). Refleksjonserfaring, hvor 
subjektet erfarer seg selv gjennom sine objektivasjoner, har 
ingen eksplisitt funksjon hos Kant.

Ua i en viss forstand deler ogsd> som vi hccr sett3 mentalis- 
men dette perspektiv - skjønt med mindre konsekvens og med 
større logiske problemer som følge.
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Nå finnes det en annen sammenkeng hvor han, og her i klar mot
setning til positivistene, tenker andre mennesker, ikke som ab
solutte tredjepersoner, men som relative tredjepersoner, altså 
som en del av oss (kolleger), som du eller alter ego. Og det 
er i den praktiske filosofien. Her er det nettopp uttrykt at 
virkeligheten, forsåvidt den inneholder de andre, ikke kan re
dusere seg til en absolutt tredjeperson, en gjenstand for meg, 
full av muligheter og midler for mine handlinger, men også må 
gjelde som "ein Reich der Zwecke", hvor hver enkelt for enhver 
annen er å betrakte som mål i seg selv. Til dette riket hører 
ethvert fornuftig vesen, i og med at det med sine maksimer 
gjør seg gjeldende som almen lovgiver. All den stund Kant ikke 
gir kommunikativ erfaring noen systematisk plass blir imidler
tid dette målenes rike uten vitenskapelig eller teoretisk be
tydning. Den andres empiriske person, den andre som tilsyne
komst, faller for Kant uten videre inn under det solipsistiske 
erkjennelsessubjektets eksperimentelle erfaringsform. Nettopp 
dette, opprettholdelsen av den eksperimentelle erfarings teo
retiske monopol, tvinger Kant til å løse det logiske bånd mel
lom intensjon og ytring slik at frihetens rike ikke lenger 
kommer til å gjelde som ideal for den empiriske virkelighet 
(som et krav til det reale kommunikasjonssamfunn), men i en 
viss forstand som komplett i seg selv, som et rike hvor menn
esket eksisterer som ting i seg selv og som absolutt fritt, 
hvor den gode vilje og fornuftens lov gjelder. Nettopp den 
teoretiske fornufts opphøyelse av den eksperimentelle erfar- 
ingsform (av naturbegrepet eller kausalitetskategorien, ka
tegorien for den absolutte tredjeperson) til den eneste, 
tvinger Kant til denne spaltning dersom han i det hele tatt 
skal få plass til et begrep om den andre som fri, slik den 
praktiske filosofien krever. Nettopp hans begrep om den teoret
iske fornuft og hva den teoretiske erkjennelsens subjekt for
utsetter, fører til den underlige konstruksjonen hvor den and
re qua Erscheinung og gjenstand for teoretisk fornuft gjelder 
som absolutt tredjeperson, alt mens han qua ting i seg selv 
gjelder som jeg og 1.person lik meg selv. Kritikken av Kant 
på dette punkt må følgelig også ta fatt i den teoretiske fi
losofiens solipsisme og vise at allerede den teoretiske er- 
kjennelsens subjekt vesentlig er et kommuniserende subjekt, at 
kommunikativ erfaring er transcendentalt nødvendig, og at det 
derfor a. fortiori må eksistere også en teoretisk erkjennelse 
av det transcendentale subjektet (av oss, av samfunnet) slik 
det ytrer seg.

Det som vi her er opptatt av, er den teoretiske filosofien, 
hvordan virkeligheten må tenkes som gjenstand for teoretisk 
erkjennelse. Vi har notert at såvel Kant som positivistene - 
under trykket av naturvitenskapene som vitenskapelig paradig
me - tenker denne erkjennelsens form som "eksperimentell".
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(Dvs. positivistene har nettopp ikke tenkt denne formen som 
erfaringsform, bare absoluttert den.) For positivistene gjeld
er således den eksperimentelle eller observasjonelle erfarings- 
formens data som "positivt gitte", uten forhold til noen ting 
i seg selv på den ene siden, eller til noe konstituerende 
subjekt på den andre siden. Virkeligheten reduserer seg til en 
strøm av slike data eller fakta som man så nominalistisk-ope- 
rasjonalistisk kan konstruere begreper om, som man (induktivt) 
kan etablere lover ut ifra eller som lovmessighetshypoteser 
kan testes mot (Popper).

I kontrast til dette står Hegels perspektiv på virkeligheten. 
Den erfaringsform han legger til grunn for teoretisk erkjenn
else er, kan vi si, nettopp den kommunikative, hhv. reflek
sjonens. Er Kants teoretiske paradigme et naturforløp, så er 
Hegels paradigme ytringen som identitet mellom indre og ytre, 
altså inkarneringen av et begrep eller en intensjon. Hos Hegel 
er virkeligheten tenkt som begrep eller intensjon og som dette 
indres ytring eller realisering som objektivt. (Skjønt den er 
også tenkt som innhentingen av det objektivt gyldige - slik 
det forut for de subjektive intensjoner på listig vis reali
serer seg - i den subjektive erkjennelsen hvor det blir bragt 
på begrep eller til bevissthet og blir for seg.) Dette betyr 
at for Hegel er ikke det positive faktum det første, det som 
begreper skal etabableres på grunnlag av. Snarere er begrepet 
det første, som i de positive fakta er oppfylt eller ikke, 
analogt til forholdet mellom intensjonen og dens objektiver- 
ing. I denne forstand rommer virkeligheten for Hegel en spen
ning mellom begrep og "Tatsachen", hvor den manglende overens
stemmelse ikke nødvendigvis må være begrepets feil.

Feilen med Kant er da heller ikke at han utarbeider det transc- 
endentale subjekt eller det transcendentale "vi" (målenes 
rike) i kontrast til det empiriske subjekts og det empiriske 
samfunns heteronomi, kontingens og ufrihet. Feilen er at denne 
kontrasten ikke lenger blir en spenning innenfor en enhet (slik 
paradigmet "en handling" lar oss tenke den), men en kontrast 
mellom to forskjellige sfærer - adskilt ved en uoverskridelig 
kløft - hvor på den ene siden den absolutte frihet og fornuft 
råder og på den andre siden den absolutte ufrihet og nødven
dighet (naturkausalitet). Dermed er ikke lenger begrepet om 
frihet (fornuften) et begrep om det riktige samfunn som ob
jektivt eller realisert, liksom de faktiske eller empiriske 
subjektenes heteronomi og underkastethet under nødvendighetens 
lov blir tenkt i absolutt motsetning til den transcendentale 
frihet, ikke som denne frihetens kanskje nødvendige vilkår qua 
realisert frihet (og som ikke-realisert er den ingen frihet 
ville Hegel si), eventuelt som unødvendige for frihetens rea
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lisering, altså som tvang. Der Hegel hevder at det nødvendige 
er det som er nødvendig i den realiserte frihet, og at de "nød
vendigheter" som ikke er nødvendige på denne måten er tvang, 
der lar Kant frihet og nødvendighet divergere absolutt som be
stemmende for henholdsvis mennesket som ting i seg selv og som 
Erscheinung.1

II
Før jeg tar fatt på spørsmålet om adferdsterapien vil jeg 
ganske kort nevne noen mer konkrete kritiske punkter mot be- 
haviourismen generelt og mot Skinner spesielt. Det dreier seg, 
kan vi si, om visse ting som følger av den eksplisitte eller 
implisitte avvisning av kommunikativ erfaring. Enkelte av dis
se punktene kommer jeg også senere tilbake til.

(1) Behaviourismen vil være en psykologi som kan gi kausale 
forklaringer på enheter av adferd (også "verbal behaviour").
Det betyr at den underkaster seg prinsippet "samme årsak, sam
me virkning". Men hvordan identifiserer vi nå to handlinger 
som "samme" handling? Normalt, dvs. uten behaviouristisk opp
læring, sier vi at to handlinger er samme handling dersom 
poenget er det samme, dvs. at meningen er den samme - la oss si 
ved at handlingene forholder seg likt til en eller annen sak, 
et eller annet annet poeng. Men, og det er problemet, det er 
mange måter å gjøre det samme på. (Derfor er det heller ikke 
alltid noen enkel sak å gjenkjenne det samme som det samme, 
eller som noenlunde det samme, f.eks. å se når historien gjen
tar seg, hhv. hvilken historie som gjentar seg.) Samme hand
ling kan uttrykkes i forskjellig "overt behaviour". Å bestem- 
me en handlings identitet mer presist kan derfor heller ikke 
bestå i en mer nøyaktig bestemmelse av handlingen qua bevegelse 
eller "overt behaviour".

Behaviouris ten kommer derfor i et dilemma. Enten må han iden
tifisere enheter av adferd som bevegelser. Da volder ikke kau-

1 En moderne9 og etter mitt syn tilfredsstillende 3 utlegning av 
"fornuftens faktum" er Apels: I ethvert realt kommunikasjons- 
samfunns i enhver real kommunikasjon tar deltakerne seg selv på 
forskudd som medlemmer av et idealt kommunikasjonssamfunn hvor 
alle er frie og forsonet. Uten denne antesipasjon oppløses den 
reale kommunikasjons pretensjoner om gyldighet. Forsåvidt er 
den et transcendentalt "faktum"* Samtidig representerer dette 
faktum (i motsetning til hva Kants systematikk muliggjør) et 
krav til det reale samfunn.
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salforklaring i prinsippet noe problem. Men til gjengjeld er 
det i praksis umulig (og uinteressant), og ingen har heller 
noensinne forsøkt det. Eller så må han snylte på de enheter 
nbevegelsenen utgjør som adferd med et poeng i en situasjon 
(som stillingtaken, svar, realisering av en hensikt e.l.). Men 
da har han innlatt seg på noe som går på tvers av den form for 
identifikasjon kausalforklaringer krever. Da er bl. a. forhold
et det at å identifisere enhetene (som nå gripes som relativt 
avsluttede handlinger) er allerede å forstå dem, er allerede å 
forstå hvorfor (ivertfall så noenlunde) de inntraff. Da er 
handlingene identifisert ved, og som noe som har, sine grunner 
og motiver. Og å forstå bedre hvorfor det hendte som faktisk 
hendte, er ikke å gå over til kausalforklaring av bevegelser, 
men snarere å bestemme ytterligere hva det var, det som hendte; 
å gå dypere inn i handlingens kontekst (samfunnsmessig og his
torisk) . En opprullingsprosess som nok fører ut over den hand- 
lendes subjektive intensjon, på sosiologisk eller også på psyko
analytisk måte. (Man søker den "dypere mening".) Men det er 
fortsatt utelukket at adferden gripes (identifiseres) som mul
ig gjenstand for kausalforklaring og teknologi.

Det er to ting man ikke kan hjelpe seg med i denne situasjonen. 
Man kan ikke tenke seg enhetene av meningsfull adferd "over
satt" eller redusert til sine fysikalske (kausalforklarlige) 
substrater - i den hensikt å sørge for kausalforklaringer på 
dette nivå, med påfølgende oversettelse tilbake til enheter av 
meningsfull adferd der det er ønskelig. For den mening som av
grenser og former bevegelsesstoffet til en enhet er jo nettopp 
ikke noe appendiks som er entydig korrelert med dette "stoff
et", men handlingens identitet som substans. "Oversettelsen" 
ligger ikke i annet enn at fenomenet som intensjonalt og som 
bevegelse ligger innenfor en bestemt individuell rom-tid-boks.
Og derfor kan oversettelsen heller ikke gjentas. Det finnes 
ingen fast oversettelsesregel. Det andre man ikke kan gjøre 
er å skille motivet, (hensikten eller poenget) ved adferden 
fra den som en (ikke fysikalsk redusert) del av årsakskompleks
et. For hvordan skulle da den adferd identifiseres som er (kau
salt) korrelert med denne årsaken som dens virkning? Det denne 
tankegang går ut på er egentlig det absurde å skille adferdens 
identitet (form) fra den og gjøre den til årsak. Ut ifra det 
moderne kausalitetsbegrepet er dette selvfølgelig absurd1; det

1 For dette kausalitetsbegrepet krever begrepsmessig uavhengig
het mellom årsak og virkning> og det er ikke oppfylt for årsak
er og virkninger som nå ville gjøre X" (årsak) og nå gjøre X"
(virkning).
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gir bare mening dersom vi kan snakke om finale eller formale 
årsaker.

(2) Skinners og behaviourismens problemer blir naturligvis 
akutte når vi kommer til verbal adferd, som helt opplagt 
oppdeles, identifiseres og er forståelig på en helt annen måte 
enn den "kausalt" identifiserte natur. (Verbal adferd er jo 
nettopp det felt hvor vi påtreffer den kommunikative erfaring
i renest form.) Normalt, dvs. sålenge vi aksepterer kommunika
tiv erfaring som irredusibel erfaringsform, forstår vi verbal 
adferd som generert, dels av den sak den er om, dels i henhold 
til bestemte regler eller normer (lover) for riktig (velformet) 
språkbruk. Vi lar altså reglene og normene gjelde i den for
stand at vi selv tar del i dem og identifiserer andres adferd 
ut ifra dem. Det typiske eksempel er hvordan vi forholder oss 
til hverandres "verbale adferd" i en samtale, eller en annen 
situasjon hvor vi deler, eller deltar i, et felles språkspill. 
Det betyr naturligvis ikke at vi ikke også kan stå utenfor 
språkspillet (la oss si at vi identifiserer handlinger eller 
trekk i "fremmede" språkspill); poenget er bare at vi nødven
digvis er potensiell deltaker i det øyeblikk vi identifiserer 
handlingen som trekk i språkspill*

Behaviouris ten derimot tenker ikke slike normer eller regler 
som bestemmende for adferdens identitet, men som en kausal 
antecedent for den. Adferden er i seg selv nødvendigivs per
fekt slik den er, slik den er positivt gitt (dvs. for måling 
og identifisering i den eksperimentelle erfarings modus). Ek
sistensen av normer og regler må så i sin tur, i den grad slike 
entiteter kan gis noen forklaringsverdi, tenkes som ytterligere 
positive fakta, som en del av adferdens årsak, som foreliggende 
randbetingelser i det ytre samfunn og i den handlende organis
me. Problemet som reiser seg for en slik tankegang er det sam
me som ovenfor: hvordan skal man komme frem og tilbake mellom 
det sosiale eller psykologiske nivå hvor de handlinger er gitt 
som man ønsker å forstå og det "kausale" nivå hvor årsak-virk- 
ningsforbindelser mellom logiske uavhengige positive fakta kan 
tenkes?

(3) Et problem for Skinners språkteori1, hvor verbale ytringer 
blir regnet som betinget adferd fullstendig bestemt av den ut
løsende situasjon (hvortil hører den talendes egne indre til
stander), er dette som Chomsky setter fingeren på: at en per
son som "kan" et språk er istand til å frembringe stadig nye 
setninger. Hvordan skal disse kunne regnes som betingete re-

1F.B.Skinners "Verbal Behaviour"^ New York 1957.
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sponser eller operanter?1 Mysteriet med disse nye "responsene" 
- å gjøre rede for dem innenfor en behaviouristisk ramme krev
er den utroligste mosaikk av påvisbare og ikke påvisbare sti
muli - er alt annet enn et mysterium såsnart vi tenker på at 
utsagn må forutsettes å si noe om saker; at det stadig hender 
nye ting, ved siden av at vi stadig forsøker å komme sannhet
en nærmere om det som har vært og det som forblir.

Her er vi ved det som etter min mening er behaviourismens sen
trale svakhet, nemlig at den ikke tilfredsstillende kan gjøre 
rede for skillet mellom det å være gjenstand for en ytring og 
det å være årsak til en ytring. Hvis en ytring skal gjelde som 
fullstendig bestemt av tilstanden i organismen og av verdens
tilstanden forøvrig, ja så er den et nødvendig og partikulært 
produkt (eller gjenspeiling) av dette; den er i denne forstand 
perfekt som den er og kan ikke samtidig gjelde som et offent
lig diskuterbart utsagn om noe. Den kan ikke lenger gjelde som 
noe saklig bestemt, hvor det er opp til diskusjon og argumen
tasjon å avgjøre hvor fullstendig denne saklige bestemmelse er 
(og i hvor stor grad "usaklige" betinginger eller "årsaker" - 
ideologi, lyst; ulyst etc.-gjør seg gjeldende), dvs. hvor nært 
sannheten utsagnet kommer. Hvis vi f.eks. betrakter Skinners 
egen ytring, boken "Verbal Behaviour", som et automatisk re
sultat av hans operante betingethet og av de stimuli han var 
utsatt for mens han skrev den, ja så har den ingen interesse 
for oss, annet enn som psykologisk objekt. Da representerer 
den bare det ekstreme tilfellet av ideologi hvor ideologien 
ikke lenger engang presenterer seg med pretensjon om sannhet, 
hvor den altså opphører å være ideologi og blir en ren refleks 
Da er hans bok ikke bare partikulær (ensidig, usaklig begren
set og formet), men sogar - i motsetning til ideologi i van
lig mening - en partikularitet uten pretensjon om generalitet. 
(Jeg kommer tilbake til disse tingene nedenfor i ekskursen i 
avsnitt IV).

(4) En konsekvens av det som er nevnt ovenfor, er at behavi- 
ourismen vanskelig kan gjøre rede for et fenomen som læring. 
Således er den måten adferdsteoretikerne snakker om læring på 
ikke tilfredsstillende; man snakker om å lære noe uten å gi 
dette noen forbindelse til spørsmålet om det er sant det man 
har lært. Et barn som mente at 10 x 10 var lik 99 ville ifølge 
behaviourismens læringsbegrep være like lærd som et som mente 
at 10 x 10 er lik 100. (Mer om dette nedenfor, avsn. IV) Et 
annet problem som melder seg, tross all tale om "generaliza-

1 Noam Chomskyy anmeldelse av Skinners "Verbal Behaviour" i 
Language y 33y 1939. Opp trykt i F odor & Katz (eds. ) y"The 
Structure of Language" y Englewood Cliff Sy 1964.
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tion" eller "extention", er spørsmålet om hvordan man kan lære 
noe generelt. La meg illustrere poenget ved hjelp av Skinners 
læremaskin. La oss si det dreier seg om å lære at 10 x 10 =
100. I maskinvinduet kommer først en rekke setninger S (in
struks, kanskje med regneeksempler), deretter en test: et for
mular 10 x 10 = ..., hvor eleven skal skrive inn det riktige 
svar, altså 100, på den ledige plassen. Gjør eleven det, går 
maskinen videre. Rent bortsett fra problemet med hvordan elev
en skal kunne lære at dette er en læremaskin, at setningene S 
skal leses, at det som kommer etterpå er en test og at "10 x 
10 = ..." er et formular, osv. osv.; så kan det avgjørende 
punkt bringes frem hvis vi spør: hvordan skulle den maskin være 
konstruert som lærte en elev å skrive siffrene "1", "0" og "0" 
etter hverandre (i passende avstand) på en tom plass etter fi
guren "10 x 10 =" hver gang denne følger etter en figur av 
typen S? - Faktisk er det denne siste adferd eleven egentlig 
skulle lære av maskinen ifølge Skinners egen teori, og som 
svarer til det hans rotter og duer lærer i hans lære-eksperi- 
menter. Forsåvidt kunne vi formulere kritikken av Skinner på 
dette punkt dithen at det ikke er læremaskinen det er noe i 
veien med, men at den ikke viser det den skal vise. Bare dyr 
lærer operant adferd av læremaskiner (dvs. de lærer egentlig 
ikke noe, eller noe om noe); mennesker derimot kan virkelig 
lære noe av en maskin, f.eks. et matematisk bevis.1 Og det 
overskrider Skinners teori.
Det er helt opplagt at det å vite at 10 x 10 er hundre er noe 
ganske annet enn å kunne fylle ut et skjema på en bestemt måte 
i en bestemt situasjon. Vet man at 10 x 10 er hundre vet man 
også mye mer, at 10 x 2 = 20 etc., foruten en del ting som 
følger logisk av at 10 x 10 = 100. I det hele tatt stiller det * i
å vite logiske krav (krav til konsistens, selvmotsigelsesfri- 
het) , ved siden av at diverse kriterier for overensstemmelse 
mellom utsagn/ytring og faktum må oppfylles.
i Når jeg her velger et eksempel fra en ikke-empirisk vitenskap 
er det fordi skittet mettom det å være programmert tit å gi 
en respons på et gitt signat og det å vite noe, her ikke straks 
viser tit kriterier som invotverer mer enn hva den vitende att- 
tid har for hånden. (Den som vet, kan i prinsippet atttid re
produsere beviset.) Situasjonen har dermed en stags formett 
tikhet med den hvor vi virketig har å gjøre med noe som er 
"tært" ved betinging; her har den "vitende" atttid sin egen or
ganisme for hånden. Når det gjetder de empiriske vitenskapene, 
så invotverer kriteriene som kan skitte det å vite fra det å 
være programmert tit en bestemt reaksjon, i høyere grad ting uten
for personen, f.eks. (henvisning tit) kitder.
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(5) Når adferdsteoretikerne - mest konsekvent kanskje Skinner 
- slår en strek over "det indre mennesket"5så er det ganske 
visst korrekt som en kritikk av mentalistiske og introspek- 
sjonistiske forestillinger (forestillinger som bl.a. ligger 
under tanken om et mulig privat språk). Men denne forkortning 
blir falsk i det øyeblikk den, slik det skjer hos Skinner, 
fjerner poenget ved å snakke om autonom eller rasjonell hand
ling, dvs. handling ut ifra grunner, hensikter, normer etc. 
til forskjell fra årsaksbestemt, heteronom handling. I det øye
blikk skillet mellom virkninger som er det de er og ytringer 
som står under legitimasjonstvang (f.eks. overfor spørsmålet 
om de er sanne), som altså er offentlig diskuterbare og gjen
stand for argument, understøttelse, fremvisning av evidens, 
liksom for motargument og motevidens; i det øyeblikk dette 
skillet forsvinner, forsvinner også poenget ved det å pretend
ere noe alment, noe som i prinsippet alle andre også må være 
enige i. Da fremstår det egentlig som noe merkelig at Skinners 
bøker blir spredd verden rundt, istedet for la oss si et av 
hans fotavtrykk. Når MacCorquodale skriver1 at "the argument ii 
Verbal Behaviour proceeds,... to the final overthrow of the 
speaker as an autonomous agent", da skriver han egentlig noe 
selvmotsigende, nemlig at boken Verbal Behaviour bare er en 
partikulær virkning, altså nettopp ikke noe generelt argument 
som gjør krav på alles anerkjennelse . I det øyeblikk Skinner 

og MacCorquodale krever av oss at deres ytringer skal tas som 
argumenter (til forskjell fra adferd som er fullstendig usak
lig bestemt, nemlig av situasjonen i og omkring subjektet, og 
som setter seg gjennom så å si bak ryggen på det, å la en 
automatisk vanereaksjon, eller et hysterisk anfall1 2)gjør de 
også krav på en autonomi, nemlig den frihet som gjør det mulig 
at de kan stå under en saklig tvang, sannhetens (eller for
nuftens) tvang.

Det er altså ikke snakk om, mot adferdsteorien, å restituere 
det indre mennesket eller noen annen metafysisk entitet, men
1 I Festschrift for B.F.Skinner3 Appleton-Century-Croft^ New 
York 1970, s.350.
2 Her må det riktignok poengteres at psykoanalysen fastholder 
det saklige perspektiv i det lengste> og forsøker å finne et 
saklig poeng eller motiv selv i slike ytringer som det hyst
eriske anfall. Slik adferd er ganske visst ikke villet eller 
bevisst3 men den er heller ikke simpelthen en naturbegivenhet: 
den han et poeng sett fra jeg-ets perspektiv. Sagt på en an
nen måte* adferden er et uttrykk for at jeg-et ikke han makt- 
et sin oppgave (eller ikke kan makte den)s nemlig bevisst å 
gjennomgå konflikten mellom behovene og det samfunnsmessig
(npositiv-rettslig") legitimerte.
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om å påvise den nødvendige sammenhengen mellom pretensjonen om 
gyldighet, dvs. universell gyldighet, og autonomi. (Kants poeng 
om subjektet som moralsk lovgiver gjelder i like høy grad det 
teoretiske subjekt som argumenterende.) Den som argumenterer 
gjør også krav på autonomi. Det vi vil restituere er m.a.o. 
ikke annet enn begrepet om jeg-et som kilde til (og ansvarlig 
for) handlinger, og som identitet i dette som behaviouris- 
tisk sett simpelthen er å forstå som et "locus", dvs."a place 
in which a number of variables come together in a unique con
fluence to yield an equally unique achivement"1, hhv. som en 
identitet i dette "stedets" historie. Og med "identitet" sik
tes da til det som gir poeng til et krav om konsistens eller 
selvmotsigelsesfrihet (og det vil igjen si rasjonalitet) i 
rekkefølgen av verbal og annen adferd. Nå må det ganske visst 
her understrekes at jeg-et ikke kan tas som et positivt fak
tum, men snarere som en transcendentalt nødvendig pretensjon 
som vi i enhver kommunikasjon stiller på egne og andres vegne.
Å være et jeg er egentlig bare å gjøre gjeldende pretensjonen 
om å være et jeg. Å være et jeg fullt ut er - som psykoanalys
en vet - en utopi. Psykoanalysen har her også et fortrinn frem
for Kant. I Kants perspektiv gjelder (om vi ser bort fra det 
kritisistiske skillet mellom Ding an sich og Phånomenon som 
egentlig ikke tillater noen interferens) det naturlige som 
innskrenkende makt over jeg-et, slik at emansipasjon blir å 
tenke som emansipasjon av jeg-et, som dets emansipasjon fra 
naturkreftene, til en posisjon hvor det fullkomment kan be
herske dem. I det psykoanalytiske perspektiv blir det klart at 
jeg-et i denne forstand, altså som det motsatte av min partiku- 
laritet som natur, ikke er "Selbstzweck", men at det er der 
for noe annets skyld, at det det vil er forsoningen mellom 
alle som naturvesener. Eller sagt på en annen måte: det det 
vil er forsoningen mellom det almene og det særskilte, mellom 
oss som stattholdere for det almengyldige og legitime og som 
partikulære enkeltindivider. I den grad jeg-et lever av en 
konflikt, eller oppstår i konflikten, mellom natur og fornuft 
(mellom lystprinsipp og realitetsprinsipp) kunne man sogar si 
at det det vil er sin egen avskaffelse. Men denne avskaffelse 
må da tolkes a la Peirce, som den fullendte rasjonalisering av 
de menneskelige vaner (habits) som ville fullføre universets 
rasjonalisering; eller kanskje også, med henblikk på Kants ka
tegoriske imperativ, som en situasjon der alles handlingsmaksi- 
mer tilfredsstilte dette imperativ, og hvor de virkelig var 
blitt til naturlover.1 2

1 Skinnerj op.cit. s.312.
2 Det ”avskaffelsen” her ikke kan tenkes som3 er den skinnerske 
i ”Beyond Freedom and Dignity”. Denne utopi representerer (i den 
grad den da ikke underhånden kommuniserer med den antydede "psyko
analytiske”) den motsatte pol> nemlig den absolutte regresjon til 
et dyrerike3 en absolutt remytologisering.
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Ill
Jeg har ovenfor drøftet noen helt generelle teoretiske - eller 
filosofiske - premisser som ligger bak den eksperimentelle 
psykologi og læringsteori. I fortsettelsen vil jeg forsøke å 
se på denne psykologien i dens forhold til praksis, altså und
er synsvinkelen terapeutisk teori. Jeg vil forsøke å vurdere 
den praksis som teorien gir opphav til, samt vurdere teorien 
som en teori om forholdet mellom teori og praksis. Hele veien 
kommer jeg til å stille den opp mot konkurrenten psykoanalysen, 
hvis prinsipper og hvis begrep om terapeutisk praksis jeg stort 
sett finner akseptable.

Først, meget kort, noen ord om psykoanalysen. Den går ut ifra 
at individet i den sosialiseringsprosess hvor dets jeg dannes, 
som en følge av konflikter mellom de biologiske tildriv og det 
samfunn (normer og institusjoner) det møter, kan mislykkes i 
sin danningsprosess i den forstand at deler av konflikten ikke 
blir innhentet^ eller forlagt utenfor rekkevidden av jeg-et 
og dets bevisste språk. Slik oppstår soner av avspaltete motiv
er og ønsker som gir seg uttrykk i ikke-integrert adferd og 
som i nevrosen har utvidet seg på jeg-ets bekostning til det 
mer eller mindre opplagt patologiske. Terapiens oppgave er; kan 
vi si, en reintegrasjon av det avspaltete. Analytikeren provo
serer (støttet til tolkning av symptornenes "språk") i samtale 
med pasienten til gjenerindring av de fatale punkter som av- 
spaltningen har sitt opphav i, dvs. til selvrefleksjon. Denne 
skiller seg fra alminnelig tilgang på mer informasjon om en 
selv derved at det som ikke vites ikke tilfeldigvis er ukjent, 
men nettopp går på personen løs. Selverkjennelsen krever over
vinnelse av en motstand, et emosjonelt arbeid som samtidig 
løsner emosjonelle knuter. Den terapeutiske situasjon tar sik
te på å "lure" nevrosen (i hovedsak ved overføring) slik at 
dette affektive arbeid virkelig kan finne sted. Analytikerens 
teoretiske arbeid er i samsvar med dette helt vesentlig et 
hermeneutisk, eller dybdehermeneutisk, hvor symptomer tolkes 
som noe med mening (selv om meningen er at meningen ikke skal 
tydes); hans praksis er en kommunikasjon hvor han nødvendigvis 
investerer sin egen subjektivitet1.

1 Den mest konsekvente fortolkning av psykoanalytisk teori og 
praksis som en hermeneutikk som i samtalens medium tar sikte 
på selvrefleksjon3 finnes trolig hos Habermas, Erkenntnis und 
Interesse, Suhrkamp 1968, pkt. 10: Selbstreflexion als Wissen- 
sehaft: Freuds psyehoanalytischer Sinnkritik. Ellers kan man 
Vel si at Sigmund Freud-Institut i Frankfurt (Mitseherlich, 
Lorenzerm.fi.) representerer lignende synspunkter.
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Når det gjelder adferdsterapien, i.vhertfall som teori, er det 
i første rekke analogien med (somatisk) medisin som springer i 
øynene. Adferdsterapien forstår seg som anvendt vitenskap om
trent slik medisinen forstår seg som anvendt biologi, m.a.o. 
som teknikk. Ved kjennskap til de kausale mekanismer i lær
ingsprosesser (jeg sløyfer nå anførselstegnene) kan man finne 
frem til adekvate teknikker for betinging og ombetinging av 
en gitt adferd. På lignende vis som i medisinen er pasient
ens historie bare av interesse som hjelp til å finne ut hva 
tilstanden er nå, altså til å stille diagnosen. I prinsippet 
kan man unnvære den, dvs. den spiller ikke noen teoretisk rol
le. Kjenner man hvordan vedkommende er betinget nå (svarende 
til hva sykdomstilstanden er), så vet man det man trenger å 
vite. Da har man det grunnlag man i det hele tatt kan få for 
en adekvat inngripen, dvs. for en adekvat omlæringsprosess 
(svarende til medikasjon eller operasjon). Denne analogien med 
medisinen står også i sammenheng med adferdsterapiens krav på 
- i motsetning til psykoanalysen - å være skikkelig vitenskape
lig fundert.1

Prinsippene for adferdsterapien finner vi klart uttrykt hos 
adferdsterapeuten (og teoretikeren) Joseph Wolpe1 2, som er den 
jeg velger å knytte mine betraktninger til. "Adferdsterapi 
eller betingingsterapi", skriver Wolpe (s.7), Mer anvendelsen 
av læringsprinsipper etablert på eksperimentelt grunnlag. For
målet er å forandre uegnet adferd. Uønskete vaner blir svekket 
og eliminert. Ønskete vaner blir fremkalt og forsterket... Ad- 
ferdsterapi er anvendt vitenskap, på alle måter parallell til 
den moderne teknologi og især den teknologi som utgjør moderne 
medisinsk behandling. Når man får avdekket lovmessigheter i 
organismen, springer muligheter for behandling frem." Videre 
(s.52): "Adferdsterapien tar det for gitt at menneskelig adferd 
er årsaksbetinget på lik linje med gjenstander som faller og 
planter som vokser. ... Adferdsterapeutens generelle holdning 
til sin pasient er i overensstemmelse med hans deterministiske 
syn. Han anser pasienten som et produkt av sin fysiske utrust
ning og den kumulative virkning hans livserfaringer har hatt.
I større eller mindre utstrekning har ethvert miljø, enhver 
stimulering, modifisert pasientens karakter. Dette har skjedd

1 Dette kan naturligvis også hevdes med en viss rett, sålenge 
nskikkelig vitenskap" nettopp betyr teknisk orientert viten
skap, slik seientismen, nypositivismen og metodologer å la 
Popper impliserer. Psykoanalysen kan imidlertid (tross Freuds 
egen fysiologiske selvforståelse) ikke akseptere at den ntek
nisk interesserte vitenskapn (Habermas) på denne måten får 
monopol.
2 Adferdsterapi i praksis, (norsk utg.), Cappelen 1972.
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ved læring.1... Adferdsterapeuten moraliserer derfor ikke. 
Tvert om går han over stokk og stein for å fordrive enhver 
selvbebreidelse som har blitt fremmet av de sosiale forhold 
pasienten lever under eller har blitt forstørret av ting som 
venner, familie og tidligere terapeuter har sagt til ham. Ad- 
ferdsterapeuten får pasienten til å forstå at de ubehagelige 
reaksjoner skyldes emosjonelle vaner som pasienten ikke kan 
hjelpe for." Hvorvidt man skal nå terapiens mål, som alltid er 
"å forandre vaner bedømt som uønskete" (s.20), er avhengig av 
at man bruker en eller flere betingingsoperasjoner. Wolpe nev- 
ner mot-betinging, positiv rebetinging og eksperimentell ut- 
slukking. Under disse prinsippene faller mer spesifikke tek
nikker som avreagering, flom-teknikk, avslapning med syste
matisk desensitivisering, selvhevdelsestrening, innstudering 
av adferd og aversjonsterapi.

Avstanden mellom disse terapeutiske prinsippene og psykoana
lysens synes enorm. Og man kan spørre seg hvordan det kan ha 
seg at begge parter mener å kunne vise til noenlunde like til
fredsstillende resultater. - I den grad vi kan akseptere en 
slik tilnærmet likestilling hva terapeutisk suksess angår2, 
vil jeg tro at svaret må kunne søkes i to forhold. For det 
første at vi trolig har med en viss form for arbeidsdeling å 
gjøre, og for det andre at det ikke nødvendigvis er samsvar 
mellom teori og praksis. Praksis kan være bedre enn teorien. 
Dette synes opplagt å være tilfelle med adferdsterapien. Men 
la meg kommentere de to punktene mer utførlig.

(1) Psykoanalysen kan, ifølge sin egen teori, ikke gjøre krav 
på den samme universelle "anvendbarhet" som adferdsterapien. 
Psykoanalysens prinsipper har bare adekvans der vi kan snakke 
om sosialisering og om personer (jeg-er) som har gjennomgått 
en sosialisering og individuering, og da i betydningen inter- 
nalisering av språklig formidlete normer og forpliktelser, dvs. 
av generelle pretensjoner, pretensjoner på egne og alles vegne. 
Psykoanalysen forutsetter at det biologiske vesen trer inn i 
en prosess hvor behovtilfredsstillelsen reguleres av lover (i 
en mer eller mindre juridisk forstand) og institusjoner. Og

1 Og om læring skriver Wolpe^s.175: Det fysiologiske grunn
laget for læring (betinging) er etableringen av funksjonelle 
forbindelser mellom nevroner. Det er ingen grunn til å tro at 
det finnes mer en, en form for læring. Variasjonene skyldes måt
en de nevronale sekvensene er forbundet med hverandre på. "
2 Dette er i seg selv problematisk. Det dreier seg jo her om alt 
annet enn målbare størrelser9 selve begrepet om psykisk helse
er naturligvis ikke teoretisk nøytralt. Jeg vil imidlertid fore
løpig skyve dette spørsmålet i bakgrunnen.
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disse kan ikke for psykoanalysen gjelde som et ytre trykk og 
internaliseringen ikke simpelthen som en hemming av impulser. 
Helt vesentlig er at normene gjelder som i prinsippet gjen
stand for rasjonell vurdering og kritikk fra individets side, 
som noe som kan anerkjennes som gyldig eller legitimt, hhv. 
forkastes. Å ikke gjøre denne forutsetning er å anta at indi
videt aldri kan komme ut over en infantil - eller nevrotisk- 
avhengighet av overjeget. Den vellykkete modning eller dann
ing, evt. overvinnelse av autoritært nevrotiske holdninger, 
som består i at overjeget integreres i jeg-et gjennom bevisst 
akseptasjon eller forkastelse, er da ikke engang en teoretisk 
mulighet lenger. Eller rettere sagt, å tenke samfunnets trykk 
som ikke prinsipielt diskuterbart for de sosialiserte, altså 
bare som trykk, er egentlig å tenke den sosialiserte person 
som fullstendig jeg-løs eller som absolutt autoritær, dvs. 
som ikke-person.

Nå er riktignok begrepet om autoritet i en bestemt forstand 
knyttet til jeg-et, via begrepet om saklig autoritet; i kraft 
av den skulle jeg kunne hevde meg vis a vis de andre, Mmed au
toritet". Forsåvidt skulle man kunne tenke seg den absolutte 
autoritet, ikke som jeg-ets forsvinning, men som det absolutte 
jeg. Men den saklige autoritet er nettopp ikke en hevdelse av 
den egne person vis a vis de andre. Det den gjør krav på å 
fremstille er ikke seg selv, men saken (eller sannheten) som i 
siste instans må anerkjennes alment. Og her forutsetter begrep
et om almenhet nettopp alle de andres frihet og likestilthet 
som andre jeg-er. Saklig autoritet viser til begrunnelse, le
gitimering, argument; den forutsetter altså at de andres ak
septasjon ikke er noe verd hvis den er en underkastelse under 
meg, altså usaklig fremtvunget. M.a.o., den forutsetter at det 
som er noe verdt er alles frie, dvs. saksmessige anerkjennelse. 
Når jeg-et, som fornuftens instans, representerer personens 
pretensjon om å forholde seg almengyldig (i sine påstander og 
synspunkter), da skjer det nettopp ikke som en absoluttering 
av selvet, men tvert imot ved at alle andre innrømmes den sam
me rett som man innrømmer seg selv. Det er slik Kant forstår 
fornuften og jeg-et: som underordningen under det legitimasjons- 
krav hvor legitimitet betyr følgende: det jeg har legitimert 
for mitt eget vedkommende, det har jeg også legitimert for alle 
andre (medmindre min egen særstilling igjen kan legitimeres). 
Eller om man vil: Et argument mister ikke sin gyldighet ved at 
en annen bruker det.1

1 Et problem er her hvordan man skal takle dette at empirisk 
sett, altså hva det positivt gitte angår, så er den absolutte 
likhet og frihet hos alle slett ikke noe faktum. Hos Kant 
løses dette problemet ved hjelp av et nødvendig skille mellom 
Erseheinungen og Ding an sich; mellom den empirisk-kr opp stige

fotnote forts.neste side.
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Der jeg-et ikke lenger er den kritiske eller prøvende disku
sjonens instans, men tvert imot biter seg fast i det det nå 
engang er blitt til (med sine bestemte meninger og idiosynkra
sier) som det ikke lenger tåler motsigelser mot, da degenerer
er det - i grensetilfellet - til noe partikulært, altså til 
det motsatte av et jeg, og dets krav på almen "gyldighet” frem
står som ren vold. Et slikt jeg, som er degenerert til et rent 
overjeg, er igrunnen nettopp det vi får om vi tenker oss in- 
ternaliseringen av samfunnets normkrav som en hemning som føl
ge av sammenstøt med omverdenen. Slik settekunne vi også si at 
det som skiller dyr fra mennesker er ikke at de første mangler 
samvittighet, men snarere at deres samvittighet er fullstendig 
ren, de har ikke annet enn samvittighet. Derfor er de også ab
solutt autoritære: de kjører på med sitt og er ikke tilsnakk- 
ende, det eneste språk de forstår er negativ forsterkning.

Nå har denne illustrasjonen en vesentlig mangel. I realiteten 
viser overjeget til et jeg allerede derved at det er språklig 
formidlet. For å kunne internalisere samfunnets normtrykk må 
barnet lære språket, men med den språklige kompetansen følger 
også den kritiske eller argumentative. Eller mer utførlig: 
Psykoanalysen regner med at realitetenes trykk mot de biolog
iske tildriv ikke bare har form av natur, men også av kultur, 
dvs. det har karakter av normer som i prinsippet kan brytes 
(i motsetning til naturlover) og hvor det ikke er naturen selv 
som sørger for "straff" i form av uønsket resultat, men for
eldre eller andre autoriteter som pålegger straff "med vilje". 
Poenget er at barnet selv skal komme til å dele denne vilje 
eller norm (mens det er meningsløst å snakke om at det kan kom
me til selv å internalisere, eller ta del i, en naturlov). Men 
selve denne distinksjonen - mellom å lære at det er farlig å 
ta i varme ovner og å lære at det er galt (fører til straff) å

og partikulære person og denne person som gjenstand for alles 
absolutte respekt og anerkjennelse, dvs. som det transoenden- 
tale jeg som selv yter denne anerkjennelse. Slik Freud gir 
kortene, kommer han Hegel og Marx nærmere. Han gjør det mul
ig å forstå jeg-et og dets ytelse som generert av en reell 
danningsprosess i samfunnet, og samtidig som en i en viss for
stand fiktiv størrelse, som et mål for det reale samfunn.
Freuds begrep om jeg-et er et begrep om noe sårbart og ut
satt, hhv. om noe som bare i utopiens grensetilfelle reelt 
kan Være innfridd. Og denne utopi består ikke i at jeg-et 
har lyktes i å rense seg for alt partikulært og naturlig, 
slik at dette ikke lenger har innflytelse over jeg-et, men 
er kontrollert (undertrykt); den er snarere tenkt som for
soning mellom det partikulære og det almene (mellom individ 
og "art"), mellom frihet og nødvendighet, mellom fornuft og 
natur.
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slå lillesøster - gir bare mening dersom det opprettes et kom- 
munikativt forhold til de straffende personer, dvs. et forhold 
hvor normene prinsipielt er formulerbare som noe som er nødt 
til å hevde en pretensjon og forlange respekt (i motsetning 
til naturlovene som simpelthen er der). Et barn som ikke grip
er forskjellen mellom det at visse handlinger vis a vis natur
en har visse konsekvenser (brenne hånden) og det at visse hand
linger vis a vis lillesøster gjør at mor blir sint, er et barn 
på et førspråklig nivå. - Vi kan si det slik at barnet i løpet 
av språklæringen så å si blir påtvunget en vilje, en tradisjon; 
avtaler som det selv ikke har inngått. (Ja språket selv repre
senterer slike "avtaler”, regler og normer for riktig språk
bruk) . Denne initiering til normer og regler må nødvendigvis 
være autoritær. Men den som er initiert har samtidig fått med 
seg det kritiske, selvrefleksive potensial som ligger i språk
et; og parallelt med dette, at normers og lovers (juridiske) 
almenhet i motsetning til naturlovers almenhet viser til et 
legitimitetskrav, de er prinsipielt gjenstand for kritikk og 
legitimasjon - som hver enkelt qua "avtalepartner" har rett 
til å delta i. Kort sagt, i og med at normer qua normer essen
sielt er språklig formidlet kan man ikke etab-lere et over jeg 
uten også å få jeg-funksjonen med på kjøpet. En annen sak er 
at det arbeid som kreves av jeg-et i den vellykkete dannings- 
prosess: å integrere dette overjeg-et ved kritisk etterprøv
ing, i større eller mindre grad reelt kan finne sted.

Jeg-et som realitetsprøvende instans er altså ikke bare reali- 
tetsprøvende vis a vis naturen (og hva den tillater), men også 
legitimitetsprøvende vis a vis kulturen. Å lære kulturen (og 
hva den tillater) innebærer nødvendigvis også å vinne potensi
alet for en etterprøving av dens legitimitet. Jeg-et som brudd
sted mellom de egne behov og det normative krav er derfor hell
er ikke bare det sted hvor behov veies mot norm, men vesentlig 
også et sted hvor normene selv kan vurderes med hensyn til sin 
legitimitet.

Jeg sa at psykoanalysens prinsipper helt vesentlig viser til 
sosialisering. Det betyr igjen at den viser til språklæring og 
til dannelsen av et jeg. Begrepet om jeg-et (liksom om normer, 
regler og lover) står altså helt sentralt i psykoanalytisk teo
ri. (Dette i motsetning til adferdsterapiens teori. I adferds- 
terapien kommer pasientens jeg bare inn i samtalen med psykiat
eren, bl.a. om hvilken adferd man ønsker å komme frem til, hhv. 
avvikle eller avbetinge. I adferdsteorien spiller det ingen 
rolle.) Dette betyr, som sagt, at psykoanalysen i forhold til 
adferdsterapien har en langt mer begrenset rekkevidde. Den kan 
f.eks. ikke gripe fatt når det gjelder dyr (og deres naturlige 
eller eksperimentelle nevroser), og den har heller ikke noen
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terapeutisk relevans der hvor selve jeg-strukturen er ødelagt 
eller der hvor vi har med personer (barn) å gjøre som ikke er 
kommet igang med jeg-dannelse. Jeg tenker da på forstyrrelser, 
feilutviklinger eller manglende utviklinger som så å si ligg
er hinsides eller forut for dimensjonen bestemt av jeg/overjeg 
Autisme hos barn (som her ikke må forveksles med psykisk be
tinget afasi) er vel et mulig eksempel. Det er klart at det 
kan tenkes situasjoner hvor den tilgang vi har til individet 
nettopp ikke kan være kommunikativ - kommunikativ tilgang for
utsetter jo nettopp at vi står i forhold til en identisk per
son (et jeg) som ytrer seg (eller defisiente modi av dette) - 
men hvor vår eneste påvirkningsmulighet går gjennom å organi
sere stimuli og forsterkninger systematisk. Kanskje er slik 
organisering til og med nødvendig forat enkelte barn overhodet 
skal komme igang med språklæring. Og i slike tilfelle vil ad- 
ferdsterapien måtte få råde grunnen alene.1

Kort sagt, det finnes situasjoner hvor psykoanalytisk teori og 
praksis ikke er relevant eller ikke har noen angrepsflåte, 
f.eks. situasjoner hvor læring bare kan bety betinging og hvor 
dressur er den eneste påvirkningsmåten. Ut over dette er det 
også tydelig at den adferdsterapeutiske tilnærming er spesielt 
adekvat der vi har å gjøre med relativt isolerte "nevroser”, 
særlig fobier, hos ellers normale personer. Omvendt har den 
psykoanalytiske tilnærming sine yndlingskasus, la oss si noen
lunde globale nevroser av (i vid mening) ødipal karakter. I 
denne forstand kan man snakke om en viss form for arbeidsdel
ing mellom psykoanalyse og adferdsterapi.

(2) Jeg antydet at forskjellen mellom psykoanalyse og adferds
terapi er adskillig større i teori enn i praksis, og at det 
her særlig var adferdsterapien hvis praksis på langt nær var 
dekket av teorien. Nå er det klart at den teoretiske forskjel
len vil gi utslag i praksis. Jeg kan vanskelig forestille meg 
et behandlingsopplegg som beskrevet i Nordisk Psykologi, Nr.5, 
19732 som en psykoanalytikers verk. Og når det gjelder aver- 
sjonsterapi vil vel psykoanalytikere også ganske klart distans
ere seg. (Jeg kommer tilbake til et bestemt aspekt ved dette 
spørsmålet om hvordan teorien influerer praksis nedenfor.) Men

1 Selv om barnet 3 dersom det lærer sprakety lærer Iccngt mer enn 
det egentlig kan lære ifølge Skinners teori. (Sml. kommentar
en til læremaskinen). Ikke minst Wittgensteins analyser av 
språklæring (i Philosophische Untersuchungen) viser etter mitt 
skjønn dette.
2 A. Br eks tad og W.-T.Mørch: Et adferdsteoretisk behandling sopp- 
legg (for en 12 år garrnel pike med sterkt ccvvikende sosial ad
ferd) .
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når det gjelder den store massen av tilfeller i det uklare 
psykiatriske landskap (hvor personlig ferdighet eller kunnen 
ofte spiller en vel så stor rolle som klart kodifiserte tek
nikker - til tross for adferdsteoretikernes insistering på sin 
eksperimentalvitenskapelighet), så er kanskje likhetene vel så 
tydelige som forskjellene. Og her er det da vi må kunne påvise 
en diskrepans mellom teori og praksis hos den ene eller begge 
av de to parter.

For psykoanalysens vedkommende gjelder det selvfølgelig at det 
i løpet av analysen skjer en hel del omlæring og vanedannelse 
etterhvert som pasienten lærer å se ting i øynene og innretter 
sin adferd deretter, og kanskje kan det sies at psykoanalytisk 
teori ikke har ofret dette moment tilstrekkelig oppmerksomhet. 
Selvfølgelig kjenner også psykoanalytikerne prinsippene for 
betinging og avbetinging, men i psykoanalytisk teori er dette 
på en måte skjøvet i bakgrunnen, kanskje som en selvfølgelig
het, eventuelt'som noe som går av seg selv etterhvert som de 
avgjørende punkter i den erindrende selvrefleksjon og motstands- 
overvinnende rekonstruksjon nås. En hel del av det adferdste- 
rapien her gjør gjeldende (f.eks. desensitiviseringsteknikken) 
er da også helt selvfølgelige ting, vel kjent fra dagliglivet. 
Ikke desto mindre kan psykoanalysen muligens fortjene en korr
eks på dette punkt, ivhertfall i dens mest intellektualistiske 
varianter1. Etter min mening er det imidlertid ikke egentlig 
den eksperimentelle læringsteori som kan gi denne korreks på 
en teoretisk forsvarlig måte, men Maurice Merleau-Ponty med 
sin analyse av kroppen og dens særegne status som subjektets 
grunn. Merleau-Ponty forstår kroppen som betingelse for mulig
heten av intensjonalitet, nemlig som forutsetning for figur/ 
grunn-relasjonen i intensjonaliteten. For ham er kroppen det 
irredusible "milieu mixen hvor automatikk og bevissthet på en 
uløselig tvetydig måte går i ett, som danner bakgrunnen for 
tematisk bevissthet og som gjør mulig motivers og intensjoners 
stadige stigning og synking, til bevissthet og ned i kroppen 
igjen (hvor de som bakgrunn for mine bevisste opplevelser ut
gjør det subjektive korrelat til verdens generelle kontur). 
Merleau-Ponty insisterer på kroppens treghet, en treghet som 
ligner kompleksets treghet (som den er betingelsen for). Krop
pen er for Merleau-Ponty det ikke-opphevbare og ikke-patolog- 
iske kompleks, det "medfødte kompleks".2

Selv om vi på denne måten kan øyne visse virksomme elementer
1 Habermas' tolkning (Habermas^ op.cit) har kanskje en viss 
slagside i intellektualistisk retning.
2Se M.Merleau-Ponty: Phénoménologie de la Perception^ Paris 
19453 8.99.
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i psykoanalytisk terapi som kanskje ikke er tilstrekkelig dek
ket av teorien, så er det likevel for adferdsterapiens vedkom
mende at vi (heldigvis) kan konstatere en tydelig avstand mel
lom teori (den generelle betingingsteori) og adferdsterapeut- 
isk praksis. I realiteten har denne praksis svært mange lik
hetstrekk med psykoanalytisk praksis.

La oss minne om enkelte av de ting som (normalt) skjer i løpet 
av en adferdsterapeutisk behandling. En person kommer til te
rapeuten med sine psykiske vanskeligheter. Det etableres en 
terapeutisk situasjon hvor pasienten ikke behøver å forvente 
normale sanksjoner på sine tanker og ønsker, et sosialt vakuum 
hvor pasienten i en viss forstand må "gi seg over" til tera
peuten, men hvor han til gjengjeld ikke behøver å skjule, eller 
skamme seg over noe. (Sml. sitatet fra Wolpe ovenfor, hvor det 
het at terapeuten gjør sitt ytterste for å fordrive "enhver 
selvbebreidelse som har blitt fremmet av de sosiale forhold 
pasienten lever under" osv.) I løpet av en rekke intervjuer 
(hvor mange vil avhenge av hvor dypt begravet eller hvor langt 
tilbake i tiden opprinnelsen til plagene ligger) søker pasient 
og terapeut sammen å komme under vær med hva som egentlig lig
ger til grunn for pasientens problemer. Også adferdsterapeut- 
en vet at det ikke hjelper å avbetinge en angst for la oss si 
å gå inn i en heis, dersom denne angsten selv er sekundær eller 
avledet fra en dypereliggende. Denne prosess følges så opp med 
f.eks. avslapningsøvelser, desensitivisering og selvhevdels- 
trening. Alt dette gir god mening fra psykoanalytisk synsvin
kel. Det samme kan sies om avreagering. Sml. Wolpe (s.156): 
"Avreageringene foregår under meget varierte forhold. Noen 
ganger oppstår de uforvarende mens man holder på med bakgrunns- 
intervjuingen av pasienten eller under forsøk på systematisk 

desensitivisering. Etter en ulykke utviklet en lastebilsjåfør 
en markert fobi forbundet med det å kjøre bil, i tillegg hadde 
han en betraktelig og omfattende angst. Etterat han var blitt 
trenet i avspenning og etterat vi hadde konstruert hierarkiet 
som dreiet seg om det å kjøre bil, ble han spurt i løpet av 
den første desensitiviseringssesjonen om han ville forestille 
seg at han satt ved hjulet på en bil som sto stille og motoren 
var av. Plutselig begynte han å snakke om detaljene fra ulyk
ken, og han ble meget opphisset. Etter ca. et minutt, da de 
verste reaksjonene hadde gitt seg, ble han bedt om å åpne øyn
ene. Han erklærte at han var trett, men lettet, og han var 
ikke lenger redd for å kjøre lastebil. Det viste seg at han 
fikk rett."

Ved siden av selve intervjuingen, pasientens og terapeutens an
strengelse for så nøyaktig som mulig å bestemme hva som skap
er angst (et moment hvis terapeutiske verdi er klar i et psyko
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analytisk perspektiv), så er det også opplagt at pasienten gjør 
seg gjeldende som fornuftbegavet vesen vis a vis terapeuten på 
mange andre måter, enten det nå dreier seg om adferdsterapeut- 
iske elementer som harmonerer med psykoanalytisk behandlings- 
teori eller ikke. Det gjelder f.eks. i alle de situasjoner 
hvor terapeuten opplyser pasienten, eller forklarer ham, for
sikrer ham osv. Wolpe forteller at han og en pasient, herr B, 
"ble enige om, etter å ha slått opp hos Kinsey (1), at herr 
Bfs reaksjoner var irrasjonelle." (s.185). På s.53 er det snakk 
om at "terapeuten får pasienten til å forstå...", og om en in
troduksjon av pasienten til adferdsterapi i praksis, som skjer 
"i form av korte belærende innlegg eller på andre måter i løp
et av en diskusjon mellom pasient og terapeut." (Understrek
ning^ A.Ø.) Men også ut over dette får vi å gjøre med samtaler 
og diskusjoner mellom pasient og terapeut når det gjelder å 
avtale behandlingsopplegg. (Skal vi prøve "flom" eller ikke?
Skal vi satse på en aversjonsterapi med elektriske støt?)

Min påstand er nå at læringsteorien - eller betingingsteorien - 
altså adferdsterapiens teoretisk-vitenskapelige bakgrunn, eg
entlig ikke kan gjøre rede for noe av dette. Den kan ikke gjøre 
rede for det av samme grunn som den ikke kan gjøre rede for 
skillet mellom dyr og mennesker, for å si det kort. Dette er 
jo i det hele tatt den behaviouristiske psykologis svakhet, at 
den ikke rommer plass for noe vesentlig skille mellom vesener 
som helt er i sine betingingers vold, og "fornuftsbegavete 
vesener" eller rasjonelle dyr, som ved siden av å gi partiku- 
lære adferdssvar på partikulære situasjoner, også kan forholde 
seg på en annen måte, nemlig saklig eller alment; "dyr" altså 
som også har et forhold til sannhet og rettferdighet.1 Både 
dyr og menneske går således i læringsteorien under titelen 
"organisme" (Skinner). Det å helbrede et menneske psykisk blir 
da også følgeriktig tenkt som det å helbrede et dyr. Det gjeld
er å trene inn, eller å trene ut, en bestemt adferdsprofil, en 
bestemt vane eller vaner. Terapeuten er det eneste subjekt i 
denne sammenhengen, et subjekt som ut ifra innsikt (psykolog
isk, lærings teoretisk innsikt) forandrer et objekt fra en til
stand til en annen, omkonstruerer dets mekanisme så å si. Pasi
entens person, det jeg som man i psykoanalytisk perspektiv for
står som opphavet til individets adferd, eller rettere sagt, 
som ideelt sett, i rasjonell, autonom adferd står ansvarlig for

1 Og det er jo ikke minst dette siste som skaffer menneskene 
psykiske problemer> at hva det skal gjøre ikke bare er et spørs
mål om hva som er opportunity men om hva det kan legitimere å 
gjørey hva det kan forsvare overfor seg selVy med sin selv
respekt i behold. Eller om man vil: Mennesket er det vesen 
hvor ras j ona li ser ing (i psykoanalysens forstand) har et poeng.
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adferden; denne person eller dette jeg gjelder for adferds- 
teorien som et metafysisk ’’indre menneske”, ikke positivt 
(empirisk) gitt, ikke erfarhart, ikke virkelig. Virkelig er 
bare kroppen og dens adferd, som altså kan endres i ønsket 
retning gjennom passende betingingsteknikker.

Men så viser det seg altså at adferdsterapi i praksis i aller 
høyeste grad involverer pasientens jeg. Det skjer virkelig en 
hel del ting mellom terapeut og pasient som prinsipielt over
skrider det som kan skje mellom dyr, eller mellom terapeut og 
dyr. Når Wolpes pasienter blir "forsikret om” at avslapning er 
en treningssak (s.87), er da også det en egnet betinging av 
pasientene? Er det ikke snarere en meddelelse av noe som er 
sant? Det samme spørsmål må kunne stilles når det gjelder det
te "å få pasienten til å forstå” og når det gjelder Wolpes 
"belærende innlegg”. Og diskusjonen mellom partene, dreier deg 
seg om en skinndiskusjon hvor pasienten diskuterer, mens Wolpe 
driver betinging? Enigheten mellom terapeut og pasient - er 
den bare noe som involverer en bestemt fremtidig adferd fra de 
tofs side (ved at de er blitt programmert eller "betinget" på 
en bestemt måte) eller involverer det bestemte forpliktelser 
som de to må bære som forutsatt myndige personer?

Nå er det klart at den eksperimentelle læringspsykologi, for- 
såvidt som den har en generell pretensjon, mener seg å kunne 
ta vare også på disse tingene som situasjoner hvor det foregår 
visse koplinger eller omkoplinger av nevronale sekvenser. Men 
denne teoretiske dekning er i høyden en dekning "i prinsippet” 
og fullstendig fuksjonsløs (hvis vi ser bort fra en viss ideo
logisk effekt) som terapeutisk teori. Og selv om adferdstera- 
peutens belæringer, forklaringer, diskusjoner og enighet med 
pasienten ”i prinsippet” kunne analyseres som teknisk prak
sis, dvs. som betingende (motbetingende, positivt re-beting- 
ende eller eksperimentelt utslukkende) inngrep vis a vis ob
jektets system av vaner, så er det helt opplagt at man ikke på 
noen måte i praksis har situasjonen under kontroll som beting- 
ingssituasjon. (En slik kontroll er ren "fremtidsmusikk”.)

Nå tror jeg at situasjonen egentlig er en annen, nemlig den at 
alt dette som foregår mellom terapeut og pasient i den kommu
nikative erfarings medium egentlig faller utenfor adferdsteo- 
rien som teori for psykisk behandling. Jeg tror at adferdste- 
rapeutene stort sett oppfatter situasjonen som analog til si
tuasjonen i medisinen. Og her er jo forholdet det, at selv om 
medisinsk praksis involverer intervjuing, avtaler om behand
ling o.l.jså dekkes ikke dette av medisinsk teori som jo er en 
teori om normale og sykelige kroppstilstander eller -funksjon
er. Legen får selvfølgelig med pasientens jeg å gjøre (f.eks.
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når han spør pasienten hvor det gjør vondt og tolker svaret 
som noe som kan være sant eller falskt), men det betyr slett 
ikke at jeg-et er behandlet i medisinsk teori. Det overlater 
denne teori til psykologene.1 Som altså - hvis de er adferds- 
terapeuter - heller ikke vil vite av det.

Jeg tror altså at det karakteristiske ved den adferdsterapeut- 
iske praksis ikke er at den generelt forholder seg teknisk til 
pasientens "psyke" og bearbeider denne etter lærings teoretiske 
prinsipper, men at den forholder seg til pasienten på to måt
er - en som er dekket av læringsteoriens prinsipper og en som 
ikke er det. Det karakteristiske er m.a.o. ikke en generelt 
"hårdkokt" eller spesielt "materialistisk" holdning til pasi
enten, men en dualisme, hvor riktignok bare den "hårdkokte" 
siden er bevisst, eller teoretisk reflektert. Man deler under
forstått pasienten i to og møter ham dels som subjekt eller 
"klient" som dét gjerne heter, dels som et knippe av vaner og 
som gjenstand for behaviouristisk teori og praksis. Det går 
altså med adferdsterapien slik det gjerne går når subjektet 
underslås i teorien. Man vender seg - med eller uten materia
listisk patos - mot såkalt mentalistiske, intellektualistiske 
og "idealistiske" forestillinger om mennesket (blant annet 
psykoanalysen) og insisterer på å betrakte det som organisme; 
men så dukker plutselig subjektet opp igjen på annet hold, 
utenfor teoriens rekkevidde, og da som mer spiritualisert og 
autonomt subjekt enn psykoanalysen noensinne har tenkt seg 
det. Pasienten gjør seg virkelig gjeldende som subjekt i den 
terapeutiske situasjon. I samtalen med terapeuten om hva som 
er rasjonelt og irrasjonelt og hva som er fornuftig, om hva 
behandlingen bør ta sikte på og hvilken teknikk man skal velge 
etc.>gjør han seg sogar gjeldende som rent subjekt, som friskt 
eller autonomt subjekt hinsides de psykiske plagene. Sammen 
med terapeuten legger dette subjektet slagplanen for hvordan 
man mest formålstjenlig skal gå løs på pasienten som absolutt 
tredjeperson, som sete for uheldige vaner og som gjenstand for 
adferdsteoretisk ledet terapeutisk teknikk. - Forsåvidt kunne 
man si at adferdsterapiens praktiske feil (normalt) like mye 
er en ekstrem intellektualisme som objektivisme.

(3) Hvis dette er en noenlunde korrekt beskrivelse av den ad-

lPå en mate er det litt paradoksalt at i en tid hvor medisin
en er i ferd med å gjøre pasientens person (og personlige 
vansker) til et relevent medisinsk tema> hvor man hl.a. i øk
ende grad blir klar over selve konsultasjonens terapeutiske 
effekt> her går psykologene den andre Veien.
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ferdsterapeutiske realitet, så er denne realitet ganske visst 
adskillig bedre enn det teoretiske grunnlaget skulle tilsi, 
forsåvidt som man jo nettopp ikke utelukkende møter pasienten 
som gjenstand for betingingsoperasjoner, men også som subjekt 
eller "klient". Ikke desto mindre er det fortsatt mye å inn
vende. Det er særlig to ting jeg vil fremheve. For det første 
at forholdet mellom "klienten", det jeg som terapeuten diskut
erer med, og "sykdommen" eller symptomene, gjennom den "medi
sinske" modellen nødvendigvis blir grepet på en utilfredsstil
lende måte; for det andre har denne modellen etter mitt syn en 
spesiell "ideologisk" funksjon som kan ha farlige praktiske 
følger.

Når det gjelder forholdet mellom pasienten som jeg, som tera- 
peutens kommunikasjonspartner og likemann, og de uheldige van
ene, sykdommen, symptomene, så blir dette ut ifra den medi
sinske modellen forstått som et rent utvendig forhold. Syk
dommen er så å si noe som pasientens jeg ikke er involvert i. 
"Adferdsterapeuten får pasienten til å forstå at de ubehage
lige reaksjoner skyldes emosjonelle vaner som pasienten ikke 
kan hjelpe for", skriver Wolpe (s.53).1 En slik dualisme kan 
nok med stor rett hevdes i medisinen - den forkjølte er ikke 
ansvarlig for sin forkjølelse2- i psykologien er den høyst be
synderlig og et klart tilbakeskritt i forhold til psykoanalyt
isk orientert teori, hvor pasientens "identitet"
med sin sykdom nettopp er forutsetningen for begrepet om selv
refleksjon og dennes terapeutiske effekt. (En somatisk syk 
person som får innsikt i sin sykdom gjennomgår ikke noen selv
refleksjon.)
Habermas fremstiller Freuds syn på dette slik: "Freud hat stets 
betont, dass sich der Patient, der sich in analytische Behandl-

lEer skulte man nesten ønske at bibringelsen av denne forstå
else Var å forstå som manipulasjon. Men alt tyder på at Wolpe 
selv mener at det forholder seg slik. Det må jo også forholde 
seg slik ifølge adf er ds teorien ^ sålenge den ikke har noe be
grep om et autonomt og ansvarlig jeg og ikke forstår et menn
eskes karakter eller psyke som resultatet av personens egen 
strid med seg selv og omgivelsene, men tvert imot betrakter 
den som noe som danner seg av seg selv - bak ryggen på subjekt
et kunne vi sagt3 om vi ikke dermed hadde gått utenom adferds- 
teorien. (Skjønt Wolpe går jo selv utenom teorien når han reg
ner med en pasient som ikke kan hjelpe for symptomene. Da må 
han underforstå at det ivhertfall er noe pasienten kan hjelpe 
for j f. eks. det han sier til Wolpe.)
2Det gjelder med mindre rett for de psykosomatiske sykdommer 
(magesår_, kanskje hjerteinfarkt). Se Alexander Mitscherlich, 
Krankheit als Konflikt, Edition Suhrkamp. nr.164 og 237.
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ung gibt, zu seiner Krankheit nicht so verhalten darf wie zu 
einem somatischen Leiden. Er muss dazu gebracht werden, das 
Krakheitsgeschehen als einen Teil seines Selbst zu betrachten. 
Statt die Symptome und deren Ursachen als ein Åusserliches zu 
behandeln, muss der Patient bereit sein, gewissermassen eine 
Verantwortung fur die Krankheit zu libernehmen. ... Weil die 
Analyse dem Kranken die Erfahrung der Selbstreflexion zumutet, 
verlangt sie eine "sittliche Verantwortung fur den Inhalt" der 
Krankheit. Denn die Einsicht, zu der die Analyse fuhren soll, 
ist ja einzig die, dass sich das Ich des Patienten in seinem 
durch die Krankheit reprasentierten Ånderen als in seinem ihm 
entfremdeten Selbst wiedererkennt und mit ihm identifiziert."1 
Forøvrig må det - uansett psykoanalysen og diskusjonen om den 
- sies å være noe underlig ved et absolutt skille mellom på 
den ene siden pasienten slik han gjør seg gjeldende i kommuni
kasjon med, hhv. er kommunikativt erfarbar for, bl.a. tera
peuten; og på den andre siden pasientens patologiske psykiske 
tilstand og funksjon (pasienten som gjenstand for terapeutisk 
inngrep). Psykologene kan jo nettopp ikke gjøre som den soma
tiske medisin, nemlig si at vår business er kroppen, psyken 
(dvs. personen som kommunikativt erfarbar) får psykologene ta 
seg av.

Den nevnte "ideologiske11 virkningen av den medisinske modellen, 
eller om man vil, av at teorien ikke har noe begrep om pasi
entens jeg, ligger i dette at vesentlige forskjeller tildekkes. 
Som allerede nevnt er det en hel rekke ting ved "normal" an
vendelse av adferdsterapi som går ut over teorien (og i ret
ning av hva en psykoanalytisk teori gjør rede for). Det gjeld
er jo å bestemme nøyaktig hva som er pasientens problem, hva 
de nevrotiske reaksjoner bunner i, noe som krever samtaler, 
intervjuer, m.m. , noe som kan innebære en større eller mindre 
opprulling av pasientens historie. Men alt dette foregår for 
adferdsterapeuten før den egentlige teorien, betingingsteorien, 
kan komme til anvendelse. Det dreier seg simpelthen om å stil
le diagnosen. Det vil si, selv om det kan være god hjelp i pa
sienten som rapportør og i muligheten for å spørre ham (kommu
nikativ erfaring) hvordan det står til, så kan dette liksom i 
medisinen i prinsippet unnværes. I prinsippet skulle man i ad- 
ferdsterapien, liksom i somatisk medisin^kunne stille diag
nosen, dvs. finne ut hvordan pasienten i den gitte situasjon 
er betinget, ved hjelp av tester som ikke involverer ham som 
subj ekt.____________________________
lHabermas^op.oit.s.287 f. Se også Freud^ Gesammelte Werke (ut
givere Å. Freud London 1940 (4.opplagj Frankfurt 1963)>
Bd IjS.567^ om drømmerens ansvarlighet for drømmeinnholdet.
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Dette betyr i neste omgang, for behandlingens vedkommende, at 
forskjellen mellom en behandling hvor pasienten deltar (og re
presenterer seg selv og sitt problem) og en behandling som 
gjennomføres over hodet på pasienten (eventuelt mot hans vilje) 
ikke kommer til å fremstå som noen prinsipiell forskjell. Teo
retisk sett, og hva angår forholdet mellom teorien og dens an
vendelse, er situasjonen i begge tilfelle den samme. For for
skjellen går jo bare på dette som teorien ikke gjør rede for, 
eller ikke gjør rede for på en måte som har noen som helst 
praktisk betydning1, nemlig pasientens stilling som subjekt.
Man er selvfølgelig klar over at pasientens deltakelse eller 
ikke-deltakelse er viktig sett fra en praktisk synsvinkel (mu
ligheten for å gjennomføre en desensitivisering f.eks. er vel 
meget begrenset uten pasientens velvillige deltakelse; aver
sjons terapi og andre former for instrumentell betinging kan 
derimot gjennomføres også uten pasientens medvirkning). Man er 
også klar over at deltakelse eller ikke er relevant i etisk, 
eller juridisk, sammenheng. Men den regnes ikke som relevant i 
terapeutisk sammenheng. Forskjellen mellom deltakelse og ikke- 
deltakelse griper ikke inn i terapiens teori1 2, like lite som 
forskjellen mellom frivillig operasjon og tvangsoperasjon 

9griper inn i medisinsk teori.3 Slike ting angår ikke medi
sinen som helbredende teori og praksis, bare dens yrkesetikk. 
Og, slik må vi forstå adferdsterapiens selvforståelse, det sam
me gjelder for adferdsterapien.

Selv om denne selvforståelsen like lite som selve betingings- 
teorien dekker den adferdsterapeutiske realitet, får den prak
tiske konsekvenser på den måten at man mister blikket for den 
- også terapeutisk sett - enorme avstanden mellom en normal 
adferdsterapeutisk behandlingssituasjon (la oss si hos en pri
vatpraktiserende terapeut) og det som skjer i f.eks, fengsler 
og institusjoner. Den ideologiske effekten er tydelig hos 
Wolpe, bl.a. i følgende optimistiske avsnitt: "Forsøksvis an
vendelse av instrumentelle betingingsteknikker på kriminell ad
ferd (Schwitzgebel og Kolb, 1964, Burchard og Tyler, 1965) har 
vist oppmuntrende resultater. Schwitzbegel og Kolb behandlet 
40 ungdomskriminelle ved hjelp av instrumentelle forsterknings- 
metoder. En etterundersøkelse (3 år seinere) viste at 20 av

1 Sml. ovenfor s.
2 For psykoanalytisk teori er selvfølgelig denne forskjellen 
vesentlig. I motsetning til vanlig medisinsk behandling er 
for psykoanalysen ,!der Leidensdruck und das Interesse an Ge- 
sundung nicht nur Anlass fur die Einleitung der Therapie, 
sonderne Voraussetzung fur das Gelingen der Therapie selber. " 
Habermas, op. dt. s. 286 f.
3 Skjønt medisineren ville vel, som psykologisk legmann, for
mode at de psykiske følgene ville være svært forskjellige.
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disse markert hadde redusert frekvens og grad av kriminalitet 
sammenlignet med en kontrollgruppe. Burchard og Tyler produ
serte markert senkning i destruktiv og ukontrollert adferd 
hos en 13-årig kriminell gutt ved at de systematisk isolerte 
ham når han oppførte seg asosialt og belønnet ham for sosialt 
akseptabel adferd."1 Det kunne også nevnes andre eksempler.
Den praktisk virksomme ideologiske effekten av teoriens ob- 
jektivisme er kan vi si den, at adferdsterapeutene i visse 
marginale (?) praktiske situasjoner (hvis spesielle karakter 
deres teori heller ikke har noe å si om) likevel ikke begår 
sin "intellektualistiske feil". I marginalsituasjoner, hvor 
de ytre omstendigheter representerer en sterk begrensning på 
det intellektualistiske innslaget (dvs. intervjuingen, sam
talene hvor partene forsøker å komme til bunns i pasientens 
problem, etc.) føyer adferdsterapeuten seg lett, han har ikke 
noe teoretisk dekket intellektualistisk krav å stille opp. I 
ungdomsfengselet (eller pleiehjemmet) begår han ingen intell
ektualistisk feil, der blir det lett skikkelig betinging med 
pisk og sukkertøy fra ende til annen. Og teoriens objektivisme 
tar ut sin ideologiske rett på den måten at adferdsterapeuten 
ikke merker forskjellen fra normalsituasjonen på annen måte enn 
som en juridisk-etisk.

På denne bakgrunn blir det også tydelig at adferdsterapiens ek
streme intellektuelisme i normalsituasjonen (som kanskje ikke 
er så ekstrem likevel, det er vanskelig å være ekstrem i prak
sis), tross alt er bedre enn ingen intellektualisme. Den re
presenterer adferdsterapiens (praktiske) tilknytning til ak
septabel terapi.

IV
I motsetning til adferdsteorien regner psykoanalysen med et 
avgjørende skille mellom dyr og menneske og plasserer begrepet 
om jeg-et helt sentralt i det teoretiske apparat. Gjennom 
språket er mennesket forpliktet på det almene, på almen enig
het (om det sanne og gode) i en forstand som ikke gjelder for 
dyret. Denne forpliktelse gir seg utslag i jeg-ets situasjon 
(som frihetens moment) mellom behovene og det samfunnsmessig 
legitime i positiv-rettslig forstand. Den gjør at det menneske
lige individ, såfremt det ikke gir opp sin pretensjon om auto
nomi, om selv å beherske seg, kommer til å måtte utkjempe kon
flikten mellom det særskilte og det almene også som en intern, 
intrapsykisk konflikt. Det manneskelige individ vil selv (som 
alment jeg) være megler, der dyret bare butter imot inntil det

1 Wolpe3 op.oit. s, 178.
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"har lært", dvs. blitt tilstrekkelig hemmet.

Sagt på en annen måte: mennesket kan beherske impulser også på 
annet vis enn ved å miste dem som bevisste impulser. Noe som 
igjen har sammenheng med at det i kraft av språket har adgang 
til det almenes nivå, til en etterprøving av legitimiteten 
eller konsekvensene av en handling som sådan. Det er ikke 
simpelthen identisk med sin handlingsimpuls eller handling, 
man kan distansere seg fra den og identifisere den i språket 
som noe alment. Det er umulig for mennesket som språkført ves
en å være bare seg selv som partikulare. Det har tilgang til 
seg selv som alment eksemplar (mens til dyret er det bare vi, 
ikke dyret selv, som har denne tilgang). Derfor kan det også 
beherske, eller tillate, sine impulser som almene, dvs. som 
artikulerbare, altså bevisst. Det kan beherske sine impulser 
også gjennom språkets medium, ikke bare gjennom kroppen selv, 
dvs. gjennom utslukkende, motsatt rettete impulser.1

I den grad en handling er behersket eller tillatt på det språk
lige (bevisste) nivå, gjelder den også som personenes og ikke 
som resultant av kreftenes parallellogram i kroppen i den git
te stimuleringssituasjon. (Det forhindrer ikke at bevegelsene 
kan gjelde som en slik resultant). Personen selv er den som 
har unnlatt handlingen eller er ansvarlig for den. I samsvar 
med dette forutsetter vi at vedkommende prinsipielt også
offentlig kan avkreves legitimering for sin handling eller 
ikke-handling.

Sunnhet for det rasjonelle dyr har følgelig, i motsetning til 
hva som gjelder for de andre dyr, også å gjøre med forholdet 
mellom funksjonene på det "kroppslige" og det "språklige" plan. 
Spesielt har sunnhet å gjøre med hvorvidt impulser til hand
linger, som i sin dagligspråklige interpretasjon er en mulig 
gjenstand for utførelse eller ikke-utførelse og dermed for le
gitimasjon (i'motsetning til handlinger som å puste o.l. som 
er nødvendige og derfor også legitime, ja selv målestokk for 
hva som ellers skal regnes som legitimt og hva ikke), hvorvidt 
disse handlingsimpulser virkelig er tilgjengelige for subjekt
ets egen bevissthet og bedømmelse. Den klassiske nevrosen kan 
nettopp tolkes som at dette i høy grad ikke lenger er tilfel
let, men at hele komplekser av slike impulser begrenses til å 
virke "under jorden", med tungtveiende følger for psyken - og

1 Det går kanskje an å si, at der en impuls oppveies av en mot
satt impuls i kroppens eget medium, der når bare den udiffer
ensierte resultanten bevissthet; mens i det tilfellet hvor en 
handlingsimpuls avvises i språkets medium, der er både impuls
en og nei-et (motforestillingene eller -argumentene) bevisst.
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for dens forhold til de kroppslige uttrykk (holdning, gester 
mm.) De fortrengte impulser, de "gleichsam sprachlos geword- 
ene Motive" (Habermas), gjør seg ikke lenger gjeldende i sub
jektets kommunikasjon med seg selv og andre, men de blir ikke 
uten virkning. De tar ut sin rett kvasi kausalt som symptomer 
(Freud) som ikke minst viser seg som manglende harmoni mellom 
handlinger (handlingskontekst), kroppslige uttrykk og den ver
bale (bevisste) artikulering i og av situasjonen. 1

Habermas fortolker nevrotikerens situasjon dithen at han tvin
ges til å ofre kontakten med seg selv for kontakten med de 
andre (i dens lisenaerte form). Han skriver: "... selv i 
nevrosen som patologisk grensetilfelle er pasientens forstå
else (Verståndigung) med sine samtale- og rollepartnere ikke 
umiddelbart forstyrret, men bare middelbart, gjennom symptom- 
enes tilbakevirkning. Det forholder seg nettopp slik, at nev
rotikeren også under repressive betingelser sørger for opprett- 
holdelsen av deri dagligdagse forståelse og følger opp de sank
sjonerte forventningene. For den uforstyrrete kommunikasjon 
under disse omstendighetene preget av forsakelse, betaler han 
så prisen i form av en kommunikasjonsforstyrrelse i seg selv. 
Skal de institusjonelt nødvendige innskrenkninger av den 
offentlige kommunikasjon som herredømme-forhold impliserer, 
likevel ikke røre ved skinnet av en intersubjektivitet av 
tvangs løs kommunikativ handling, så må kommunikasjonens skran
ker opprettes i subjektenes indre." 2 Dette gjør det også 
forståelig at symptomet, som Habermas hevder, "er uttrykk for 
en fiksering av forestillinger og adferdsformer til konstante 
og tvingende mønstre. Disse innskrenker talens og den kommuni
kative handlings fleksible spillerom; de kan også nedsette 
realitetsgehalten i persepsjoner og tankeprosesser, liksom de 
kan bringe det affektive hushold ut av likevekt, ritualisere 
adferden eller umiddelbart gripe inn i kroppsfunksjonene."
(Ibid s. 278)

Nevrosen er altså et drama som vesentlig utspiller seg på den

1 Symptomer la? seg oppfatte, sie? Habermas, som resultat av et 
kompromiss "mellom fortrengte ønsker av infantil opprinnelse og 
samfunnsmessig pålagte forbud mot Ønskeoppfyllelsen." Derfor 
viser de også gjeme to sider: "de har karakteren av erstatnings-
dannelser for oppgitt tilfredsstillelse , samtidig som de er 

uttrykk for den sanksjon som avvergeinstansen truer det ube
visste ønsket med." (Habermas, op.eit. s.279).

2 Habermas, op.eit. s. 279.
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kommunikative erfarings område, i den enkeltes opprettholdelse 
av seg selv som jeg eller almen lovgiver (Kant) i det reale 
intersubjektivitetsforhold med de andre (med alt hva det inne
bærer av represjon), i den enkeltes "kommunikasjon" med seg 
selv som kroppslig substrat, og i forholdet mellom disse to 
dimensjonene. Uten å gå i detalj kan vi si at for psykoana
lysen gjelder nevrosen som en innskrenkning av bevissthetens 
område, med delegering av konflikter til kroppens eget medium: 
jeg-ets kontakt med sin kroppslige grunn og dets rolle som for
mende instans begrenses, med økende automatisme og rigiditet i 
kommunikativ og annen adferd som følge. 1

Tilsvarende vil psykoanalytisk terapi kunne sies å ha som for
mål å styrke jeg-et, å utvide pasientens autonome område, slik 
at han selv,rasjonelt, kan bestemme sin adferd. En slik terapi 
som vil gjenopprette adferdens og kommunikasjonens smidighet

1 Situasjonen er paradoksal: nettopp hensynet til kommunika- 
sjonen, nettopp kravet om å være ansvarlig og alment individ, 
et individ som styrer ' seg selv, er det som betinger den nevro- 
tiske heteronomi. Den som gir seg selv opp, eller aldri kom
mer så langt som til å løfte byrden av å være et jeg, slipper 
også unna menneskelige nevroser. Til gjengjeld får dette par- 
tikularets forhold til det almene (til den omgivende helheten, 
som det ikke lenger forholder seg kommunikativt til), i den 
grad det kommer til konflikt, et umiddelbart voldelig preg. 
Eksperimentelle nevroser slipper det således ikke unna. Få den 
annen side er det ikke uten videre gitt at det herskende almene, 
dersom det kommer i konflikt med det særskilte individ, nødven
digvis har rett overfor dette. Det vil si, det er ikke nødven
digvis slik at det kodifiserte almene, den intersubjektivitet 
på hvis premisser jeg avkreves og innvilges selvstyre, nødven
digvis er frihetens og rettferdighetens realisering. Men det 
partikulære individ kan i så fall ikke gjøre sin rett gjeldende 
ved å trekke seg ut av denne reale inter subjektivitet og be
kjempe den falske almenhet i sitt eget jeg (sitt jeg som repre
sentant for det illegitime trykk) ved å redusere seg til parti- 
kulært dyr. Det må fortsatt gjøre også sin rett gjeldende 
gjennom sitt jeg, ved å vende det almene mot det almene,språket 
mot språket, jeg-et mot over jeget, det ideale kommunikasjons
samfunn mot det reale (Apel). Dét er hemmeligheten med sub
jektets transcendentalitet som alliert med absolutt individuali
tet. Men disse dialektiske forviklinger kan ikke forfølges 
videre her.
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må ta sikte på at pasienten gjenvinner kontakten (kommunika
sjonen) med seg selv og oppgir den pseudorasjonalitet som var 
vunnet til prisen av å utelukke større eller mindre områder 
av impulser fra jeg-et som verbaliserende og formende instans. 
Samtidig som gjenopprettelsen av en slik kontakt vil bety at 
en falsk automatikk, nemlig den nevrotisk-rigide og kvasi 
kausalt for løpende adferd, bringes inn under bevisst differen
siering og rasjonell vurdering; så vil en annen, god automatikk 
kunne gjenvinnes. Der nevrotikeren mobiliserer sin egen kropp 
(muskelspenninger) mot sine egne impulser og som følge av sin 
generalmistanke egentlig ikke tillater noe å gå av seg selv, 
men forlanger dets uttrykkelige bevisste eller rasjonelle for
midling, der vil nemlig terapien måtte håpe på at pasienten, 
når han kan "puste friere" og ikke lenger må frykte enhver 
ukontrollert impuls, også kan puste friere, dvs. "automatisk". 
(Når psykoanalysen vil fremme "bevisstgjøring" der det før var 
"selvstendiggjort automatikk" er det altså - selvfølgelig - 
ikke for å stille alt under bevissthetens kontroll. Det det 
er snakk om, er å utvide bevissthetens område til å omfatte 
impulsene til handlinger som virkelig er handlinger, dvs. som 
i sin pretensjon i den menneskelige samhandling gjelder som 
bestemt av fornuft og grunner. Derimot er det ikke noe spesi
elt friskt i at et menneske regner ut - ja kanskje sogar er 
nødt til å regne ut - bevisst og nøyaktig de kroppsbevegelser 
som naturlig burde forløpe med kroppens egen automatikk, f.eks. 
hvordan det skal sette føttene når det går. En slik intellekt- 
ualisering er tvert imot selv nevrotisk. 1 Idealet er altså 
ikke en intellektualisering av kroppsfunksjonene, men i høyden 
at de, forsåvidt de er relevante for kommunikativ handling og 
erfaring, også i prinsippet kan fokuseres og bringes bevisst 
til uttrykk, eventuelt som gjenstand for refleksjon; liksom vi 
omvendt forventer av den friske kroppen/psyken at den tillater 
handlinger som fra begynnelsen av krevde intellektuell ledelse 
å synke ned i kroppen, subjektets grunn, som vane.1 2 Dette 
siste er nettopp det som skjer når vi tilegner oss en ferdighet, 
f.eks. å spille et instrument.)

1 Eller organisk betinget, som i tilfellet Schneider. Se 
Merleau-Ponty, ap.cit. s. 119 ff.
2 Et spørsmål man kan stille seg9 er om begrepet vane, ad-
f er ds terapi ens fane, ikke egentlig er for komplisert for en be- 
haviouristisk psykologi. Kan det forstås fullt ut som et 
"kausalt" begrepj eller krever det en ramme som også tillater 
slike ting som "objektiv intensjonalitet" ?
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I motsetning til dette står adferdsteoriens begrep om sjelelig 
sunnhet, sykdom og terapi, et begrep som overhodet ikke rommer 
de for psykoanalysen avgjørende distinksjoner og forhold mellom 
det biologiske nivå og artikulasjonens nivå, mellom individet 
som partikulare og som alment jeg, mellom normpress og stimulus- 
press, mellom (kvasikausal) determinerthet og frihet. For ad- 
ferdsteorien er begrepet om jeg, om fornuft og frihet enten 
metafysisk kling-klang eller også representerer det noe direkte 
uønsket, 1 Der psykoanalysen ser et skille mellom autonom, 
eventuelt rasjonelt begrunnet adferd (hvor begrunnelsen ikke 
er en rasjonalisering) og "symptomatisk", dvs, ufri eller 
heteronom adferd, der ser adferdsteorien bare en forskjell mel
lom forskjellige arter heteronomt bestemt adferd: man er be
tinget til det ene eller det andre. Forsåvidt kunne både sykt 
og sunt i adferdsteoriens forstand gjelde som sykt for psyko
analysen, nemlig som adferd som fullt og helt bestemmes uten
for jeg-ets domene. - I det følgende vil jeg kommentere denne 
mangelen på et autonomibegrep, dens teoretiske og mulige prak
tiske følger, i tilknytning til bl.a. spørsmålet om oppdragelse 
- av barn og voksne. Jeg vil da først knytte an til adferds- 
teoriens læringsbegrep.

(1) Vi kan ta utgangspunkt i Wolpes påstand om at det bare 
finnes en form for læring, nemlig læring ved betinging. 
(Brodden i slike adferdsteoretiske utsagn er naturligvis ikke 
minst rettet mot psykoanalysen og det begrep om læring ved 
innsikt som dens begrep om selvinnsikt eller selvrefleksjon 
innebærer).

Etter min mening er påstanden om bare en form for læring enten 
helt tom (og griper ikke inn i striden mellom adferdsteori og 
psykoanalyse), eller også en falsk påstand. Hvis den bare sier 
at alle forskjeller i siste instanser et spørsmål om varia
sjoner i forbindelsene mellom nevronale sekvenser, da er den 
egentlig tom. Da er den bare tilsynelatende mer relevant for 
psykologien enn en tilsvarende påstand om at alt i siste in
stans er (kjerne)partikler i bevegelse eller også en påstand 
å la Laplace, at dersom vi kjente alle universets partikler, 
deres posisjon og bevegelse, så kunne vi forutsi fremtiden 
fullt ut kausalt. Da dreier det seg om en "teoretisk" påstand 
som ikke griper inn i noe som helst, ihvertfall ikke i vår 
eksperimentelle og kommunikative praksis vis a vis natur og

1 Skinners konklusjon i nEar vi råd til frihet" er således 
at vi ikke har råd til frihet.
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mennesker, (Dvs., den kan gripe inn på ideologisk vis, som 
ryggdekning for en manipulasjonspraksis som innbiller seg at 
den er ingeniørpraksis). Dersom vi på den annen side tolker 
påstanden slik at den teoretisk griper inn i striden mellom 
psykoanalyse og adferdsterapi som en gjendrivelse av det 
læringsbegrep psykoanalysen må forutsette (læring ved innsikt), 
da er den fatal. Da visker den ut skillet mellom fornuftsbe- 
stemt og kausalt bestemt adferd, mellom jeg-bestemt og sti- 
mulusbestemt adferd. Den hevder da at begrepet om å handle med 
innsikt, ut ifra grunner, er psykologisk overflødig eller uvit- 
enskapelig. Alt er i realiteten bestemt ved betinging (even
tuelt pluss arv). Å si det er å viske ut hele psykoanalysen.

Mot dette er angrep det beste forsvar. Jeg vil hevde at læring 
ved betinging i en bestemt forstand ikke kan kalles læring i 
det hele tatt, fordi den er indifferent til spørsmålet om sant 
og falskt. Den er en læring uten intensjonalt objekt, om man
vil, uten et prinsipielt offentlig og offentlig diskuterbart
intensjonalt objekt. Læring ved betinging er en læring uten
for den dimensjon hvor det er spørsmål om hva som alment, inter- 
subjektivt eller objektivt må aksepteres som faktum, hvor det 
er spørsmål om hva som er sant, rett og godt. Det lærte gjelder 
bare i sin egen partikularitet, som selv et faktum, nemlig det 
at den lærde nå er blitt slik betinget eller disponert. (Be
tegnende i denne sammenheng er det når Wolpe snakker om "feil- 
aktig indoktrinering" (s.75). Da reduseres implisitt det som 
skulle vært motbegrepet til indoktrinering, nemlig formidling 
av innsikt, til funksjonell eller tilpassende indoktrinering.)
La oss se nærmere på dette.

Wolpes katt, som hadde "lært" å ikke gå under bordet (Wolpe, 
s.163), har ikke lært noe om et intensjonalt objekt (plassen 
under bordet), ingen innsikt som den i prinsippet - dvs. der
som den hadde vært et menneske - skulle kunne formulere som en 
almengyldig påstand som står der som noe forskjellig fra den 
selv, som ikke står og faller med den egne betingingstilstand, 
som gjelder eller ikke gjelder uavhengig av den (katten) selv, 
altså en påstand om et offentlig/objektivt faktum: plassen 
under bordet er farlig, den som går dit utløser og påfører seg 
et elektrisk støt. Den vet ikke dette, den har ikke lært a_t 
plassen er farlig osv. Den er simpelthen indoktrinert, den 
befinner seg i en bestemt tilstand.

At det som kan læres ved betinging ikke kan være om noe, viser 
seg kanskje tydeligst i dette at dersom vi later som om det 
lærte er om noe, så viser det seg systematisk som en feiltak
else. Hvis vi utlegger det lærte som en påstand - som med 
katten ovenfor - ja så må vi snarere si at man vet mindre etter
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læringen enn før. For kattens- vedkommende må vi 9i at den 
dessverre tar feil, plassen under bordet er ikke i seg selv 
farlig. Katten er rett og slett blitt lurt. Tilsvarende for 
Skinners rotter. De må jo - dersom vi utlegger deres lærdom 
(trykke pedal gir mat) som en påstand - tro det er en naturlov 
at det kommer matpille hver gang de trykker på pedalen. Men 
det stemmer jo ikke. Osv.

Eller barnet som, slik det i adferdsterapiens noe truende språk 
heter, må lære at visse handlinger har visse konsekvenser: 
hva er det egentlig det lærer dersom vi forutsetter såvel 1) 
at det lærer ved betinging og 2) at det lærer noe om noe? Jo 
det lærer noe falskt, dvs. det som foregår er egentlig det mot
satte av læring. Det gjør jo nettopp ikke noe fremskritt i 
erkjennelse, svarende til det vi gjør qua (vokse) deltakere i 
erkjennelsens fremskritt, idealtypisk qua deltakere i den vit
enskapelige diskusjon. Det er jo ikke den objektive verden 
barnet er blitt konfrontert med, det er ikke sant at disse 
visse handlinger i seg selv har visse konsekvenser. (Jeg for
utsetter da naturligvis stadig, som ovenfor, at barnet ikke er 
overlatt til naturen direkte, slik at det er den som betinger 
barnet, men at vi_ driver og "lærer" det forskjellige ting - 
pr. betinging.) Det barnet er blitt konfrontert med er ikke 
den virkelige verden (den vi mener oss å ha lært noe om gjennom 
psykologi - eller fysikkstudier, ev. gjennom klinisk praksis), 
men en skinnverden av manipulerte konsekvenser, en kulisse som 
vi (subjektene, manipulatorene, vi som vet, f.eks. hva som vil 
resultere av denne kulisseoppstillingen) har stilt opp.

Det eneste som kan redde forutsetningene 1) og 2) fra nødven
digvis å føre til læring som luring, hhv. som læring av et 
skinn, det er om vi samtidig forutsetter en læringssituasjon 
uten pedagoger, eller om man vil, en læringssituasjon hvor 
pedagogen er objektet selv, slik luften er det når den lærer 
fuglen å fly,(eller tyngdekraften når den lærer barnet å gå). 
Her faller læring ved betinging og "adekvat" læring på en måte 
sammen som "trial and error". 1 Men denne situasjonen er til 
gjengjeld nettopp den språkløse situasjon hvor poenget med å 
fastholde det lærte språklig (i en påstand, altså uavhengig av 
den ferdigbetingete tilstand i den lærde) som noe alle i prin
sippet må være enige i uansett hvordan de er betinget, ikke 
lenger er noe poeng. Det er kan vi si, situasjonen til de 
språkløse vesener seg imellom. Der kan vi i en viss forstand

1 Men den lyder til gjengjeld ikke Poppers falsifikasjons- 
prinsipp i Dette er et språkligy dvs. logisk prinsipp, hvor ett 
negativt forsøk med ett slag falsifiserer teorien -f"forvent
ning shorisonten”)

62



si både at all læring er læring ved betinging og at det å tenke 
seg det lærte utlagt i en påstand (som noe alment i betydningen: 
ikke partikulært som den "lærdes" tilstand) ikke nødvendigvis 
allerede er å tenke det som falskhet eller skinn. Men det 
skjer til prisen av å oppgi en ramme hvor begreper som sant og 
falskt har et poeng.

Hva viser dette? Det viser hvor håpløst det er å regne læring 
ved betinging som læring om noe. Det som er lært er en vane, 
en bestemt måte å reagere på i visse situasjoner. Det når 
ikke det almene nivå som påstand, som noe der er evidens for, 
som det kan argumenteres for og som det kan oppnås enighet om.

Men hva da dersom all læring er læring ved betinging? Hva da 
med det adferdsteoretikerne mener de selv har lært, f.eks. om 
menneskelig læring, virkningen av betingingsteknikker etc.? 
Heller ikke det lar seg da redde som innsikt om noe, men redu
serer seg til "en måte å reagere på i visse situasjoner".
Adferdsteorien er m.a.o. ikke selvrefererende konsistent. Som 
teori kan den, like lite som enhver annen, klare seg uten pre
tensjonen om å være om noe. Man kan virkelig ikke i lengden 
klare seg uten intensjonale objekter, eller saker, som man kan 
lære noe om, uttale seg om, være uenig og enig med andre om og 
i beste fall kjenne sannheten om. Vi forutsetter slike prin
sipielt offentlig-intersubjektive objekter såsnart vi i det 
hele tatt går inn i en argumentasjon, særlig i en vitenskapelig, 
f.eks. en om adferdsteori og psykoanalyse. Man kan nok holde 
det gående en stund med å omtolke det intensjonale objektet 
som stimulus, f.eks. tolke ytringen "rødt (her nå)" ved presen
tasjon av noe rødt som respons eller operant og ikke som utsagn 
om et intersubjektivt~offentlig, altså objektivt saksforhold.
Men det går ikke i lengden. Det går f.eks. ikke med ytringer 
om objekter eller saker som tallet pi eller Cæsars død. ("Pi 
er irrasjonalt", "Cæsar begikk selvmord" etc.)

Vi må akseptere en læring som er læring om noe. Og da må vi 
også oppgi at all læring er læring ved betinging. Oppgir 
vi først det, volder heller ikke læring via pedagoger noe 
problem. Da kan vi trygt la oss belære av en annen, i et 
matematisk bevis f.eks., uten at det må tolkes som en læring 
"om" vedkommende (i den forstand at kroppen lærer hvilke "svar" 
på hvilke "fremstøt fra vedkommende" som blir positivt for
sterket), ja det blir til og med mulig å la seg belære av en 
læremaskin uten at det må forstås som "å lære å reagere på den 
på en måte som er tilfredsstillende for meg", altså uten 
at forholdet blir å forstå som Skinners "gjensidige kontroll".
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Det blir mulig g j enn om pedagogen å lære noe om saken, dvs. en 
annen sak en pedagogen; 1 enten man må kommer til å dele hans 
innsikt eller hans normer.

Tilfellet "normer" krever riktignok en differensiering. Vi må 
skille mellom det at jeg lærer hvilke normer den andre (peda
gogen) legger til grunn for sine handlinger, og det at jeg selv 
får en oppfatning av hva som er fornuftig og legitimt, eventu
elt kommer til å dele oppdragerens normer. (Men uansett er 
disse tingene noe jeg bare kan lære via språket, slik det 
igrunnen fremgår allerede av den ting at det bare for den som 
står i språket er mulig å skille mellom de forskjellige til
fellene: å lære ved betinging de adekvate reaksjoner (gitt
kroppens mål, en optimumsti1stand) på vesener som fungerer 
slik og slikj å lære av et vesen hvordan andre vesener fungerer; 
å gripe de normer som ligger under andres adferd(til forskjell 
fra de naturlover som ligger under); i drøfting med andre å 
danne seg en oppfatning av hva som er rettferdig. Utenfor 
språket reduserer alt seg til det første.

Når det gjelder å lære å kjenne hvilke som er en annens (eller . 
andres) normer, kan følgende (som vi allerede har vært inne på 
ovenfor) bemerkes: i det øyeblikk vi erfarer den andres ad
ferd som bestemt av bl.a. normer, altså idet vi erfarer den 
andre i kommunikativ erfaring, møter jeg ikke lenger den andres 
svar som en kulisse, dvs. som en falsk utgave av hvordan verden 
er, av hvilke konsekvenser visse handlinger objektivt sett har. 
Da oppfatter jeg ikke lenger den andres "svar" på mine hand
linger som verdens svar simpelthen , da opp
fatter jeg mitt møte med den andre som et møte med hans opp f at-" 
ning av verden, med hans normer og ønsker. Et annet subjekt 
er skjaltet inn. Og reaksjonene på min adferd blir grepet som 
dette subjektets reaksjon på min adferd. Dette har to konse
kvenser. For det første at unntak får en annen status. En 
naturlov kan ikke brytes, den må a priori gjelde som unntaks- 
fri. En norm derimot kan brytes. For det andre: en naturlov 
må man bare ta til etterretning. Og der den andres adferd 
følger naturlovmessig av min egen (når jeg f.eks. kakker ham 
under kneet og han sparker meg), der må jeg bare akseptere den 
og lære, gjerne ved betinging, at jeg må være forsiktig neste 
gang. Her gjelder virkelig at visse handlinger har visse kon
sekvenser. En norm derimot, og den andres adferd som reaksjon 
på min forsåvidt den er formidlet av normer, er noe som i prin-

1 På dette punkt kan behaviourismens svakhet kortes ned til 
dette at den bare (i høyden) kjenner intentio-reota—forhold. 
Den kan ikke gjøre rede for andres peking.
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sippet er gjenstand for kritikk og som må legitimere seg, i en 
diskusjon hvor også jeg har en rett til å delta. (Spørsmålet 
om hvor lite åndsvak man skal være før man får denne retten er 
et skinnspørsmål: man får denne retten i samme øyeblikk som 
man erhverver et språk som gjør distinksjonen mellom a) det at 
visse handlinger har visse konsekvenser og b) det at noen lar 
visse handlinger få visse konsekvenser, til en distinksjon for 
en. Og det er en distinksjon som selv temmelig åndssvake be
hersker. Det er snarere et spørsmål om adferdsteorien beher
sker den.)

Adferdsteorien underslår, kan vi si, jeg-et med dets retter og 
plikter. Nivelleringen av all læring til læring ved betinging 
er et uttrykk for dette underslag. For å underslå læring ved 
innsikt (dvs. læring om et offentlig diskuterbart objekt, 
gjennom argumentasjon, bevis, evidens, gjerne empirisk evidens 
- som i sin språklige formulering transformeres til et argu
ment)^ det er nettopp å underslå den frihetsgrad den lærende 
som "jeg" må ha om han skal ha et saklig forhold til en sak. 
Den saklige tvang som tvinger meg til å si at pi er et 
irrasjonalt tall, den er bare mulig dersom det ikke finnes en 
kausalforbindelse eller lignende som fremtvinger denne ytrin
gen. Ytringens verdi som ytring ligger i at negasjonen også 
er mulig, at det er hva som er sant, ikke en årsak, som ute
lukker negasjonen. Som saklig ytring forutsetter den hva 
Hegel kaller friheten til saken.

EKSKURS OM "SAKLIG TVANG" OG "FRIHETEN TIL SAKEN".

Vi tenker oss to situasjoner hvor subjektet (forskeren, "jeg") 
foranledninger at der fremkommer noe fra noe det står overfor.
I det ene tilfellet dreier det seg om en apparatoppstilling i 
et eksperiment, en sammenheng av ting (kunstig eller naturgitt), 
eventuelt en annen persons (eller et dyrs) kropp. Subjektet 
påvirker så denne apparatoppstiIlingen/kroppen ved å trykke på 
en knapp, tilsette et pulver (gi medisin), gi en stimulus, 
e.l. Dette fører så til en reaksjon fra det som blir påvirket, 
der kommer en "virkning" som resultat. Skjematisk:

påvirkning]---------- ------------  virkning.
(1) subjekt --------> App.oppstilling/kropp ----------->

I det andre tilfellet retter jeg et spørsmål til en annen og 
får et svar. Skjematisk:
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(2) subjekt
spørsmål svar >den andre

Problemet er så hvori den prinsipielle forskjellen mellom disse 
to tilfellene(en forskjell som vi vel føler er der) egentlig 
består? Eller kan virkelig begge tilfellene i prinsippet brin
ges på fellesnevner?

påvirkning/stimulering 
(3) subjekt ----------------->

virkning,respons 
"svar"

Kommentar: Det er nærliggende her å forsøke å bestemme en 
prinsipiell forskjell ved å granske nøye det som er inne i 
boksene i de to tilfellene, og f•eks. komme frem til at mens 
vi i det første tilfellet har å gjøre med en ubrutt kausal- 
sammenheng, en entydig kausal bestemmelse av det etterfølgende 
tvers gjennom hele boksen (skjønt hva med usikkerhetsrelasjonen 
i kvantemekaniske eksperimenter?), så påtreffer vi i det andre 
tilfellet et punkt hvor nødvendigheten i prosessen blir brutt, 
et "fritt” eller "selvstendig” jeg (hvis autonomi blir under
slått ved en parallellføring med tilfelle (1)). Man kunne også 
si at i det første tilfellet vil resultatet, "svaret" allerede 
være fastlagt i og med utgangspåvirkningen (og tilstanden i 
"boksen"), mens der i det andre tilfellet gjør seg gjeldende 
en frihet til å gi forskjellige svar. Denne siste formulering 
bringer oss straks nærmere den analyse som etter mitt skjønn 
er å foretrekke. Hvis vi sier at situasjon (2) er prinsipielt 
lik situasjon (1), så kan vi ikke lenger med noen rett snakke 
om subjektets akt som den å stille et spørsmål til en annen, 
og heller ikke om resultatet - det som utvirkes - som et svar 
på dette spørsmålet. Hvis vi med rette snakker om spørsmål og 
svar er nemlig følgende (som ikke gjelder i tilfelle (1)) 
underforstått: det som rettes mot boksen (spørsmålet) er om
noe tredje; det er et spørsmål om været, om avstanden til 
manen, om "boksens" familie og dens velbefinnende, om hvem som 
nå egentlig myrdet Cæsar, hvordan det var på kongressen i Paris 
e.l., e.l.. Kort sagt, spørsmålet er om saksforhold i verden 
som kan være helt andre enn de som spørresituasjonen selv ut
gjør, som kan være tilfellet eller ikke på helt andre steder 
og/eller tider enn der hvor subjektet og boksen (spørrer og 
svarer) befinner seg, og som altså ikke på noen måte kan sies 
å inngå i spørre-svar-situasjonen qua eksperimentoppstilling.
Og svaret på sin side bør helst (og må i normaltilfellet) være 
om det samme saksforhold som det det ble spurt om’. (Det regnet
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i går? Nei, det regnet ikke i går. Var von Hansen tilstede på 
kongressen? Ja, von Hansen var tilstede på kongressen.) Det 
motsatte ville bety en god-dag-mann-økseskaft-situasjon og den 
kan ikke være den normale dersom det å spørre og svare skal ha 
mening. Vi ser at inngang og utgang (input og output) i til
fellet (2) er av typen utsagn, dvs. noe som er om noe annet 
(et saksforhold) og kan derfor være sant eller falskt. Således 
er relasjonene mellom spørsmål og svar qua spørsmål og svar 
logiske (bekreftelse, benektelse), ikke kausale. Slik er det 
naturligvis også i situasjoner hvor det ikke spørres, men hvor 
noe påstås og hvor den man snakker med aksepterer påstanden, 
er enig eller uenig, motsier eller selv hevder noe som hverken 
er en direkte motsigelse eller en fullstendig enighet, men 
innebærer en modifikasjon - enig gitt visse forutsetninger - 
o.l. I alle slike situasjoner vil det være logiske (og prag
matiske) relasjoner mellom "input" og "output". (Som en 
pragmatisk relasjon kan nevnes at spørsmålet er ti1 den spurte, 
og at svaret er j)å spørsmålet og rettet til den som spør. Vir
kningen i tilfellet (1) - og i en beskrivelse som bringer (2) 
på fellesnevner med (1) - er ikke rettet på denne måten).

"Friheten" i boksen i tilfelle (2) kan vi nå gi uttrykk for ut 
ifra strukturen i denne situasjonen. Vi aksepterer gjerne den 
analysen som sier at i tilfellet (2) kan ikke utgangen være en
tydig bestemt allerede ut ifra inngangen, og at "boksen" i 
dette tilfellet må oppvise en form for spontanitet. Men vi vil 
utlegge dette som en forutsetning for at denne utgangen (svaret) 
skal gjelde som svar. Som svar kan utgangen ikke bare være be
stemt av inngangen (input) og tilstanden i "boksen", den må 
også være bestemt av hvordan de saksforhold faktisk er som den 
uttaler seg om; det må så å si stå under en saklig tvang, en 
tvang til sannhet. Skjematisk:

Er så svaret entydig bestemt ved saken? Det ville i såfall 
igjen bety opprettelsen av en kausal forbindelse mellom saks
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forholdet og den påstand som påstår noe om det, og svaret vill< 
opphøre å gjelde som svar eller påstand. Forutsetningen for ai 
vi kan snakke om en saklig tvang og om en "om"-relasjon mellom 
svar og saksforhold er at det også er mulig å gi gale svar, å 
lyve, å ta feil osv. Hvis svar og påstander bare kunne være 
sanne, ville om-relasjonen, og dermed muligheten av påstander 
og av sannhet, være ødelagt. Vi kunne også si det slik at det 
å påstå noe, at noe er tilfellet, bare har mening dersom det 
alltid er en mulighet at det påståtte ikke er tilfellet, altså 
at negasjonen av påstanden gir det sanne utsagn.

Når det gjelder underkjenningen av den spurtes autonomi ved 
parallellføringen av (2) med (1), kan vi si følgende. Å aner
kjenne den andre, dvs. ikke å redusere den andre og hans hand
linger til heteronomt bestemte fenomener, men tvert imot å 
underforstå hans autonomi; det er nettopp å ta hans utsagn 
(svar) som et utsagn og ikke som en effekt (som en symptom 
o.l.)* Å anerkjenne den andre som et "selvstendig" subjekt 
som i likhet med meg selv må telle som et subjekt med mulige 
påstander/meninger om verden (og ikke bare som et element i_ 
verden for meg), det er_ nettopp å akseptere muligheten for at 
den andres påstander eller svar kan ha logiske relasjoner til 
mine egne, spesielt at hans påstander kan motsi mine. Å aner
kjenne den andre er å anerkjenne muligheten av uenighet.

Hva det ligger i dette kommer kanskje klarere fram hvis vi ser 
på hvordan vi tilsynelatende har noe tilsvarende i tilfellet
(1): man kunne jo si at det nettopp er det spennende ved en
hver utførelse av et eksperiment, hvorvidt resultatet kommer 
til å motsi eksperimentators mening, altså teorien. Ja ligger 
det ikke i den hypotetisk-deduktive metoden at teorien må 
forkastes dersom eksperimentets resultat (output) er uforenlig 
med teorien, hvis eksperimentet gir et negativt "svar"? En 
slik parallellføring bygger åpenbart på en flertydighet. For 
parallellen til tilfelle (2), en motsigelse av denne type, vil
le i tilfelle (1) måtte fremkomme ved at fysikerens påvirkninj 
av apparatoppstillingen besto i å presentere sin teori for den 
(lese den opp) og spørre om dens mening. Og resultatets mot
sigelse av denne teorien måtte selv foreligge i form av et ut
sagn om det samme som teorien uttaler seg om, ikke som et ledd 
.i dette som den uttaler seg om. Motsigelse av den art som er 
Parallell til motsigelsen i situasjon (2) møter fysikeren bare 
blant kolleger. Og med dem søker han enighet. Ikke med sine 
apparatoppsti1linger.

Vi kan også se på hva i en spørsmål-svar-situasjon som ville 
gi oss en parallell til negativt "svar" fra et eksperiment i 
situasjon (1), til at output "motsier" teorien. Det ville

68



være en situasjon hvor subjektet (forskeren) har en psykologisk 
(eller tilsvarende) teori som innebærer påstander om menneske
lige reaksjoner i spørsmålsituasjoner. Han tester sin teori 
ved en sinnrikt konstruert eksperimentsituasjon hvor en for
søksperson inngår. Eksperimentet startes ved at subjektet 
retter et spørsmål til forsøkspersonen. Og så blir det spenn
ende hvilken effekt dette har, om det forsøkspersonen sier er 
det han skal - nødvendigvis må - ifølge teorien. Vi ser at her 
er det ikke snakk om at forsøkspersonen kan motsi teorien 
(han kjenner den ikke engang), at han kan være enig eller uenig 
med subjektet om psykologiske forhold. Han gjelder her med 
sine verbale ytringer og andre reaksjoner bare som element i 
eksperimentators verden og kan bare motsi ham slik et smell 
som utgang av et eksperiment kan motsi en kjemisk teori. I 
denne forstand - som utelukkelse fra motsigelse i logisk-prag- 
matisk mening - er det her snakk om en ikke-anerkjennelse av 
den andres autonomi. (Det spørsmål man så i neste omgang må 
reise, er hvorvidt en erkjennelsesteori som i prinsippet regner 
med bare ett subjekt, og altså ikke betrakter kommunikasjon 
med andre som en erkjennelsesteoretisk nødvendighet, om den lar 
seg opprettholde.)

Ekskurs slutt.

Å redusere læring generelt til læring ved betinging er å opp
løse det saklige forhold mellom det lærte og verden. Det er 
å ta læringen ut av den dimensjon hvor det er snakk om å be
grunne det man mener å vite, hvor det lærte har sin evidens og 
kan argumenteres for og mot. Eller sagt på en annen mate: det 
er å ta det lærte ut av språket som det medium hvor det blir en 
mulig almen erkjennelse som alle skulle kunne være enige i, og 
å gjøre det til noe partikulært, til en bestemt tilstand, dis
posisjon eller "programmerthet,, hos den som har lært. (Dette 
siste utelukker naturligvis ikke "enighet" i den forstand at 
en rekke personer kan være programmert på samme måten.) For 
å illustrere med det brente barnet som har lært å sky ilden: 
Dersom dette simpelthen er lært ved betinging, så gjelder de 
smertefulle opplevelsene ved tidligere berøring med flammer 
som ^rsaker til "lærdommen"; oppfattes det som en innsikt,at 
"flammer svir", gjelder de tidligere.opplevelsene som evidens, 
som eksperimentelle argumenter eller grunner for den generelle 
påstanden. Og først da kan vi si at barnet "har gjort en er
faring". I dette tilfellet har vi også å gjøre med en innsikt 
som kan deles med andre i den forstand at vi med argumenter og 
evidens fra egen erfaring kan begrunne påstanden overfor andre
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og overbevise dem, uten at de selv nødvendigvis behøver å ha 
opplevd det samme. Begrepet om evidens eller grunner - som er 
assosiert med læring ved innsikt - markerer således vår mulig
het for å komme overens, uten at dette er å forstå dithen at 
vi er formet av de samme årsaker. Derfor er reduksjonen av 
læring ved innsikt til læring ved betinging også en reduksjon 
av (begrepet om) overenstemmeIse/enighet; fra saklig overens
stemmelse blant subjekter for verden til en eller annen form 
for samkjørthet av objekter i verden. (En reduksjon som selv
følgelig ikke er selvrefererende konsistent, all den stund ad
ferd steoretikerne selv ikke kan unngå å opptre som subjekter 
for denne verden, en verden de søker saklig enighet om i sin 
psykologiske forskning.)

For adferdsteoretikerne,som ikke kan unngå å tillegge seg rol
len som verdens subjekter, er altså verden full av objekter: 
organismer (dyr og mennesker) med deres adferd og vaner; emo
sjonelle, motoriske og kognitive, ønskete og uønskete, til
passete og utilpassete. Samtidig som psykologens oppgave blir 
å gripe inn i denne verden på røktervis for å øke tilpasningen, 
og minke friksjonen, så forsvinner de andres, altså "organismen 
es"? saklige forhold til seg selv og verden. Deres følelser, 
tanker, vaner og adferd, står ikke lenger for adferdsteoretik- 
eren i et saklig, altså begrunnet, adekvat eller "sant", hhv. 
ubegrunnet, inadekvat eller falskt - og derfor kritisabelt - 
forhold til verden. De gjelder som manipulerbare objekter. 1 
Og den eneste kritikk objekter er mottakelige for er "våpnenes" 
dvs. betingingsteknikkens .2 Eller om man vil: en følelse,
en "tankemessig vane",e.l.er for adferdsteorien bare partikulær 
den er en tilstand, disposisjon, ja vane, i den partikulære 
organismen. Og som sådan kan den være funksjonell eller ikke, 
uønsket eller ønsket, tilpasset eller utilpasset. Det den ikke 
kan ha er generalitet, en gyldighetspretensjon (slik adferds-

1 For psykoanalysens vedkommende gjelder det stikk motsatte. 
Tross all objektivering tenkes selv det nevrotiske symptom på 
subjektsiden, dvs. som ”Teil intentionaler Zusammenhange” 
(Habermas, op.cit s. 268), som språklig formidlet forstyrrelse, 
ja som oppstått i og i kraft av den språklig-inter subjektive 
kommunikasjon mellom verdens subjekter, som uttrykk for denne 
kommunikasjonssammmenhengs ufullkommenhet.

2 Man kunne si, at det adferdsteorien gjør er å aboluttere 
,rvåpnenes kritikk11 (til og med 11kritikkens våpen”, altså innsikt 
og argument;reduseres til resultater av betinging). Men dermea 
forsvinner det materialistiske poenget ved våpnenes kritikk son 
et nødtvunget svar på menneskelig tingliggjortheti
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terapeutenes egne tankemessige vaner har det), den kan ikke ut
trykke en mening om verden som står til diskusjon blant subjek
tene for denne verden. Som partikulær uten saklig relasjon til 
verden kan den spesielt ikke uttrykke en kritikk av verden. I 
den grad der er konflikt mellom dette partikulære og den mas
sive omgivende virkelighet må det gjelde som mistilpasset og 
selv utsettes for våpnene, dvs. terapiens kritikk. (I prin
sippet kunne også omgivelsene gjelde som mistilpasset, men de 
kommer jo ikke til terapi). Kort sagt, ved å frata våre hold
ninger deres saklige forhold til verden har adferdsterapien 
dømt seg selv til å opptre absolutt usaklig vis a vis dem. En 
emosjonell eller kognitiv vane er ikke lenger å forstå som en 
form for stillingtaken til verden (som gjerne kan være forvridd 
eller forvansket), men simpelthen som et objekt som er seg selv 
nok, som et funksjonelt utstyr, eller som en mer eller mindre 
plagsom byll.

På denne måten faller adferdsterapien også vakkert inn i det 
gjengse kvasiprogressive snakk om at man må få gjort noe med 
den økende følelsen av fremmedgjøring og avmakt blant folk.
Man ønsker å gripe inn mot-følelsen (det er jo også den som er 
ubehagelig1.) og overser dens saklige pretensjon, det den sier 
om fremmedgjøringen og avmakten selv. For ikke å snakke om hvor 
godt adferdsteknologiens prinsipper passer til en situasjon der 
de herskende ikke ønsker å ta diskusjonen opp med selv artiku
lerte kritiske posisjoner, men foretrekker å betrakte dem som 
"syke” tankemessige vaner, som kreftsvulster i et ellers sunt 
samfunnslegeme. Man lar da smittesprederne innfange av poli
tiet og behandler dem med aversjonsterapi 1 på politistasjoner, 
i fengsler og sinnsykehus.

1 Aversjonsterapi er "anvendelsen av prinsippet for gjensidig 
hemming3 i avhetingingen av motoriske eller tankemessige vaner. 
Bruksområdet blir derfor hovedsakelig tvangstankertvang shand- 
linger, fetisjer og trang til å være i besittelse av inadekvate 
objekter... Aversjonsterccpien består hovedsakelig i å møte en 
uønsket reaksjon med en sterk mot-stimulering - mest vanlig er 
det å bruke elektrisk støt. " ( Wolpe s. 161. ) Wolpe kan også for
telle at det nå (1969) "finnes transportabelt sjokkutstyr i 
handelen. " (s. 168).
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(2) Adferdsteorien er ikke særlig interessert i personers konti
nuitet og treghet, den befatter seg ikke med pasientenes his
torie , eller gir den ikke noen systematisk plass slik psyko
analysen gjør.1 Adferdsteorien understreker snarere plastisi-
teten enn rigiditeten i menneskene og de store muligheter for 
stadig omlæring og avlæring. Forsåvidt er den adekvat for et 
samfunn hvor elastisitet og life-long-learning er viktig for å 
kunne tilpasse seg til de stadige endringer innenfor produk
sjonssfæren og alt som følger av det.

En persons historie er et mangfold, en mer eller mindre sprang- 
vis endring av holdninger, meninger og vaner. Hva er enheten 
i dette mangfoldet, ut over selve organismen som fysisk ob
jekt? (Vi holder her utenfor det identitetsproblem som dette 
objektet igjen reiser og som er det samme som det en stein gir 
opphav tils denne steinen har en historie, den har forandret 
seg i løpet av de siste 50 år, hvori består dens identitet med 
seg selv i denne forandringen?) Jeg vil påstå at det adferds- 
teoretiske begrepsapparat, ikke minst ved den lærings teoretiske 
nivellering av begrepet om læring ved innsikt, i motsetning til 
psykoanalysens apparat ikke er i stand til å gi et skikkelig 
svar på dette spørsmålet. For psykoanalysen, som tar vare på 
personen som noe som har et saklig forhold til verden (til 
intensjonale objekter) og som skiller mellom læring ved beting
ing og læring ved innsikt, er kontinuiteten (ut over organis
men) representert ved jeg-et; det som inngår på en ansvarlig 
måte i argumentasjon og kommunikativ handling med andre, som 
bærer forpliktelser, som er til å stole på (og som under byr
den av disse forpliktelser kan vikle seg inn i nevrose).2 
Men hva er her adferdsteoriens enhet i mangfold?

For adferdsteorien er en persons meninger og holdninger, mer 
eller mindre funksjonelle disposisjoner som kan komme og gå, 
selv om det naturligvis i kroppen selv ligger en betydelig treg
het. Og vaner som tidligere var funksjonelle kan naturligvis 
bli inadekvate i en endret situasjon. Det gjelder såvel "kog
nitive" som emosjonelle vaner. Og hva kan adferdsterapien da 
anbefale annet enn omskolering, at de gamle og ubrukbare, ja

1 Skjønt allerede Karen Horneys nrevidérte psykoanalyse" rep
resenterer en tendens til manglende interesse for pasientens 
fortid. Og Adomo slår alarm allerede her. Se artikkelen 
nDie revidierte Psychoanalyse", Sociologica II, s. 94 ff, sær
lig s. 106.
2 Nevrosen da tenkt som selv amputasjon, som oppgivelse av en 
autonom bearbeidelse av konflikten mellom behovene, den kon
krete legitimitet og dennes illegitimitet igjen.
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dysfunksjonelle, vaner, ferdigheter og holdninger byttes ut med 
nye og funksjonelle? Et bilde av personens kontinuitet som et 
kar, hvis innhold av vaner og holdninger kan skiftes ut etter 
behov, ligger så å si allerede i reduksjonen av læring til 
læring ved betinging. "I tilfeller hvor feilaktig indoktriner
ing har forekommet, er det nødvendig å få fjernet misoppfat- 
ninger og lære pasienten opp på nytt”, skriver Wolpe (apropos 
frigide hvis holdning skyldes tidligere skremsler mot seksu
elle forhold). Men hva er misoppfatninger for adferdsterapien? 
Sålenge det lærte er lært ved betinging er jo enhver oppfatning 
partikulær og kan bare vurderes som funksjonell eller ikke 
relativt til bestemte livs-situasjoner. (Og for ungpiken var 
kanskje den seksuelle tilbakeholdenhet funksjonell.) Man er, 
som Wolpe selv eksplisitt uttrykker det, i alle fall indoktri
nert, og hvorvidt denne indoktrinerthet er feilaktig eller ade
kvat kan bare situasjonen avgjøre. I treningsleirene før av
reisen til Vietnam lærer de amerikanske soldatene visse kogni
tive, emosjonelle og motoriske vaner. Er de feilaktig indok
trinert? Det avhenger selvfølgelig av om de er i felten eller 
om de er hjemme igjen, hvor deres ferdigheter og holdninger 
ikke lenger på samme måte er funksjonelle. I hvertfall er det 
et rimelig adferdsterapeutisk prosjekt å ta seg av de ulykke
lige vintersoldatene etter hjemkomsten og omindoktrinere dem, 
ombetinge dem og lære dem opp på nytt så de kan bli lykkelige 
og funksjonelle igjen. Det forutsetter bare at man virkelig 
holder seg til læring ved betinging og går utenom innsikt.

For å gjøre klar sammenhengen mellom jeg-et og læring ved inn
sikt er det nødvendig å komme inn på kontradiksjonsprinsippet, 
som sier at noe ikke både kan være og ikke være på samme tid 
og i samme henseende. (Aristoteles). Dette prinsipp kan også 
tolkes som et transcendentalpragmatisk prinsipp: det er ikke 
mulig å påstå en ting og deretter negasjonen (i samme henseende, 
med hensyn på det samme) uten å berøve seg selv gyldighet som 
jeg, som argumenterende og enhetlig person. Men to» personer 
kan selvfølgelig godt motsi hverandre uten at noen av dem av 
den grunn opphører å gjelde som personer. Det som ikke går an, 
er at ett Jeg motsier seg selv. (Man kunne tenke seg, i en 
situasjon hvor en person tilsynelatende motsier seg selv, å si 
at kanskje foreligger det ikke egentlig noen selvmotsigelse, i 
virkeligheten er det to personer som taler gjennom den samme 
kroppen. Men hvordan skal man da kunne identifisere de to per
sonene? Å dele utsagnene i to grupper A og B som begge er inn
byrdes konsistente og så identifisere den ene personen som ,!den 
som sier A" og den andre som "den som sier B", ville vare tau
tologisk. Det ville svare til å postulere en ny person for hver 
motsigelse og å la personer falle sammen med utsagn: en person 
= et sett konsistente utsagn). Som transcendentalpragmatisk
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a priori er altså kontradiksjonsprinsippet et prinsipp som går 
på en persons enhet eller integritet.

Viktig er nå modifikasjonen av prinsippet, at det går an å mot
si seg selv likevel, uten å stryke seg ut som fornuftsvesen 
eller deltaker i den alminnelige kommunikasjonssammenheng, nem
lig i den forstand at man kommer på bedre tanker, at man vinner 
større innsikt og ut ifra denne må motsi seg selv fra tidligere 
Men da rommer den nye holdning også argumentene mot den tid
ligere, som på sin side kanskje er tatt vare på med en begrens
ning i gyldighet. Eller man kan si at omlæringen og overvinn
elsen av tidligere meninger og holdninger er skjedd argumenta
tive gjennom innsikt, i form av en "Auseinandersetzung" med 
ens tidligere jeg. Da er der ikke lenger simpelthen to posi
sjoner som motsier hverandre og hvor den ene gjelder fremfor 
den andre ved å være kronologisk den seneste, snarere inne
holder da den siste posisjonen den første, som negert. Den sen
este posisjonen rommer den bestemte negasjonen av den første. 
Nettopp slik, og bare slik, kan man innta forskjellige posi
sjoner uten å gjøre vold mot det konsistens- eller integritets- 
krav som det pragmatiske kontradiksjonsprinsippet hevder.

Vi har vel alle en fornemmelse av hvor demoraliserende (og 
desintegrerende) det er å komme i en situasjon hvor man av til- 
pasningsgrunner tvinges til å gi avkall på gamle idealer eller 
posisjoner uten egentlig å kunne argumentere for at man tok 
feil. Man er bare nødt til å gå på akkord med sin mening. Man 
må bøye seg og lære inn de nye funksjonelle holdninger. Slikt 
er naturligvis forkrøplende, enten det nå skjer ved at man 
argumentløst tvinges til å forlate det men egentlig står for, 
eller ved at kravet til legitimitet skrumper inn. Da slutter 
man kanskje etterhvert å stå for noe som helst, utvikler en 
konformistisk frustrasjon og hat mot dem som ennå ikke har lært 
men holder ryggen rett. (Psykoanalysen kan nok si en del om 
dette1). Eller resultatet blir kanskje en alminnelig like
gyldighet og forvirring, tilbaketrekning til privatsfæren fra 
det offentlige rom hvor legitimasjoner står til debatt. De- 
moraliserthet i denne forstand representerer heller ikke noen 
motstand mot moralisering. Tvert imot er subjektet i en slik 
tilstand labilt og lar seg lett mobilisere.

Vi kan vel også si at den her antydete desintegrering av per-

1 Anna Freuds begrep om "identifikasjon med angriperen" er her 
relevant.
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sonen er prinsippet bak den såkalte hjernevask.1 Her dreier 
det seg nettopp om under ytre, dvs. usaklig, tvang å måtte opp
gi seg selv og lære inn nye holdninger. Man blir fratatt sin 
kontinuitet, brukket opp, gjort til en passiv mottaker for nye 
emosjonelle og/eller tankemessige vaner. Resultatet av en vel
lykket hjernevask vil nettopp være en svekkelse av den person
lige identitet, altså jeg-svakhet.

Såvidt jeg kan se, mangler adferdsterapien en skikkelig teore
tisk (og tildels også praktisk1.) avgrensning vis a vis hjerne
vask. Å doktrinere uheldige emosjonelle og tankemessige vaner 
inn eller ut, eventuelt ved hjelp av elektriske støt, kan 
kanskje ofte være en hjernevask til det bedre, kanskje det til 
og med kan fjerne nevroser; men er det ikke like fullt hjerne
vask? (Sml. Wolpes anelser om en mer fullkommen adferdsterapi: 
"En gang vil man kanskje ha midler til å få folk til å like 
ting de ikke liker, men vi har dem ikke for hånden nå." (s.77)) 
Det alarmerende-er at adferdsteorien, i og med at den mangler 
et skikkelig begrep om jeg-et, definerer ut det avgjørende 
spørsmål: hvordan unngå å slå barnet ut med badevannet, dvs. 
ta knekken på nevrosen, men samtidig også på jeg-et?

(3) Satt på spissen - for illustrasjonens skyld - kunne vi 
antyde et slags inverst forhold mellom psykoanalyse og adferds- 
terapi. Der psykoanalysen oppfatter en patologisk tilstand som 
uttrykk for et brudd i det bevisste jegs forbindelse med sin 
kropp og sin fortid, og søker å gjenopprette kontinuiteten ved 
en utvidelse av bevisstheten, ved reintegrering av kroppen
og gjenerindring av fortiden ("Aufarbeitung der Vergangenheit"); 
der går adferdsterapien utenom jeg-et og føyer et nytt brudd 
til det gamle: personen skal "læres opp på nytt". (Glem for

1 Jeg ser her bort fra begrepets historiske opprinnelse og 
anvendelse (for en stor del): hjernevasket er den som i fangen
skap hos nord-koreanere^ Tupamaros e.l. begynner å tvile på 
den frie verdens fortreffelighet. - Egentlig er det ut ifra
sin definisjon et godt begrep som på mange måter betegner det 
modernes upolitiserte og etterhvert historieløse menneskets sit
uasjon: den uavlatelige tilpasning til stadige og uoverskuelige 
forandringer (som er nødvendige forat samfunnet ikke virkelig 
skal forandre seg)s den er hjemevaskende. Allerede kunsten å 
følge motene er god trening i autohjernevask. I forlengelsen 
av denne tendens ligger'das Schreokbild einer Mensehheit ohne 
Erinnerung". (Adornos Sooiologica II> s.234).
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tiden, bli et nytt menneske!) Gjelder for adferdsteorien en 
person som et mangfold av vaner, og indre og ytre konflikter 
som løsbare gjennom en forandring av disse vaner (ombetinging), 
så gjelder for psykoanalysen personen som et jeg, som en iden
titet i mangfold, og konflikter tenkes mestret gjennom en styr
king av jeg-et, ved at det blir istand til å bære flere kon
flikter, integrere flere negasjoner, ved at personen blir seg 
selv og sin situasjon voksen.1 Denne forskjell mellom psyko
analyse og adferdsterapi er naturligvis også relevant for 
konstellasjonen individ/samfunn. Ved å overse jeg-et som for
midlende instans gjør adferdsterapien egentlig det samfunns
messig herskende almene til den identitet som formidler mang
foldet av personers vaner og adferd.Psykoanalysen derimot har 
med sitt begrep om jeg-et som formidler mellom samfunnet og de 
individuelle impulser også begrepet om en kritisk instans, 
en Mmot-identitet" i forhold til den samfunnsmessige struktur 
som enhet i mangfold - en mot-identitet det gjelder å styrke.
Å svekke den ville være å la samfunnet selv som "overbevisst" 
totalsammenheng kontrollere sitt biologiske substrat hinsides 
kritikk.

Et inverst forhold mellom adferdsmodifikasjon og psykoanalyse 
gjelder også i "kronologisk” forstand. Den tradisjonelle auto
ritære barne-oppdragelse kan man forstå som en form for adferds
terapi (eller rettere sagt adferdsmodifikasjon): positiv for
sterkning av ønsket adferd, negativ forsterkning av uønsket. 
Sukkertøy og vennlighet for ønsket adferd, juling e.l. mot 
sosialt avvikende adferd. Og man kan vel si at psykoanalytisk 
teori og terapi bl.a. stilte seg som oppgave å begripe og å 
reparere virkningene av denne oppdragelsesform. Ihvertfall 
inspirerte psykoanalysen selv til en barneoppdragelse som nett
opp ikke forstår barnet som et objekt som er å forme ved hjelp 
av passende doser positive og negative stimuli, en oppdragelse 
som spesielt ikke forutsetter at uakseptabel adferd er å fjerne 
ved negative forsterkere, men som istedet legger vekt på å hen
vende seg til barnets jeg eller fornuft, til dets frihet i den 
grad det er mulig, for derved også å styrke den. Og å hen
vende seg til barnets jeg (i motsetning til å bearbeide dets 
kropp med stimuli), det er å forsøke å forklare det hvorfor 
man ikke må gjøre slik og slik, hvorfor den og den adferd er 
uakseptabel.

Situasjonen er ganske visst kompleks. Ved siden av å være en 
autoritær oppdragelse som bokstavelig talt slo fast hvordan

1 Forsåvidt har analysen en umulig oppgave - ihvertfall innen
for ramnen av psykologi.
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ting skulle være, istedet for å diskutere det og forklare det, 
hadde tradisjonell barneoppdragelse likevel noe å gi jeg-et.
I en viss forstand var den nemlig utpreget "juridisk" orientert. 
Den var autoritær i den forstand at den banket inn den positive 
rett, men likevel jeg-orientert forsåvidt som den satset hardt 
på begreper som skyld, anger, ansvar, soning, forbrytelse og 
straff. På en måte kan man si at dens feil ikke egentlig be
stod i å betrakte barnet som et dyr som skulle dresseres, men 
i å betrakte barnet som allerede voksent. Det hadde værsågod 
å stå til ansvar også der det umulig kunne gjøre det. (Ihvert- 
fall holdt denne oppdragelsesform skillet klart mellom det at 
visse handlinger har bestemte konsekvenser, og det at oppdrag
eren lar visse handlinger få Visse konsekvenser. Man vedsto seg 
sin rolle som oppdrager og de normer som man - autoritært - vil
le overføre til barnet.)
Psykoanalysens forhold til den autoritære oppdragelse kan sies 
å være at den anbefaler forklaring, appell til jeg-et, fremfor 
en innprenting av normene som henvender seg direkte til kroppen, 
dvs. en innprentning som består av positiv og negativ forsterk
ning. (En slik adferdsteknologisk innprenting som går utenom, 
eller ikke har noe begrep om, den andres (barnets) jeg og opp- 
dragerens og den oppdrattes gjensidige anerkjennelse av normer, 
den kan forøvrig vanskelig tenkes som innprenting av normer.
Den må snarere gjelde som innprenting av reaksjonsmønstre.
Slik sett degenererer for adferdsteorien overjeget fullstendig 
til vane.) Samtidig viser psykoanalysen - mot Kant kunne man 
si - til naturmomentet i jeg-et og til umuligheten av å bli 
kvitt det. Den reiser tvil nettopp om autonomien til et jeg 
som gjør sin natur til noe absolutt tilfeldig som ikke griper 
inn i dets logiske klarhet.

Adferdsteknologien på sin side får etter min mening med seg det 
verste av den autoritære oppdragelsen samtidig som den gir slipp 
på det beste. Den er autoritær. Men samtidig gir den slipp 
på begrepet om autoritet som noe som i prinsippet skulle kunne 
anerkjennes. For adferdsterapien er oppdragelse, terapi mm. 
rett og slett modifikasjon av adferd, altså dressur. Den er 
altså absolutt autoritær (og i den forstand ikke lenger auto
ritær): Den opererer ikke med noe skille mellom det å lære noe
ved å forstå det og anerkjenne det med sitt jeg, og det å bli
dressert til noe; den har ikke lenger noe skille mellom innsikt
og indoktrinering. Den har ikke noe begrep om "jeg" og dermed 
heller ikke om normer, om bevisst å følge en regel, henholdsvis 
med hensikt å bryte en regel eller norm. Den kan ikke lenger 
skille mellom på den ene siden gjensidig handling innenfor et 
rom av eksplisitt eller implisitt anerkjente normer som leverer 
kriterier for bedømmelsen av handlingene, normer som er prin
sipielt diskuterbare og reviderbare for dem de gjelder for; og
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på den andre siden gjensidig forsterkning og kontroll i en vek
selvirkning* Adferdsteorien er i denne forstand fullstendig 
solipsistisk. Alt er absolutt autoritært, for ingenting frem
står med pretensjon om å gjelde, dvs. som noe alment som for
langer - og er henvist til - almen anerkjennelse. Alt er par
tikulær t, det er bare snakk om forskjellige former for stimu
lering som virker via organismens kausale bindinger. Som ad- 
ferdsmodifikator skjalter man rett og slett ut, som Habermas 
sier, "den gammeldagse omveien over internaliserte, men reflek- 
sjonstilgjengelige normer.11 1

|4) Begrepet om det å følge normer eller lover, om den ansvar
lige person, om det jeg som er ansvarlig overfor andre via av
taler, løfter, regler, normer eller lover av eksplisitt og im
plisitt karakter; disse begrepene har for adferdsteorien ingen 
teoretisk status, eller betegner ikke noe utover hva som kan 
reduseres til den betingete organismen som reagerer slik den er 
betinget til.2 Dette har visse konsekvenser for oppfatningen 
av bl.a. kriminalitet som jeg helt til slutt vil knytte noen 
bemerkninger til.

En konsekvens av adferdsteoriens begrep om personen er at man 
ikke bør snakke om straff i rettspleien, man bør heller snakke 
om behandling. Kriminell adferd er som annen uønsket adferd å 
betrakte som gjenstand for modifikasjon ved hjelp av adferds- 
teoretiske teknikker. (Sml. Wolpe s. 178: ,!Schwitzgebel og 
Kolb behandlet 40 ungdomskriminelle ved hjelp av instrumentelle 
forsterkningsmetoder... Burchard og Tyler produserte markert 
senkning i destruktiv og ukontrollert adferd hos en 13-årig 
kriminell gutt...” (understr.A.0.) Sml. behandlingen av Alex i 
"A clockwork orange".) 3
1 I "Teknikk og vitenskap som "ideologi"f apropos Herman Kahns 
teknokratiske fantasier.

2 Derfor er det heller ikke bare å bringe inn noe psykologisk 
sett uvedkommendey noe bare juridisk (eller moralsk) relevant 3 
når man i debatten om tilfellet Gro har gått inn på hennes 
rettigheter som juridisk person. Det er også å bringe inn be
grepet om den mer eller mindre autonome og ansvarlige persony 
som er en viktig teoretisk-psykologisk kategoriy kanskje den 
avgjørende i striden mellom adf erds terapi og psykoanalyse.

3 Denne tendensen til å ville snakke om behandling i stedet 
for straff er forøvrig ikke begrenset til adferdsteoretikerey 
men kan påtreffes også hos f .eks. KROM.
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Men gjør man begrepet om straff funksjonsløst, så gjør man også 
begrepet om normer og om autonomi funksjonsløst. Og det er be
tenkelig i en situasjon hvor den objektive utviklingen selv gjør 
slike begreper gammeldagse. En annen ting- som den konserva
tive kritikk av progressive fangebehandlere gjerne overser - 
er den positive rettens egen illegitimitet og abstrakthet.1 
Samfunnets sanksjoner rammer nettopp dem som allerede er ofre 
for dets urett eller vold. Hvem sitter i fengslene? I USA er 
det negrene. Generelt havner vel ofrene for barnemishandling 
der etterhvert o.s.v. Et slikt perspektiv maner blant annet 
til human fangebehandling, skjønt ikke ved at man å la adferds- 
teoretikerne lar begrepet om rettferdighet fare.

Det ligger i det adferdsteoretiske perspektiv at begrepet om 
straff, som viser til den autonome person og gjensidig aner- 
kjenning av normer, bør erstattes med begrepet om behandling. 
Kriminalitet kan behandles. Men til gjengjeld dukker begrepet 
om straff opp igjen i adferdsterapien som begrep for negativ
forsterkning*. Slik sammenfatter Wolpe Azrin og Holtz1 retnings
linjer "fra utallige eksperimentelle arbeider": "1. Situa
sjonen skal arrangeres slik at pasienten ikke kan unngå den 
ubehagelige (straffende) stimuleringen. 2. Den straffende 
stimuleringen skal være så høy som mulig: ideelt skal hver 
reaksjon i uønsket retning føre til straff. 4. Pasienten skal 
få straffestimulering umiddelbart etter reaksjon. 5. Straffe- 
stimuleringen skal ikke introduseres gradvis, men ved maksimal 
intensitet med en gang..." (Wolpe s. 173. Understr.A.Ø.)

Normalt ville man vel si at det ikke hører hjemme å snakke om 
straff medmindre det også er spørsmål om at en person har gjort 
noe galt, dvs. forbrudt seg mot normer eller lover. Normalt 
snakker vi om straff i sammenheng med rettferdighet og urett
ferdighet. Vi snakker om "å ha begått urett og bli straffet 
med rette", "å ha begått urett og urettmessig unnslippe straff", 
"å ha handlet rett, men urettmessig få straff" o.s.v. Og vi 
mener at straffen skal stå i forhold til forbrytelsen eller 
forseelsen. Alt dette forsvinner selvfølgelig ut av bildet 
ved den adferdsteoretiske bruk av begrepet, en bruk hvor straf- 
fens rettmessighet ikke er annet enn dens effektivitet: 
straffen er korrekt anvendt dersom den fører til den ønskede 
adferdsmodifikasjon. Man kan her tenke nominalistisk og si at 
det bare er et spørsmål om ord, at adferdsterapien for den- saks 
skyld kunne valgt et annet ord enn "straff". Men situasjonen 
er neppe så enkel. For adferdsteorien mangler jo i en viss 
forstand nettopp de begreper om jeg, autonomi, gjensidighet

1 Vårt samfunn er ikke positivt den "sedelige totalitet" som 
Hegel snakket om.
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(forpliktelser, normer) som kan komme det juridiske perspektiv 
i mø te. 1

Ihvertfall virker denne ordbruken forkludrende, og fullkomment 
forkludrende når man lar begrepet om straff, etter at det som 
del av et behandlingsbegrep er fratatt sine juridiske konno
tasjoner, vende tilbake til den sfære hvor det er tale om strafl 
av forseelser og forbrytelser. Det viser seg at adferdsteore
tiker ne til sist likevel vil snakke om straff av kriminell ad
ferd. Da lyder det f.eks. slik: "Man vil ... forvente at 
straff av kriminell adferd vil være mer effektiv dersom man sam
tidig belønner ikke-kriminell adferd som fører til de samme for
deler som den kriminelle adferden gjorde." (Se Wolpe s.174).
Den aktuelle samfunnstilstand, hvor instrumentell og strategisk 
effektivitet reelt absolutteres, har her tydeligvis et fast 
grep om tanken, istedet for omvendt. Jeg husker et TV-program 
fra noen år tilbake, en reportasje fra en amerikansk forbed- 
ringsanstalt for gutter. Journalisten la fram eksempler på 
hvordan guttene ble straffet for forskjellige forseelser, eks
empler som viste en grotesk urettferdighet. Vi fikk også se 
samtaler hvor journalisten forsøkte å påpeke dette overfor 
bestyreren - som overhodet ikke så poengetT. Straff var for ham 
noe som tok sikte på "modification of behaviour" og som måtte 
beregnes vitenskapelig ut ifra adferdsteoretiske prinsipper. 
Straffens rettferdiggjørelse var dens funksjonalitet.

mmmmmmmmmm
Det kan synes som om jeg har gjort meg til talsmann for sterkt 
"konservative" synspunkter ved den vekt jeg har lagt på begreper 
som frihet, ansvar, forbrytelse og straff. Dette begrepsarsenal 
tilhører, vil man kanskje si, den autoritært-borgerlige epoke 
som ikke minst psykoanalysen direkte og indirekte har kritisert 
så sterkt. Imidlertid, jeg Ønsker ikke å gå mot det psykoana
lysen har ydet her. Tvert imot. Når mine argumenter mot ad- 
ferdsteorien har fått en viss kantiansk aksentuering så er det 
snarere for igjen å streke tydelig opp grunnbegrepene i den 
diskusjon psykoanalysen har ført med, la oss si Kant; en disku
sjon som adferdsteorien nå truer med å avvikle eller gjøre 
uaktuell.

1 Og derfor ser man heller ikke den avgrunnsdype forskjell 
mellom en situasjon hvor pasient og terccpeut blir enige om be
handlingsform og -metode (hva slaps J,straffn som skal anvendes 
f. eks.) og den situasjon at en innsatt blir behandlet. Se 
ovenfor s. 55
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Skjønt det er jo ikke adferdsteorien som avvikler. Snarere er 
den her i fullstendig samsvar med det som er; den føyer seg 
fullkomment inn i senkapitalismen som overvinnelse av den borg
erlige epoke og de borgerlige idealer. Utviklingen av kapital
ismen som produksjons- og samfunnsforhold og utviklingen av den 
borgerlige frihets- og naturrettsfilosofi gikk hånd i hånd,ja de 
var,kunne man si,to sider av samme sak (forsåvidt som kapital
ismen nettopp ble tenkt som den fornuftige samfunnsorden).
Derfor var det tidligkapitalistiske samfunn også i en bestemt 
forstand tilgjengelig for ideologikritikk. Idag har dette for
hold forskjøvet seg. Senkapitalismen kan ikke på samme måte 
som den tidligere gjøre seg nytte av ideer om frihet og gjen
sidighet til sin rettferdiggjørelse; snarere søker den sin 
legitimasjon i avviklingen av begrepet om rettferdiggjørelse. 
Samfunnet gjelder således ikke lenger som en mulig fornuftig 
orden, et samfunn av frie subjekter, men som gjenstand for sos- 
ialteknologi eller "styring”. Til denne "avideologiserte" til
stand hvor både borgerligheten og ideologikritikken av den 
fremstår som foreldet, passer adferdsteorien som hånd i hanske: 
som produktiv- og kontrollkraft, og som tanke om et fullkomment 
samfunn, det fullkomment kontrollerte samfunn.
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Arnulf Kolstad:

Psykologi og marxisme

1. Marxismens plass i psykologiens historie
Ingen av dem som i autoriserte framstillinger av psykologiens 
historie tillegges æren av å ha grunnlagt psykologien som selv
stendig delvitenskap rundt århundreskiftet, var inspirert av 
marxistisk vitenskap. Den etablerte psykologiens stamfedre: 
Fechner, Wundt, Ebbinghaus, Watson, for å nevne noen, hadde 
ikke ambisjoner i retning av å forklare menneskenes psykiske 
utvikling og tilstand innenfor rammene av en marxistisk viten- 
skapsforståelse. Som Bruder1 viser, var opprinnelsen til det 
som senere har fått rang av psykologisk vitenskap, karakteri
sert ved kopiering av naturvitenskapenes metoder, først og 
fremst det kontrollerte eksperiment. Den offisielle psykologi
ens senere historie er også mistenkelig fri for marxistisk inn
flytelse, og dette skyldes ikke bare at disiplinen faktisk er 
uten marxistiske tradisjoner, men det henger også sammen med 
det generelle forhold ved all historieskrivning: at bare den 
forskningsvirksomheten som har understøttet den eksisterende 
produksjonsmåten har fått rang av vitenskap. Den kritiske eller 
undergravende vitenskap er forvist som dogmatisme eller stemp
let som kuriositeter. Men det har tross alt eksistert marxist
isk orientert psykologi tidlig i dette århundre; ett eksempel 
er Georges Politzer’s "konkrete psykologi",2 psykologien i Sov
jet er et annet. I begynnelsen av 20-årene utarbeidet Blcynskij 
og Kornilov en psykologi på marxistisk'grunnlag,3 og Freudo- 
marxistene var virksomme i 30-årene.

Sigmund Freud hadde ingen affinitet til marxismen da han i 1890- 
årene penslet ut hovedtrekkene i psykoanalysen. Allikevel har 
den psykologiske retningen han dermed grunnla vært utgangspunkt
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for de fleste av dem som i anglosaksiske land senere har knyt
tet den spesielle vitenskapen om menneskets psyke an til marx
ismen. De første forsøkene på en slik syntese kan føres tilbake 
til Ernst Block og 1909.4 Senere har de marxistisk orienterte 
’psykologene1 i USA og Vest-Europa holdt fast ved psykoanalysen 
som marxismens psykologi. Wilhelm Reich og Otto Fenichel er 
best kjent fra 30-årenes Tyskland, Lorenzer, Lacan og Schneider 
er aktuelle navn idag. Som Schneider skriver,5 så ble diskusjon 
en om marxismen og psykoanalysen nedkjølt under stalinismen i 
øst og nasjonalsosialismens diktatur i vest, og gjenoppsto førs 
med klassekampbevegelsene i slutten av 60-årene. Men diskusjone 
ble igjen avblåst i de unge sekteriske venstristiske mini-parti 
ene som spredte seg i Vest-Europa fra begynnelsen av 70-årene. 
Også psykologer som sokner til den norske varianten av disse 
gruppene: Arbeidernes Kommunistparti (AKP m-1), har fordømt psy 
koanalysen og søkt tilflukt i en enkel atferdisme.6 Noen teoret 
isk begrunnelse for denne posisjonen, dvs. hvorfor psykoanalys
en er uforenlig med marxismen og hva som gjør atferdismen til 
den eneste psykologien som kan forenes med marxismen foreligger 
ikke, det er atferdismens praktisistiske karakter som virker 
tiltrekkende - den er "brukande og effektiv11.7

Forsøket på å forene marxismen og en atferdistisk psykologi har 
lange tradisjoner i Sovjet. Det som idag kalles sovjetpsykologi 
kan forstås som en variant av atferdismen, brolagt med marxist
iske sitater^og allmenne, prinsipper fra nden dialektiske og his 
oriske materialisme”. Det var særlig under Stalintiden at denne 
varianten av psykomarxismen hadde framgang - like etter revolu
sjonen var psykoanalysen relativt godt representert. "I Sov
jetunionen ble visstnok alle de viktigste arbeidene til Freud 
oversatt inntil 1927. Men etterhvert som revolusjonen stivnet i 
byråkratisme, ble psykoanalysen fordrevet fra den offentlige be 
vissthet."8

Lenins kjennskap til Freud synes å ha vært både tilfeldig og 
dilletantisk, noe som framgår av samtalen med Clara Zetkin.9 
Lenins avvisning av Freudianismen som f,en borgerlig grille" må 
imidlertid forstås ut fra hans posisjon som politisk strateg i 
en revolusjonær situasjon. Som Schneider skriver målte han verc 
ien av vitenskapelige teorier etter deres praktiske brukbarhet 
i den aktuelle klassekampen, og ut fra et slikt perspektiv får 
også motstanden mot freudianismen under Stalin-tiden sine gode, 
historisk legitime grunner.

Historisk har altså den ytre sammenbindingen mellom marxisme o£ 
psykologi vært forsøkt på to forskjellige måter:
1. Gjennom foreningen av psykoanalysen og marxismen (freudo- 

marxismen).
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2. Ved utformingen av Sovjetpsykologien (og aktuelle vestlige, 
atferdistiske varianter av denne).

Disse hovedretningene er fremstilt særskilt senere i dette num
meret. Her skal jeg fortsette med den prinsipielle diskusjonen 
om forholdet mellom marxisme og psykologi.

2. Marxisme og psykologi - hva forener, hva skiller?
9

Marxisme og psykologi er ikke to likeverdige disipliner med hver 
sin gjenstand. De kan ikke integreres eller gå over i hverandre 
slik f.eks. geologien og mineralogien kan. Derfor vil en ytre, 
mekanisk sammenføyning av de to momentene ikke lykkes. Psykologi 
og marxisme representerer vitenskapelighet på to forskjellige 
nivåer. "Det dreier seg om forholdet mellom en enkeltvitenskap 
(psykologien) og en helhetlig allmenn oppfatning av menneske, 
natur og samfunn."10 Marxismen er en forståelsesform med et indre 
forhold mellom en vitenskapelig metode og en teori om bevegelses- 
lovene til det kapitalistiske samfunn. Delvitenskapen psykologi 
må underkastes denne forståelsesformen for å bli marxistisk. 
Marxismen gir ikke umiddelbart eller direkte svar på det psyko
logiske forskningsobjektets problem, men den gir horisonten som 
det konkrete forskningsarbeidet kan bedrives under. Psykologien 
må på den marxistiske forståelsesformens grunn kritisk tilegne 
seg det kunnskapsmaterialet som har framkommet innenfor den psy
kologiske deldisiplin, og utvikle dette videre. Psykologien har 
utvilsomt gjennom empirisk/eksperimentelle undersøkelser av dyr, 
barn og også sinnsyke innsikt i en rekke detaljer, men mangler en 
teoretisk forståelsesramme for sammenfatning av delinnsiktene. 
Dersom psykologien ikke knyttes an til en (materialistisk filoso
fi og en) teori om det menneskelige samfunn, og istedet "leter et
ter menneskenes psykiske hemmelighet der den'ikke finnes, nemlig i 
individene selv (og der alene) vil den forfalle til spekulativ hu
manisme",11 og jeg vil tilføye, til biologisme eller idealisme.

3. Psykologiens forhold til filosofien

Helt siden etableringen av den psykologiske deldisiplinen i slut
ten av'forrige århundre, har'det eksistert"béhov for å proklamere 
psykologien som selvstendig vitenskap, dvs. løsrevet fra det som 
ble kalt "filosofisk spekulasjon". Reaksjonen på psykologiens 
symbiose med filosofien var et progressivt utviklingstrekk, men 
dette skyldes ikke oppgjøret med filosofien som sådan, men fordi 
det var et nødvendig oppgjør med en spesifikk idealistisk eller 
metafysisk filosofisk tradisjon. Den erklærte anti-filosofiske 
psykologien som ble satt i stedet kunne, til tross for påstanden 
om det motsatte, ikke unndra seg filosofiske eller vitenskapsteo-
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retiske forutsetninger. Det som skjedde var at psykologien u- 
problematisk, implisitt og stilltiende ble basert på de forut
setninger som gjelder for den klassiske naturvitenskap. Det 
naturvitenskapelige eksperiment ble opphøyet til kriteriet på 
vitenskapelighet uten at de vitenskapsteoretiske eller filo
sofiske forutsetningene for denne teknikken ble problematisert 
eller diskutert. Vitenskapelighet ble forvekslet med objektiv- 
isme forstått som intersubjektivitet (eller reliabilitet), alt 
annet var subjektivisme, idealisme, spekulasjon, metafysikk, 
overtro og tankespinn. Det progressive oppgjøret med den ideal
istiske filosofi førte ikke til at psykologien fant en viten
skapelig filosofisk horisont, men resultatet ble at den filo
sofiske refleksjon overhodet, den abstrakte tenkning, den tanke- 
messige begrepsutledning ble erklært som uvitenskapelig og ide
alistisk - slått ut i det badevannet som inneholdt den ikke- 
vitenskapelige metafysikk.12

På den annen side er ikke filosofien noe som skapes tilfeldig i 
menneskenes hjerner. Som en del av overbygningen representerer 
-filosofien i siste instans også produksjonsforholdene eller den 
økonomiske basis. Den borgerlige vitenskap og dens implisitte 
filosofiske forutsetninger er et uttrykk for det borgerlige sam
funn selv.

Psykologiens relasjon til en filosofi eller en forståelsesform 
er uunngåelig. Det særmerkte ved en marxistisk fundert psykologi 
er derfor ikke denne psykologiens anknytning til en forståelses- 
form, men særtrekket er denne forståelsesformens særtrekk.

4. Marxismens særtrekk som filosofi og forståelsesform

I marxismen som forståelsesform er en vitenskapelig metode og 
teori om bevegelseslovene til det menneskelige samfunn uløselig 
sammenbundet. Teorien om samfunnsutviklingen er freimkommet gjen
nom å anvende denne spesielle metoden. I teorien om de objektive 
sammenhenger inntar menneskene en sentral plass. Marxismen gir 
ikke bare nøkkelen til forståelsen av menneskenes historiske 
utvikling, men den avslører samtidig menneskenes betydning for 
samfunnsprosessens forløp. Det er i den dialektiske posisjon son 
samtidig objekt og subjekt for samfunnsutviklingen 13 at men
nesket får sin betydning3 - i dette ordets dobbelte forstand. 
nDet menneskelige individ, objektet for determinasjonsprosess- 
sen, er selv et aktivt ledd i den samfunnsmessige sammenheng... 
Marx og Engels arbeidet framfor alt med den indre dialektiske 
sammenheng mellom individ og samfunn..."14

Marxismen er altså karakterisert ved en dialektisk forståelse 
og framstilling av samfunn og mennesker i et historisk perspek
tiv. I tillegg er det en særegen materialistisk filosofi.
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Gjennom Feuerbachtesene 15 tilbakeviste Marx den mekaniske mater
ialismen som i Tyskland utviklet seg som en reaksjon på den Hegel- 
ske idealistiske dialektikk. Også Engels har gjennom sin Naturdia- 
lektikk tendenser i retning av et reduksjonistisk syn på forholdet 
mellom psyke og "materie”, en tendens Lenin har intensifisert i 
Materialisme og empiriokritisme der bevisstheten framstilles som en 
ren refleks av den objektive, materielle ytterverden.16

Men marxismen er noe mer enn en allmenn teori om erkjennelsesbe- 
tingelsene for det menneskelige samfunn og framstillingen av men
neskene og samfunnet i deres historiske utvikling i allmennhet. I 
forordet til l.bind av Kapitalen framgår det at ”... til forskjell 
fra alle økonomer før ham, som snakket om samfunnet i allmennhet, 
snakker Marx bare om ett samfunn, det moderne kapitalistiske sam
funn (og dette som en idealtype) og, sier han, han har undersøkt 
utviklingsforholdene bare i dette og ikke i andre samfunn. Med 
andre ord,i Kapitalen studeres ikke samfunnet, dvs. abstraksjon
en samfunn Mi allmennhet", men dette samfunnet, selve analysetem- 
aet, er ikke en idé (en ideell gjenstand), men en materielt bestemt 
eller virkelig gjenstand".17 De filosofiske og kunnskapsteoretiske 
'arbeidene fra 1840-årene er altså videreført innenfor en marxistisk 
tradisjon til analyse av de lovene som regulerer den kapitalistiske 
produksjon og samfunnsformasjon, iberegnet de menneskene som inngår 
der.

5. Hensikten med en marxistisk fundert psykologi

Hensikten med å utarbeide en psykologi innenfor rammene av den 
marxistiske forståelsesform er å gi en vitenskapelig, dvs. virke- 
lighetsoverensstemmende forklaring av de vesentlige drivkreftene 
for menneskets psykiske utvikling. Dette er viktig av to grunner:

1. For å kunne drive en vellykket terapi her og nå - under 
kapitalismen.

2. For å styrke de subjektive eller bevissthetsmessige beting
elsene for avskaffelse av kapitalismen

De to målsetningene står på ingen måte i strid med hverandre. En 
vellykket terapi kan bare bedrives ut fra en vitenskapelig for
ståelse av menneskets psykiske utvikling. Uten kjennskap til lov- 
messighetene for psykens utvikling og dannelse vil ethvert forsøk 
på å gripe inn i denne dannelsesprosessen være uvitenskapelig og 
tilfeldig. Derfor trengs en teori for drivkreftene bak mennesk
enes psykiske utvikling.

Forakten for teoretisk arbeid og prinsipiell tenkning er ikke 
bare utbredt innenfor nytteorienterte, borgerlige psykologiske
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sosialteknikker, og de terapiformer som hevder sin berettigelse 
yed henvisning til en tilsynelatende umiddelbar brukbarhet, men 
teorifiendtligheten er også tilstede i den vulgærmarxistiske 
praktistiske "tjen-folket"-varianten som enkelte bekjenner seg 
til.18 Denne moderne utgaven av klassisk empirisme er basert på 
troen om at virkeligheten skal kunne forstås og forandres bare 
en nærmer seg problemene med et hjerte sprengfullt av omsorg 
for og vilje til å tjene de utbyttede klasser.

Vitenskapen må forstås som den produktivkraft den er. Den stag
nerer innenfor de eksisterende produksjonsforhold og trenger til 
utvikling dersom samfunnsformasjonen skal kunne sprenges. De 
marxistiske forskernes hovedoppgave må "fremfor alt" være å vid
ereutvikle den psykologiske vitenskapeligheten. Dette betyr som 
sagt ikke at de som idag trenger psykoterapi ikke skal hjelpes, 
tvert imot, systemets ofre skal få hjelp, men denne hjelpen kan 
på lengre sikt bare bli effektiv dersom den er vitenskapelig be
grunnet.

Kapitalismen avskaffes ikke av seg selv, bare de revolusjonære 
klassenes bevisste handling kan makte det. I "Den hellige fami
lie" skriver Marx/Engels: "Historien gjør ingenting, besitter 
ingen uhyre rikdom, "kjemper ingen kamper". Det er langt mer 
mennesket, det virkelige levende menneske som gjør alt dette,
... " (MEW,2,92). Derfor har den marxistisk funderte psykolog
ien en dobbeltoppgave. I tillegg til å forklare utviklingen av 
de psykiske patologier, og å kurere dem, må den gjøre rede for d 
allmenne utviklingsbetingelser for klassebevisstheten, og bidra 
til å styrke den. Forståelsen av menneskets psykiske utvikling 
og struktur blir nøkkelen til en virkningsfull politisk praksis. 
Dette betyr ikke at kapitalismen lar seg avskaffe bare klasse
bevisstheten og viljen er sterk nok, revolusjonens subjektive 
moment kan bare utnytte en objektiv revolusjonær situasjon. "Vi 
skaper selv vår historie, men først under svært bestemte forut
setninger og betingelser." (Engels, NEW,37,463-64). Massenes be
vissthet er ikke en enkel "refleks" av den økonomiske basis, og 
bevisstheten kan ikke forstås utelukkende med kategorier fra kri 
tikken av den politiske økonomi. Wilhelm Reich tok i Massenpsy- 
ohologie des Fascismus (1933) opp problemet hvorfor nasjonalso
sialistene i Tyskland i 30-årene oppnådde tilslutning også fra 
proletariatet. Til tross for de objektive,sosialøkonomiske 
krisene som kapitalismen gjennomlevde, så uteble den sosialist
iske revolusjon, massene gikk til fascismen. Som Reich påpekte, 
var det et gap mellom tilværelse og bevissthet, tidligere kom
munister ble fascister, store deler av arbeiderklassen handlet 
direkte mot klassens interesser, og Schneider (op.cit.) konklu
derer: "Senest med de fascistiske massebevegelsene i Italia og 
Tyskland revnet den (vulgær)marxistiske gjenspeilingsteoriens
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antatte konvergens mellom væren og bevissthet” (s.52).

For Reich var det en særlig viktig oppgave for psykologien å 
klarlegge massenes følelsesmessige innstilling som samfunns
messige faktorer - og ideologienes tilbakevirkning på den øko
nomiske basis. Det er ingen oppgave for den dialektiske-materi- 
alistiske psykologien å forklare hvorfor den utbyttede streiker, 
men hvorfor streiker ikke flertallet av de utbyttede? Psykolog
ien skal utfylle politøkonomiens fremstilling av betingelsene 
for en sosialistisk revolusjon, og utforske de subjektive fakt
orene i historien, - "psykologiens oppgave består i vitenskape
lig å forklare bevissthetens aktive rolle”.19

6. Metoden til den marxistisk funderte psykologien

I den marxistiske forståelsesform inngår en bestemt forsknings
metode. Den er karakterisert ved at den sanselige virkeligheten 
er utgangspunktet for en tankemessig utledning av de begreper 
og sammenhenger som kan forklare denne virkeligheten, og som 
gjør det fremtredende konkret. Dette betyr at de begrepene 
virkeligheten skal kunne gripes med, de vesentlige trekkene og 
essensielle sammenhengene ikke gis direkte og umiddelbart av de 
fremtredelsesformene virkeligheten uttrykker seg gjennom. For 
psykologien får dette betydning blant annet i samband med for
ståelsen av et psykisk symptom. Symptomet er en fremtredelses- 
form ved psyken som bare kan forklares og forståes etter at 
symptomet er framstilt som noe konkret i dets relasjon til 
psykens allmenne og abstrakte fotalitet.

Forskningsprosessen starter med det empirisk konstaterbare i 
virkeligheten. Dette har Marx/Engels uttrykt i Die deutsche 
Ideologie (1845/46): ”De forutsetningene vi begynner med er 
ikke vilkårlige, ikke dogmer, det er virkelige forutsetninger 
som man bare kan abstrahere fra i fantasien. Det er de virkelige 
individer, deres handlinger og materielle livsbetingelser, både 
de som opprinnelig fantes og de som er skapt. Disse forutsetning
ene er altså konstaterbare på rent empirisk måte."20

Det Marx har betegnet som den teoretiske metoden_, med tankemessig 
reproduksjon av den sosiale virkelighet "er forskjellig fra den 
praktisk-åndelige tilegnelse av verden"21, noe Marx også har ut
trykt i 3.bind av Kapitalen: "... hvis det ikke var forskjell på 
tingenes vesen og deres tilsynekomst ville all vitenskap være 
overflødig"22 . Det er nettopp det faktum at fremtredelsen ikke 
umiddelbart leverer nøkkelen til vesenet, men riktignok formid
ler tilgangen til vesenet, som gjør marxistisk vitenskap og teo-
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retisk arbeid nødvendig, uansett om dette skillet, som Holz- 
kamp skriver 23: "i moderne borgerlig psykologi tilbakevises 
som ren spekulasjon, metafysikk osv.", og av praktisistiske 
psykologer kalles ’’elfenbenstårnstenkning".

En vulgærmarxistisk kortslutning som kjennetegner en viss type 
’’materialisme” består i kravet om at alle teoretiske abstrakte 
begreper må ha en materiell, tinglig fremtredelse i virkelig
heten. Sjelen, ånden eller hva det nå kalles, og psykoanalyt
iske bestemmelser som id, ego, underbevissthet, osv., er be
grep som disse "materialistene” har gått til angrep på fordi 
de ikke har kunnet registreres uansett hvor gjennomsiktig men
nesket har vært. Séve (op.cit.) sier til dette: "Sjelen kan 
ikke påvises på positiv måte av naturalistene, men kan brukes 
som vitenskapelig begrep3 nemlig om dynamikken i de x^e-fysi- 
ologiske forhold" (s.230), og at det er "menneskets uorganiske 
legeme som i forening med det organiske utgjør det virkelige 
grunnlag for personligheten" (s.229). Det er eksempel på borg
erlig materialisme å redusere personligheten til individets 
organisme. Denne forkjærte oppfatningen har sitt aktuelle ut
trykk i fremstillingen av marxismen som en materialistisk 
filosofi, som til forskjell fra idealismen tar sitt utgangs
punkt i, og baserer sin innsikt på "materie i bevegelse". Bare 
en overfladisk lesning av utgangspunktet for den vitenskapelige 
teoretiske rekonstruksjon av virkeligheten kan gi slike fore
stillinger. De "marxister" som av frykt for ikke å være "mat
erialistiske nok" avviser forhold som bare kan tenkes, og ikke 
sanses, burde overveie Lenins ord: "En klok idealisme står den 
kloke materialismen nærmere enn en dum materialisme".24

7. Psykologien hos Marx og Engels

"... det menneskelige vesen er ikke noe iboende abstrakt i det 
enkelte individ. I virkeligheten er det ensemblet av de sam
funnsmessige forhold."25 I denne tesen uttrykker Marx at vit
enskapen om menneskets vesen, om personligheten og det individ
uelle er vitenskapen om forhold og ikke en eller annen spesi
ell ting. For å forstå det egentlig menneskelige og det indi
viduelle kan det ikke løsrives fra de forhold det opptrer i. 
Dette understreker den marxistiske forståelsesformens forrang 
og nødvendighet i studiet av det menneskelige, fordi den nett
opp behandler forholdene i det menneskelige samfunn og dermed 
menneskets vesen. På viktige områder brakte Marx/Engels eks
plisitt fram relevant psykologisk erkjennelse, og det gjelder 
å videreutvikle de psykologiske ansatser som er innvevd både i 
ungdomsskriftene og Kapitalen. Vi starter derfor med Marx’ og 
Engels1 egne ord.
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"Mennesket er umiddelbart naturvesen. Som naturvesen og 
som levende naturvesen er det dels utrustet med naturlige 
krefter, med livskrefter, et handlende naturvesen; disse 
kreftene eksisterer i mennesket som anlegg og evner, som 
drifter (Triebe); ..."26

"Framfor alt må det unngås igjen å fastlegge "samfunnet" 
som en abstraksjon overfor individet. Individet er sam- 
funnsvesenet."2 7

"... da han (Feuerbach) også her holder seg i teorien, og 
ikke oppfatter menneskene i deres gitte samfunnsmessige 
sammenheng, ikke under deres foreliggende livsbetingelser 
som har gjort dem til det de er, så kommer han aldri til 
det virkelig eksisterende virksomme mennesket, men blir 
stående ved det abstrakte "mennesket"..."28

"Trengs det noen dypere innsikt for å begripe at sammen 
med menneskenes leveforhold, med deres samfunnsmessige re
lasjoner, med deres samfunnsmessige tilværelse, så endrer 
også deres forestillinger, synspunkter og begreper, med 
ett ord: bevisstheten seg?"29

"Økonomien handler ikke om ting, men om forhold mellom 
personer og i siste instans om forhold mellom klasser; 
disse forholdene er bundet til ting og framstår som ting"30

"Kunstgjenstander, - som ethvert annet produkt, skaper et 
publikum som har sans for kunst og liker det skjønne. Pro
duksjonen produserer dermed ikke bare en gjenstand for sub
jektet, men også et subjekt for gjenstanden."31

"For menneskene er omverdenen middel til behovstilfreds
stillelse. Menneskene begynner ikke "å stå i et teoretisk 
forhold til omverdenen". De begynner som ethvert dyr med å 
spise, drikke osv., altså ikke ved "å stå" i et forhold 
til, men å forholde seg aktivt til, å bemektige seg spesi
elle ting i omverdenen gjennom handling for å tilfredsstille 
behov (De begynner altså med produksjon). Gjennom gjentak
else av disse prosessene blir hjernen preget av tingenes 
egenskaper, deres behov tilfredsstilles. Mennesker som dyr 
lærer også "teoretisk" om de ytre tingene ved å adskille 
dem fra andre ting. På bestemte trinn i denne utviklingen, 
etter at behovene og den behovstilfredsstillende virksom
heten har mangfoldiggjort og videreutviklet seg, blir ting
ene også gjennom erfaringen formulert språklig."32
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"På en måte er det med mennesket som med en vare. Da det 
hverken kommer til verden med et speil eller som Fichte- 
filosof: "Jeg er jeg", speiler mennesket seg først i et an- 
net menneske. Først gjennom forholdet til mennesket Paul 
som sin like, får mennesket Peter rede på seg selv som men
neske."33

"Produktivkreftene og samfunnsforholdene - begge forskjel
lige sider ved det samfunnsmessige individ."3

"Nødvendige behov er de som stammer fra individet redusert 
til naturobjekt."35

Marx1 (og Engels’) uttalelser om individet er bare gjengitt i 
bruddstykker, men tilstrekkelig til å vise at individet inntar 
en betydelig plass, - ikke bare i "ungdomsskriftene" . Alt et
ter verkenes hovedtema kastes nytt lys på individet. Fra de 
"Filosofisk-økonomiske manuskriptene" der individet som et re
sultat av privateiendommen kjennetegnes ved dets "fremmedgjør
ing", over Grundrisse med byttesamfunnet, til Kapitalen der 
Marx i forordet sier at han bare behandler personer i den grad 
de "er personifikasjoner av økonomiske kategorier, bærere av 
bestemte klasseforhold og interesser." Det siste har åpenbart 
sammenheng med at kritikken av den idealistiske menneskeopp- 
fatningen og den filosofiske humanismen ikke var noe hoved
punkt i Kapitalen, men at oppgaven var å bygge opp en viten
skapelig politisk økonomi som var egnet til å levere et riktig 
teoretisk grunnlag for studiet av det totale problemet - men
neske, samfunn, historie. Det er viktig å få tak i likhetene i 
Marx1 individoppfatning: Den konsekvente poengteringen av den 
nære sammenhengen mellom individet og dets historisk-sosiale, 
altså samfunnsmessige forhold. "På grunn av det dialektiske 
forhold mellom individ og samfunn", som Streiffeler (op.cit.) 
skriver, "så kan de to momentene ikke tematiseres hver for seg. 
Et individ definert isolert er en abstraksjon som ikke når fram 
til virkeligheten. Uavhengig av ensemblet av de samfunnsmessige 
forhold kan det konkrete, virkelige individ ikke nås" (s.48). 
Dette er også hva Seve (op.cit.) understreker når han skriver: 
"For den modne marxismen har individet den eiendommeligheten 
at det ikke bærer det menneskelige vesen med seg fra fødselen, 
men at det finnes utenfor mennesket, i de samfunnsmessige for
hold." (s.68) .

Men det må også understrekes at Marx framstilte mennesket som 
naturvesen (26,35), 36 og oppgaven blir først å avklare hvordan 
naturvesenet forstås og forholder seg til det historiske, sosi
ale individet.
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8. Mennesket som naturvesen

Den biologiske organismen er forutsetningen for hele individ
ets liv, og som biologisk vesen er mennesket natur. Marx under
streker også de livskrefter som eksisterer i mennesket som 
drifter bl.a. (26). Disse kreftene utgjør sammen med den bio
logiske organisme det naturlige ved naturvesenet. Mens fysio
logien har konsentrert seg om den materielle natur, hjerne- og 
nervemateriens struktur og funksjon, så har psykoanalysen vært 
opptatt av driftene som naturlige livskrefter. De biologiske 
fakta danner ikke forklaringsgrunnlaget for den utviklede per
sonlighet, men bare dens frærere (Séve, op.cit. s.439). Dette 
kommer f.eks. klart fram i forholdet mellom den organiske hjerne 
og nervematerie og menneskets psyke. Psykiske fenomener er re
sultater av hjernens aktivitet og dermed på en måte forankret i 
hjernens materielle struktur.37 Det er ingen psykisk aktivitet 
utover det som er knyttet til nervevirksomheten, men dette be
tyr ikke at psykologien kan reduseres til nevrofysiologi, dvs. 
studiet av hjerne- og nervesystemets struktur og virksomhet. 
Hjernematerien er en forutsetning for psyken, - men den leverer 
ikke nøkkelen til psykens kvalitative innhold.'Det bestemmes av 
de naturlige livskrefter og de sanseinntrykk hjerne- og nerve- 
materien bearbeider, kort sagt driftene og alt det som ligger 
utenfor mennesket.

9. Det menneskelige vesen som ensemblet av samfunnsforholdene

Det menneskelige vesen er ikke noe abstrakt inne i individene, 
men det er i virkeligheten ensemblet av samfunnsmessige forhold. 
For studiet av mennesket blir de samfunnsmessige forhold i deres 
objektive-materielle fremtoning det primære, fordi det virkelige 
grunnlaget for alt menneskelig sosialt liv ligger der. Mennesk
ene er, som Marx har vist, forskjellige i ursamfunnet, under den 
asiatiske produksjonsmåte, i slavesamfunnet og under føydalismen 
- menneskets karakter er altså et produkt og samtidig en del av 
den "sosiale orden", dvs. "det nivået produktivkreftene befinner 
seg på, produksjonsmåten og produksjonsforholdene, alt det som 
utgjør den grunnleggende struktur i en eksisterende sosial or
ganisasjon. "3 8

Formidlingen mellom den sosiale orden og menneskenes psyke skjer 
over mange instanser som alle inngår i ensemblet av de samfunns
messige forhold. Spesielt viktig for dannelsen av den individuel
le psyke er de mellominstanser som gir barnet dets første sosiale 
erfaring (familien). Der blir de grunnleggende psykiske disposi
sjonene produsert, de som utgjør grunnstrukturen for den senere 
personlighetsutviklingen.39

93



Derfor blir studiet av samfunnsformasjonens historiske vesens- 
trekk nøkkelen til individenes psyke. Sålenge individene ikke 
kan løses fra de samfunnsmessige forhold, så bestemmer motset
ningene under kapitalismen åpenbart det motsetningsfylte grunn
laget i personligheten, og som Streiffeler (op.cit.) skriver: 
"Når det menneskelige vesen er ensemblet av de samfunnsmessige 
forhold, og når ensemblet består av elementene produktivkrefter 
og produksjonsforhold som står i motsetning til hverandre, så 
følger av dette at heller ikke det menneskelige vesen selv er 
forskånet fra motsetninger." (s.41). Seve (op.cit.) understrek
er dette poenget ytterligere ved å hevde at "Individet er det 
område hvor de samfunnsmessige motsetninger tilspisser seg."
(s.48).

10. Arbeidets betydning og den kapitalistiske produksjons
prosessen.

Arbeidet som produksjon av bruksverdier inntar en sentral plass 
i marxismens forståelse av menneskets egenart. Mennesket be
arbeider naturen og produserer det som er nødvendig for livs- 
opprettholdelsen og adskiller seg slik fra andre (patte)dyr.
Den produktive, skapende virksomheten i arbeidet er det spesi
fikke ved mennesket, det er den første, grunnleggende og mest u- 
middelbare livsvirksomhet fordi den muliggjør og er en forut
setning for tilfredsstillelsen av de naturlige, biologiske be
hov. Den menneskelige arbeidsevne er "ytringen til en natur- 
kraft."41

Ettersom arbeidet inntar denne sentrale posisjonen er det av
gjørende for menneskenes psyke på hvilken måte produksjonspro
sessen er organisert, det er gjennom denne skapende prosessen 
at mennesket produserer sin egenart. Ingen behov utover de bio
logiske kan være utgangsbegrep eller grunnleggende begrep i 
psykologien.42 Menneskenes psykiske utvikling innebærer ikke 
bare at behovene tilfredsstilles gjennom virksomheten, men at 
de også skapes ved den produktive aktiviteten. Utviklingen skjer 
som Seve (op.cit.) understreker, ikke ved enkel reproduksjon: 
Behov - Arbeid - Behov(B-A-B), men ved utvidet reproduksjon: 
Aktivitet - Behov - Aktivitet (A-B-Af). Aktivitet eller hand
ling blir derfor hos Seve et grunnbegrep i en vitenskapelig teo
ri om personligheten: "Handlingen frembringer først, ved det 
ontologiske utgangspunkt, behovet for et produkt, senere produ
serer handlingen mer og mer behovet." (Seve (op.cit.),s.338). 
Gjennom denne absolutte formuleringen overser imidlertid Seve 
at det eksisterer behov og drifter som er naturlige (kfr. Marx 
(26,35), og som dermed går "forutfor handlingen".
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Den kapitalistiske produksjonsmåten har flere vesenstrekk som 
vil gjenfinnes i formidlet form i individenes psyke. Den private 
eiendomsretten til produksjonsmidlene er ett trekk. I de Filosof- 
isk-økonomiske manuskriptene og i Die deutsche Ideologie analys
erer Marx hvilken virkning det har for psyken til de eiendomsløs< 
massene at resultatet av deres produktive virksomhet tilfaller 
den eiendomsbesittende klasse. Marx beskrev i denne sammenhengen 
lønnsarbeidet i helt eksplisitte patologiske termer: "Arbeidet 
produserer ånd (for den herskende klasse), men det produserer i- 
dioti og sløvsinn for arbeiderne."43

Arbeidet under kapitalismen kan ikke tilfredsstille noe virksom- 
hetsbehov. Individene forholder seg til sin vesentligste livsyt
ring som til en for dem ytre aktivitet, og denne virksomheten 
blir bare et middel til å tilfredsstille spesifikke sosiale el
ler sekundære ønsker utenfor arbeidet. Livet utenfor arbeidet 
blir hovedsaken, men tjener likevel først og fremst den hensikt 
å reprodusere arbeidskraften.

Som Seve (op.cit.) påpeker, karakteriseres bl.a. den kapital
istiske produksjonsmåten ved motsetningen mellom produktiv- 
kreftene og produksjonsforholdene. Denne motsetningen som også 
kan framstilles som motsetningen mellom de mulige og virkelige 
samfunnsmessige forhold, gjenfinnes ifølge S€ve"på det individ
uelle nivå som motsetning mellom idealer og realiteter, mellom 
behov og behovsfrustrasjon" (s.148).

Et vesenstrekk ved kapitalismen er alle ting og forholds Vare- 
karakter. Arbeiderens naturkraft, arbeidsevnen, er under denne 
produksjonsmåten en vare, og bærer i seg varens dobbelthet, 
samtidig å være bruksverdi og bytteverdi, - noe som også kan 
fremstilles som skillet mellom det konkrete arbeid og det ab
strakte arbeid.44"Arbeidets dobbeltkarakter må trekkes inn i 
psykologien, ikke bare arbeidsoperasjonen og bruksverdisiden må 
iakttas, men også bytteverdien, merverdiskapningen - det ab
strakte arbeid", Séve (op.cit.) s.173. Det samme forholdet 
framkommer i den kapitalistiske produksjonsprosessens dobbelt
karakter som samtidig arbeidsprosess og verdiøkningsprosess, og 
det er dette perspektivet Schneider (op.cit.) anlegger. "Arbeid
ets patologiske dimensjon framtrer med vareproduksjonens fulle 
utfoldelse, fra det øyeblikk den samfunnsmessige arbeidsprosessen 
subsummeres under kapitalens verdiøkningsprosess" (s.220). Med 
den historiske utvikling av vare- og pengéforholdet blir individ
enes samfunnsmessige driftsstruktur like abstrakte som disse, og 
bytteverdikategorien blir dominerende i forhold til bruksverdi- 
kategorien. Skattesamleren blir av Schneider framstilt som in
karnasjonen av den endeløse driftsavståelse og driftsutelatelse 
til fordel for akkumulasjon av abstrakt rikdom, en "sosialkarak- 
ter" som også har trengt< gjennom blant de avhengige massene. Og
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"etterhvert som den samfunnsmessige arbeidsprosess subsummeres 
under kapitalens verdiøkningsprosess, trer ifølge Schneider 
"de menneskelige lidenskaper - Es-funksjonen, fram som "for- 
styrrelsesfaktorer", som "feilkilder" i produksjonsprosessen 
fra det kalkulerende Jeg-ets synspunkt" (s.189).

""Kjærligheten", "lidenskapen" framstår fra Kapitalens 
standpunkt somfforretningsrisiko", og på denne måten: 
som svakhet, dumhet, ulykke, ja som nevrose. Nevrosen 
eller psykosen var, slik sett, først en "merkelapp", en 
"etikett" fra det rasjonelle jeg-ets standpunkt, som re
presentant for det kapitalistiske realitets- og rentabil- 
itetsprinsipp. Men fra Det-ets standpunkt, det ikke-kal- 
kulerende og derfor "irrasjonelle" lidenskapens synspunkt, 
var nevrosen eller psykosen, det vil si følelsessykdom- 
mene, et bevisstløst opprør mot den "følelsesløse kon
tante betaling" som kapitalen har redusert alle samfunns
messige forhold til."45

11. Ekskurs. M.Schneider: Nevrose og klassekamp - utdrag 46
I det følgende vil vi forsøke å fremstille varestrukturens spe
sielle patogene virkninger på de industrielle lønnsarbeiderne 
som står i den kapitalistiske arbeidsprosess. For som nevnt har 
jo en materialistisk sykdomsteori å gå ut fra kategorien "arbei< 
og ikke fra libido-begrepet slik som hos Freud.
Alle de borgerlige sykdomsteorier - enten det nå dreier seg om 
psykoanalysen, den psykosomatiske medisin, arbeidspsykologien, 
arbeidsmedisinen eller den nyere medisin-sosiologi - lider av 
den samme grunnleggende mangel: at de flittig overser og skjønn- 
malende omskriver den primære samfunnsmessige sykdomskilde, nem
lig de kapitalistiske arbeidsforhold. De ser årsakene til de 
psykiske sykdommer i alle mulige avledete epifenomer i "Ødipus
komplekset" (Freud), i "det dårlige bedriftsklima" (Borneman), i 
"den tekniske industrikulturs omverden" (Mitscherlich), "i den 
sosiale rollespenning" (Parson) osv., bare ikke i den kapital
istiske organisasjon av arbeidet. Den skjønnmalende tildekkelse 
av den kapitalistiske arbeidsorganisasjons patologi er like gam
mel som denne selv.

Som kronvitne for en slik skjønnmaling siterer alt Engels for
fatteren av verket "Manufakturens filosofi", som beskriver 
barnearbeidet i den engelske manufaktur omkring 1835 som en ro
mantisk dikter beskriver Overons verden: "Jeg har besøkt mange 
fabrikker, i Manchester og i omegnen, og aldri sett barn mis
handlet, legemlig tuktet eller engang i dårlig humør. De virket 
alle glade (cheerful) og raske, gledet seg (taking pleasure) 
over sine musklers lette spill og nøt i full grad sin alders
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frie bevegelighet. Industriens scene fremkalte langt fra sørg
modige følelser i mitt sinn. Den var for meg bestandig oppkvik
kende. Det var behagelig (delightful) å iaktta den hurtighet 
hvormed de igjen forente de ødelagte tråder. ...

Arbeidet til disse hastige alver synes å ligne et spill, hvori 
deres øvelse ga dem en påfallende dyktighet. Fordi de var seg 
bevisst sin dyktighet, gledet de seg over å vise den frem for 
enhver fremmed. De var ikke det spor slitne, for når de kom fra 
fabrikken, begynte de med det samme å tomle omkring på den nær
meste lekeplass, som barn som nettopp kommer fra skolen” (F. 
Engels: Die Lage der arbeitenden Klasse in England.)
Arbeidets patogene dimensjon trer historisk frem i den grad ar
beidsevnen skilles fra sine betingelser og den samfunnsmessige 
arbeidsprosess blir underkastet kapitalens verdiøkningsprosess 
under den fulle utvikling av vareproduksjonen. Marx:

"Produksjonsmidlene forvandler seg straks til midler til å 
innsuge fremmed arbeid. Det er ikke lenger arbeideren som 
anvender produksjonsmidlene, det er tvertimot produksjons
midlene som anvender arbeideren. Istedenfor å fortæres av 
han som stofflige bestanddeler i hans produktive virksomhet, 
fortærer de ham som et ferment i sin egen livsprosess, og 
kapitalens livsprosess består bare i dens virksomhet som 
selvforøkende verdi".(K.Marx, Bd. 1, s.325).

Med arbeidsevnens adskillelse fra sine virkeliggjøringsbeting- 
elser blir også produsentene "skilt" fra de i deres produkter 
materialiserte kvalitative evner og muligheter. "Arbeidskraftens 
adskillelse fra arbeiderens personlighet, dens forvandling i en 
ting, i en gjenstand som han selger på markedet," (G.Lukacsf 
Geschiohte und' Klassenbewusstsein) er derfor det egentlige mater
ialistiske grunnlag for det som Freud i den individuelle psyko
logi har diagnostisert som "kastrasjonskompleks".

Den nklinisken industri og den ”industrielle" klinikk

Det fremgår av den nyere, sosiologisk orienterte schizofreni- 
forskning at det statistisk mest sannsynlige tilfelle av schi
zofreni finnes hos den ufaglærte arbeider, som oftest bor i by
kjernens slumstrøk og i trøstesløse boligblokker. De sosiolog
isk orienterte schizofreniforskere søker imidlertid oftest å 
fastlegge de "patogene sosialfaktorer" bare til reproduksjons- 
sfæren, til bolig- og familiesituasjonen. Det er påfallende at 
de helt konsekvent ser bort fra produksjonssfæren, d.v.s. de 
kapitalistiske arbeidsforhold. Det er tilstrekkelig med et 
blikk på de psykiatriske diagnosebilder av "schizofreni" for å 
erkjenne de kapitalistiske arbeidsbetingelsers determinerende 
innflytelse på oppståelsen av de "schizofrene f omkretser" -
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som det så fint heter. Slik lyder f.eks. en av de vanlige psy
kiatriske schizofrenibestemmeIser:
"fSchizofrenia simplex1 kaller man som regel de uklare over
gangene til funksjonsudyktige tilstander uten ettertrykkelig 
og bestemte psykopatologiske ytre fremtoninger. En blanding 
av gradvis tap av livslyst, initiativ og tilpasning til eget 
liv og oppgaver. Ofte er pasientene følelseskalde, depressi\ 
stemt, ikke sjelden kjennetegnet ved hypokondri eller av og 
gjennom klager over følelsesløshet, mange ganger viser de 
flyktige tilløp til paranoide særegenheter, er mistroiske og 
overfølsomme.11 (H.J.Weitbrecht: Psyehiatrie im Grundriss_, Be 
lin, Gøttingen, Heidelberg 1963, s.342)

Denne psykiatriske beskrivelsen av schizofreni er - ifølge Hart 
ung/Wolf - ikke noe annet enn ,fden eksakte beskrivelsen av livs 
situasjonen til en arbeider etter 20 år ved samlebåndet".(K.Hai 
ung/R.Wolf: Psychische Verelendung und die Politik der Psychiai 
Det "gradvise tap av livslyst, initiativ" har Marx i forbindels 
med den kapitalistiske organiseringen av arbeidet fremstilt på 
ne måten: "... Gjentagelsen av det ensformige arbeidet ødelegge 
spennvidden og livligheten til de levende mennesker, som finnei 
adspredelse i og tillokkeIse av den varierende virksomhet".(K.^ 
Bd.l, s.361). Sålenge de arbeiderne det angår ennå er istand ti 
selv å beskrive sin psykiske situasjon, trenger de ingen psykic 
For de vet bedre enn ham hvorfor de blir drevet til "vannvidd"3 
gjelder f.eks. arbeiderne ved bilfabrikkene i Detroit: "De siei 
Her er fengslet. Du kan ikke forstå det? De sier: Her er verre 
i fangenskap. I fangenskap er det i det minste enkelte rolige q 
blikk... I De sier: Jeg må feste sju skruer. Åtte timer hver dc 
alltid de samme skruene. Jeg er 26 år. Jeg vil komme til å dø s 
gal " (A.Gorz: "Zur Lage der angelehrnten Arbeiter" i Politiko? 
1972)
De "kommunikasjonsforstyrrelser" som diagnostiseres og betegne 
som "schizofrene" og som kan utarte til fullstendig kontaktbru 
- som i den katatone schizofreni - lar seg ikke alene eller i 
le fall ikke primært forklare ut fra den "sosiale isolasjon" i 
nen reproduksjonssfæren, innen bolig- og familiesituasjonen. 
Dette gjøres oftest av amerikanske og engelske forskere. De er 
fremforalt en konsekvens av den tiltagende "sosiale isolasjon" 
innen selve produksjonssfæren som først fremkaller den "sosial 
isolasjon" innen bolig- og familiesituasjonen. Den tiltagende 
mangel på kommunikasjon i en arbeidsprosess som er halvmilitær 
gjennomorganisert og psykologisk tiltettet, i en arbeidsproses 
hvor enhver ppptagning av kontakt i løpet av arbeidet tendensi 
elt fører til forminsket ydelse og notorisk blir forhindret gj 
nom vakt- og jakthunder i avdelingene, må gjøres medansvarlig 
for den, hurtige stigning i de siste år av "schizofrene kommur 
ikasj onsforstyrrelser.

Verdiøkningsprosessen under monopolkapitalistiske beting 
elser fremtvang den gjentatte splitting i arbeiderklassen
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hovedsaklig i og gjennom arbeidsprosessens karakter. Frem
for alt gjennom arbeiderklassens kamp er kapitalen i stadig 
større grad blitt tvunget til i stedet for den absolutte 
forlengelse av arbeidsdagen å hindre profitratens tendensi- 
elle fall, bl.a. gjennom høyning av den relative merverdi, d. 
v.s. ut fra arbeidets intensivering. For arbeiderklassen be
tyr dette en fare for gjentatt atomisering, for arbeidernes 
adskillelse fra hverandre i arbeidsprosessen gjennom et raf
finert uttenkt kontrollsystem av arbeidsplassevaluering, 
lønnsgrupper, akkord, osv. - med alle mulige skjebnesvangre 
følger for proletariatets solidaritet og klassebevissthet."
(B.Rabehl/Heilmann: "Die Legende von der Bolschewisierung der 
KPD", Sozialistische Politikk Berlin , 1970, s.74).

Blir denne "stadige atomisering", denne "sosiale isolasjon" i og 
gjennom arbeidsprosessen (noe som for eksempel er spesielt sterkt 
hos enkelte akkordarbeider) fordoblet gjennom en tilsvarende psy
kologisk isolasjon i hjemmet, blir arbeidsstresset i fabrikken 
fordoblet gjennom arbeidsstresset i familien - da er det ikke 
lang vei igjen til det "schizofrene sammenbrudd". Da betegner di
agnosen "initiativløs, modulasjonshemmet, affektlamm" - denne e- 
tiketten for schizofrenien - egentlig bare normaltilfellet3 nem
lig de normale proletariske livsomstendigheter:

"En mor som var 26 år ble schizofren mens hun gikk svanger 
med sitt femte barn, og mens mannen hennes - som hun var yt
terst avhengig av - var borte fra hjemmet dag og natt, opp
holdt seg i forretningen og/eller ikke ofret henne noen opp
merksomhet. Pasienten sa: "Den første gang ble jeg syk når 
jeg oppdaget at jeg var i 4.måned med mitt femte barn. Jeg 
var meget bekymret. For nettopp på denne tid ble også ar
beidet en belastning. Ser De, ved siden av de fire barn og 
husarbeidet måtte jeg også holde ved like huset, både ute og 
inne. Jeg var meget ærgjerrig. Men jeg måtte gjøre alt alene 
Da jeg derfor merket at jeg var gravid, tenkte jeg at jeg 
ikke lenger kunne bære ansvaret. Dette skjedde seks måneder 
etter at mannen min hadde åpnet sin egen forretning. Han var 
svært opptatt. Han måtte avgårde om morgenen ved firetiden, 
og avsluttet først arbeidet sitt klokken åtte eller ni om 
kvelden. Vi kunne knocpt snakke med hverandre. Det ble for
mye for meg. Jeg måtte ha forlatt huset og dratt et sted hvor 
jeg ikke hadde et så stort ansvar å bære. Men mannen min
ville ikke ha vært enig i dette."(K.S.Weinberg (ed.): The
Soezology of Mental Disorders, Chicago 1967.

Dette "tilfellet" som er representativt for hundretusener av andre 
"tilfeller", demonstrerer at den "schizofrene” relasjon - denne 
betegnelse i undertrykkelsespsykiatrien - ikke betyr annet enn 
vegringen mot fortsatt å bli med, fortsatt å vegetere bort under 
umenneskelige livs- og arbeidsbetingelsr. Og faktisk har den råd
ende psykiatri intet annet kriterium for psykisk "sunnhet" enn 
"arbeidsevnen": "Psykiatrien forstår arbeid som en indikator på
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sunnhet". (S.Leavy/L.Freeman: Psychoneurosis and Economic Life 
Og: "Et menneske som ikke arbeider blir enten betraktet som syl 
eller moralsk forkastelig." (Ibid.) Som "syk", "psykopatisk" e 
ler "gal" betegner den rådende undertrykkelsespsykiatri enhver 
som forsøker bevisst eller ubevisst å vegre seg overfor den kcq 
italistiske verdiøkningens "galskap".Den forstår den"manglend 
dyktighet til å selge arbeidskraften som sykdom". Men hva bety: 
arbeidsudyktighet? En arbeidskraft som åpent blir opprørsk. Vi 
hevder at i enhver psykiatrisk diagnose blir vegringen i det 
undersøkte tilfelle overfor fortsatt å være med, overfor forts< 
å selge arbeidskraften, oppsporet og straffet. Å ta parti for 
sunnheten er å ta parti for kapitalens interesser." (K.Hartung, 
Wolf, op.cit.X
Denne kapitalistiske ideologi om "sunnhet" = arbeidsdyktighet 
har de lønnsavhengige oftest selv identifisert seg med på en 
slik måte at de selv oppfatter seg som "syke" når de ikke ar
beider - selv om det nettopp er arbeidets kapitalistiske organ 
isasjon som fremkaller sykdom.

"Våre pasienters klager over å være nedtrykt er mye hyp
pigere når deres symptomer hindrer dem i å gå i arbeid. I 
et samfunn hvor enhver arbeider, er det tilstrekkelig ikke 
å arbeide for å fremkalle følelser av skyld og depresjgn". 
Leavy/L.Freeman, op.cit.).

Bak denne "følelse av skyld og depresjon" ligger det imidlert 
en sterkt berettiget realangst for ved lengre fravær fra bedri 
en å bli oppsagt på grunn av "sykdom". For det er jo en allmen 
vanlig arbeidsgiverskikk i krise- og nedgangstider først å opp 
de arbeidere som hyppigst har vært "sykmeldt". Da "sykdom" for 
lønnsavhengig er den eneste mulighet for temporært å trekke se 
vekk fra lønnsarbeidet, d.v.s. fra utbyttingen av hans arbeids 
kraft, sa gjelder omvendt enhver som ikke arbeider, d.v.s. ikke 
lar seg utbytte som "syk" i betydningen "skrullet" eller "gal" 
Er psykosen, schizofrenien - ut fra den lønns avhengiges stand
punkt - ikke noe annet enn den bevisstløse vegring overfor for 
satt å være med, fortsatt å selge sin arbeidskraft, sd er den 
omvendt - ut fra kapitalens standpunkt, ut fra valoriserings- 
standpunktet - et "vitenskapelig" synonym, en betegnelse for e 
arbeidskraft som blir defekt, ulønnsom, opprørsk.

12. Psykoanalysens problematiske forhold til marxismen

På hvilken måte kan psykoanalysens strukturelle beskrivelse av 
psykens indre mekanikk berike en marxistisk analyse av individ 
et? Det finnes mange utlegninger av den psykoanalytiske teori, 
og for utarbeidelsen av en marxistisk fundert forståelse av in
dividet er det nødvendig å finne fram til de innsikter som kan 
utsi noe om den psykiske utviklingen, og som den marxistiske 
forståelsen ikke allerede har fanget inn.
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Gjennom en bestemt lesning av psykoanalytisk litteratur har det 
vist seg enkelt å avfeie teorien med henvisninger til dens "borg- 
erlighet", dens "etnosentrisme” osv.47 Denne kritikken skal ikke 
gjentas detaljert her, tvertimot vil jeg konsentrere meg onTde 
trekkene ved teorien som kan utfylle og berike marxismens men- 
neskeforståelse.

Freud var på ingen måte totalt blind for de sosiale og økonomiske 
personlighetsdeterminantene, det ligger både implisitt og ekspli
sitt i overjeg-begrepet en inndragning av samfunnsformasjonens 
innflytelse på psykens konkrete tilstand. Det ubevisste var lag
erplassen for det sosialt uakseptable, det samfunnsmessig uønsk
ede, for de undertrykte ønsker og behov, og Freud påviste stadig 
vekk sammenhengen mellom den samfunnsmessige sensur og den indi
viduelle bevissthetssensur, hvordan den eksisterende ytre tvang 
og normene i samfunnet ble internalisert gjennom over-jeget. At 
det sosialt fordømte endret seg med tiden, at altså over-jeget må 
forstås historisk, presiserte Wilhelm Reich ved henvisning til 
den kliniske erfaring som avslørte at det ubevisste framsto i nye 
symboler bl.a. som en følge av teknologiens utvikling.

Freuds avgjørende begrensning lå imidlertid i hans forveksling 
av den eksisterende, erfaringsinnvunne menneskelige driftsnat- 
ur, med det ontologiske "menneskets" driftsnatur. Tendensen 
til biologistisk og etnosentrisk forståelse av menneskanaturen, 
hans begrensede refleksjon over "den dialektiske sammenhengen 
mellom bestemte samfunnsmessige produksjonsformer og deres til
hørende familieformer, - gjorde at han fremstilte sine kliniske 
funn på en overhistorisk måte, som uttrykk for allmennmenneske
lige driftskonflikter."48

På dette punkt foreligger en åpenbar parallell til den klas- 
isiske politiske økonomi, f.eks. hos Ricardo,. Også innenfor den 
tradisjonen ble en bestemt historisk samfunns- eller eiendoms
form opphøyet til den eneste form, det kapitalistiske samfunn 
ble ikke oppfattet som en forbigående, men en evig samfunns
formasjon, noe som ideologisk måtte prege hele vitenskapen. En 
hovedinnvending mot denne "borgerlige økonomien" er derfor, som 
Marx skriver, at den "tåkelegger de historiske forskjellene, og 
ser i alle former for samfunn bare den borgerlige form."4,9 Men 
innenfor denne rammen er den klassiske økonomien vitenskapelig, 
til skilnad fra de senere vulgærøkonomenes ideologiske fore
stillinger.50 Den freudske psykoanalysen kan plasseres på samme 
måte, og det gjelder, som Schneider sier "for marxister idag 
"å oppheve" på Hegels vis de freudske verkene" (s.9).
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"Psykoanalysen må ikke misforstås som "psykens naturvitenskap", 
og skal ikke konkurrere med den historiske materialismen, men 
utgi seg for det den er, vitenskapen om pseudo-naturen til det 
borgerlige individ". (Schneider (op.cit.) s.81). Psykoanalysen 
har studert mennesket i den kapitalistiske epoke, og vil gjen
finne ensemblet av denne epokens samfunnsforhold i menneskenes 
psyke. F.eks. er "aggresjonsdriften" knyttet til kapitalismens 
konkurransekrav "dødsdriften" er angsten til en døende klasse, 
borgerskapet, - alle forsøk på ontologisering av det historisk 
spesifikke, er midler til å skjule reelle samfunns- og klasse
konflikter ved å gjengi dem som tilsynelatende uløselige onto
logiske driftskonflikter. Det historiske og samfunnsmessig 
determinerte forsvinner i psykoanalysens begreper: det, jeg, 
aggresjon, ødipuskompleks osv., og analysen når ikke fram til 
det konkret eksisterende framstilt historisk.

Men nettopp fordi verden og menneskene ikke kan forstås ute
lukkende med kategoriene fra kritikken av den politiske øko
nomien, så trengs en særskilt, men ikke selvstendig, bestem
melse av de kreftene og instansene som utgjør psykens mekanikk. 
Det-et og underbevisstheten er f.eks. metaforer for det psy
kiske land der det hersker andre lover enn i det bevisste liv, 
og som må inndras for å kunne forklare den ikke-rasjonelle at
ferd og opptreden. Denne delen av psyken er helt utelatt i at- 
ferdismen og sovjetpsykologien. Alt dreier seg om bevissthets- 
utviklingen, dvs. betingelsene og prosessene som utvikler men
neskenes bevisste forhold til og dermed forståelse av omverd
enen. Men hva med opprinnelsen og utviklingen av den irrasjon- 
ale atferd, med drømmene, med det ikke-bevisste eller ubevisste 
A. Mitscherlich har kommentert eksistensen av det ikke-bevisste 
"Forekomsten av uovervinnelig angst i lukkede rom eller på åpne 
plasser eller for dyr, eller trangen til å rope obscøne ord i 
bestemte situasjoner, noe vedkommende selv opplevde som for
ferdelig, tvang fram den antagelsen at det psykiske ikke alltid 
kan beskrives med bevisst atferd. Den slutningen trengte seg 
fram at det ikke var en kaotisk undergrunn, men at lovmessig- 
heter i en ubevisst region, utilgjengelig for bevisstheten, var 
med på å styre de sjelelige prosessene.*

Hovedvekten i Freuds arbeider gjelder forsøkene på å forklare 
rasjonelt de irrasjonelle motiver og den irrasjonelle atferd, 
finne lovmessighetene i det kaotiske hele, - den marxistiske 
teorien om sosial utvikling mangler begreper for hvordan pro
duksjonsmåten transformeres og festner seg som individuell psy
ke - som bevissthet, ikke bevissthet, angst, drømmer, fantasi
er osv. Psykoanalysens instansbegreper leverer skjelettet til 
en fremstilling av de prosessene som er virksomme. Like lite
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som bytteverdien i politøkonomien, representerer instansbe- 
grepene noen sansbar, materialitet, det er begrepsbestemmelsen 
av virksomme vesens forhold. Instansbegrepene kan ikke avvises 
på marxistisk grunnlag ved å vise til at de ikke kan påvises 
inne i den menneskelige organisme, men bare ved å hévde.at b.e~ 
grepsbestemmelsene er uegnet til å gjøre rede for psykens ut
vikling og tilstand, at de ikke er avslørende og virkelighets- 
nære nok, men virker tilslørende. På det vitenskapelige nivå 
kan heller ikke psykoanalysen avvises fordi den ikke er effekt- 
‘tiv nok som individualterapi her og nå. Det ville være som å 
avvise marxismen fordi den ikke er egnet til å løse de økonom
iske problemene under kapitalismen. Psykoanalysen som forståel- 
sesform på individnivå og marxismen som forståelsesform på sam
funnsnivå er "brukbare" på en annen, revolusjonerende måte, de 
avslører selve produksjonsmåtens ubrukelighet ved å blottlegge 
samfunnets og individenes elendighet.

Selv i den freudske psykoanalysen var det en immament kritikk 
mot og avsløring av samfunnsformasjonen: Nevroseteorien kan 
leses som et sammenhengende angrep på den borgerlige oppdrag
elsen, og nettopp psykopatologiens tilstedeværelse er avslør
ingen av at de kulturelle normene under kapitalismen er ufor
enlige med individenes driftsarsenal. Dette betyr ikke at Freuds 
psykologi eller psykopatologi gir kunnskap om det kapitalist
iske samfunns vesenstrekk, men den forteller mye om "hva men
neskene faktisk er blitt til" (Schneider (op.cit.)s.37).

13. Freudomarxismens historie

I slutten av 1920-årene fikk freudomarxismen sitt gjennombrudd. 
Det skjedde i Tyskland, og lederen for de marxistisk orienterte 
psykoanalytikerne var Wilhelm Reich. Andre framtredende repre
sentanter var Siegfred Bernfeld, Otto Fenichel og Erich Fromm i 
Tyskland. Begeistringen for den unge sovjetstaten var utbredt 
blant de tyske intellektuelle, og spesielt Reich knyttet sin 
vitenskapelige gjerning direkte til det politiske arbeidet for 
oppbyggingen av sosialismen, bl.a. ved aktivt å gå inn for at 
Sovjet skulle eksperimentere med nye kollektive boformer.
Reich hadde ingen forståelse for den økonomiske og politiske 
tvang som sto i veien for en "seksuell revolusjon" i Sovjet, og 
hans forsøk på "kulturrevolusjon" var preget av visse "seksual- 
anarkistiske ønskeforestillinger" (Schneider (op.cit.)). Som 
hevnt hadde psykoanalysen et visst fotfeste i Sovjet i årene 
like etter revolusjonen, og de reaksjonære seksualpolitiske 
paragrafene ble avskaffet ved oktoberrevolusjonen. 52 De ble 
imidlertid' gjeninnført i Stalin-perioden, og noen praktisk inn
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flytelse på utformingen av de sosiale relasjoner i overgangs- 
samfunnet fikk psykoanalysen neppe. Dette henger dels sammen 
med Lenins "tilfeldige og dilletantiske privatmening om Freud", 
og at han "forvekslet psykoanalysen med borgerlig pornografi".^' 
Særlig i samtalen med Clara Zetkin54 kommer dette fram: Der sie] 
Lenin bl.a.: "Freuds teorier hører også med til motegrillene. 
Jeg er skeptisk overfor alle seksuelle teorier i artikler, av
handlinger og brosjyrer, kort sagt teoriene i den spesielle lit
teraturen som gror i det borgerlige samfunnets gjødseldynger. 
Jeg er mistroisk overfor alle som til stadighet er oppslukt av 
seksualproblemer, slik indiske helgener stirrer på sin navle. 
Jeg har inntrykk av at flommen av seksuelle teorier (som for det 
meste er hypoteser) svært ofte er løst begrunnet, og at de er 
bunnet i rent personlige behov for å forsvare et abnormt eller 
umåteholdent seksualliv innenfor borgerskapets moralkodeks. Den 
skjulte respekten for borgerlig moral er like motbydelig som 
grafsingen i det seksuelle ..." Lenin aksepterer derimot Freuds 
hovedtese, at det eksisterer en "uspesifikk kjønnsdrift" som 
"fysisk behov" og tillegger Engels æren for å ha pekt på hvilker 
betydning det har fått at den er "forfinet til individuell kjønr 
kjærlighet".

På bakgrunn av Lenins delvis taktiske avvisning av freudianismer 
er det ikke vanskelig å forstå hvorfor den psykoanalytiske teori 
en mistet fotfeste i Sovjet, og under Stalinismen ble den ved 
hjelp av Pavlovs psykofysiologi stemplet som idealistisk. Forsdl 
ene på å formulere en syntese mellom psykoanalysen og marxismen 
ble ført videre både på det praktiske og teoretiske nivå i Tysk
land. Reich grunnla i 1928 en "sosialistisk Forening for seksu
ell rådgivning og seksualforskning", og opprettet kontorer som 
ga råd i seksualspørsmål. I 1930 ble bevegelsen "seksualøkonomi 
og politikk" ("Sexpol") etablert innenfor den kommunistiske ar
beiderbevegelsen, og sto tilsluttet Det kommunistiske parti i 
Tyskland. Freud, som i 1928 hadde gitt Reich sin anerkjennelse, 
modererte etterhvert sin begeistring, og omtalte et av Reich’s 
mange småskrifter slik: "... artikkelen kulminerte i det vanvit
tige utsagn at det vi har betegnet dødsinstinktet er et produkt 
av det kapitalistiske system". Reich’s svar på tiltale fulgte i 
forordet til en ny utgave av "Dialektisk materialisme og psyko
analyse" (1934): "Jeg kan ikke lenger fortie at alle som er del
aktige i utformingen av syntesen mellom marxisme og psykoanalyse 
nå distanserer seg fra den*Freud har forkastet på prinsipielt 
grunnlag enhver forbindelse mellom marxisme og psykoanalyse, og 
betegnet de to disiplinene som kontrære". Det var Freud ikke a- 
lene om, og stridighetene mellom de marxistisk orienterte psyko
analytikerne var harde.
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Det vil føre for langt å gå inn på den teoretiske diskusjonen 
som ble ført spesielt i Tyskland i 1930-årene. De viktigste bi
dragene er publisert på nytt,5'5 og Reich’s brosjyrer og teoret
iske arbeider finnes både i original på tyske piratforlag og 
oversatt til engelsk. 56

14. Aktuelle varianter av marxistisk psykoanalyse

Freudomarxismen i Europa eksisterer i tre utgaver. Representant
er for disse retningene er Michael Schneider, Jacques Lacan og 
Alfred Lorenzer. Det er tidligere referert utdrag av Schneiders 
bok Neurose und Klassenkampf. Utgangspunktet er den marxistiske 
framstilling av "arbeid". En materialistisk sykdomsteori må gå 
ut fra kategorien ’’arbeid" istedenfor Libido-begrepet. ,Han be
trakter psykoanalysen som teorien om motsetningene i det borger
lige individ, og avviser alle forsøk på å føre Freuds psykopato- 
logiske begreper ut over rammene til det borgerlige samfunn.
”Den industrielle patologi er ... det materialistiske grunnlag
et for ’dagliglivets psykopatologi’ under kapitalismen" (s.222).

I tråd med sin oppfatning av arbeidet og produksjonsprosessens 
betydning for psykens utvikling, tar Schneider avstand også fra 
Lorenzer’s interaksjonspsykoanalyse fordi "den bare kan fatte de 
irrasjonelle og mystiske bevissthetsmomentene som er formidlet 
gjennom den familiære sosialiseringsprosess, og ikke de som 
springer ut fra samfunnets varekarakter." (s.200).

Alfred Lorenzers interaksjonspsykoanalyse er tatt opp i den 
følgende artikkelen.

NOTER

1) Bruder, K.J. (1973): Kritik der burgerlichen Psychologies 
Frankfurt/M, Fischer, 1973.

2) Tekstene i Georges Politzer’s bok: Kritik der klassischen 
Psychologies Koln, Europåische Verlagsanstalt, 1974; utkom 
første gang i 1929.Lucien Seve legger i boka Marxismus und 
Theorie der Personlichkeits Frankfurt/M, Verlag Marxist- 
ische Blatter, 1973, stor vekt på Politzer’s "konkrete" 
psykologi.
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3) Et eksempel er Kornilov, N.K. (1924):Lærebok i psykologi, 
framstilt ut fra den dialektiske materia lismens synspunkt.

4) Se Lundmark,P. (1973): "Psykoanalys och marxism - en histoi 
isk bakgrund", Hft. f, Kritiska studier, 1973,2-3,64-72.

5) Schneider, M.' (1913):Neurose und Klassenkampf, Hamburg, 
Rowohlt,1973.

6) I avisen til AKPTs studentforbund: Eva må gjøres? 1975, 
nr. 1 karakteriseres Reich’s psykoanalytiske forståelse i 
boken Massenpsychologie des Fascismus (1933) som "uviten- 
skapelig og mystisk psykologi", mens atferdsterapien gjen
nomgående blir forsvart og omtalt som "materialistisk psy
kologi."

7) Sitert etter Monica Johansson i Hva må gjøres, 1975, nr.
1, s.36. En annen sak er at psykoanalysen stort sett fram
stilles i en maltraktert utgave, og at det misfoster som de 
revolusjonære atferdistene avliver under betegnelsen psyko
analyse nesten er ugjenkjennelig. Et eksempel på denne vul- 
gærkritikken fra det ovennevnte tidsskriftnummeret er til
strekkelig: "Marxister bestemmer et menneskes klassetil- 
hørighet ut fra stilling i produksjonen. Reich tar utgangs
punkt i stilling i senga".

8) Gente, H.P. (utg): Marozismus, Psychoanalyse, Sexpol, i 
"Vorbemerkung", Frankfurt/M, Fischer, 1972.

9) Samtalen med Clara Zetkiri fant sted i 1920, se note 54.
10) Séve, L. (op.cit.), s.53.
11) Ibid., s. 12.
12) Mitscherlich, A. (1972) skriver: "Innføringen av eksperi

mentet, å nærme seg det psykiske i mennesket som ikke annet 
enn en hvilken som helst annen naturlig gjenstand, brøt ned 
tabuene, de idealistiske eller kyniske tankemodeliene av 
menneskenes vesen som hadde hatt gyldighet i årtusener.
Slik erkjenner vi Wundt’s radikale brudd som en revolu
sjonær bedrift. Og allikevel ble dette begynnelsen til 
en ny elendighet i psykologien, denne gang den akademiske 
elendighet". (Massenpsychologie ohne Ressentiment, Frank
furt/M, Suhrkamp, 1972, s.165-66).

13) Lukas, G. (1968) hevder at den vekselvirkningen som er 
viktigst for samfunnsvitenskapen er "... det dialektiske 
forholdet mellom subjekt og objekt i den historiske pro
sessen". (Historia og klassmedvetande, Bo Cavefors, 1971, 
s .42).
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14) Hahn, E. (1968): Historischer Materialismus und marxist- 
ische Soziologie3 Berlin (øst), Dietz Verlag, 1968.

15) Spesielt viktig i sammenheng med psykologien er den 1. 
Feuerbachtesen, som uttrykker at hovedmangelen ved all 
forutgående materialisme er at virkeligheten ikke oppfat
tes subjektivt, - som menneskelig virksomhet; og den 3. 
tesen som minner om at menneskene selv forandrer omstend
ighetene de lever under.

16) Avineri, S. (1968): hevder at Lenin senere oppga dette 
mekaniske standpunkt, og at han i Philosophical Notebook 
(1914-1916) understøttet Marx’ ikke-mekanistiske kunn
skapsteori og aksepterte dens tilknytning til tysk (Heg- 
elsk) idealisme” (s.70). Lenins filosofiske notisbøker var 
ukjente i Stalintiden ifølge Avineri.

17) Colletti, L. (1973): Marxismus als Soziologij Berlin,
Merve Verlag, 1973.

18) Et klassisk eksempel er Monica Johansson’s artikler i AKP’s 
studentorgan Hva må gjøres? nr. 1, 1975. Der heter det bl. 
a.: ”Den oppgåva kommunistane har som forskarar er framfor 
alt å skaffe til vega konkrete og brukande undersøkfinger 
for klassekampen -."

19) Leontjev, A.N.: ’’Karl Marx og den psykologiske Vitenskap” 
i Sjølund, A. (red.): Marxistisk psykologi^København, 
Gyldendal, 1974, s.52.

20) MEW, Bd. 3, s.20.
21) Marx, MEW, 13,633.
22) MEW, 25, 825.
23) Holzkamp, K.: (1971): Wissensehaftstheoretische Voraussetz- 

ungen kritische-emanzipatorischer Psychologies Hamburg, Ag 
Methodenkritik der Fachschaft Psychologie, 1971.

24) Lenin, Werke, 38, s.263. Også Marx’ egne ord om begrepet 
bytteverdi kan disse ’’materialistene” tygge på: ’’Varenes 
bytteverdi er ... bare en innbilt, det vil si rent sosial 
eksistensmåte ved varen, som ikke har noe å gjøre med dens 
stofflige realitet, ...” (MEW, 26, I, 141-142).

25) Marx: 6, Feuerbachtese, MEW, 3,6.
26) Fra de Filosofisk-økonomiske manuskripter (1844), MEW, 

Erg.Bd. 578. Her sitert etter Streiffeler, F. (1973):
"Die Marxsche Konseption des Individuums und Probleme des 
Verhåltnisses von Psychologie und Marxismus" i K.J.Bruder 
(op.cit.) s.32.
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27) Fil.-øk.manuskr. (1844), MEW,Erg.Bd. Sitert etter Sjølund 
(op.cit.).

28) MEW, Bd. 3, s.44.
29) MEW, Bd. 4, s.480. Sitert etter Gottschalch, W., Neumann- 

Schonwetter, M. og Soukup, G. (1971): Sozialisations- 
forschung^ Frankfurt/M, Fischer, 1975.

30) Engels: Karl Marx "Zur Kritik der politischen Økonomie"
MEW, Bd. 13, s.475/76.

31) MEW, BD. 13, s.624. Sitert etter Holzkamp (op.cit.) s.34.
32) Marx: Randglosen zu Adolph Wagners Lehrbuch der politischen 

Økonomie (1880). MEW, Bd. 19, s.362f.
33) MEW, Bd. 23, s.65.
34) Marx (1857-1858): Grundrisse der Kritik der politischen 

Økonomie> Frankfurt/M, Europaische Verlagsanstalt, 1970, 
s.593/94.

35) Ibid., s.426.
36) Tallene i parentes viser til sitatene med tilsvarende 

notenummer.
37) Sovjetpsykologien f.eks. Rubinstein og Leontjev, er sær

lig opptatt av bevisstheten som "en egenskap ved den høye
re nervematerie". Denne framstillingen kan føres tilbake 
både til Engels ("bevissthetsformene er materiens høyeste 
produkt") og Lenin (i "Materialisme og Empiriokritisme"), 
og blir tatt opp i artikkelen om Sovjetpsykologien.

38) Baran, P.A. (1959): "Marxism and Psychoanalysis" i The 
Langer Viewy New York and London, Monthly Review Press, 
1969.

39) nKun ved å innse at alle de komplekse mentale prosessers 
kildespring ikke finnes i sjeledypet, men skal søkes i 
komplekse former av menneskets sosiale liv og i barnets 
kommunikasjon med mennesker som omgiver det, vil vi ende-
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lig kunne vokse fra de fordommer som har vært rotfestet i 
den psykologiske vitenskap gjennom århundrer.” (Luria, A. 
R. og Judovic, F.J.: Sproget og barnets utvikling, Køben 
havn, Munksgaard, 1971).
Freudomarxistene har først og fremst analysert familiens 
eller konsumsfærens betydning for personlighetsutviklinge 
og i liten grad trukket inn produksjonsprosessen.

40) Arbeidets sentrale plass får Séve til å omtale "arbeidet 
som det primære behov" (s.308).

41) Marx: MEW, Bd. 2, s.ll. Sitert fra Schmidt (op.cit.) s.8.
42) Den humanistiske psykologien, f.eks. hos Abraham Maslow, 

representerer et slikt feilaktig, idealistisk utgangspunk
43) Marx: MEW, Erg. Bd. I, s.513. Sitert fra Schneider (op. 

cit.), s.219.
44) Streiffeler peker på at det abstrakte arbeid har herredøm 

me over det konkrete arbeid under kapitalismen, men at 
dette forhold ikke kommer fram i atferdsteorien fordi den 
begrenser seg til det konkrete, sansbare aspekt (s.53). 
"Det abstrakte arbeid kan ikke studeres i laboratorium" 
(Séve (op.cit.) s.173).

45) Schneider (op.cit.) s.199-200.
46) Den følgende Ekskurs er utdrag fra Michael Schneider: 

Neurose und Klassenkampf^ Hamburg, Rwhhlt, 1973, s.213f., 
220f., 254 f. Oversatt av Knut Venneslan.

47) Bare det at Freud i hele sitt liv var skeptisk overfor 
marxismen og antistalinist på solid borgerlig grunnlag ha 
for mange vært tilstrekkelig til å avvise hele psykoana
lysen. Det gjelder særlig dem som bedømmer en vitenskap 
etter tilhengernes subjektive klassestandpunkt og gode 
vilje. Andre kroniske vulgærmarxister har stirret seg blii 
på det faktum at psykoanalysen i første rekke var borger
skapets individualterapi, og trukket den kortslutning at 
vitenskapen selv var dekadent.

48) Schneider (op.cit.) s.207.
49) Marx: Grundrisse. (op.cit.) s.26.
50) "Slik kategoriene til den borgerlige økonomien hadde ob

jektiv sannhet ettersom de reflekterte virkelige samfunns
messige forhold, ... så besitter også de psykologiske katc 
goriene, som historiske kategorier, en kjerne av sannhet 
som ikke skal bevares uendret, men først og fremst utvik
les". Bruder (op.cit.), s.209.
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51) A.MitscherlichiMassenpsychologie ohne Res sentiment.
Frankfurt/M, Suhrkamp, 1972, s.170.

52) Iflg. Schneider (op.cit.), s.46.
53) Schneider (op.cit.), s.45. Vel så viktig er nok at Lenin 

oppfattet psykoanalysen som en avsporing fra de påtreng
ende problemer Sovjetstaten møtte p.g.a. massenes materi
elle utarming, som delvis var en følge av den tyske imper
ialismens angrepskrig.

54) Clara Zetkin (1857-1933) var en framtredende skikkelse i 
den tyske og internasjonale arbeiderbevegelse. Samtalen 
med Lenin i 1920 er gjengitt i Lenin: Frigjøring av kvin
nene , Oslo, Ny Dag, 1970.

55) Spesielt anbefales Marxismus, Psychoanalyse, Sexpol,! og 
II (Utg. H.P.Gente) Frankfurt/M, Fischer (1970). Første 
bind inneholder originalarbeider av bl.a. Bernfeld, Fen- 
ichel, Sapir, Fromm, Lei st ikow og Teschitz, mens andre 
bind inneholder senere bidrag, og har bl.a. en littera
turliste med 387 referanser til arbeider på området. Suhr
kamp Verlag, Frankfurt/M, utga i 1970: Psychoanalyse und 
Marxismus, Dokumentation einer Kontroverse, som inneholdei 
bidrag både fra marxistisk og psykoanalytisk hold. Også 
forlaget Rotdruck i Tyskland har gitt ut en samling: 
Psychoanalyse, Marxismus und Sozialwissenschaft. Et kort 
referat av den tidlige freudomarxismen på svensk er gitt i 
P. Lundmark: "Psykoanalys och marxism - en historisk bak- 
grund", Hft. f. Kritiska Studier, 1973, 2-3, s.64-72.

56) Reich utga sjelden den samme boka i 2 utgaver, men omar
beidet ofte hovedpunkter i argumentasjon og framstilling 
i takt med ikke minst sin politiske utvikling. Ettersom 
han stadig beveget seg lenger bort fra marxismen anbe
fales spesielt førsteutgavene. Oversettelsene er som of
test basert på senere utgaver.
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Hovedtrekkene i Alfred 
Lorenzer’s sosial iser i ngsteori

Alfred Lorenzer, født 1922, har i 1970-årene tatt opp på nytt 
det "gamle" problem: forsøket på å forene marxismen og psyko
analysen. Han har tidligere særlig befattet seg med språkut
viklingen 1 og psykoanalysens symbolbegrep.2 Lorenzer poeng
terer interaksjonen som psykoanalysens gjenstand framfor den 
individuelle selvrefleksjon, og innfører forståelsen ktisjébe- 
stemt atferd som neurotisk tilstand. Klisjeene får stor betyd
ning både i Lorenzer’s språkteorier og i hans sosialiserings- 
teori.3

I språkteoriene fra begynnelsen av 70-årene gjaldt det også for 
Lorenzer å utforme en psykoanalytisk vitenskapsteori. Bl.a. 
vil han vise at psykoanalysen ikke er en naturvitenskap, men en 
sosialvitenskap. Disse sidene av Lorenzer’s arbeider vil bare 
forbigående bli drøftet i denne artikkelen. Her vil han bli 
fremstilt og diskutert på bakgrunn av teoripresentasjonen i 
boka fra 1972: "Zur Begrundung einer Materialistischen Sozial- 
isationstheorie."

1. SOSIALISERINGSTEORI

Lorenzer’s hovedtema er framstilling av hvordan mennesker sosi
aliseres. Under dette inngår også en analyse av hvordan sub
jektet konstitueres ,og sambandet mellom samfunnsstruktur og 
psyke. Presentasjonen er begrenset til det Lorenzer kaller 
primær sosialisering - noe som må forstås som en tidsavgrensning 
i utviklingsprosessen. Konsentrasjonen er rettet mot barnets 
to første leveår, eller til det tidspunkt da språket "slår til-
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bake" som klisjeer, - blir til adferdsstyrende ubevisste sym
boler.

Målsettingen for Lorenzer er å undersøke om utviklings- eller 
sosialiseringsprosessen lar seg forstå som en kombinasjon av 
et driftsdeterminert standpunkt (utviklet innenfor psykoana
lysen), og et historiematerialistisk standpunkt (slik dette er 
formulert innenfor marxistisk samfunnsteori).

Dette fører til at Lorenzer ser utviklingen av menneskelig be
vissthet og underbevissthet som en prosess med bakgrunn i "to 
basiser": Den indre natur (begrepsmessig bestemt ved psyko
analysens driftsoppfatning) og de samfunnsmessige, ytre forhold 
(brakt på vitenskapelig begrep gjennom kritikken av den poli
tiske økonomi).

Den primære sosialisering må hovedsakelig konsentrere seg om 
emosjonelle prosesser, og Lorenzer diskuterer inngående hvor
dan hans egen framstilling plasserer seg i forhold til Piaget*s 
modell for kognitiv utvikling. Under den primære sosialisering 
vil tenkning og erkjennelse måtte avledes fra de følelsesmes
sige reaksjonene som dermed blir de mest fundamentale. Sosiali
seringen må videre forstås som en art praksis. ("Sosialiserin
gen skjer gjennom reell interaksjon." (s.86)). Det er nettopp 
denne konkrete og detaljerte, virkelige interaksjonen som må 
studeres for å forklare hva den biologiske natur sosialiseres 
til. Og i denne sammenheng er tidligere forsøk fra marxistiske 
psykoanalytikere utilstrekkelig.

Men for å kunne framstille den faktiske sosialisering under 
ulike samfunnsformasjoner, dens historiske spesifikitet, trengs 
det en generell forståelsesramme både av natur og samfunn. 
Lorenzer*s prinsipielle formulering understreker hans hoved
poeng: sosialiseringen må forstås generelt som et møte mellom 
biologisk natur og samfunnsmessig materialitet, det siste for
midlet gjennom allerede sosialiserte individer (sosialiserings- 
agenter), som har tatt opp i seg og representerer det historisk 
bestemte.

Ikke bare skal sosialiseringen forstås innenfor denne rammen, 
målet er å forklcæe hvordan formidlingen mellom biologisk natur 
og samfunnsmessige materialitet konkret og i detalj foregår:

"Den viktigste oppgaven for psykologien er å vise "vitenskape- 
lig" hvordan naturlige betingelser og samfunnsbestemte "menne
skelige egenskaper*' forholder seg til hverandre, slik at den 
innsikten som Marx uttrykker i 6. Feuerbachtese gjelder uinn
skrenket:
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"Menneskets vesen ... er i virkeligheten ensemblet av de sam
funnsmessige forhold."" (s.9)

2. LORENZER SOM MARXIST • .

Formuleringen av psykologiens viktigste oppgave plasserer 
Lorenzer som marxist. Ved forståelsen av det samfunnsmessige 
går han ut fra og baserer seg på den historisk/dialektiske 
materialismen. Problemet for Lorenzer, som for mange av hans 
forgjengere i skjæringslinjen mellom psykoanalyse og marxisme, 
er å få grep om på hvilken måte materiellstrukturen (produk- 
tivkreftene og produksjonsforholdene) får innpass i, eller 
transformeres over i den menneskelige psyke, og gir den bio
logiske natur det spesifikke, historiske uttrykk.

Men de "naturlige betingelser" som Lorenzer ser som den ene 
siden i "det dialektiske forholdet" (kfr. sitatet ovenfor) 
menes både den "ytre" natur og menneskets "indre" biologiske 
natur. Mennesket som subjekt vokser fram i spenningsfeltet 
mellom det naturlige og det samfunnsmessige, noen subjektdan- 
nelse utenfor denne praktiske dialektikk kan ikke forekomme - 
derfor kan Lorenzer si: "Subjektivitet kan helt og fullt føres 
tilbake på objektive betingelser" (s.10).

Men om subjektdannelsen er "fullt og helt" avhengig av de ob
jektive betingelsene - er den ikke bare avhengig av de ytre 
samfunnsmessige betingelsene, slik de mekaniske vulgærmateri- 
alistene har framstilt det. (Og her ser vi en tydelig avgrens
ning også til den konsekvente behaviorismen. Også den må for
nekte en subjektdannelse som har framkommet på annen måte enn 
gjennom ytre forsterkninger).

Lorenzer kombinerer det han framstiller som historisk materi
alisme, der individualiteten bestemmes - både i form og inn
hold - av den samfunnsmessige "basis", - med "det Marx*ske 
naturbegrep" som samtidig krever at en ikke "glemmer" virknin
gen av den praktiske dialektikk, det vil si hensynet til såvel 
all natur mennesket står overfor, som den natur mennesket 
(biologisk) er. Lorenzer gir i denne sammenheng sin tilslut
ning til det han kaller Freud's påvisning: at menneskelige hand
linger, følelser og tenkning også innholdsmessig avhenger av 
driftene, og det vil si det "indre" naturgrunnlaget. Denne 
oppfatningen gir også rom for en annen Feuerbachtese, ofte 
"glemt" av de mekaniske materialistene, nemlig den første, der 
det heter: "Hovedmangelen ... er at tingen, virkeligheten, 
sanseerfaringenes verden, bare oppfattes som objekt eller an
skuelse; ikke som konkret menneskelig virksomhet, praksis; ikke 
subjektivt."
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Dermed er den mekaniske materialismen, eller determinismen, 
ubrukelig som forståelsesramme, og all menneskelig utvikling 
må studeres som et gjensidig forhold mellom indre/ytre natur 
og historisk konkret samfunnsformasjon. Slik avvises både den 
ahistoriske idealismen - teorien (eller ideologien) om mennes
kets egentlige naturlige natur, og den mekaniske materialismen 
(vulgær determinisme), til fordel for en historisk konkret dia
lektikk:

"Hvordan blir barnets "indre natur" bearbeidet gjennom mennes
kelig praksis, slik at barnets utvikling i sin helhet kan for
stås både som naturhistorie og som sosial utviklingshistorie 
forårsaket av objektive politiske/økonomiske prosesser; uten på 
noe sted å måtte forutsette på forhånd gitte, historisk uavhen
gige subjektive egenskaper og strukturer?" (s.ll).

3. LORENZER SOM PSYKOANALYTIKER

Med utgangspunkt i Feuerbachtesene, som i knapphet uttrykker 
essensen i marxismens menneskesyn, og med en samfunnsforståelse 
hentet fra kritikken av den politiske økonomien, søker Lorenzer 
å detalj studere på hvilken måte ensemblet av samfunnsforholdene 
overføres til menneskenes bevissthet samtidig som det forblir 
et subjekt med drivkrefter rotfestet utenfor den konkrete sam
funnsmessige materialitet. Det er i denne sammenhengen han 
vender seg til psykoanalysen.

Heller ikke "psykoanalytisk teori" er noen entydig kategori, 
det gjelder også å avklare Lorenzer*s forhold til psykoanalysen 
det vil si å avgrense hans bestemte forståelse av teorien.

Innvendingene mot psykoanalysen (en innvending som har sitt 
mest vulgære uttrykk i avvisningen av Freud fordi hans klienter 
var victoriatidens møydommelige overklassekvinner bærende bur- 
sjoasiets konsekvente dobbeltmoral på sine skuldre) for å være 
en borgerlig vitenskap og derfor "ubrukelig" "uegnet", o.l. 
innenfor en marxistisk forståelse, avviser Lorenzer ved å be
trakte psykoanalysen slik Marx betraktet den klassiske borger
lige økonomi, - som utgangspunkt og forutsetning for utvikling 
av marxistisk samfunnsteori.

Når det gjelder psykoanalysens metode framhever han Freuds 
konsekvente forsøk på å få fram "de krefter som ligger bak 
fenomenene."

Psykoanalysens vitenskapelige framgangsmåte kan dermed paral
lelliseres med viktige trekk ved marxismens forskningsmetode,
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slik den f.eks. er beskrevet i Innledningen til Grundrisse, og 
spissformulert av Marx: "Dersom det ikke hadde vært noen for
skjell på tingenes umiddelbare tilsynekomst og deres indre 
sammenheng, ville vitenskap være overflødig." Både marxismen 
og psykoanalysen avgrenser seg mot positivismen (logisk empir
isme, o.l.) ved ikke å nøye seg med å systematisere det obser
verbare, framtredelsesformen, i logiske, induktive kategorier, 
men går "ad tenkningens vei" "bakenom" det fremtredende for å 
få tak i de strukturelle vesensforhold som det observerbare må 
forklares på bakgrunn av. Det framtredende, f.eks. symptornet 
i den psykiske tilstand, kan ikke forstås eller forklares på 
annen måte enn ved å forholde det til bakenforliggende indre 
og ytre vesenskrefter - formulert i en teori ved hjelp av ab
strakte begreper. Først når det observerbare - de psykologiske 
data eller symptom blir innplassert i denne helhetlige teorien, 
blir de konkrete og kan forklares. Lorenzer følger selv denne 
framgangsmåte i sin analyse og framstilling. Og i tillegg 
framhever han også direkte observasjon som en nyttig teknikk 
(under henvisning til Piaget) for utvikling av en sosialiserings- 
teori utgått fra psykoanalysen: " man gjør lurt i å bygge på 
erfaringer fra direkte observasjon av barn", (s.35).

Lorenzer framstiller psykoanalysen som en sosialvitenskap,4 
men ikke som sosialpsykologi. Det vil si han slutter seg til 
den oppfatning at psykoanalysens objekt er "vesensforskjellig 
fra de emner der traditionsmæssigt behandles av psykologien, 
såsom perception, cognition, oppmerksomhet, følelser, vilje, 
indlærning og hukommelse." 5 Men Lorenzer begrenser ikke 
psykoanalysen til en "kritisk teori om det decentrerede sub
jekt, eller, i Freuds enklere terminologi, en teori om det ube
visste, ..." (Lis Lind). Psykoanalysen slik forstått blir like
vel et nyttig verktøy i hans oppbygging av en sosialiserings- 
teori - men det ubevisste inngår bare som ett av flere element 
i subjektet.

For Lorenzer er psykoanalysens gjenstand "... de objektivt 
gitt strukturenes forening i subjektet." (s.13) og han gjør 
psykoanalytisk teori til en "kritisk teori om subjektet" som 
helhet. Heller ikke formuleringen av en symbolteori er begren
set til bare å gjøre rede for ubevisste og fortrengte forhold.6

Oppgaven for den psykoanalytiske teori er å forklare hvordan 
materiellstrukturene setter seg igjennom på i subjektet, et 
subjekt som uunngåelig (dvs. naturlig) må gjennomløpe de ut- 
viklingsstadiene psykoanalysen allerede har fått på begrep: 
prosessen fra oral over anal til phallisk posisjon - en utvik
ling som Lorenzer aksepterer forekommer transkulturelt - det 
vil si er en biologisk bestemt naturprosess. 7 Denne teorien
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er Lorenzer1s teori an menneskets biologiske natur - subjekt- 
utviklingen og tilstanden til subjektet må forklares ved kon
kret å analysere (i dette ordets egentlige betydning) hvordan 
denne naturlige prosessen gjennomløpes under historisk vari
erende samfunnsformasjoner, dvs. under forskjellige samfunns
messige ,,basisl,-betingelser.

Den psykoanalytiske terapiens oppgave er foruten å framstille 
de brudd i den gjensidige utviklingshistorien som har fram
bragt den klisjebestemte atferd, synlig iform av et funksjons- 
udyktig symptom, Mogså å reflektere over den forandrende prak
sis som kreves for å utnytte de subjektive mulighetene og mot
setningene". (s.13) Det vil si at "pasienten" også må bli 
filosof i marxistisk forstand: Ikke nøye seg med å fortolke 
eller forstå sin situasjon, men også forandre den gjennom 
praksis.

De marxistisk orienterte psykoanalytikerne som tidligere har 
vært opptatt av den tidlige sosialiseringen, og forholdet 
mellom produksjonsmåten og psyken, har hovedsakelig konsentrert 
seg om den borgerlige familie som sosialiseringsagent. Wilheln 
Reich er det klassiske eksemplet. Spesielt i "Massenpsycho- 
logie des Fascismus" 8 viser han hvordan familien (dvs. den 
farsdominerte) er primær sosialiseringskjerne for utvikling av 
de autoritære karakterdrag som kapitalismen forutsetter og re
produserer. Fra den tidligst lærte underkasteIsen og drifts- 
avståelsen i den borgerlige familien, går en linje gjennom 
underkasteIsen under kirken og militærapparatet fram til den 
autoritære holdningen overfor kapitalismens statsapparat.
Reich så denne konkrete sosialiseringen som en nødvendig for
utsetning for fascismen - altså var hans analyse historisk/ 
konkret. Derfor rammes ikke Reich av den kritikk Lorenzer øvei 
mot tendensen til å"absoluttere" den borgerlige familie, dvs. 
å framstille den som evig ahistorisk kategori, eller i hans 
språk: "... et trekk ved vårt samfunn (blir) generalisert til
naturkonstant."

Lorenzer går et skritt videre i studiet av sosialiseringens 
anatomi, på jakt etter det "primære sosiale felt". Han ser 
ikke familien som endelig representant eller agent for produk
sjonsmåten, men går fra familiegruppenivå til "gesamtarbeiter"- 
nivå, det vil si den (de) allerede sosialiserte person(er) som 
har mest kontakt med barnet de første leveår, under den primært 
sosialisering.

"Die Mutter" (Moren) er Lorenzer1s primære sosialiseringsagent, 
Forholdet mellom foster/nyfødt på den ene siden og et bestemt 
primært forholdsobjekt på den andre har status som.grunnfigura- 
sjon, dvs. er av grunnleggende betydning for barnets utvikling
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og sosialisering

4. INTERAKSJON SOM UTVIKLINGSPRINSIPP

Et av hovedpoengene i Lorenzers sosialiseringsteori er inter
aksjonen (det han også kaller den dialektiske prosess) mellom 
barn og mor• ("Mor" er brukt som almen kategori for den 
(eller de) person(er) barnet er mest i kontakt med den aller 
første tiden etter fødselen).

Istedetfor som Freud å si "JegTet er objektrelasjonenes bunn
fall", så sier Lorenzer: "Subjektdannelsen skjer ved inter- 
aksjonsformenes bunnfall" (s.46). Dette illustrerer den funda
mentale karakter han tillegger det gjensidige spill ved sosi
aliseringen - samtidig som det røper en tendens til "mekanisk 
dialektikk" - inspirert av moderne system-teori (en innflytelse 
som er merkbar også andre steder i bøkene hans). Karakteris
tisk for denne "mekaniske dialektikken" eller interaksjonismen, 
er at årsaksforklaringen erstattes av en påvisning av gjen
sidighet. Dermed forsvinner den substansielle forklaring til 
fordel for et abstrakt utviklingsprinsipp - forklaringen er
stattes med beskrivelse av en almen nødvendighet: interak
sjonen. 9 (Understrekningen av den gjensidige påvirkningen 
osv., mellom to momenter kan være nyttig under den abstrakte 
analyse, men denne analysen har først sin berettigelse når de 
abstrakte kategoriene og relasjonene mellom dem brukes konkret)

Forholdet mor/barn (mor-barn-dyaden) forstås som to poler som 
gjensidig må tilpasses hverandre, og det er i spenningsfeltet 
mellom de to polene at subjektet dannes. Opprinnelig er det 
til stede en enhet mellom mor og barn, men denne enheten spal
tes ved fødselen og går gradvis over i et vekselspill. Dette 
kan illustreres ved en celledeling, der de to momentene i en
heten adskilles, men utvikler sin egenart i relasjon til hver
andre. De selvstendiggjøres altså ikke, men tvertimot - blir 
avhengige av hverandre og utvikles. Det er ifølge Lorenzer 
ingen enveis eller mekanisk overføring fra sosialiseringsagen- 
ten (moren) til barnet, men moren må tilpasse sin samfunnsbe- 
stemte væremåte til barnets biologiske natur. Dette under
strekes; "Mor-barn-dyaden er et V ekse Is f or ho Id. Det er ikke i 
noe tilfelle bare en ensidig pregning", (s.38) og ikke slik som 
behavioristene forstiller seg det, der "... barnets bidrag i 
beste fall sees som en biologisk folie for pregningsprosessen". 
(s.38) Med sitt naturlige behov f.eks. for næring, trer barnet 
inn i et gjensidig forhold til moren. Hun er istand til å til
fredsstille behovet, og moren som agent for produksjonsmåtens 
spesifikke uttrykksformer må moderere og tilpasse de tidligere
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slektledds normer, vaner osv. som hun møter barnet med. Dermec 
eksisterer altså ingen absolutt overføring av produksjonsmåten 
fra moren til barnet, men de to polene trer inn i et interak- 
sjonsforhold, - som har den almenne karakter av en dialektisk 
prosess mellom natur og produksjonsmåte. Barnets natur og 
samfunnets materielistruktur (formidlet gjennom moren) inngår 
i et dialektisk forhold - i interaksjon. Om morens samfunns
messige forankring skriver Lorenzer: "... hennes praksis er 
en del av den samfunnsmessige praksis, ikke isolert fra den 
måten arbeidet historisk er organisert på, (...) ..., formen 
til enhver praktisk dialektikk karakteriseres av den materiell* 
arbeidsprosessen, nettopp fordi interaksjonen i mor-barn-dyader 
får sin særegne form bestemt av morens praksis", (s.52-53).

Interaksjonsmiddelet på det førspråklige stadium er gester 
eller bevegelser, det Lorenzer kaller praksis. I overens
stemmelse med den sentrale plass arbeidet inntar i marxistisk 
teori, framstiller Lorenzer interaksjonen på dette stadium som 
en type arbeid, og arbeidet må hele tiden forstås som praktisk 
virksomhet. "Gjennom interaksjonsformene går en natur tilegnet 
i den praktiske dialektikk inn i subjektet", (s.46).

Interaksjonen starter umiddelbart etter fødselen; ja de første 
ansatsene til den gjensidige avhengigheten mellom barn og mor 
registreres allerede på fosterstadiet. Interaksjonsformene 
endres med tiden, og dermed også middelet som bestemmer sub
jektets utvikling. Nye interaksjonsformer dannes på grunnmurei 
av gamle, og det oppstår "... økende differensiering av inter
aks jonsf ormene" . (s.76)

5. SUBJEKTUTVIKLINGEN

Fra psykoanalysen henter Lorenzer drifts-begrepet, og lar 
driftene være den biologiske naturens viktigste vesenskrefter. 
De uttrykker seg i uomgjengelige, ahistoriske ikke-bevisste 
kroppsbehov: "Driftene er knyttet uløselig sammen med ikke-
bevisste kroppsbehov, som på den annen side står i genetisk 
sammenheng med et organisk behov..." (s.41).

De opprinnelige organiske behov blir til å begynne med til
fredsstilt av moren på en måte som er samfunnsmessig, historisk 
bestemt, og denne spesifikke måten blir etterhvert sekundært 
behov for barnet. "... dets kroppsbehov profileres efter de 
tilfredsstillelsesmuligheder, moderen kan tilbyde, ..." (Asger 
Blond); Lorenzer siterer i denne sammenheng Lichtenstein, 10 
som skriver: "Når moren tilfredsstiller barnets behov skaper 
hun i virkeligheten nye spesifikke behov, som hun liker å til
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fredsstille. Barnet blir et organ eller et instrument for til
fredsstillelse av morens ubevisste behov" (s.37).

Det utvikles en vane på grunnlag av den spesifikke behovstil
fredsstillelsen, og barnet utvikler seg gjennom den praksis 
(f.eks. diing) som behovstilfredsstillelsen forutsetter. Men 
også behovsfrustrasjonen bidrar til å utvikle subjektet. Et 
behov som ikke tilfredsstilles slik barnet har vent seg til, 
blir opphav til en ny, søkende eller spontan praksis som ikke 
er lært gjennom behovstilfredsstillelsen, men som er søking 
etter en annen måte å tilfredsstille behovet (vanen) på.
Barnet svarer med "en hallusinasjon" (en forståelse Lorenzer 
henter fra psykoanalysen) dersom moren ikke tilfredsstiller et 
utviklet interaksjonsbehov. Med dette menes at barnet hallu- 
sinerer den uteblivne virkelige behovstilfredsstillelsen ved å 
gi den en annen form. Derfor kan, som Lorenzer sier, veks- 
lingen mellom driftstilfredsstillelsen og driftsfrustrasjonen 
betraktes som utviklingens motor. 11

Dersom de behovene, vanene eller ønskene som enten er biologisk/ 
naturlige og allmenne, - eller spesifikke, utviklet gjennom 
interaksjonen med moren, ikke blir tilfredsstilt på en eller 
annen måte, oppstår brudd i utviklingsprosessen, og den pri
mære sosialiseringen kan hemmes eller produsere langvarige 
frustrasjoner. Disse bruddene i vanetilfredsstillelsen er ikke 
tilfeldige, men systematiske, og oppstår ikke på grunn av indi
viduelle svikt, men skyldes samfunnsmessige, kulturelle forhold. 
Det er hva Lorenzer kaller "systematisk brutt praksis". Enhver 
som enten tilfredsstiller eller frustrerer de primære biologiske/ 
organiske behov eller de sekundære spesifikke vaner, er med på 
å forme den utviklingslinjen barnet følger.

Selve utviklingsforløpet kan illustreres som en samtidig 
"vertikal" og "horisontal" prosess. Den vertikale prosessen 
består i at en trenger dypere ned i driftsarsenalet, det vil 
si at nye drifter blir virksomme og tar del i interaksjonen.
(Vi aner her en overfladisk parallell til Maslows behovshier- 
arkimodell, 12 selv om drifter i Lorenzers mening heller betyr 
noe i retning av psykoanalytiske utviklingsstadier, oral-anal- 
ødipal - osv. enn medfødte behov.) Den horisontale (utviklings)- 
prosessen betyr en utvidelse av verdensbildet, mer av verden 
erfares i realiteten. Sagt på en annen måte betyr dette at 
såvel den indre natur som den ytre natur og produksjonsmåtens 
særtrekk, får stadig større plass i barnets bevissthet.



6• SPRÅKET

Et annet sentralt poeng hos Lorenzer er betydningen av språket. 
Lorenzer problematiserer ikke på hvilken måte språkutviklingen 
skjer, (f.eks. gjennom standpunkt til Chomsky) han må snarere 
tolkes som tilhenger av sosial læringsteori i samband med 
språktilegnelsen. Språket kommer utenfra, uten rot i noen 
naturlig, almennmenneskelig språkstruktur.

Språket er viktig fordi det gir den som sosialiseres et red
skap til å utvikle bevissthet om og forståelse av omgivelsene.1 
Språklig interaksjon er mulig først på et bestemt stadium av 
den biologisk/organiske naturutvikling hos barnet, men også i 
samband med språktilegnelsen må naturmomentet som den ene pol 
i utviklingen understrekes2 "Naturen inngår i interaksjons- 
formene og gjennom betegnelsene også i språkspillet" (s.67).

Så lenge språkteorien ikke er basert på medfødte almene språk
strukturer hos barnet er det nødvendigvis moren som i mor/barn 
dyaden fører språket inn: "Også i språkinnlæringssituasjonen 
foregår det en virkelig interaksjon ved at de innøvde, bestemte 
interaksjonsformene i mor-barn dyaden blir utvidet gjennom det 
talte ord" (s.66).

Språket fører altså til en utvidelse, et tillegg til allerede 
etablerte og eksisterende interaksjonsformer - vesentlig be
stående av gester - det Lorenzer kaller praksis. På.et tidlig 
språkutviklingsstadium er også språkbruk en form for praksis, 
og språket har ingen selvstendig karakter i forhold til det 
som språket eller begrepene representerer. De er ikke symboler 
men direkte, uadskillelige instrumenter for praksis. "Barnet 
hører ordet som en del av den interaksjonen som foregår i øye
blikket, og det betyr som et kjennetegn på den aktuelle inter
aks jonsf ormen" (s.67).

Dette fører til at begrepene endrer mening parallelt med end
ring av interaksjonsformene. Men i denne sammenheng vender 
Lorenzer seg i retning av en Lacansk fortolkning av psykoana
lysen,14 uten selv å referere til Lacan, og hevder at den gamle 
begrepsmening ikke forsvinner, men blir oppbevart i det førbe- 
visste eller underbevisste.

7. SOSIALISERINGEN I REALITETEN

Lorenzer etterstreber en forskningsmetode der den historiske 
framtredelsesform forstås ved hjelp av de almenne .struktur- 
sammenhenger. Etter å ha framstilt sosialiseringen i "det
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abstrakte'1, anvender så Lorenzer denne forståelsesformen på 
sosialiseringen slik den foregår i realiteten, under kapital
ismen. De abstrakte kategoriene, f.eks. i mor - barn - dyaden 
er framkommet gjennom å analysere utviklingsformene og det 
indre bånd som binder momentene sammen. Først når dette er 
gjort, kan den virkelige bevegelsen framstilles. Til forklaring 
av det eksisterende, det historisk spesielle, må en "stige opp" 
fra det abstrakte til det konkrete. Nå framstår disse konkrete 
formene som en enhet av mangfold, som en sammensetning av mange 
bestemmelser, og den konkrete forklaring er Lorenzerfs ende
lige mål: "Det gjelder å avsløre den konkrete lidelse i dens 
"virkelige" bevegelse" (s*15).

I realiteten vil det nødvendigvis oppstå brudd i interaksjonen. 
Som nevnt kan slike brudd være med på å utvikle subjektet 
gjennom å utvide interaksjonsformene, men de punktuelle av
brytelsene i vekselsforholdet kan også blokkere læringen av nye 
interaksjonsformer, og føre til atferdsforstyrrelser ("Verhalt- 
enstorungen").

Lorenzer gir to eksempler på førspråklige interaksjonsbrudd 
forårsaket av inkonsistent, uberegnelig adferd hos moren.15

a) Moren som gir barnet brystmelk av og tiZ når det er 
sultent. Hos barnet dannes et bilde av uberegnelig 
vilkårlighet som det ikke er istand til å forstå.

b) Renslighetspåbudet kan oppleves som kontradiktorisk 
vilkårlighet» Den tidligere anale, nødvendige be
hovstilfredsstillelsen blir ulystpreget fordi den nå 
er kombinert med morens sinte formaninger. Perioden 
kan riktignok oppleves som gjennomlæring av ny inter
aksjon, men rensligheten kan også påtvinges av moren 
som den dominerende part i dyaden, og perioden kan 
forbli uforstående for barnet, og da føre til dårlig 
personlighetsresultat.

Lorenzer skiller mellom tre grupper av påtvungne interaksjons- 
former på det før-språklige stadium, det vil si stadiet inntil 
språket får karakter av symbolsk interaksjonsmiddel:

1. Interaksjonsformer som ikke tas opp av det språklige
(ligger utenfor det språklige)

2. Interaksjonsformer som er uavhengige av språket, de 
utvikler seg tvangsmessig uansett.

3. Interaksjonsformer som motarbeides av språkets tvang, 
men som likevel blir fiksert som interaksjonsformer.
De kalles klisjeer.
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Klisjédannelsen framkommer ved forandring i morens interaksjon, 
og røper motsetninger eller inkonsistens i morens praksis, 
ettersom morens klisjedannede interaksjon fra hennes side setter 
seg gjennom uavhengig av den bevisste refleksjon. Symbolfor- 
midlet handling og klisjebestemt atferd, står i motsetning til 
hverandre. Den paradoksale oppførselen har innenfor psykoana
lysen blitt tilbakeført til morens primære sosialisering.
Moren forstås under kapitalismen som nGesamtarbeiterM, og 
liggende under for de samme trykk og begrensninger produksjons
måten setter for gesamtarbeiderne. Dermed blir interaksjons- 
formene avhengige av produksjonsforholdene, og: ,fMorens sosi- 
aliseringspraksis er realisering av atferdsdisposisjoner som 
utvikler seg i samfunnsmessig, og dvs. historisk-materiell 
praksis" (s.141).

Og det som på denne måten gjelder for de "uproblematiske" 
interaksjonsformer, gjelder i forsterket grad for formidlingen 
av de motsetninger som ligger til grunn for den klisjebestemte 
atferden. "Ut fra motsetningene i produksjonsmåten reprodu
seres gjennom sosialiseringen motsetningen i interaksjons- 
formene" (s.136) .

Over hodet på subjektene trenger de objektive samfunnsstruk
turene seg gjennom: Som uforståelige motsetninger i interak- 
sjonsformene. Men samtidig peker Lorenzer på at "innsosiali- 
seringen" av klisjebestemt atferd tjener samfunnsmessige 
klassespesifikke målsettinger. "Opparbeidelsen av klisjebe- 
stemt atferd gjør subjektet brukbart i tjeneste hos den bestå
ende samfunnsorden; den blokkerer for muligheten til diskusjon 
av de eksisterende handlingsnormene, ..." (s.143).

De systematiske (og objektivbestemte) bruddene i interaksjonen 
forårsaket av inkonsistens mellom nødvendig praksis og språklig 
tvang (klisjeatferd) kan imidlertid føre til nevrotiske eller 
psykotiske tilstander, noe Lorenzer antyder slik: "Mens det 
til grunn for den nevrotiske konflikt ligger en motsetning 
mellom aktuell opptreden og interaksjonsformen oppatt i språket, 
så produserer den psykoserelevante motsetning uforenelige 
interaksjonsformer" (s.148).

Lorenzer antyder også hvordan hans kombinasjon av psykoanalyse 
og marxisme kan føre til en ny form for "kollektivt ubehag", 
et ubehag som den Freudske psykoanalysen frambrakte. Det nye 
"ubehaget" vil oppstå når de systematiske brudd i den subjek
tive praksis blir forstått i sin avhengighet av de objektive 
betingelser. Den psykoanalytiske beskrivelse av sosialiser
ingen må utvikles til "Kritikk av subjektet" i en samfunns
messig dimensjon.

Arnulf Kolstad
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NOTER.

1) Lorenzer, A. (1970): Sprachzerstdrung und Pekonstruktion.
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1970.

Lorenzer,A. (1973): Uber den Gegenstand der Psychoanalyse
oder Interaktion und Sprache. Frankfurt/M., 
Suhrkamp, 1973.

Lorenzer har arbeidet ved Sigmund Freud instituttet, Frank- 
furt/Main. På et vis representerer han en variant av 
Freudo-Marxismen som gjerne kalles "Frankfurtertradisjonen", 
men står samtidig kritisk til den "idealistiske hermeneu- 
tikk" han mener f.eks. Habermas er talsmann for.

2) Lorenzer, A.. (1971): Kritik des psychoanalytischen Symbol-
begriffes. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1971.

Helt siden Freud i 1895 ville grunnlegge en naturviten
skapelig, fysiologisk psykologi, har symbolbegrepet stått 
sentralt i psykoanalysen. Opprinnelig var det psykoana
lytiske symbolbegrepet forbeholdt fenomen i det ubevisste, 
senere oppsto et symbolbegrep knyttet til det bevisste.
Ved å innføre termen klisjeer som betegnelse for de sym
bolene som er forankret i det ubevisste, klargjør Lorenzer at 
de må adskilles fra de symbolene som springer ut av det 
førbevisste eller bevisste.

3) Klisjeoppfatningen får også stor betydning for den prak
tiske terapi. Mens symbolene alltid vil kunne vise seg, 
så trenger klisjeene et scenisk arrangement. Bare ved å 
gjenta den scenen som førte til klisjedannelsen kan 
klisjeen fjernes. Den psykoanalytiske teknikk går ut på
å oppmuntre til scenisk framførelse - slik at det kan opp
stå en scenisk forståelse der klisjeen gjenfinnes i sin 
opprinnelse.

4) Lorenzer, A. og andre (1971): Psychoanalyse als sozial-
wissenschaft, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1971.

Asger Blond hevder i artikkelen "Mening og forståelse hos 
Alfred Lorenzer" (BLOND,A. et.al. (1974): Subjekt og tekst. 
Kbhvn. NSU/GMT, s.211-232)2 "Lorenzer argumenterer her 
(i sosialiseringsteorien) - i et opgør med såvel de kultur- 
istiske som de subjektivistiske resp. biologistiske ten
denser indenfor psykoanalytisk socialiseringsteori -.."
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5) Sitert fra Lind, Lis (1973): Ideologi og teknologi i
psykologiundervisningen. København, NSU., 1973.

6) Se UTAKER, A.(1974): "Psykoanalysen som semantisk teori.
Kritikk av Alfred Lorenzers teori for psyko
analysen.", i BLOND, A.et.al. op.cit.

7) Por en diskusjon av ødipuskompleksets transkulturelle 
gyldighet, se:
Kursbuoh 29, Berlin, Kursbuch Verlag, 1972:
Reimut Reiche: 1st der Odipuskomplex universell?

(s. 159-176) og
Paul Parin: Der Ausgang der odipalen Konflikts in drei 

verschiedenen Kulturen, (s. 179-201).

8) Et sentralt utdrag av Reich’s Massenpsyohologie des 
Fasoisrrus (1933-utgaven) er gjengitt i Vardøger nr. 3. 
Originalutgaven finnes forøvrig i tyske pirattrykk.

9) Kritikk av "interaksjonspsykologismen" eller Lorenzers 
forståelse av psykoanalysen som "symbolsk interaksjons- 
teori" har Michael Sohneider gjennomført i Neurose und 
Klassenkampf. Hamburg, Rowohlt, 1974, s. 151-156.

10) Lichtenstein, Heinz (1961) i J. Am. psychoanal. Ass.,
IX, 1961, s. 250 f.

11) Denne utviklingsgangen kan ikke forklares innenfor sosial 
læringsteori, fordi barnet i dyaden selv opptrer med en 
egendynamikk som går utover det som er sosialt lært. 
Barnet har lært seg en vane som er blitt lystpreget (f. 
eks. fordi den tilfredsstiller organiske behov). Reali
sering av vanen forutsetter interaksjon, altså sosial 
praksis med andre. Uteblir den andres reaksjon, vil 
barnet selv søke nye interaksjonsformer for igjen å opp
leve den lystpregede vanen.

12) Abraham Mas low forstår utviklingen som realisering av 
indre, latente behov som forholder seg hierarkisk i for
hold til hverandre. Forutsetningen for å nå opp på et 
"høyere" behovsnivå, er at behovene på nivået foran er 
relativt tilfredsstilt.

13) Forståelsen mellom mor og barn kommer istand som en 
(presymbolsk) "fysiologisk forståelse" (s.34), men for
midlingen mellom barnets kroppsbehov og morens tilfreds- 
stillelsestilbud tar senere språket i bruk for å utvikles 
videre. (A. Blond, op.cit., s. 226).
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14) Erich Wulff har i artikkelen "Psychoanalyse als Herr- 
schaftswissinschaft?" (Kursbuch 29, 1972, s.1-22) påpekt 
at mange av Lacans argumenter finnes igjen nesten i iden
tisk form i Lorenzer1s språkteorier, - til tross for at 
Lorenzer "må distansere" seg fra Lacan.

15) I disse tilfellene er det altså ikke snakk om "systemat
isk brutt praksis", det vil si en praksis Lorenzer mener 
også kan virke progressivt utviklende.

internationale
marxistische
diskussion
Notwendigkeit des Kommunismus. Die Plattform von »ll Manifesto«

DM5,-

»Die >ManifestO£.-Grjjppe bietet den verschiedenen revQiutionåren 
Stromungen eine Diskussionsbasis zum Zwecke ihrer organisatori- 
schen Vereinheitlichung: 200 Thesen erstellen Anafysen aller bren

nenden Probleme, Denkmodelle fur die Erarbeitung einer Linie, 
einer Strategic' eines Aktionsprogramms. Sie sind, insgesamt 
gesehen, zweifellos der anspruchsvollste und originellste theore- 
tische Versuch des europåischen Marxismus der letzten 25 Jahre. 
Eine der Kernthesen ist: die hochentwickelten kapitalistischen Ge- 
sellschaften sind >reif fur den Kommunismus<, und diese Einsicht 
kann und muB sich sofort zu Kampfzielen in einem politischen Pro- 
gramm konkretisieren.« (André Gorz in: Le Nouvel Observer, 
No. 315/70)

Partei und Klasse. Eine Diskussion zwischen Jean-Paul
Sartre und »ll Manifesto». Einleitung: R. Rossanda DM 3,—

Serafini/Magri/Pintor: Die Einheit der Klassenlinken 
herstellen. Nationale Arbeiter-Konferenz der Gruppe 
»ll Manifesto», Mailand 21.-30. Jan. 1971 DM 1,80

»ll Manifesto»: Thesen zur Hochschulpolitik DM 5,—

Rossana Rossanda: Der Marxismus von Mao Tse-tung DM 2,—

»ll Manifesto»: Fiir eine organisierte politische Bewegung DM 4,—
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Sovjetpsykologien

Den oppfatning og framstilling av menneskets psyke og bevisst- 
hetsutvikling som er rådende blant psykologene i Sovjet, har 
dannet egen "skole" i psykologiens historie, - og fått betegn
elsen sovjetpsykologi. Psykologene i Øst-Europa bruker selv 
denne betegnelsen, og er nøye med å karakterisere all vestlig 
psykologi som "borgerlig" - uansett hvor nært den står den 
"dialektisk-materialistiske psykologien".1

Sovjetpsykologien har utviklet seg merkverdig "lineært". Grunn
laget ble lagt allerede før revolusjonen i 1917, altså før den 
dialektiske/historiske materialismen ble Sovjetsamveldets 
offisielle filosofi og vitenskapsteoretiske utgangspunkt. De 
som i Tsartidas Russland funderte Sovjetpsykologien,2 hadde 
ikke marxismen som noen vitenskapelig forståelsesform. Sovjet- 
psykologiens røtter har godt feste i den naturvitenskapelige 
hjernefysiologi med Pavlov som hovedperson. Han inntar en sen
tral plass i sovjetpsykologien idag slik han gjorde i den 
refleksfysiologiske forskning før revolusjonen. Pavlov selv 
insisterte på at hans eksperimenter "... var rene fysiologiske 
studier av hjerneprosesser" 3, men for sovjetpsykologien var 
hans utforsking av den "høyere nervevirksomhet" og av de ube
tingede reflekser eksempler på materialistisk og objektiv 
(natur)vitenskap, der de psykiske fenomener ble betraktet, slik 
Rubinstein uttrykker det, "som en egenskap ved den høyt organi
serte materie." Gjennom formuleringen "... den betingete re
fleks er en virksomhet som samtidig er fysiologisk og psykisk" 
framhevet forsåvidt Pavlov sammenhengen mellom det * fysiologiske
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og det psykiske, men han utformet ikke teoretisk i detalj 
hvilken karakter denne forbindelsen hadde.

Selv om sovjetpsykologene idag; gir filosofien forrang, og 
sjelden røper vitenskapens "tsaristiske" forhistorie, så er det 
riktigere å oppfatte det slik at den førrevolusjonære psyko
fysiologien knyttet an tiZ den historiske og (særlig) material
istiske filosofien, og ble videreført innenfor disse rammene,
- framfor å se den økonomisk/juridiske revolusjonen av basis 
i 1917, som årsaken til et egentlig vitenskapelig brudd eller 
grunnleggelsen av en "ny” psykologi.

Riktignok ble tendensen til anti-idealisme om mulig forsterket, 
bl.a. ved at Watson’s atferdisme fikk et visst innpass tidlig 
i 20-årene, - men den materialistiske psykofysiologien hadde 
allerede en sterk posisjon i Sovjet - og det var innenfor lan
dets grenser ingen utbredt eller sterk idealistisk psykologisk 
tradisjon å innta posisjon overfor.I * * 4

Reaksjonen kom først og fremst mot den mekaniske "reflekso- 
logien" altså mot den mekaniske materialisme som skjøv alle 
mentale prosesser til side, eller definerte dem som ikke-eksi- 
sterende. (Parallellen til tradisjonsrike retninger innenfor 
behaviorismen er åpenbar, og det kan sies til sovjetpsykologi- 
ens ros at den gjorde opp med denne forstenete varianten for 
50 år siden.) I Kornilovs "reaktologi" ble menneskelig be
vissthet betraktet som et epifenomen ved fysiologiske prosesser,5 
og fremdeles ble gjenspeilingen av utenverdenen forstått som 
en passiv-mekanisk prosess.

"Reaktologien" fungerte imidlertid som bindeleddet mellom re- 
fleksologien og den nåværende sovjetpsykologien, og i denne 
videreutviklingen kom den dialektiske materialismen til å få 
avgjørende innflytelse. Lenin kritiserte Kornilovs gjenspei- 
lingsteori, og den mekaniske avbildeteorien ble stilt opp mot 
den dialektiske, marxistiske gjenspeilingsteorien, der mennes
ket ikke bare er reaktivt, men også aktivt. Denne rettled
ningen av teorien ved hjelp av allmenne teoretiske standpunkt 
er karakteristisk for sovjetisk vitenskap. Mange steder er 
den psykologiske teorien justert i overensstemmelse med og ved 
hjelp av Lenins videreføring og praktiske tillemping av marx
ismen.

I det hele tatt er sovjetpsykologien kjennetegnet ikke bare
ved en åpen tilslutning til og argumentasjon med allmenne teser
plukket hos marxismen/leninismens klassikere: Marx, Engels,
Lenin, og ved at teoretiske posisjoner begrunnes med sitater
fra samme, men det forekommer også tilløp til en tvilsom form
for eksegetisk katekismebekjennelse.6
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Også den aller yngste Marx og Engels benyttes som sannhetsvit
ner på sovjetpsykologiens riktighet, men det er tvilsomt om de 
abstrakte, men riktignok for den historiske/dialektiske materi
alismen viktige utsagn, kan fungere som annet enn en allmenn 
rettesnor for en vitenskapelig psykologi, bygget på marxismen 
som forståelsesform.

Den hjernefysiologiske varianten av psykologien som i Sovjet 
uttrykte seg både i refleksologien og i reaktologien gjennom 
20-årene, kan som hos Holzkamp og Schurig, ses på som et resul
tat av bestrebelsene på å etablere en objektiv-naturvitenskape- 
lig psykologi. Men denne mekanisk-reduktive psykofysiologien 
innebar en utelatelse av det samfunns-historiske, og den ahis
toriske posisjonen 7 ble først overvunnet gjennom den 
nkulturhistoriske skolen". I løpet av 30-årene oppsto under 
"ledelse" av Wygotski 8en ny epoke i sovjetpsykologien, med ut
gangspunkt i marxismens oppfatning av forholdet mellom virk
somhet og bevissthet.

"Den individuelle bevissthet formidles av menneskenes faktiske 
virksomhet og fører til en strukturering av bevisstheten som 
er preget av den objektive samfunnsmessige-historiske struktur, 
bevisstheten er altså selv av samfunnsmessig-historisk art." 
(Holzkamp og Schurig).

Vi kan si at sovjetpsykologien vokste fram i fysiologiens skjød 
og at det historiske moment ble innarbeidet gjennom innføringen 
av de sosiale faktorer som objektive bevissthets- og atferds- 
determinanter. Dermed ble den dialektisk-historiske material
ismen (marxismen som f orståelsesf orm) vevd sammen med psyko
logien. Filosofien understøttet på det samfunnsmessige nivå 
det psykofysiologien i detalj kom fram til gjennom laboratorie
eksperimentene. I dette motsetningsfeltet utviklet sovjet
psykologien seg, og den kulturhistoriske skolen representerte 
i 30-årene det progressivt nye.

Men det skjedde ikke uten konflikter. Den fysiologiske retnin
gen har hele tiden stått i et spenningsforhold til den kultur
historiske konsepsjonen. Etter Pavlovs død i 1936 oppsto blant 
hans etterfølgere forestillingen om at forbindelsen mellom 
psykologien og den dialektiske materialismen var fullendt med 
Pavlovs lære om den høyere nervevirksomhet. Det offisielle 
Sovjet under Stalins ledelse sluttet seg til denne oppfatningen 
og i bestrebelsene på å sjalte ut de "subjektivistiske" ten
densene og "borgerligheten" vedtok vitenskapsakademiet i 1950 
å grunnlegge sovjetpsykologien på Pavlovs fysiologi. Men det 
denne forstenede materialismen og reduksjonistiske antisubjek- 
tivismen ikke kunne avklare, var at den menneskelige bevissthet
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ikke kan forstås som (utelukkende) en fysiologisk reduserbar 
kvalitet ved den materielle livsprosessen. 9 (Holzkamp og 
Schurig)

Å gi en kortfattet framstilling av sovjetpsykologien idag er 
ikke liketil. Jeg har valgt en knapp skissering av premissene 
og hovedpunktene, med enkelte problematiserende kommentarer.

De emnene jeg har valgt som ankringspunkter er i rekkefølge:
1. De terminismeproblemet
2. Gjenspeilingsprinsippet
3. Indre og ytre betingelser
4. Virksomhetens forrang
5. Bevissthetens og virksomhetens enhet
6. Utviklingspsykologien

DETERMINISMEPROBLEMET

Et vannskille i enhver vitenskap går ifølge sovjetpsykologene 
mellom de teorier som aksepterer determinismeprinsippet og de 
som ikke gjør det. I sitt referat av psykologiens historiske 
utvikling i Sovjet, fastslår Schorochowa 10 prinsippets funda
mentale betydning for muligheten av å nå fram til sann og nyttig 
vitenskap,11 ikke minst i psykologien.

Det sovjetpsykologene kaller 11 tradisjonell bevissthetspsykologi", 
dvs. alle varianter av psykoanalytisk teori, all assosiasjons- 
psykologi, gestaltpsykologi, humanistisk psykologi, osv. er 
indeterministisk. De har felles en a priori oppfatning av det 
psykiske og bevisstheten som en autpnom instans3 et ideelt sub
jekt adskilt fra den "objektive verden", fra menneskenes kon
krete og praktiske virksomhet. Til tross for andre ulikheter 
er den "tradisjonelle bevissthetspsykologien" forenet gjennom 
anerkjennelsen av "psykens immanente vesen", - dens uforbundet- 
het og uavhengighet av utenomverdenen.

Selv om denne fortolkningen av tradisjonell (vestlig) bevisst
hetspsykologi ikke utpreger seg ved imøtekommende detaljer, så 
tjener den til å framheve hvor vannskillet går. For sovjet
psykologene eksisterer intet subjekt utenfor eller upåvirket 
av de ytre omstendigheter, tvertimot er subjektet, det psykiske 
eller bevisstheten i sin helhet i siste instans determinert, 
det vil si kausalt forklart av de ytre objektive, sosiale og 
materielle forhold.

En slik formulering plasserer sovjetpsykologien i betenkelig 
nærhet av klassisk atferdisme, men problemet "løses" ved at
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atferdismen karakteriseres som mekanisk determinisme, det vil 
si at den til forskjell fra sovjetpsykologien ser en mekanisk 
eller umiddelbar sammenheng mellom de ytre årsaker og de psy
kiske resultater. (Hvorvidt sovjetpsykologien virkelig har 
klart å distansere seg prinsipielt fra atferdismen gjennom bl. 
a. innføringen av virksomhetsbegrepet, vil bli diskutert 
seinere).

Som Schorochowa sier så forelå "grunnforutsetningene for de
terminismen i psykologien" allerede i fysiologien, og uten et 
brudd med denne materialistiske tradisjonen er indeterminismen 
utelukket. Psykofysiologien var opptatt av hvordan hjerne og 
nervesystemet sanset og reagerte på ytre stimuli,12 det var 
denne tradisjonen sovjetpsykologien videreførte.

I følge determinismeprinsippet er altså de ytre betingelser i 
siste instans absolutt bestemmende for menneskenes bevissthet 
og psykiske tilstand. Bevissthetens avhengighet av de konkrete 
historiske livsbetingelsene uttrykker seg i de spesifikke sær
trekk ved personligheten, trekk som er særmerkte for en bestemt 
historisk epoke og for en bestemt samfunnsmessig klasse. Det 
gir ingen mening å snakke om noen menneskelig psyke eller be
vissthet utenfor denne historiske virkelighet. "I personlig
heten som en stabil totalitet av psykiske prosesser, egenskapet 
og tilstander viser alt seg i siste instans å være sosialt 
determinert." (Schorochowa)

Slike allmenne trosartikler er ikke nye i "marxistisk" psykolog: 
men fremdeles gjenstår løsningen på det egentlige psykologiske 
problem: Hvordan foregår konkret og i detalj overgangen fra 
det samfunnsmessig materielle og sosiale til det psykiske og 
til bevissthetstilstandene? Hvordan transformeres den ytre 
objektivitet til indre subjektivitet? Foreløpig kan det kon
stateres at sovjetpsykologien antyder et svar i to forskjellig< 
retninger. For det første gjennom henvisningen til den funk
sjon den indre materie, hjerne- eller nevrofysiologien har.
For det andre gjennom innføringen av begrepet "virksomhet" 
(Tatigkeit). Mens den førstnevnte forklaringsmåten knytter an 
til den nevrofysiologiske tradisjon i Sovjet, så er den andre 
nært knyttet til den dialektisk-materialistiske filosofi, - et 
nytt eksempel på den karakteristiske alliansen i sovjetpsyko
logien.

Den deterministiske oppfatningen gis konsentrert i den allmenn 
sammenfattende filosofiske definisjonen av det psykiske som en 
hjernefunksjon eller en egenskap ved (den høytorganiserte) 
materien, som består i å gjenspeile realiteten og regulere 
atferden.13
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Denne spesielle egenskapen til materien har oppstått i løpet 
av utviklingsprosessen til den organiske natur, den er grunn
lagt i en historisk sosial organisering av hjernens funksjons- 
mekanismer. De hjernefunksjonene som er avgjørende for indi- 
videnes refleksjon av den ytre verden er dermed arvelige og 
medfødte.

Det kan være problematisk å innse hvordan bevisstheten samtidig 
kan være bestemt både av de nedarvede nevrofysiologiske dis
posisjonene og absolutt bestemt av de ytre omgivelsene,14 vil 
ikke det si at innflytelsen fra enhver indrenaturlig medfødt 
disposisjon oppheves med øyeblikkelig virkning? Poenget her 
er å skille mellom den "fylogenetiske" og "ontogenetiske" ut
vikling. Også menneskeslektens (artens) historie (fylogenesen), 
som kan forklare den fysiologiske utrustning og de psykiske 
muligheter, er materielt/sosialt bestemt. De er determinert 
av slektens samfunnsmessige forhistorie. Det eksisterende 
artsindivids utvikling (ontogenesen) bestemmes av de eksister
ende materielle og sosiale tilstander.
At de arvelige betingelsene får sin konkrete utforming bestemt 
av miljøet er ingen oppsiktsvekkende formulering. Derimot er 
det mer revolusjonerende at også de fysiologiske egenskapene 
er bearbeidet og bestemt av omgivelsene.

Sovjetpsykologien slår fast at genotypen også er historisk be
stemt og gir rammen for den individuelle utvikling - innenfor 
disse rammene bestemmer de ytre betingelsene hvordan individet 
konkret blir.

Determinismeprinsippet i sovjetpsykologien er også knyttet til 
begrepet "virksomhet". Det mennesket som sto overfor omver
denen og i et vekselsforhold til den, var ikke bare utrustet 
med en "høyt organisert materie" som passivt sanset, men det 
var langt mer et virksomt menneske som aktivt iakttok og for
andret den "objektive realitet". Det er i løpet av det aktive 
vekselforhold med omverdenen, i virksomheten, at mennesket tar 
det sosialt konkrete inn over seg og tilegner seg kulturen i 
videste forstand.

Men samtidig som virksomheten ble trukket inn for å forklare 
hvordan determinasjonen foregikk, så er det viktig å fastholde 
virksomheten som medbestemmende faktor for oppståelsen og ut
viklingen av den psykiske tilstand, selv bare er et middel.
Den er et verktøy for bevisstheten og for utenverdenen, - som 
i siste instans determinerer bevisstheten.
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GJENSPEILINGSPRINSIPPET.

Begrepet "gjenspeiling" brukes allment for å billedliggjøre 
determinismeprinsippet. Det er en annen måte å beskrive om
verdenens overføring til bevisstheten på, og samtidig under
streke dens speilkarakter: i bevisstheten framkommer et speil
bilde av den objektive virkeligheten.

Nervesystemet utgjør speilets materiellstruktur. Det utvikler 
seg fra fødselen av til et stadig mer presist organ for gjen- 
speilingen av det omgivende. Schorochowa har formulert inn
holdet i gjenspeilingsteorien slik: "Den objektive verden 
eksisterer utenfor og uavhengig av menneskene. Den er kilden 
til alle psykiske tilstander. Ifølge dets umiddelbare natur, 
dets egentlige vesen, så er det psykiske en gjenspeiling av det 
som befinner seg utenfor menneskene".

At den objektive verden eksisterer "uavhengig" av menneskene 
må ikke oppfattes slik at den skulle kunne gjenspeiles forut- 
setningsløst 15 og entydig, som ved speilrefleksjon bli til 
menneskenes bevissthet, det er eksempel på slett marxisme og 
god empirisme.

Hvis all bevissthet er et speil av noe objektivt virkelig, da 
melder problemet seg om hvor den "falske" bevissthet stammer 
fra, hvor kommer den bevisstheten fra som "motsier" virkelig
heten, som er i strid med f.eks. samfunnets eller naturens 
vitenskapelige utviklings lover? Spørsmålet om hvor de gale 
ideene kommer fra, dukker opp i samband med gjenspeilingsteo
rien sålenge en ikke nøyer seg med å si at bare den "sanne" 
forestillingen (den virkelige kunnskapen) "speiler" sitt objekl 
men sier at all kunnskap (bevissthet) gjør det. Liedman har 
i artikkelen Før en marxistisk ontologi (Haften for kritiska 
studier, 1973,7,7-32) diskutert dette problemet, og mener det 
er ",... ulykkelig at speilbildet er blitt dominerende i marx
istisk tradisjon."

Marx, Engels og Lenin har på forskjellig måte tangert avspeil- 
ingsteorien. Sovjetpsykologene legger størst vekt på Lenins 
utforming av teorien, særlig i Materialisme og empirokritisisme 
Det må imidlertid minnes om at dette var et polemisk kampskrift 
og at formuleringene var tilspissede. Det sentrale ved av- 
speilingsteorien er ikke at bevisstheten er en mekanisk avbild
ning av virkeligheten,noe sammenlikningen med speiling kan gi 
inntrykk av, men at det er en (av bevisstheten) bearbeidet 
avbildning. I Etterskriften til annet opplag av Das Kapital 
skriver Marx: "Hos meg er omvendt det ideelle ikke annet enn 
det i menneskets hjerne omsatte og oversatte materielle.11
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Det finnes eksempler på at den mekaniske avspeilingsteorien, 
som ligger langt fra Marx1 forståelse av forholdet mellom be
visstheten og omgivelsene, har fått sin utbredelse i sovjet- 
psykologien. Særlig i den siste tida er det imidlertid under
streket at såvel den ytre påvirkning som den individuelle be
arbeiding er bestemmende for avspeilingen.15
Ved denne utdypingen av gjenspeilingsprinsippet forsvinner en- 
del av det problematiske* Det er ikke slik at bildet, dvs. 
bevisstheten bare er et passivt avtrykk av det som speiles, 
virkeligheten må gripes gjennom virksomhet, og denne virksom
heten forandrer også kontinuerlig det som skal gripes, den 
objektive realitet.

Det at gjenspeilingen framstilles som en prosess, avhengig av 
individets aktive virksomhet, fører ikke bare til at den om
givende virkelighet forandres gjennom materielle inngrep, men 
bevissthetsutviklingen forandrer også gjenspeilingen, noe som 
fører til at omverdenen gripes i bevisstheten på en ny og 
stadig mer presis måte.

INDRE OG YTRE BETINGELSER

Sovjetpsykologien er basert på at bevisstheten står i et kau
salt forhold både til hjerne- og nervematerien og til omverdenen. 
Den psykiske tilstand er tenkt slik at utenverdenen "går om
veien" om den indre nerve- og hjernematerien før den tar form 
som bevissthet. Og denne bevisstheten er ikke annet enn en 
"egenskap ved den indre materie" 16 som til stadighet skifter 
karakter på grunn av inntrykkene utenfra - inntrykk som indi
videt mottar gjennom å være "virksomt". (At det er umulig å 
forestille seg et individ som ikke er virksomt i denne betyd
ningen, viser at virksomhetsbetegnelsen ofte benyttes mer som 
en marxistisk floskel enn som et vitenskapelig begrep, se 
senere). Ved å beskrive bevissthetsutviklingen på denne måten 
mente sovjetpsykologien å distansere seg både fra den idealis
tiske oppfatning om bevisstheten som et indre uavhengig lukket 
bilde, - og fra den mekaniske materialismen.
At posisjonen er uforenlig med en idealistisk psykologi der 
subjektet forstås som noe en gang for alle gitt, en slags 
lukket indre verden, - er opplagt, men hvordan forklares skillet 
mellom den "mekaniske materialismen" (atferdismen) og sovjet
psykologien?

Rubinstein har formulert motsetningen slik:
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"Til forskjell fra den mekaniske determini? e, der de ytre år
saker umiddelbart determinerer effekten av sine påvirkninger, 
helt uavhengig av kroppens egne egenskapei eller tilstander 
som følger av disse påvirkningene, så er for den dialektisk- 
materialistiske determinismen enhver virkning en vekselvirkning 
det vil si de ytre årsaker virker gjennom de indre betingelser* 
(s.13) .
Hva vil det si at de ytre årsaker virker gjennom de indre be
tingelser? 17

De indre betingelser billedliggjøres som et prisme gjennom 
hvilket "strålene fra det ytre" brytes. Og samtidig er det 
indre mer enn en fysiologisk prismestruktur. Med "indre be
tingelser" forstås (Schorochowa):

.individuelle særtrekk ved den høyere nervevirksomhet og dei 
indre lovmessigheter som kan oppdages gjennom fysiologiske 
undersøkelser; menneskenes behov og innstillinger, følelser, 
og evner, hele systemet av ferdigheter, vaner og kunnskap som 
rammer alle de individuelle erfaringene såvel som de erfaring
ene menneskeheten har tilegnet seg. Totaliteten av de indre 
betingelser bestemmer personlighetens psykologiske karakteri
stika." (s.30,31)

De indre betingelser er altså noe langt mer enn et materielt 
prisme, - det innbefatter også alle de tilstander som kalles 
psykologiske. Disse eksisterer inne i mennesket, og de er

1. oppstått utelukkende gjennom påvirkning utenfra,
2. i stadig forandring,
3. avhengig av de medfødte, arvelige fysiologiske dis

posisjoner, og
4. en egenskap ved den fysiologiske materien.

Ethvert ytre stimuli påført gjennom virksomheten øver innflyt
else på personlighetens aktuelle øyeblikkstilstand, og for
andrer tilstanden samtidig som bevissthetstilstanden gjennom 
virksomheten også øver innvirkning på den ytre (objektive) 
øyeblikkstilstand. De fleste endringene av bevissthetstil- 
standene er marginelle. Det festner seg snart, dels på grunn 
av selektiv persepsjon, et fast personlighetsmønster.

Hva er det så som utgjør den ytre tilstand? Ifølge Schorochowa 
forstås med de ytre betingelser:
"... alle de gjenstandene og tilstandene til den objektive re
alitet som omgir menneskene, den naturen menneskene har for
vandlet og samfunnsformasjonene de har skapt, kulturen i vid
este forstand, det endeløse mangfold av sammenhenger og for-
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bindelser. I tillegg må åpenbart også organismens somatiske 
tilstand regnes med til de ytre omstendigheter.11 (s.30)

Hvilke faktorer i dette "endeløse mangfold" som til syvende og 
sist blir determinerende for bevisstheten, sier sovjetpsyko- 
logene lite om, bortsett fra at det foregår en utsortering.
Men hva som bestemmer denne utsorteringen eller sensureringen 
av omgivelsespåvirkningene blir et kritisk punkt for denne 
psykologien. Kan det indre, som absolutt determinert av det 
ytre, selv foreta på noe vis denne sensureringen, hvordan 
tenker sovjetpsykologene seg i tilfelle den mekanismen? Kanskje 
i form av kumulative effekter, der de påvirkningene som gjen
tas oftest får størst betydning for den indre tilstand, og at 
bevisstheten lærer seg å oppfange allerede kjente impulser.
I så fall blir den aller første sosialiseringen svært kritisk, 
det første inntrykket vil så og si fastlegge det bevissthets- 
garnet som virkeligheten senere skal fanges med.

VIRKSOMHETENS FORRANG

Vi starter med de virkelige individer, deres handlinger og 
deres materielle livsbetingelser, skrev Marx i Die deutsohe 
Ideotogie da den dialektisk-materialistiske filosofien ble ut- 
penslet. Denne formuleringen finnes ofte gjengitt i sovjet- 
psykologien. Det er det aktivt handlende individ som sosialt 
vesen i en bestemt samfunnsformasjon som må være utgangspunktet 
for psykologien* Den aktive handlingsprosessen betegnes 
"virksomhet" (tåtigkeit) og bare gjennom virksomheten kan men
nesket forandre og tilegne seg kulturen. Mennesket blir kon
frontert med omverdenen gjennom sin praksis, og utvikler der
med sin personlighet. 18

Virksomheten er ifølge Anzyferowa "Nøkkelbegrepet i systemet 
til den psykologiske vitenskap." Hva er det som mer konkret 
karakteriserer og er innholdet i denne virksomheten?

På den ene side ytrer den seg på tre områder: i læring, lek 
og arbeid, - der arbeidet tillegges "en ledende rolle".

Opprinnelig mente Rubinstein (1940) at virksomhet måtte være 
noe som innvirket på og forandret omverdenen direkte. Men 
denne posisjonen har han og sovjetpsykologene forlatt. Det er 
også berettiget å snakke om tankevirksomhet. Men tankevirk
somheten må ikke forstås som et subjekts tenkning med seg selv, 
som et lukket indre system, men tvertimot som et subjekts for
hold til sine omgivelser.19 Tankevirksomheten oppsto som en 
følge av samarbeid mellom menneskene, gjennom deres felles virk-
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somhet.20 Det gamle 
i oversettelse lyde: 
andre• "

utsagn "Cogito ergo 
"Jeg tenker, altså

sum" må omformes og 
er jeg sammen med

Men sovjetpsykologien har ikke nøyd seg med å "tillate" tenk
ning som en form for virksomhet, den forstår virksomhet som 
nødvendigvis også en psykisk prosess. Virksomheten består sam
tidig av bevisstheten, det psykiske, og av den observerbare 
atferd. Det psykiske på sin side er ikke bare noe indre, like 
lite som virksomheten bare er noe ytre. Det psykiske er en 
integrert del av virksomheten. De psykiske funksjoner får sin 
betydning (i dobbelt forstand) gjennom virksomheten. Bevisst
heten er ikke bare en egenskap ved den høyt organiserte materie 
den er også en egenskap ved det virksomme mennesket. Hos 
autoriserte sovjetpsykologer framstår derfor "virksomheten" 
som:
"... den praktiske og den teoretiske, den skapende, men også 
tilpassende evnen - som eksistensens grunnform, som grunnlegg
ende levemåte." (Anzyferowa, op.cit.) Etter en slik begreps- 
bestemmelse ville det vært bedre å spørre hva virksomheten 
ikke er.

Den konsekvente avvisningen av introspeksjonen som vitenskape
lig erkjennelsesverktøy, fører videre til at den psykiske til
standen må gripes via den observerbare virksomheten. Og her 
vises bl.a. til Rubinstein (1940), som skriver:
"I handlingen .... uttrykker alle sidene ved psyken seg...." 
Handlingen eller atferden blir gjort til psykologiens grunn
element, Tolkning av atferd, gjerne under eksperimentelle 
kontrollbetingelser er nøkkelen til forståelse og innsikt i 
menneskenes psykiske tilstand.

På dette praktiske nivå er det vanskelig å skjelne mellom 
denne varianten av sovjetpsykologien og atferdismen - begge 
baseres på den positive atferd som uttrykk for, og nøkkelen 
til den psykiske tilstand.

Men i den konsekvente "dialektikken" er det ikke bare slik at 
den praktiske, synlige virksomheten røper bevisstheten, den 
skaper den også (Rubinstein, 1969):
"Menneskenes sterkeste følelser, slik som glede, lykke, sorg, 
nedslåtthet, bestemmes av hvor godt en lykkes i sin viktigste 
virksomhet."

Dette viser seg særlig i samband med arbeidet (Anzyferowa, op. 
cit.):
"Det ubehagelige, besværlige arbeidet utvikler en middelmådig 
personlighet uten initiativ. Bare det mennesket som begeistres
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i sitt arbeid kan demonstrere og realisere sine vesenskrefter, 
sine virkelige muligheter."

Men dette sitatet røper sovjetpsykologiens dilemma. Her fast
slås bestemte allmenn-menneskelige vesenskrefter - noe som til
svarer de "egentlige mulighetene". Men så lenge psyken abso
lutt er determinert, ja er en gjenspeiling av de ytre beting
elser, hvor stammer da de psykiske vesenskreftene fra, de 
kreftene som ikke er i overensstemmelse med den "objektive" 
virkelighet?

Et annet problem som dukker opp i denne forbindelsen er be
stemmelsen av drivkreftene bak virksomheten. Hva gjør at en 
virksomhet velges framfor en annen? Anzyferowa skriver: 
"Behovene, ønskene, interessene, anstrengelsene til menneskene 
utgjør den motiverende delen av virksomheten, og bestemmer 
valget av det ene eller det andre målet."

Men nå er jo nettopp disse psykiske kategoriene tidligere bes
temt som absolutt determinert av den virksomheten de nå gjøres 
til årsak for, nemlig (målrettet) praksis. Dette som fram
stilles som "avansert dialektikk" er vanskelig å adskille fra 
en elementær rundslutning.

BEVISSTHETENS OG VIRKSOMHETENS ENHET

Hos Rubinstein (1935) betegnes sammenhengen mellom virksomheten 
og bevisstheten som "en enhet": "Virksomhet og bevissthet er 
ikke to forskjellige sider av samme sak. De utgjør en organisk 
helhet, de er ikke identiske, men en enhet." Formuleringer som 
"de utgjør en organisk helhet" eller er "en enhet" er anskuelig 
billedspråk: men det er ikke presiseringer av sammenhengen, 
den framstår ikke klarere ved hjelp av slike ordspill. Den 
manglende begrepsbestemmeIsen kan ikke rettferdiggjøres ved 
henvisning til et abstrakt dialektisk prinsipp.

Å virke regulerende på den observerbare atferden er bevisst- 
hetens virksomhetsrolle. Bevisstheten skjuler seg i den iakt- 
tagbare opptreden, virksomhet uten bevissthet (eller bevisst
het uten virksomhet) eksisterer ikke. Det finnes heller 
ingen bevissthet, ingen psykisk tilstand som ikke ytrer seg i 
virksomheten. Dermed er den psykologiske metode gitt:
"... veien til en objektiv utforskning av det psykiske og av 
bevisstheten går fra virksomheten og dens produkter til de psy
kiske prosesser som dermed ytrer seg."

Men her oppstår et problem: også tenkning er akseptert som
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virksomhet, og hvordan skal en få tak i tankene uten å gå veien 
om introspeksjon? - en teknikk som a priori er awist. Pro
blemet "løses" ved at introspeksjonen gjeninnføres (l). Rik
tignok bare som betinget metode, der utsagn om egen bevissthets- 
tilstand sannhetsprøves ved hjelp av den "objektive" etter
følgende atferd.
"Om introspeksjonen er riktig (dvs. om utsagn om egen psykisk 
tilstand er korrekt (Sic)) lar seg avgjøre ved å studere de 
handlinger som følger etter og uttrykker den indre bevissthets- 
tilstanden." (Anzyferowa, op.cit.) Men psykiske tilstander 
som f.eks. fantasier og drømmer, hvordan skal de etterprøves?

Introspeksjonen innføres og avskaffes i samme grep, avgjørende, 
og eneste gyldige kriterium på en psykisk tilstand er de hand
linger eller den atferd (eventuelt de produkter) som kan obser
veres. Men spørsmålet forblir dermed ubesvart: Hva med den 
bevissthet som uttrykkes i psykisk virksomhet, tenkning, hvor
dan "måler" sovjetpsykologene den? Til tross for iherdig 
argumentasjon for det motsatte, avslører visse varianter av 
sovjetpsykologien seg på mange områder som atferdisme, en vari
ant av den foraktelige mekaniske materialismen.

Forholdet mellom bevissthet og virksomhet er imidlertid ikke 
et entydig forhold, noe sovjetpsykologien selv gjør oppmerksom 
på, og dette gjør jo en slutning fra ytre atferd til indre 
psyke desto mer problematisk. Selv om det er mulig, slik det 
påstås av Anzyferowa: "at menneskenes bevissthet er fullstendig 
fattbar på grunnlag av deres virksomhet", så kan to tilsyne
latende identiske virksomheter ha forskjellig psykologisk ge
halt (utgå fra ulike motiv f.eks.), og også omvendt: tilsyne
latende forskjellig virksomhet kan ha samme psykologisk gehalt. 
Og endog tilsvarende: den samme virksomhet kan også gi opphav 
til forskjellig personlighetsresultat, avhengig av de disposi
sjoner som allerede er utviklet og tilstede. Eller som det 
heter hos Kastjuk (op.cit.):
"Derfor bestemmer ikke de ytre sosiale omstendighetene person
lighetsutviklingen entydig og umiddelbart."

Men hvor blir det da av den absolutte determinismen - selve 
vannskillet i psykologien?

Det vil være umulig å avsløre divergenser mellom atferd og 
bevissthet sålenge bare atferd gjelder som psykologisk datum. 
Derfor kan sovjetpsykologien ikke fastholde sin metodiske 
endimensjonalitet dersom den skal oppfylle sin egen målsetting 
og problematisere sin definerte psykologiske gjenstand: å av
dekke de egentlige overens stemmeIsene eller divergensene mellom 
bevissthet og atferd.
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UTVIKLINGSPSYKOLOGIEN

Luria hevder at "psykologien må være vitenskapen om dannelsen 
av de mentale prosesser",21 det vil si utviklings- eller 
sosialiseringsprosessene. Begrepet "sosialisering" tar sovjet- 
psykologene avstand fra. Det uttrykker en feilaktig passivitet 
fra menneskets side, mennesket blir ikke sosialisert, det er 
ikke et passivt produkt av ytre innflytelser, men det "sosiali
serer" like mye seg selv.

Den tradisjonelle sosialiseringsteorien uttrykker dessuten 
ifølge sovjetpsykologien,at det sosiale, det samfunnsmessige, 
er noe som står i motsetning til det biologiske, og griper for
styrrende eller ødeleggende inn i barnets barnslige og mennes
kelige natur. Særlig psykoanalytisk teori blir tillagt denne 
forståelsen. Istedet for å se barnet som biologisk vesen må 
psykologien hele tiden holde fast ved barnet/mennesket som et 
sosialt vesen: "I virkeligheten er utviklingen av barnet 
ingen overgang fra ikkesosialt til sosialt, men en rekke på- 
hverandrefølgende former for barnets sosiale tilstand."
(Kostjuk, op.cit.)

Men barnet betraktes ikke utelukkende som et sosialt vesen, men 
som samtidig et naturlig og samfunnsmessig vesen.22 Mennesket 
fødes med arvelig betingede organiske behov og ubetingede re
flekser, og dets "natur" er egentlig biososial: "Som del av 
den levende natur fødes det med naturlige muligheter for psy
kisk utvikling. Disse mulighetene realiseres bare under sam
funnsmessige livsbetingelser." (Kostjuk, op.cit.)

Den psykiske utviklingen oppfattes videre som en kontinuerlig 
prosess, der prosessen må forstås i sin totalitet. "I selve 
virksomhetens dynamikk omformes kontinuerlig motiv og mål, det 
oppstår nye behov, menneskenes følelser berikes", heter det hos 
Anzyferowa.

Men til tross for denne konsekvente foranderlighetens psykologi, 
så vil det allikevel utvikles en relativt stabil personlighet, 
det vil si et system av psykiske egenskaper som betinger en viss 
grad av atferdsstabilitet, en viss handlingslogikk i overens
stemmelse med de synsmåter, moralske overbevisninger, karakter
trekk, osv., som oppstår. Forholdet mellom stabilitet og for
andring blir forsåvidt ikke særlig problematisk på dette all
menne, abstrakte nivå, men sovjetpsykologiens standpunkt inntar 
på den annen side heller ingen særstilling. De fleste psyko
logiske "skoler" vil formulere de allmenne prinsippene omtrent 
tilsvarende. Hva er så sovjetpsykologiens særkjennemerke, på 
hvilken måte avgrenser dens syn på utvikling seg fra "vestlig" 
psykologi?
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AVGRENSNINGENE MOT VESTLIG PSYKOLOGI

I dette korte referatet av sovjetpsykologiens filosofiske fun
dament, kommer ikke avstanden til vestlig psykologi særlig 
klart fram. Derfor resymeres mer eksplisitt de viktigste inn
vendingene overfor psykologien i de kapitalistiske land.

De to tradisjonene sovjetpsykologene særlig plasserer seg eks
plisitt i forhold til, er:

1) Atferdismen (Forstått som mekanisk determinisme)
2) Psykoanalysen

1) Atferdismen

Det viktigste skillet mellom sovjetpsykologien og atferdismen 
framstilles som det at den mekaniske determinismen ikke har 
begrep for (det vil si ikke har som forklaringsprinsipp) den 
menneskelige virksomhet (hvori inngår bevisstheten), som ut
setter seg for og bearbeider omverdenen. Den mekaniske deter
minismen mener de psykiske tilstandene oppstår uten formidling 
gjennom virksomheten.23

Selv om begge "psykologiene" ser psyken eller bevisstheten som 
determinert av de objektive ytre omstendigheter, så oppfatter 
atferdismen denne overføringen som noe mekanisk og umiddelbart, 
mens sovjetpsykologien i større grad ifølge Schorochowa, er: 
M... en teori om organismens aktive gjensvar på grunnlag av 
dens utgangstilstand, en teori om de stadig mer kompliserte 
årsaks-virkningsforhold som består mellom organismen og om
verdenen."

Atferdismen ser påvirkningen utenfra uavhengig av individets 
egne egenskaper, eller de tilstandene som er et resultat av 
tidligere påvirkninger. I sovjetpsykologien er de indre be
tingelser i kontinuerlig omforming slik at den samme stimuli 
på to forskjellige tidspunkt aldri vil gi samme respons.
Eller slik Rubinstein, (1969), formulerer det: "De indre be
tingelser som dannes og endres i utviklingsprosessen, betinger 
selv det spesifikke området for ytre innvirkninger som kan in
fluere den motsvarende psykiske tilstand." (s.120)

En mindre utarbeidet kritikk mot atferdismen, er at den atomi
serer personligheten. Oppmerksomheten konsentreres mer mot de 
enkelte responsene eller symptomene, framfor å innordne enkelt- 
tilstandene under strukturhelheten. Sovjetpsykologien etter
streber i teorien et slikt helhetsperspektiv, og vil framstille 
enkeltelementenes interaksjon.24
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Men om atferdismen og sovjetpsykologien forklarer detaljene i 
den bevissthetsdannende prosessen forskjellig, så befinner de 
seg på samme side av determinisme-vannskillet: begge oppfatter 
bevisstheten i siste instans som determinert av omverdenen. 
Derfor får de ulike teoretiske formuleringene liten betydning 
for psykologiens metode og praksis.

Studier av atferd er den objektive vitenskapelige metode, 
Schorochowa: "Den objektive metode består i å registrere de
ytre reaksjonene og den synlige atferden, såvel som å korrelere 
stimulus og reaksjon."

Sovjetpsykologien gir her sin betingelsesløse tilslutning til 
et vitenskapelig objektivitetsbegrep som er identisk med det 
som finnes i klassisk "borgerlig" empiristisk og eksperimentell 
psykologi. Det beste som kan sies om det ut fra en marxistisk 
vitenskapsoppfatning er at det er ufullstendig. Problemet be
står ikke i at sann, objektiv kunnskap nås gjennom å registrere 
den positivt observerbare, synlige atferd eller ytre reaksjon, 
men problemet er hvordan det observerbare skal forstås, hva er 
det i det mangfold, i det kaotiske hele som skal "registreres", 
og med hvilke begreper skal det begripes?

Den ytre-determinerte psykologien har to muligheter for psyko
logisk praksis (terapi):

1) Den kan gjennom innlæring, forsterkning, desensibili- 
sering osv. innpasse individet i den materielle og 
sosiale struktur som eksisterer, det vil si bedrive 
individualterapi eller kontrollert sosialisering.

2) Den kan endre de materielle og sosiale strukturer som 
i siste instans determinerer psyken, det vil si be
drive samfunns ter ap i .2 5

Atferdistisk terapi har nesten utelukkende vært individual
terapi. Også sovjetpsykologien legger stor vekt på innlæring, 
kontroll, tilpasning, oppdragelse, aksept av normer og verdier, 
i det hele tatt en individualorientert praksis. Men i tillegg 
har sovjetpsykologien begreper om samfunnsmessig, forebyggende 
praksis. Schorochowa skriver f.eks.: "Problemet består i 
en tilfredsstillende organisering av de sosiale betingelsene, 
og la disse være virksomme som determinerende faktorer i lær
ings- og oppdragelsesprosessen."

Riktignok blir det problematisk for sovjetpsykologene å gå 
nærmere inn på hva en "tilfredsstillende sosial organisering" 
er. Konsekvensen må bli at problemet bare kan løses normativt, 
og ikke som Schorochowa forsøker, - med henvisning til
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11..• menneskets sanne vesen..." For noe egentlig "menneskelig 
vesen" har den deterministiske psykologien ikke rom for.

2) Psykoanalysen

Som sovjetpsykologiens egentlige motpol eksisterer psykoanalysen 
eller psykodynamiske teorier, det vil si psykologier som har 
begreper om en transkulturell, naturnødvendig utvikling av 
psykiske tilstander eller instanser. Det er først og fremst 
slike retninger sovjetpsykologien plasserer seg i forhold til, 
både med hensyn til psykologlens gjenstand, metode og praksis. 
Psykoanalysen avvises gjennom anerkjennelsen av det psykiske 
vesens immanens. F.eks. tas det avstand fra psykoanalysens 
driftsteori og begreper som id, jeg, overjeg. Men heller ikke 
sovjetpsykologien er kjemisk fri for postulater om en naturlig 
psykisk disposisjon, det vil si en psykisk tilstand som med 
nødvendighet, uten omsyn til de ytre betingelser, setter seg 
gjennom i løpet av individets utvikling (ontogenesen). Det 
gjelder f.eks. erkjennelses- eller aktivitetsbehovet - forut
setningen for all virksomhet.

I tillegg gir også sovjetpsykologien ifølge Kostjuk, sin 
(betingede) tilslutning til en psykologisk stadieteori.
"Psykens utvikling har stadiekarakter. Den ene tilstanden av
slører den andre i et utviklingssystem der rekkefølgen er for
utsigbar og ikke reversibel. Hvert stadium varer en bestemt 
tid mens forandringer pågår samtidig som den spesifikke stadie- 
kvalitet opprettholdes relativt stabilt." (s.123)

Det presiseres imidlertid at psykologiens hovedoppgave ikke be
står i å fastslå rekkefølgen av etappene, men å utforske be
tingelsene og mekanismene ved overgang fra en etappe til en 
annen.

At sovjetpsykologene ikke har avklart sitt forhold til stadie- 
modellen, røper problemet med å formulere konsistent en abso
lutt ytre-deterministisk posisjon.

Når det gjelder psykoanalysens metode, den kommunikative selv
refleksjon, og dens praksis, psykoterapien, - er det åpenbart 
at sovjetpsykologien i prinsippet avviser det som subjektivt 
og uvitenskapelig.
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RESYME

Det må understrekes at det i det foregående er lagt mest vekt 
på å framstille sovjetpsykologiens prinsipielle selvforståelse. 
Med hovedvekten på andre sider, f.eks. de resultatene Vygotski 
og Luria har framlagt vedrørende språk og tenkning, ville fram
stillingen blitt en annen. Lesning av det filosofiske grunn
laget for sovjetpsykologien gir inntrykk av behov for distanse 
til vestlig psykologi og rettferdiggjøring av marxismen-lenin
ismen. Det første uttrykkes gjennom en ofte tvilsom selvkon- 
trast til atferdismen, det andre ved kateketisk forhold til 
klassiske sitater (fortrinnsvis tidlig Marx/Engels, og den 
filosofiske Lenin), en praksis som mer setter skranker for den 
vitenskapelige utfoldelsen enn egentlig beriker den. Marxismen 
er til for å forstås, ikke for å siteres. Den "dialektiske" 
posisjon er så total at en ofte blir svimmel. Men det er mer 
en repetisjon av abstrakte dialektiske prinsipper, enn det er 
gjennomføring av konkrete "dialektiske" analyser.

På avgjørende og kritiske punkter svikter den konsekvente 
determinismen, - og disse punktene problematiseres ikke, men 
tilsløres ofte med overdreven retorikk.

Disse innvendingene må imidlertid ikke forhindre at sosial- 
vitenskapene i Norge nyttiggjør seg det utvilsomt vitenskapelig 
progressive som også finnes i sovjetpsykologien.

Sovjetpsykologene, ved Schorochowa, skal få siste ordet til en 
oppsummering av teorien:
"Det psykiske blir forstått som
(1) en hjernefunksjon, en egenskap ved den høytorganiserte mat
erie oppstått gjennom den organiske naturens langvarige utvik
lingsprosess. Denne spesielle egenskapen ved den høytorgani
serte materien er
(2) en gjenspeiling av den objektive virkeligheten. Psykiske 
framtredelsesformer er kausalt betinget av denne realiteten.
Som gjenspeiling av realiteten blir det psykiske ikke oppfattet 
som epifenomen eller som en passiv prosess, men
(3) som menneskenes aktive virksomhet. Som gjenspeiling av 
realiteten spiller det psykiske i dagliglivet og i menneskenes 
arbeid en særlig viktig rolle.
(4) Mennesket forandrer realiteten i overensstemmelse med hvor
dan den gjenspeiles, hvordan mennesket orienterer seg i den. 
Gjennom utviklingen av gjenspeilingen opptrer enkelte former, 
hvorav bevisstheten er den høyeste.
(5) Menneskenes bevissthet er samfunnsmessig betinget, blir i 
siste instans bestemt av de materielle livsbetingelser.
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NOTER.

1) Betegnelsene "sovjetpsykologi" og "dialektisk-materialis- 
tisk psykologi11 brukes om hverandre.
Som ved all annen skoledannelse er det nyanser og ingen 
fullstendig overensstemmelse mellom ulike forfattere. Jeg 
legger imidlertid mer vekt på likhetspunktene enn på 
skilnadene.

2) Som grunnlegger av sovjetpsykologien regnes Sechenov, 
Pavlov og Bechterev.
Pavlov var etablert nevrolog da han i 1904 mottok Nobel
prisen i medisin, og hans forskning omkring nden høyere 
nervefysiologi" og eksperimentene i samband med "betingede 
reflekser", foregikk i første tiår av det 20.århundre.
Bechterev grunnla i 1897 i Petersburg det første Psyko
logiske Institutt i Russland, og offentliggjorde hoved
verket "Objektiv psykologi" i 1907. Etter revolusjonen 
ble Bechterevs mekaniske refleksologi erklært uforenlig 
med marxismen.
Sechenov var også fysiolog og utga Reflexes of the Brain 
i 1863. Holzkamp, K. og Schurig, V. har i sin "Innføring" 
til A.L. Leontjevs bok Probleme der Entwicklung des 
Psychischen. Frankfurt/M., Athenåum Fischer, 1973, brukt 
psykologien i Sovjet etter 1917 som eksempel på at revolu
sjonære endringer av produksjonsforholdene gjør nye viten
skapelige retninger mulige. Sålenge det ikke skjedde 
revolusjonære brudd i sovjetpsykologien i tjueårene, er 
Holzkamp og Schurigs formulering: "vitenskapens gjenstand 
og metode er avhengig av de objektive samfunnsforholdene", 
snarere en påvisning av at den formal juridiske eiendoms- 
overdragelsen i 1917 ikke førte til noen gjennomgripende 
revolusjonering av samfunnsforholdene.

3) Sitert fra Woodworth, R.S.(1964): Contemporary Schools of 
Psychology. London, Methuen & Co.Ltd., 1964.
Også Jesper Jensen påpeker i artikkelen "I.P.Pavlovs lære 
om psykologiens materialistiske grundlag" i Marxistisk 
psykologi, red. A.Sjølund, København, Gyldendal, 1974; at 
Pavlov understreker gang på gang selv at han var fysiolog 
"ikke for at tage afstand fra psykologerne og deres ar- 
bejde, men for at betone nødvendigheden af materielle for
klaringer på organismers adfærd og indlærning."

4) Holzkamp og Schurig (op.cit.) hevder riktignok at det
"I kampen mot metafysiske sjelsforestillinger .... mani
festerte seg en spontan-materialistisk psykologi....",
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men går ikke nærmere inn på den metafysiske tradisjonen.
I en artikkel av Krutetskij: "Den sovjetiske psykologis 
udvikling av Lenins ideer om menneskets evner", i A. Sjø- 
lung (op.cit.) heter det også: "Den sovjetiske evnepsy- 
kologi sto, ligesom den sovjetiske psykologi i det hele 
taget, over for opgaven at forjage idealismen fra psyko
logien og likvidere modsætningen mellom "sjæl" og krop". 
Dette førte i sin tur til "forskjellige biologiserende 
oppfattelser".

Poenget er imidlertid at selv om disse tendensene til 
idealistisk, metafysisk tenkning var til stede også i 
Sovjet,- så var psykologien hele tiden dominert av den 
fysiologisk/materialistiske horisonten.

5) Kornilov formulerte reaktologien i slutten av 20-årene: 
Psychologie imd Marxismus kom i 1925, og Psychology in the 
light of nDialechtical Materialism" i 1930.

6) Eksemplene er særlig tallrike i den teoretisk/filosofiske 
framstillingen denne artikkelen i hovedsak er basert på: 
E.W. Schorochowa: Methodologisohe vnd theoretische Pro- 
bleme der Psychologie. Berlin (øst), Deutscher Verlag, 
1974.

7) Det historiske perspektivets betydning er understreket 
bl.a. av Hans Aebli i Innledningen til Ergebnisse der 
sovjetischen Psychologies Stuttgart, Erns Klett Verlag, 
1969, der det heter: "Sterkt forenklet kan man si at for 
sovjetpsykologien er psykologiske fenomen historiske, mens 
flertallet av vestlige forskere forstår psykiske fenomen 
ahistorisk og dermed som "uforanderlige"".

8) Vygotski døde allerede i 1934, samme år boka Tenkning og 
sprog kom ut. I forordet til den danske utgaven (Køben
havn, Reitzel, 1971) heter det: I 1934 "var russisk ånds
liv låst fast i en vulgærmarxisme, der for psykologiens 
vedkommende betød, at et menneskes psykiske aktiviteter 
kunne reduceres til simple stimulusreaktionsprocesser i 
henhold til en oversimplificeret udgave af Pavlovs refleks- 
lære".
Den "kulturhistoriske skole" er videreutviklet bl.a. av 
Luria, Galperin og Leontjev.

9) Hos Leontjev heter det: "Bevisstheten, tenkningen, det 
psykiske kan ikke settes lik de fysiologiske prosessene i 
hjernen, og kan heller ikke avledes direkte av disse."
(I Probleme der Entuicklung des Psychischen. Frankfurt/M.,
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Athenåum Fischer Verlag, 1973).

10) Det hevdes av Schorochowa (op.cit.) (s . 13) : "Den spesielle 
betydningen determinismeprinsippet har i psykologien 
skyldes det faktum at psykologien er en av de vitenskapene 
der indeterminismen har vært og fremdeles er utbredt."

11) Over alt i sovjetpsykologien legges vekt på vitenskapens 
nytteverdi for den eksisternde samfunnsformasjon. Den 
psykologiske vitenskap skal kunne demonstrere sin brukbar
het f.eks. i forbindelse med oppdragelse, undervisning, 
arbeidsledelse osv. for å kalles vitenskap. På denne 
måten føres praksisbegrepet inn, og får et innhold iden
tisk med det vi finner i "vestlige11 sosialteknologier - 
"vitenskapen" demonstrerer sin teoretiske relevans og 
riktighet gjennom umiddelbar anvendelse og brukbarhet 
innenfor samfunnsformasjonen. Men faren for empirisme og 
apologi som ligger i et slikt praksisbegrep, og i en slik 
forståelse av forholdet mellom teori og praksis blir like 
lite problematisert i sovjetpsykologien som i sosialtek- 
nikkene.

12) Dessuten var sovjetpsykologien metodisk allerede fra be
gynnelsen så nært knyttet til det naturvitenskapelig 
inspirerte eksperiment, at noen introspeksjon eller egen- 
observasjon aldri kunne blitt akseptert som noen "objek
tiv" vitenskapelig metode.

13) Å bestemme tenkningen (eller bevisstheten) som den høyeste 
form for materie i bevegelse har sovjetpsykologien opp
rinnelig fra Engel*s såkalte naturdialektikk, formulert 
bl.a. i Anti-Duhrung og Naturens dialektikk (MEW 20:354)

14) Schorochowa (op.cit.s.47) klargjør denne bestemmelsen ved 
henvisning til Rubinsteins tese om at "det psykiske ikke 
bare befinner seg i en kausal sammenheng med den ytre 
verden, men også med hjernen, og at det også determineres 
gjennom den fysiologiske virksomhet. Det psykiske deter
mineres altså av to momenter, der det ene (det indreorga- 
niske) er biologisk og det andre (menneskenes levemåte, 
ytterverdenen) er sosialt.11

15) Ifølge sovjetpsykologien selv vil den omgivende virkelig
heten bare "aller første gang" kunne gripes forutsetnings- 
løst. Ved alle senere anledninger vil den bevisstheten 
som skal gripe være determinert av det som gripes.
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15a) Se f.eks. gjengivelsen av Dubrovskij i Eigil Nielsen:
Den marxistiske genspejlingsteori og dens anvendelse i 
den sovjetiske psykologi, i "Marxistisk psykologi" red.
A.Sjølund, København, Gyldendal, 1974.

16) Ordet "materie" brukt så allment og ubestemt understreker 
antiidealismen bare ved leppebekjennelser. "Materie" blir 
bare en floskel, ikke et begrep.

17) Det kan refereres flere, tilsynelatende inkonsis tente, 
svar på spørsmålet. Hos Schorochowa beskrives de indre 
betingelser som ikke annet enn arvelig bestemt fysiologisk 
materie . (kfr.s.28), mens Anzyferowa også medregner det 
bevissthetsregister som er denne materiens egenskap. 
(Anzyferowa, L.1.(1974): "Das Prinzip der Einheit von 
Bewusstsein und Tatigkeit und die Methodologie der Psycho- 
logie" i E.W. Schorochowa, op.cit.)

18) Hos Rubinstein (op.cit.) heter det at "Menneskenes virk
somhet betinger utformingen av deres bevissthet, deres 
psykiske tilstand, prosesser og egenskaper." Dette må 
forstås slik at virksomheten er et nødvendig middel om
verdenen benytter seg av for å trenge inn i bevisstheten,
- og da blir virksomhet et tomt begrep. Enhver relasjon 
mellom individ og omverdenen blir virksomhet. Uten be
vissthet eller omverden er virksomheten utenkelig, like 
mye som disse to momentene er utenkelig uten virksomheten.

19) Rubinstein peker på at "Tenkningen er en prosess fordi den 
er en ubrutt vekselvirkning mellom'menneske og objekt". 
Dette standpunktet må avvises fordi det umulig kan tenkes 
noen form for tankevirksomhet mellom f.eks. et menneske
og et anorganisk objekt dersom relasjonen på forhånd ikke 
var påvirket av et annet menneske. Vygotski understreker 
i boka Tenkning og sprog (op.cit.) at tenkning er en sos
ial prosess. Ordet er enheten for tenkningen og talen er 
et middel for sosial samvær.

20) Kostjuk har i artikkelen beskrevet hvordan tankevirksom
heten oppsto: "Tenkningen oppsto som en ny form for 
erkjennelse av realiteten, gjennom menneskenes felles 
virksomhet". .
Også hos Vygotski (op.cit.) understrekes det at "Tenkningen 
avspeiler virkeligheten i vår bevissthet på en kvalitativt 
annen måte enn den direkte sansing".

21) Luria, A.R. nThe Roll of Speech in the Regulation of 
normal and abnormal Behaviourrr Pergamon Press, 1961.
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22) Både hos Kostjuk (op.cit.) og hos Leontjev, som henviser 
til Marx, finnes dette perspektivet.
Leontjev, A.N.: Der historische Aspekt bei der Unter- 
suohung der menschlichen Psyche i Hans Aebli (op.cit.)

23) Å ta stilling til denne påstanden er vanskelig sålenge 
virksomhetsbegrepet i sovjetpsykologien er så ubestemt og 
altomfattende.

24) Spesielt Kostjuk (op.cit.) har gått inn på denne kritikkei 
Han skriver: "Helheten kan ikke forstås hvis ikke dens 
enkelte aspekter og funksjoner utskilles, delen kan bare 
forstås i sin tilknytning til det hele."

25) Innenfor den konsekvente deterministiske forståelses- 
rammen oppstår riktignok problemet om noen overhodet er 
istand til å handle i motstrid, det vil si i et uavhengig 
bevisst forhold til de eksisterende, betingende materiell- 
strukturene, men dette problemet lar jeg ligge.
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Carl Erik Grenness:

Atferdspsykologi og marxis 
tisk vitenskapelighet

1. Marxisme og psykologi

Psykologiens objekt er vanligvis bestemt som menneskers atferd, 
oppførsel, opplevelser, osv. Det typiske for alle slike ; -
stemmelser er at mennesket i denne forstand tenkes som 
"generelt", dvs. at den psykologiske kunnskap handler om 
almene trekk ved mennesket og dermed avslører "menneskets 
natur". Den ideologiske debatt har vært knyttet til for
skjellige ideer om denne menneskelige natur. Denne striden 
har også "marxister" tatt del i.

Men situasjonen i dag er meget forvirrende. De forskjellige 
skoleretningene innen psykologien kritiseres fra marxistisk 
og ikke-marxistisk hold uten at man kan øyne noen systematisk 
sammenheng mellom politiske standpunkter og psykologikritikk.
I det følgende skal vi betrakte ett aspekt av dette problemet, 
nemlig forholdet mellom atferdspsykologien og marxistisk viten
skapelighet .

Det er flere mulige angrepsmåter til dette problem. Vi kunne 
beskrive de mest uttalte synspunkter på problemet og forsøke å 
oppklare en del viktige misforståelser. Eller vi kunne ta 
direkte utgangspunkt i punkter hvor atferdspsykologien synes 
å være i overensstemmelse med viktige aspekter av marxismen. 
Siden den evige debatten mellom forskjellige fortolkninger av 
hva som menes med atferdspsykologi og marxisme i lengden blir 
ifruktbar, skal vi her forsøke å konsentrere oss om atferds- 
psykologiens positive bidrag til en marxistisk forståelse av 
ien såkalte menneskelige atferd.
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Nå er "marxisme" i ennå høyere grad enn "atferdspsykologi" ikke 
noe man kan referere til som et fast utgangspunkt, men utgjør 
et felt hvor ens bestemmelser avslører bestemte politiske og 
vitenskapelige standpunkter. Vi kan ikke behandle det aktuelle 
problem uten samtidig å kritisere alternative oppfatninger. 
Ikke på noe plan kan vi legitimere våre synspunkter ved å hen
vise til almene sannheter hevet over den sosiale kamp. For 
psykologiens vedkommende kan vi ikke henvise til et generelt 
menneske som våre teoretiske og praktiske handlinger får sin 
sannhet i forhold til.

Marxismens vitenskapelighet og dermed vår politiske praksis i 
forhold til denne vitenskapelighet, ligger i dens radikale 
kritikk av all ideologi omkring det "almene menneske", det 
"selvstendige subjekt", osv., som de fleste psykologier og 
politiske ideologier (inklusive såkalte "marxistiske") tar sitt 
utgangspunkt i. Marx kaller all slik tenkning for "Robinsonade 
og henviser med dette til forestillingen om det isolerte 
menneske som bygger opp sosiale forhold og økonomiske forhold 
ut fra seg selv. Den borgerlige økonomi har alltid identi
fisert det særegne i det borgerlige samfunn med det almengyl- 
dige og universelle. Psykologiens utgangspunkt er ideologisk 
i den grad den foretar denne identifikasjon.

Poulantzas (i Politisk makt och sociala klasser) er en av dem 
som står på et marxistisk standpunkt. For ham innebærer 
marxismen en total avvisning av subjektantropologismen: "Den 
vetenskapliga marxistiska uppfatningen av de sociala produk- 
tionsforhållandena innehåller en radikal kritik av varje eko- 
nomisk antropologi, som relaterar ekonomin i allmånhet till 
de månsliga "subjektens" "behov", och foljaktligen en radikal 
kritik av synen på de sociala forhållanden som ett intersub- 
jektivt forhållande". Ut fra dette skulle vi kunne "... kri- 
ticera varje form av "antropologism", i dess historicistiska 
eller humanistiska variant".

Utgangspunktet for en marxistisk vitenskapelig oppfatning av 
virkeligheten synes derfor særlig å være knyttet til en avvis
ning av hva vi tradisjonelt forstår med "psykologisk" for
ståelse. Våre vanlige forestillinger om at menneskelige hand
linger skjer ut fra eksistensen av "behov", at handlinger 
alltid er uttrykk for individuelle "subjekter", at handlinger 
videre avslører noe generelt menneskelig eller "humanistisk", 
og at handlinger primært må forstås ut fra ens "historie" eller 
"genese", er altså feilaktige. En slik forståelse må i sin 
tur forklares ut fra særegne vilkår, dvs. de vilkår som be
stemmer vår kunnskap.
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Nå kunne en slik posisjon leses som en total avvisning av 
psykologien som vitenskap. Men den kan også leses som en 
kritikk av psykologien, et forsøk på å korrigere psykologien 
slik at man kan sikre en høyere grad av vitenskapelighet. Det 
er dette siste perspektivet vi skal anlegge. Og det ut fra 
en påstand om at atferdspsykologien på en slående måte har 
tatt en slik kritikk alvorlig, anvender denne i sin kritikk 
av alternative oppfatninger av psykologisk vitenskapelighet, 
og forsøker å etablere en psykologi på et nytt grunnlag.

Allerede her må vi ta noen forbehold. Denne utvikling har 
ikke foregått i en åpen konfrontasjon med marxistisk tenkemåte. 
Det er overhodet ikke hensikten å påvise at atferdspsykologien 
er ’'marxistisk1'. Utviklingen av atf erdspsykologien har like
vel en legitim basis, nemlig erfaringer gjort i sosial og 
eksperimentell praksis. Det som atskiller den fra marxismen 
er fraværet av kontakt med arbeiderklassens kamp.

Det er naivt å tro at "marxisme" er begrenset til det å lese 
Marx eller andre klassikere for så å overføre disses ideer 
til virkeligheten, f.eks. psykologien. Når f.eks. Monica 
Johansson (ledende ideolog på psykologi innen AKP) i en artik
kel i Hva må gjøves (nr. 1, 1975) hevder at kommunistisk fag
kritikk innebærer å "tillempe den historiske materialismen 
(proletære verdensanskuelsen) på sitt eget fag", er dette 
en idealistisk fremgangsmåte hvor man helt ser bort fra fag
områdets spesifikke trekk og tror at det finnes et "noe" av 
almen karakter som enkelt kan "anvendes" (instrumentelt) på 
det særegne.

Hovedsaken er at atferdspsykologien utgjør en vitenskapelig 
praksis som gjennom en rekke eksperimenter, teoretiske drøft
elser og begrepsmessige analyser, har gjennomgått en vesentlig 
utvikling hvor man langsomt frigjør seg fra visse ideologiske 
forutsetninger. Likeledes er atferdspsykologien i økende grad 
anvendt på dagliglivsproblemer, særlig i terapeutisk praksis, 
og denne erfaring har muliggjort korreksjoner i forhold til 
den isolerte praksis som eksperimentelle undersøkelser ofte er. 
Denne utvikling må, om den faktisk foregår som en stadig kritikk 
av feilaktige synspunkter og teknikker, innebære en tilnærming 
til den marxistiske vitenskapelighet, fordi psykologiens objekt, 
menneskers atferd, utgjør et delområde av det som er objekt 
for marxismen som vitenskap.

Dette skal vises på to måter. Først skal jeg vise at den kri
tikk som rettes mot atferdspsykologien og særlig dens sen
trale skikkelse, Skinner, er en kritikk av at atferdspsykologien 
neglisjerer og direkte avviser våre vanlige (ideologiske) fore
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stillinger om menneskets natur. Kritikken av Skinners anti- 
humanisme bekrefter indirekte en fruktbar likhet mellom 
Skinner og Marx: begge benekter eksistensen av en almen- 
menneskelig natur forut for de særegne sosiale bestemmelser.
I utgangspunktet synes derfor Skinner å stå "nærmere" marx
ismen enn f.eks. psykoanalyse, humanistisk psykologi osv.

Deretter skal jeg ta for meg de viktigste områdene og positivt 
påpeke at kritikken er korrekt, men at den i et marxistisk 
perspektiv vender seg til en kritikk av "kritikerne", og særlig 
de som mener å stå på en "marxistisk" posisjon. Til sist 
vil jeg antyde hvorledes en videre kritikk (korreksjon) av 
atferdspsykologien er nødvendig for å ytterligere sikre dennes 
vitenskapelighet og antyde hvorfor atferdspsykologien på ingen 
måte kan kalles en "marxistisk" eller "proletær" vitenskap.

2. Kritikken av atferdspsykologiens antihumanisme

Psykologiens usikkerhet som vitenskap vises bl.a. gjennom den 
sammenblanding av rene ideologiske påstander og mer viten
skapelige utsagn som aksepteres i fagkritikken. Det er sjelden 
at fagkritisk virksomhet tar utgangspunkt i fagets egne pre- 
misser og videreutvikler disse i en kritisk retning. Som 
oftest "bedømmes" psykologien ut fra visse evige "sannheter" 
av meget abstrakt-filosofisk karakter. Polemikken er mest 
fremtredende. Som .Hellesnes sier det: "Historia har diverre 
ein tendens til å gjenta seg. Først skjer noko som tragedie, 
og så skjer det som farse. Det er først når dei overpolemiske 
farsane er spela til endes at effektiv forskningsmessig kapi- 
talismekritikk kan verte mogeleg i større stil". (Norsk Filo
sofisk Tidsskrift nr. 2-3, 1974). Desverre er hans egen inn
sats det beste eksempel på det farsepregede og overpolemiske 
og vi skal først se på noe av den kritikk som er rettet mot 
Skinner fra Hellesnes selv og miljøet i Tromsø. Vi skal 
referere synspunkter hentet fra Norsk Filosofisk Tidsskrift 
(nr. 1, 1974) som vier et helt nummer til Skinnerkritikk.

Hovedsaken synes å være et forsøk på å redde den humanistiske 
psykologis og ideologis ide om menneskets opprinnelige godhet, 
frihet og verdighet. Samtidig overvurderer de (typisk for 
idealistiske tenkere) den betydning som psykologien har for 
samfunnets ulike sektorer. Det heter bl.a. om Skinner (og 
generelt for atferdspsykologien): "Han reduserer mennesket 
til et objekt som man kan finne lover for, slik at den kan 
predikeres og kontrolleres på samme måte som et naturfenomen. 
Et slikt syn på mennesket er ikke i samsvar med ideen om 
demokrati". Er det psykologen og psykologien og ikke de
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materielle forhold (kapitalen) som reduserer og kontrollerer 
menneskers atferd? "Den politiske konsekvens vil bli. autori
tære forhold". Er det "synet" på mennesket som skaper auto
ritære forhold? "Samfunnet blir i teorien en ansamling 
tingliggjorte prosesser. Mennesket kan objektiveres, kvanti
fiseres og beskrives". Er det teorien og psykologien som 
tingliggjør og objektiverer? Hvor har psykologien fått denne 
voldsomme makt fra?

I dette humanistiske perspektiv blir psykologien en truende 
maktfaktor. "Vi står overfor det som Hellesnes karakteriserer 
som "teknologisk fascisme". Skinners teori om at mennesket 
legitimt kan og må styres teknologisk, representerer et makt
overgrep". Kan man bedrive maktovergrep ved hjelp av teorier?

"Oppsummerende vil vi si at Skinners teoretiske funderinger på 
samme tid i stor grad legitimerer de rådende maktforhold i 
dagens amerikanske samfunn samtidig som de representerer en 
nærliggende måte å konsolidere den amerikanske monopolkapital
isme på". Ser vi bort .fra det upresise begrepsnivå i denne 
kritikk (skrevet under veiledning av profesjonelle filosofer), 
mangelen på historiske og økonomiske begrunne1sessammenhenger 
og den klare humanistiske forutsetning for kritikken, så er 
det også påfallende hvor viktig psykologiske forhold og psyko
logiske teorier er for samfunnet som helhet. Det virker som 
om kapitalen ikke kan stå på egne ben og må bruke Skinners 
teorier og teknologi som krykker. Dette har intet med marx
istisk vitenskapelighet å gjøre og bryter med nesten alt som 
marxismen innholdsmessig arbeider ut fra.

En helt annen fortolkning av Skinners og atferdspsykologenes 
beskrivelser er da også mulig. I den grad det "menneske" de 
fremstiller bryter med visse "ideer" vi har om "menneskets 
muligheter" osv., så er dette kanskje en beskrivelse av den 
faktiske reduksjon av menneskers atferd som kapitalen deter
minerer. Atferdspsykologien omhandler på ingen måte det 
"Menneske" som humanistene ønsker å verne om (som ide), men 
omhandler menneskelig atferd slik den faktisk kommer til syne, 
og om man ønsker å forklare denne atferd kan man ikke ty til 
psykologien, men til den vitenskap som beskriver samfunnet på 
den mest overbevisende måten. Når Skinner argumenterer mot 
teoretiske forklaringer i psykologien og fastholder beskrivel
sens primat, innebærer dette ingen avvisning av teori i sin 
alminnelighet, men av ideologier som intet forklarer og som 
hemmer utviklingen av en beskrivende psykologi. Og uten en 
basis av faktiske beskrivelser kan en begrepsmessig forståelse 
av menneskers atferd ikke etableres.
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Kritikken av Skinners antihumanisme og antidemokratisme finnes 
også innen andre leire. I en religiøst-konservativ kritikk 
leser vi omtrent det samme som Hellesnes og hans elever frem
hever: "Skinner omhuldar en viss fysikalistisk metafysikk,
och denna låra soker han pådylva oss medelst bisarra resonne- 
mang som framst utmårkts av dogmatism, okunnighet och absurd 
logik". "Skinners hoggradiga antiintellektualism och hans 
tendens att ifrågasåtta demokratiska principer gor for ovrigt 
att han i fascisten har en sjålsfrånde" (Fitz i Vår Løsen 
nr. 10, 1972).

Den samme humanisme ligger også til grunn for AKP-kritikk av 
Skinner, bare at humanismen her tildekkes av tilsynelatende 
"dialektiske" begreper. Skinners oppfatning av mennesket er 
et eksempel på en mekanisk materialisme. "Denne mekaniske opp
fatninga av mennesket døljer det faktumet at det er i utvikling 
at det kjem noko kvalitativt nytt inn i tenkinga og atferden 
til mennesket" (Monica Johansson i Hva må gjøres nr. 1, 1975). 
Skinner overser nemlig "det indre" og bare det indre gir oss 
nøkkelen til å forstå utvikling. "Vi kan allment seie at 
indre motseiingar er den avgjerande årsaken til all utvikling, 
og at ytre årsaker berre verkar gjennom indre motseiingar.
Dette gjeld frøet si utvikling til plante, egget til kylling 
og barnet si utvikling til vaksen". Det at Skinner avviser 
den tradisjonelle bevissthetsproblematikken er eksempel på 
det samme: "Den mekaniske materialisten nektar for rolla til 
medvetet". Og "...hva kan ein seia om ein vitskap, som så 
lenge og intensivt har stridd mot den elementære sanninga at 
mennesket har medvet?".

Skinner avviser den tradisjonelle subjekt-objekt dialektikken 
og all tingliggjøring (ontologisering) av de tradisjonelle 
skillelinjer mellom noe "ytre" (utenfor huden) og noe "indre" 
(innenfor huden), dvs. mellom de ideologiske regioner "det 
private" og "det offentlige".. Videre betrakter han ikke be
vissthet som et absolutt utgangspunkt for bestemmelser av at
ferd (slik som andre behaviorister og hele den idealistiske 
tradisjon fra Mach), men synes i likhet med Marx å knytte 
bevissthet til verbal atferd som resultat av bestemte inter- 
aksjonsforhold innen det "verbale samfunn". Han kritiserer 
til og med Marx for overhodet å prøve å benytte bevissthets- 
begrepet. Men hans perspektiv på interaksjonsformer er langt 
mer begrenset og alment enn de spesifikke forhold innen den 
samfunnsmessige produksjon som Marx henviser til. Marx repre
senterer derfor en ytterligere konkretisering av de forhold 
Skinner på et mer abstrakt nivå omtaler og heri ligger den 
mest avgjørende kritikk av atferdspsykologiens ideologiske 
innhold.
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AKP derimot kritiserer Skinner ut fra en kantiansk "dialektikk" 
som i tråd med den borgerlige tenkemåte må bevege seg gjennom 
de stadige motsetninger som samfunnet og tenkningen avslører: 
ytre versus indre, frihet versus nødvendighet, bevissthet 
versus atferd. Og i tråd med Kants (og dermed Luthers) etiske 
tenkemåte, godtar de en pliktmoral basert på det enkelte indi
vids mulighet for å innta et "klassestandpunkt". Det er dette 
som legitimerer individets (og klassens) revolusjonære 
"potensial". Denne tenkemåten åpner for spontanismen og dermed 
til økonomismen og andre reformistiske retninger innen arbeider
bevegelsen.

Et annet klart uttrykk for denne tenkemåte finner vi hos Kolstad 
i hans forsøk på å påvise atferdspsykologiens "banaliteter" 
(Impuls nr. 1, 1975). Hans hovedkritikk på at atferdspsyko- 
logien ikke har noe begrep om et "politisk subjekt". Det å 
være "revolusjonær" er identisk med at "en oppfatter seg selv 
som et subjekt i historien". Dette innebærer en "tro" på at 
man kan virke inn på "samfunnsmessige drivkrefter" og effektiv 
politisk handling vil resultere når "denne tro forbindes med 
viten om hvordan de nødvendigvis må handle for å endre de sam
funnsmessige forhold". Forutsetningen for at arbeiderklassen 
skal være revolusjonær er ikke at den organiseres som parti 
(slik både Marx og Lenin hevdet, jfr. Poulantzas), men at 
"menneskene innser" muligheten av handling, dvs. "inntar det 
rette klassestandpunkt" slik AKP m-1 i dag hevder.

Skinner retter en knusende kritikk mot slike antropologiske 
fiksjoner som Kolstad her opererer med: ideen om det frie 
subjekt som "tror" og så forbinder denne tro med "viten" om 
nødvendige sammenhenger i verden er bare nok en variant av den 
gamle sjel-legeme dualisme, sterkt knyttet til Kants skille 
mellom den frie fornuft som inntar de korrekte standpunkter 
(pliktmoral) og gjennomfører disse i en verden bestemt av 
fysiske lovmessigheter. En psykologi som avviser dette indre 
menneske og som hevder at "the problems we face are not to be 
found in men and women but in the world in which they live, 
especially in those social environments we call cultures" 
(Skinner i American Psychologist nr. 1, 1975), må nødvendigvis 
fremstå som "banal". En marxistisk kritikk av Skinner går ikke 
på at han bare beskriver det ytre og overser det egentlig menne
skelige, men at han ikke beskriver det mest vesentlige (de- 
terminerende) ved det ytre, nemlig den konkrete samfunnsforma
sjon og særlig dens økonomiske strukturer.

Avslutningsvis må vi også nevne den humanistisk baserte kri
tikk som er rettet mot Skinner fra andre atferdspsykologer. 
Dette er viktig fordi problemet her ikke angår en veletablert 
vitenskapelig posisjon, atferdspsykologien, men tendenser
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innenfor denne som vi bør ta standpunkt til og videreutvikle i 
kritisk forstand. Bandura er den fremste representant for en 
humanistisk atferdspsykologi, hvor man legger Økende vekt på 
å vise at den strenge vitenskapelige behandling av psykologien 
ikke står i motsetning til demokratiske tanker om menneskets 
verdighet og frihet. Særlig legger han vekt på å forklare 
menneskelig atferd ut fra "indre" kognitive variabler og på å 
utvikle terapeutiske teknikker på basis av selvkontroll og 
individuell selvrealisering. Disse synspunktene betrakter han 
som motsetninger til Skinners atferdsteori.

Denne tendensen blir stadig tydeligere slik at man idag nok 
bør betrakte atferdsterapien som et av de kraftigste bidrag 
til den humanistiske ideologi. Atferdsterapien innebærer 
den mest effektive måte å gi "power to the person" (Mahoney & 
Thoresen, O’Leary & Wilson) fordi den mer effektivt enn tid
ligere terapier muliggjør en rehabilitering av individets 
funksj onering.

3. Antropologiens behovsbegrep

Antropologiske oppfatninger om menneskelige "behov" spiller en 
meget sentral rolle såvel innen økonomien som innen psyko
logien. Det er en viss likhet mellom den kritikk mot behovs
begreper som marxister har rettet mot vanlig økonomisk tenke
måte og den kritikk som atferdspsykologien har rettet mot be
hovsbegrepet som sentral teoretisk antakelse i psykologien.
I begge tilfelle har vi å gjøre med hvilken status teoretiske 
forklaringer har innen en vitenskap.

En nærmere avklaring av dette problemet måtte gå detaljert 
inn på både den marxistiske økonomi og de vitenskapsteoretiske 
problemene i forbindelse med "forklaring" av en hendelse. Her 
er bare hensikten å reise problemstillinger hvor atferdspsyko
logi og en viss lesning av marxismen peker på samme "løsning". 
Grovt sett kan vi henvise til to forskjellige måter å forklare 
en hendelse. Den ene, empiristiske måten, er å beskrive feno
menet, innsamle data, osv. og så å konstruere en "teori" om 
det man har observert hvor det spesifiseres en rekke krav til 
forholdet mellom teorien (f.eks. modellen) og empirien. Denne 
vitenskapsforståelse synes å ligge nær opp til en kantiansk 
beskrivelse av menneskets forhold til virkeligheten. En 
alternativ forklaring tar sitt utgangspunkt i en hendelse eller 
et objekt og forsøker å etablere et "begrep" om dette objekt. 
Begrepet bestemmes gjennom en rekke presiseringer hvor empir
iske forhold (eksperimentelle såvel som anvendt-praktiske) og 
begrepsanalytiske-systematiske analyser gjør begrepet mer og
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mer ’’konkret”. Begreper om et saksforhold er aldri sanne eller 
falske i noen absolutt forstand, men må sies å være mer eller 
mindre konkrete (abstrakte). Begrepets fruktbarhet vises 
gjennom det mangfold av bestemmelser og nyanser i virkelig
heten som det får tak på, dvs. gjennom sin bruk.

Et eksempel på slike bestemmelser kan vi ta fra medisinen.
Når et menneske viser visse tegn på "sykdom" kan det fast
legges en rekke "symptomer". Denne "empiri" begriper vi 
gjennom et begrep, f.eks. "influensa". Dette begrepet er hos 
ikke-medisinere fullstendig abstrakt, tillater oss lite mer 
enn å klassifisere symptomene og forklarer intet. En lege 
kan imidlertid konkretisere dette begrepet gjennom en rekke 
bestemmelser. Disse involverer slike forhold som bl.a. 1) mer 
presise instrumentelt bestemte beskrivelser av symptomene,
2) anatomiske bestemmelser om de organer som er involvert,
3) fysiologiske bestemmelser om de kroppslige prosesser 
influensaen formidles gjennom, 4) farmakologisk kunnskap om 
kjemiske stoffer som påvirker disse prosessene ("hostesaft"), 
osv. Disse bestemmelsene griper over i hverandre, men fore
ligger på en rekke bestemmelsesnivåer. F.eks. er "smittefare" 
ofte et sosialt problem. Det samme gjelder muligheten for 
"kur", f.eks. vil visse arbeids- og boligforhold gjøre behand
ling vanskeligere slik at mangel på sosial kunnskap vil inne
bære et dårligere (mindre konkret) begrep om influensaen enn 
vi kunne ønske.

Marx har gitt en eksemplarisk fremstilling av denne metodiske 
holdning##i innledningen til "Grundrisse der Kri tik der poli- 
tischen Okonomie" (Rohentwurf). Utgangspunktet er f.eks. be
folkningen, men dette begrepet er abstrakt eller tomt før det 
er konkretisert gjennom alle de bestemmelser som preger en be
folkning (klasser, lønnsarbeid, kapital, arbeidsdeling, pris, 
verdi, osv., dvs. alle de momenter som Marx benytter til å 
fremstille kapitalen og den kapitalistiske produksjonsmåte).
Det konkrete er for Marx konkret fordi det utgjør sammenfat
ningen av mange bestemmelser, altså enheten av mangfoldet.
Det konkrete begrep er sluttresultatet av analysen, ikke ut
gangspunktet .

Ut fra dette tar Marx for seg en rekke eksempler på almene og 
tomme kategorier som den borgerlige vitenskap benytter som 
"forklaring" eller grunnlag for bestemmelser. Arbeid fremstår 
som en slik "ganske enkel" kategori. Men som almen, dvs. som 
arbeid overhodet, er denne kategori bare forståelig ut fra 
det kapitalistiske samfunns særegne struktur og har ingen 
"realitet" ut over dette samfunnet.
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I forhold til behovsbegreper kan man spore en viss usikkerhet 
hos den tidlige Marx. I den tyske ideologi fremstilles behov 
antropologisk som nært knyttet til en menneskelig natur. Men 
i Kapitalen og forarbeidene til dette verk har behovsbegrepene 
ingen slik status. Behovsbegrepet er direkte knyttet til kon
sum, dvs. til en spesifiserbar menneskelig atferd. Og konsum 
er ikke noe som skaper "tilbud" og "etterspørsel" slik at 
økonomien kan konstitueres ut fra det enkelte individs natur. 
Tvert om sier Marx at "produksjonen produserer konsumet i det 
det bestemmer konsumsmåten og således ved å stimulere konsumet 
skaper konsumeringsevnen selv som behov" (fra Rohentwurf).

Både Marx1 metodiske betraktninger, hans tenkemåte slik den 
fremtrer i hans økonomiske verk og hans spesielle behandling 
av behovsbegrepet viser at behov ikke kan gis noen almen- 
menneskelig, naturgitt eller ontologisk betydning men bare 
utgjør et moment av strukturell karakter i selve fremstillingen 
av den kapitalistiske produksjonsmåte.

Også Skinner tar eksplisitt avstand fra "teorier" i den empi- 
ristiske forstand, da disse gir sirkulære forklaringer av 
menneskert atferd. Menneskers atferd kan ikke forklares ut fra 
antakelser om universelle, almene behov som "styrer" atferden. 
Men behovsbegrepet er sentralt i nesten alle antropologiske 
forestillinger. Krech & Crutchfield (Elements of psychology, 
1958) hevder at mennesker alltid har lett etter årsaken til 
atferd og sett denne i "motivet".

Vi kan ikke her ta opp alle de varianter av behovsforklaringer 
som filosofi, religion og i de siste hundre år, psykologien 
har operert med. Men felles for disse er at atferden, dvs. 
det som empirisk observeres, "forklares" ved å henvise til noe 
annet, "behovet", "driften", "motivet", osv. Dette behovet 
foreligger på et annet nivå enn den beskrevne atferd, men 
eksistensen av dette andre kan man bare slutte seg til ut fra 
atferden som den angivelig "forklarer". Noen uavhengig bestem
melse av "behovet" har man aldri etablert og de fleste atferds- 
psykologer (f.eks. Bandura) forkaster derfor motivforklaringer. 
Behovet kan ikke begrepsmessig bestemmes på noen annen måte 
enn den atferd som skal forklares, og denne atferdens begrep 
bestemmes ikke ved å henvise til noe "annet", som ligger 
"bak" atferden, men til de reelle betingelser (kontingenser) 
som systematisk korrelerer med atferden.

Når det f.eks. gjelder "behovet" vi kaller sult, fokuserer vi 
ikke på et antatt indre behov, men på den atferd som skal 
forklares, dvs. det at organismer søker næring og konsumerer 
denne. For det første viser det seg at næringssøkende atferd
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og selve konsumeringen styres av til dels meget forskjellige 
forhold, men slike presiseringer er det ikke hensikten her å 
ta opp. Når det gjelder selve konsumeringen og det som styrer 
denne kan det henvises til en rekke forhold som 1) perifer 
aktivitet, f.eks. magekontraksjoner, 2) endringer i blodets 
kjemiske sammensetning, 3) nervemekanismer av ulike karakter, 
både mer "autonome" og mer "sentrale". Videre spiller hva vi 
kaller "sosiale" forhold inn, f.eks. nærvær av andre individer. 
Poenget er nå følgende: vårt begrep "sult" (for å være over
fladiske) konstitueres ikke som en "teori" om en viss atferd, 
men gjennom en rekke presiseringer hvis siktemål er å formu
lere en kunnskap som er mest mulig konkret i forhold til den 
atferd som er begrepets objekt, dvs. tillater praktiske inn
grep (intervensjoner) på grunnlag av denne kunnskap. På det 
vitenskapelige nivået vil dette begrepet bestemmes strukturelt, 
gjennom de almene bestemmelser som er felles for større 
gruppers atferd (f.eks. alle mennesker, alle høyere dyrearter, 
o.likn.). På det praktiske nivå vil imidlertid dette begrepet 
måtte konkretiseres gjennom ytterligere differensieringer. 
Banalt sett: ingen mennesker spiser mat av samme "grunn".
Men hvert individ spiser av en "grunn" og denne representerer 
en spesifikk kombinasjon av de mer strukturelle bestemmelser.

Marxister vil forhåpentligvis i denne fremstilling ha sett 
likheten mellom den atferdspsykologiske forståelse av atferd 
ut fra begrepskonkretisering hvor man må skille skarpt mellom 
det strukturelle og det praktiske nivå, og forsøkene på å 
lese Marx dithen at man må skille mellom den strukturelle 
bestemmelse av produksjonsmåter og den praktiske bestemmelse 
av hva som kalles en samfunnsformasjon* Det typiske for disse 
bestemmelsers sammenfall er at begge sterkt avviser enhver 
psykologiserende "forklaring" ut fra en gitt "natur" som sær
lig inneholder ideer om "menneskelige behov". En rekke 
andre forhold kunne også trekkes inn i denne forbindelse, 
f.eks. atferdspsykologiens påpekning av sammenhengen mellom 
den tradisjonelle psykologis vekt på forskjellige "behov" og 
samtidens politiske og økonomiske vekt på nettopp den atferd 
som "forklares". Men en utredning av de antydede sammenhenger 
krever en mer omfattende begrunnelse enn den som her føres 
frem.

4. Ideologien om det autonome subjekt

Få ideer er vel så fast forankret i vår tenkemåte om oss selv 
og andre enn ideen om at vi utgjør selvstendige, autonome 
subjekter, hvis handling i hovedsak bestemmes ut fra rasjonelle 
overveielser eller individspesifikke indre "behov". Behovs-
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antropologien kan sies å utgjøre grunnlaget for den irrasjonelle 
subjektivitet (f.eks. hos Freud, instinktteoretikere, osv.), 
mens psykologien om "selvet", "jeget", "bevisstheten", osv. 
forsøker å ivareta den rasjonelle siden. Marxismen i den les
ning jeg legger til grunn avviser også denne type antropologi. 
Jeg vil ikke forsøke å argumentere for denne lesning, bare 
henvise til steder hvor det finnes belegg for å betrakte den 
vitenskapelige marxisme som en kritikk av våre vanlige opp
fatninger om subjektet som historiens "agent" (selv i betyd
ningen av klasse som subjekt, jfr. Lukacs) eller det bevisste 
standpunkt (f.eks. klassestandpunkt) som en reell "kraft" 
eller bestemmelse av handlinger på det politiske nivå.

Poulantzas sier det slik: "I den vetenskapliga marxistiska 
problematiken kan vi alltså inte erkånna någon reell existens 
av "individer"-subjekt...", da dette medfører en rekke feil
aktige ideer, slik som statens atskillelse fra et "sivilt sam
funn" eller "folket". Agentene må i stedet bestemmes som 
"bærere" av arbeidsprosess-strukturer (som opprettholder be
stemte relasjoner til produksjonsmidlene), eller bærere av 
politiske, ideologiske eller rent teoretiske strukturer. 
Konkretiseringen av disse forhold vil vise seg som klasser 
eller fraksjoner innen klasser, osv. Det er Marx selv som mest 
eksplisitt snakker om agentene som "bærere" av strukturer, i 
Kapitalen. I de enkle bytteforhold opptrer f.eks. agentene 
enten som "selgere" eller "kjøpere" og er bærere for selge- og 
kjøpe-strukturene gjennom sine handlinger på markedet. Dette 
er å betrakte som rent strukturelle bestemmelser. Det vik
tige er at ordet eller begrepet "subjekt" får sin konkreti
sering ved det ikke å være subjekt i atskilt forstand men 
bare bærer. På samme måte som med "behov" er subjektet 
(agenten) ikke utgangspunkt men det som skal bestemmes.
"Subjekt" er intet teoretisk begrep.

A. Wilden (i System and structure, 1972) har vist til den ideo
logiske status som selvbegrepet vanligvis har. "’Know thyself’ 
means on the one hand seek to isolate and examine the alienated, 
mediated, and inauthentic construct we call our self; on the 
other, it means that we cannot know ourselves ’authentically’ 
unless we are in the world, unless we know others, for our self 
has no meaning and no existence except in its relationship to 
Otherness". Wilden benytter ikke Marx’ begrep "bærer" men 
kritikken av den tradisjonelle subjektoppfatning er nær opp 
til marxismens og felles med den en rekke atferdspsykologer har.

Tar vi f.eks. utgangspunkt i den aktuelle problematikk om at
ferds terapeutiske selvkontroll-teknikker, bestemmes selvkon
troll eksplisitt som omgivelseskontroll: "Nøkkelen til selv
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beherskelse finnes ikke ved appeller til viljekraft eller 
andre antatte indre ressurser, men i kunnskapen om hvordan 
man skal bruke forskjellige stimuli til å øke eller minske 
visse responser" (Thoresen & Mahoney: Behavioral self-control, 
1974). For ut fra Skinner "styres" atferden av sine kom in - 
genser, dvs. hendelser som erfaringsmessig (eksperimentelt 
eller praktisk-terapeutisk påvist) henger sammen med denne 
atferden.

Disse kontingensene kan enkelt sett sies å utgjøre hendelser 
som går forut for atferden (diskriminative stimuli, dvs. 
hendelser som viser forskjell på hva som følger disse signalene) 
og hendelser som kommer som konsekvens av atferden (ofte kalt 
forsterkende hendelser når de øker eller senker sannsynligheten 
for at atferden skal gjentas i samme situasjon). Leser man 
denne bestemmelsen antropologisk-genetisk synes det som om 
"subjektet" er totalt bestemt av ytre hendelser og således er 
"passivt" i forhold til omgivelsene. Men bestemmelsen må be
traktes som en konkretisering av begrepet atferd. Og i dette 
lys ser vi at hva organismen faktisk gjør utgjør en viktig be
tingelse for hva den kommer til å gjøre senere. I et system- 
teoretisk perspektiv er det ikke holdbart å gjøre noe absolutt 
skille mellom organismen og omgivelsene. Det dreier seg om en 
struktur hvor organisme og omgivelser utgjør to momenter.
I en eksakt forstand er derfor organismen omgivelse for seg selv.

Ordet "subjekt" har imidlertid en rekke betydninger, alt etter 
den kontekst det brukes innenfor. En betydning av "subjekt" er 
som sentrum (eller fokus) for dominans i bestemmelser. I 
Marx1 fremstilling av den kapitalistiske produksjonsmåte ut
gjør kapitalen i så måte et "subjekt" fordi kapitalen (populært: 
profittmaksimering) er den mest dominerende bestemmelse for 
alle momenter innen en kapitalistisk samfunnsformasjon, inklu
sive menneskers atferd. Det enkelte individ fremtrer i dette 
perspektiv som "bærer" av kapitalens bestemmelser. Men hva 
som utgjør et subjekt i denne forstand er et empirisk problem, 
ikke en ontologisk forutsetning slik man innen humanismen 
setter det menneskelige subjekt.

Et interessant aspekt ved denne subjektforståelse er fremhevet 
av flere atferdspsykologer. Å være "normal" er å vise åpenhet 
overfor omverdenens innflytelser slik at atferden hele tiden 
er situasjonsspesifikk. De mennesker som i hovedsak styres 
av "indre" bestemmelser og er omverdensinsensitive, fremstår 
som "gale" eller i alle fall "originale". Om man skal karak
terisere et autistisk barn eller en paranoid schizofren (med 
forbehold om det ideologiske i slike almenbetegnelser), så 
utgjør deres konstante selvstimulering og manglende sensitivi
tet overfor ytre påvirkninger et fremtredende trekk.
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Men atferdspsykologien stanser aldri ved en slik bestemmelse, 
for dette må atter "forklares11, og begrepet for en psykopatolog 
atferd vil i atferdspsykologien alltid innebære en beskrivelse 
av individets særegne læringshistorie. Det viser seg da at 
den ekstreme "selv-kontroll" som autister viser kan ha sammen
heng med f.eks. den familiestruktur som autisten nå fremstår 
som "bærer" av. (At det også kan foreligge rene fysiologiske 
faktorer i denne bestemmelse er klart, men her dreier det seg 
om et eksempel på en vitenskapelig forståelsesform, ikke om 
det nevnte objekt). Atferdspsykologien’har dermed ingen uni
verselle (ontologiske) forutsetninger om "subjekter". Og 
nettopp dette har vært grunnlag for de mest hatske angrep fra 
humanistiske tenkeres side (jfr. i denne forbindelse "Gro-saken 
og Dagbladets utkjør mot atferdsterapi, samt den filosofiske 
kritikk fra Hellesnes, m.fl.).

Det kunne nevnes en rekke andre eksempler fra samme område hvor 
marxismens anti-subjekt tenkning og atferdspsykologien har 
sammenfallende synspunkter. Den tradisjonelle behaviorismen 
utelukket således det subjektive (opplevde) og private fra 
psykologiens vitenskapelige objekt, fordi disse sidene ved 
mennesket ikke kunne gjøres til gjenstand for objektive under
søkelser, og bare var det absolutte utgangspunkt for alle 
videre bestemmelser. Det var denne form for idealisme, dvs. 
absolutering av den subjektive opplevelse, (og positivisme, 
jfr. Mach, James, Gestaktpsykologene, m.fl.) som Lenin angrep 
i sin bok om Materialisme og empiriokriticisme. På samme måte 
benekter Skinner de skiller som her anføres som absolutter.
Det "private" kan bare bestemmes (konkretiseres) gjennom den 
sosiale påvirkning, særlig utviklingen av verbal atferd i form 
av "tenkning". Det "private" er et spesifikt resultat av det 
"offentlige". Som "privatpersoner" er vi bærere av spesielle 
samfunnsmessige forhold og disse må beskrives i sin særegne 
form slik at begrepet om noe "privat" kan utgjøre en konkreti
sering og ikke bare et ideologisk begrep. Hva Skinner (og 
andre atferdspsykologer) ikke har gjort er å relatere sin for
ståelse til de strukturer som Marx og andre har etablert som 
forutsetninger for en begripelse av det "private". Skinner 
og atferdspsykologien gir derfor intet utgangspunkt for hand
linger rettet mot de politiske forhold eller produksjonsmåten 
i et samfunn.

5. Frihetsbegrepet og den demokratiske humanisme

Den liberalistiske ideologi om "subjektet" som agent er knyttel 
til ideen om at mennesket av "natur" er "fritt". .Frihet tenkei 
innen denne antropologiske ideologi som enten knyttet til
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menneskets "behov” eller til en "rasjonalitet". For noen består 
frihet i å følge sine "lyster", for andre i det å bli "fri fra" 
de samme lyster. I begge tilfeller har vi å gjøre med en felles 
forutsetning: friheten knyttes til individet-subjektet.

For den marxistiske vitenskapelighet gis det intet ontologisk 
frihetsbegrep. Frihet eksisterer overhodet ikke på det struk
turelle nivå, men utgjør en konkretisering av visse strukturelle 
forhold innen den samfunnsmessige praksis. Det skulle i denne 
sammenheng være nok å henvise til de utallige steder hvor Marx 
og Lenin harselerer med det "borgerlige" frihetsbegrep og dets 
medfølger, likhetsbegrepet.

Lenin snakker om de "honningsøte og hyklerske og svulstige 
fraser om frihet og likhet i sin alminnelighet3 om frihet og 
likhet for alle" (fra Om kvinnenes frigjøring). Det almene 
begrepet frihet avvises og erstattes med kravet om en alterna
tiv kontroll. Frihet kan bare eksistere som en bestemt type 
kontroll i forhold til en annen. Bare på den måten mister 
begrepet sin antropologisk-humanistiske forankring og kan bli 
et begrep i den politiske kamp. Først når vi oppgir det 
universelle og dermed tomme begrepet om frihet kan vi på et 
politisk presist nivå snakke om proletariatets diktatur i mot
setning til det borgerlige diktatur. Om vi forestiller oss 
en "frigjøring" som frihet fra all kontroll står vi på en 
anarkistisk posisjon, men denne mangler typisk nok vitenskapen 
lige analyser av samfunnet og erstatter disse med utopiske 
visjoner.

Også for atferdspsykologien finnes det' to begreper om frihet. 
Det første angår menneskets "natur" og er av metafysisk karak
ter. Dette begrepet avvises fordi det virker lammende på 
en politisk og terapeutisk praksis. Det andre angår type av 
sosial kontroll og utgjør selve det politisk-terapeutiske 
problemet. Den kritikk som atferdspsykologien retter mot 
frihetsideologien har ikke samme innhold og basis som den 
marxistiske kritikken, men bygger på en liknende avvisning av 
metafysikken. De politiske og terapeutiske mål som atferds- 
terapeuter setter for sin frigjørende praksis, vil også kunne 
avvike fra en revolusjonær vurdering, men reiser de samme 
spørsmål og utgjør således et reellt alternativ innen det 
politisk-praktiske felt.

Ideen om det frie menneske kan sammenliknes med andre ideal- 
nodeller, slik som det perspektivløse, ikke-situerte rom, 
siler black-box modellen, osv. Ut fra denne frihet kan det så 
Innføres begrensninger eller føringer (constraints) som mer 
sg mer konkretiserer det menneske vi faktisk kjenner. Men i
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psykologien er denne abstrakte modell gitt ontologisk tyngde, 
slik at f.eks. Hellesnes kan kritisere Skinner for å hevde at 
mennesket er "ontologisk ufritt". Poenget for Skinner er at 
dette utsagn såvel som dets motsetning er uten betydning på 
et vitenskapelig plan. Derfor kritiserer han også den gjengse 
frihetsideologi. Han henviser til frihetsideologiens betyd
ning i en viss historisk epoke, dvs. antyder de materielle og 
politiske betingelser for denne menneskeoppfatning, men på en 
svært overfladisk måte og helt uten referanse til noen histo
risk materialistisk analyse. Men retningen for hans antyd
ninger bryter ikke direkte med den marxistiske vitenskapelighel

Dette ser vi av hans kommentarer til vekst- og utviklings- 
ideologien innen pedagogikken som angivelig foregår på fri
hetens premisser. Gjennom en mesterlig misfortolkning skapes 
den illusjon at disse påvirkningsmetoder ikke innebærer atferd! 
kontroll. Og dette skyldes disse metoders partielle effektivi
tet. "Friheten" i disse metoder er frihet fra sterkere på
virkningsmetoder. Når pedagogiske metoder oppfattes som for 
effektive blir de da også kalt propaganda, hjernevask, demagog: 
osv. Men dette er merkelapper som benyttes av dem som ikke 
liker innholdet av den påvirkning som finner sted.

F.eks. synes den "sokratiske" påvirkningsteknikk, ut fra 
Platons dialoger, å være et av de mest effektive midler til å 
manipulere andres meninger, som vi kjenner til. Sokrates var 
tydeligvis dyktigere enn de andre sofistene. Men siden 
Hellesnes m.fl. bedre liker innholdet av hans budskap enn av 
andre påvirkeres budskap, f.eks. Skinners, fremstiller de 
Sokrates som en "fødselshjelper" (hans eget uttrykk som dannet 
en effektiv ideologisk tildekking av hans virksomhet) i forhol 
til individets "frie innsikt" i motsetning til f.eks. den 
"teknologiske fascismen" til Skinner. (En annen sak er at 
Skinners opplegg for et effektivt studium ville overraske hans 
motstandere om man ikke stirret seg blind på læremaskinen og 
heller studerte den vekt han bl.a. legger på de såkalte "frie 
kunster", musikk, osv.).

Det kunne være grunn til å behandle problemet med teknologi 
i denne forbindelse, siden kritikken av Skinner også fra marx
istisk hold innebærer en lettvint slutning fra atferdspsyko- 
logiens vekt på teknologisk effektivitet til monopolkapitalens 
teknologiske effektivitet. Teknologi og effektivitet, liksom 
kontroll, absoluteres og gjøres til negative verdier. Dette 
skyldes den humanistiske forutsetningen om "frihet" som knytte 
til menneskets egentlige "natur".

Den reaksjon vi her er vitne til minner sterkt om de intellekt
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småborgeres raseri mot produktivkreftenes utvikling som sprenger 
deres eksistensberettigelse og dermed også betingelsene for en 
intellektuell småborgerlig filosofi. Friheten innen filosofi 
og psykologi har hittil bestått i å mene hva man vil om menne
skets natur. Men som Skinner påpeker vil dette være umulig om 
man får et vitenskapelig begrep om menneskers atferd. På en 
måte parallell med Marx avviser derfor Skinner muligheten av 
en "autonom" filosofi slik denne kunne utvikle seg under kapi
talismens tidligere faser.

Vi skal her bare vise til to viktige forhold. For det første 
gis det intet grunnlag ut fra marxismen som vitenskap å at
skille et teknologisk nivå eller en teknologisk interesse som 
autonom i forhold til andre nivåer eller interesser, f.eks. 
emansipatorisk (frigjørende) interesse. Dette er synspunkter 
som særlig Habermas ut fra en humanistisk (f.eks. psykoana
lytisk) lesning av Marx står for. Hellesnes kritiserer Skinner 
på dette grunnlag, men bør ikke trekke inn Marx i denne sammen
heng, da Marx eksplisitt avviser ethvert forsøk på å innføre 
"frigjøring" fra områder utenfor produksjonsmåten. Det ville 
nettopp gjøre individsubjektene og deres "standpunkter" til 
det avgjørende moment i historien.

Det andre er at Skinner meget skarpt avviser de forutsetninger 
som effektivitetskritikken hviler på. Ville ikke en effektiv 
undervisningsmetode føre til at alle ble like? Og på tross av 
ideologien om medfødt likhet er uniformitet noe av det vår 
liberale ideologi misliker mest. I forhold til et supereffek- 
tivt undervisningssystem spør Skinner: Skulle vi avvise et 
slikt system fordi det gjør alle studentene like flinke?
For det ville jo innebære at all individuell konkurranse ble 
meningsløs, hvilket ville true vårt liberale demokrati. Skal 
vi avvise en teknologi som kan gjøre alle mennesker snille? 
Problemene kan virke naive, men ikke når vi betrakter den bak
grunn som redselen for teknologisk effektivitet på det sosiale 
plan avslører. En annen sak er at dette utelukkende er 
utopiske perspektiver. Som Bandura sier: "Denne beskrivelse 
av kontrollerende makt kan virke flatterende, men i virkelig
heten er det svært vanskelig å påvirke atferden til et annet 
menneske uten vedkommendes oppmerksomhet og medvilje".

6. Historisismen og den genetiske forklaringsmodell

Vi har tidligere vist til at marxistisk vitenskapelighet og 
dermed "forklaring" av hendelser avviker fra den tradisjonelle 
yekt på kausal-forklaringer. Hva som går forut for en hendelse 
ar bare en spesifisering av mange som konkretiserer det begrep
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som begriper hendelsen. Den genetiske forståelse av en hend
else er blind for strukturelle bestemmelser såvel som for det 
Althusserskolen kaller overbestemmeIse. Det er umulig å for
klare kapitalismen vitenskapelig ut fra en oppregning av 
hvilke faktorer i det feudale produksjonssett som fører over 
til kapitalismen. Og Marx fremstiller da heller ikke kapital
ismen historisk. En annen sak er at Marx ofte leses histori- 
sistisk.

Det finnes en liknende problematikk innen atferdspsykologien 
og atferdsterapien. Den tradisjonelle psykodynamiske tenke
måten har fastholdt menneskets "historisitet" i den forstand 
at når noe er festnet i et menneske, vil det fortsette å eksi
stere og virke inntil det tas vekk. Når det gjelder psyko- 
patologisk atferd betraktes denne som "symptom" på en under
liggende årsak (teori om behovskonflikter, osv.) og en even
tuell helbredelse må angripe årsaken og ikke symptomet. Men 
denne tenkemåte er i følge atferdspsykologien uvitenskapelig 
og fører til ineffektiv terapeutisk behandling. Helt motsatt 
dette forsøker atferdspsykologien å spesifisere de eksisterendi 
strukturelle sammenhenger, da bare disse kan virke opprett- 
holdende på en bestemt atferd, og bare endringer i disse kan 
føre til forandring.

En rekke eksperimentelle analyser understøtter dette perspek
tivet og dermed kritikken av den genetiske forklaringsmodellen 
for menneskelig atferd. Det er stadig påvist at en atferd kan 
læres under visse betingelser, men fremkalles under andre. 
Bandura har således undersøkt læring av aggressiv atferd. Når 
vi betrakter voldscener på en film lærer vi ved såkalt observa 
sjonslæring eller mode11-læring. Betingelsene for at denne 
læring skal skje kan bestemmes for en bestemt læringssituasjon 
Man vil således lære bedre om modellen har samme etniske, 
sosiale, osv. status som en selv, eller utgjør et ideal. Denni 
læring behøver ikke vise seg i åpen atferd. Men under helt 
andre betingelser enn selve læringssituasjonen, f.eks. under 
provokative situasjoner, kan den lærte atferd fremtre og da 
kontrollert av helt andre forhold. Skulle man trekke noen 
"praktisk" konklusjon av dette eksemplet, må det være at agg
ressiv atferd kan kontrolleres enten ved å hindre innlærings- 
situasjoner eller ved å hindre provoserende situasjoner. Men 
en grundigere analyse av aggressiv atferd vil naturligvis av
sløre en mengde andre determinanter for slik atferd, dvs. re
presentere et langt mer konkret begrep om "aggresjon". I alle 
fall avviser Bandura og de fleste atferdspsykologer teorier 
om en menneskelig "aggressiv natur".

Tvert om viser Bandura til den eksisterende samfunnsformasjons
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aggresjonsbærende strukturer og antyder dermed at individet 
må betraktes som en "bærer" av disse forholdene. Sosial aner
kjennelse er ofte avhengig av individets evne til å vise selv- 
hevdende og aggressiv atferd. Folk viser ikke bare aggresjon 
når de utsettes for smertestimuli, men hovedsaklig fordi 
aggressiv atferd har positive konsekvenser. Gjennom aggressiv 
atferd, eller påvirkning ved hjelp av fysisk og verbal makt, 
kan man oppnå materielle goder, forandre regler slik at de 
passer en selv bedre, få kontroll over andre og sikre seg 
deres underkastelse, avslutte provokasjoner og få vekk fysiske 
barrierer som blokkerer eller utsetter oppnåelse av ønskede 
resultater. Det er derfor ikke overraskende at aggressiv- 
dominerende atferdsmønstre er så vanlige (Bandura: Principles 
of behaviour modification, 1969). Man vil ut fra denne bestem
melse fort se at en atferdspsykolog som ønsket å bekjempe 
aggresjon og vold ikke lett kunne ty til teknologisk-apolitiske 
løsninger, slik Hellesnes m.fl. lettvint fremmstiller det.
I forhold til mange "marxisters" abstrakt-korrekte intensjoner 
men også abstrakt-overfladiske floskler når det gjelder veier 
til disse mål, er Banduras velment-reformistiske men konkret- 
teknologiske analyser å foretrekke. I alle fall ut fra et 
marxistisk vitenskapelig perspektiv.
Det er påstått at atferdspsykologien mangler et historisk perspek 
på mennesket og stirrer seg blind på det aktuelle. Hva som 
mangler er et historisk menneskebilde som ser historien som 
noe internalisert i mennesket og viser seg gjennom atferden. 
Historien undersøkes for å få holdepunkter om hva som bestem
mer en gitt atferd. Man kan ikke handle historisk overfor 
fortiden, bare i forhold til det Lenin kaller det "aktuelle 
øyeblikk". Om diagnosen av det aktuelle øyeblikk er korrekt 
vil avhenge av hvor konkrete ens begreper er, dvs. hvor mange 
bestemmelser innen enheten de tillater å avsløre. Historiske 
bestemmelser utgjør her bare en, om enn viktig, konkretisering 
av den struktur som det aktuelle øyeblikk utgjør.

Dette betyr at strukturene ikke eksisterer "inne i" det aktu
elle øyeblikk. De utgjør ikke noen "egentlig årsak" til det 
som fremtrer som "symptomer". Fenomenet eller fremtredelsen 
er ikke bare overflaten til et dypereliggende "vesen" slik en 
hegelsk og psykoanalytisk Marx-lesning fremhever. For den 
marxistiske vitenskapelighet avviser atskillelsen mellom det 
indre og det ytre som en antropologisk fiksjon. Når man kriti
serer atferdspsykologien for ikke å gripe atferdens "vesens- 
krefter" (Kolstad 1975) er dette nok et indirekte bevis for 
atferdspsykologiens nærhet til marxistisk begripelse av virke
ligheten. Men atferdspsykologiens forståelse av den struk
turelle sammenheng og historiens plass innenfor denne er
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naturligvis fremdeles meget abstrakt så lenge den ikke har noe 
begrep om produksjonsmåten eller den konkrete samfunnsformasjon,

7. Er atferdspsykologien "marxistisk"?

Til dette er det bare å si nei, fordi spørsmålet er uten men
ing. Marxisme i den forstand vi leser Marx innebærer ingen 
overordnet sannhet som skal subsumere alle andre under seg, 
slik f.eks. AKP betrakter den historiske og dialektiske materi
alisme. Den marxistiske vitenskap er oppstått under andre 
strukturelle betingelser enn atferdspsykologien og opprett
holdes også av andre forhold. Den er knyttet til fremveksten 
av den politiske og faglige arbeiderbevegelsen og utgjør der
for et vesentlig aspekt av selve klassekampen** Atferdspsyko
logien derimot er utviklet gjennom det borgerlige samfunns 
vitenskapelige institusjoner og vil i hovedsak måtte preges 
av dette.

Hva det dreier seg om er derfor ikke abstrakt å identifisere 
to kunnskapsområder slik den teoretiserende integrasjonstenk
ning innen borgerlige institusjoner ofte tror, dvs. skape en 
’’marxistisk psykologi". Hva vi må arbeide for er at atferds
psykologien utvikles i forhold til de samme materielle betin
gelser som marxismen, dvs. i forhold til klassekampen som 
politisk og vitenskapelig praksis.

For i den grad begge kunnskapsområder har som basis menneske
lig atferd innen det kapitalistiske, samfunn, vil de også kunne 
vise sammenfallende trekk. Det interessante er derfor i vår 
sammenheng å undersøke nærmere hvorvidt de påståtte likheter 
kan opprettholdes ut fra en nærmere analyse, og, hvis så er 
tilfelle, forklare hvilke konsekvenser dette har for psyko
logien som vitenskap og for den psykologiske praksis i sam
funnet. Denne siste forklaring må nødvendigvis bruke marxismen 
som utgangspunkt og bare en slik analyse kan gi noen eksakt 
mening til slike slagord som "Psykologi i folkets tjeneste". 
Inntil så er gjort er det all grunn til å fastholde den kritikk 
av psykologien som marxismen innebærer: "Psykologiens "viten
skapelige diskurs" er konstruert slik at den utelukker den 
kollektive sosio-økonomiske sammenheng innen hvilken psykologisl 
faktorer har sin virksomhet" (Wilden).
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Forebyggende psykologi og 
politisk praksis

Det er en gylden borgerlig vitenskapsregel at det politiske må 
skilles fra det vitenskapelige. Dette påbudet hadde ikke vært 
nødvendig hvis vitenskapelig og politisk virksomhet virkelig 
var adskilt.Det er fordi vitenskapen også er politisk at dette 
borgerlige imperativ blir understreket. Det tjener en åpenbar 
ideologisk hensikt. ’’Politisk" er først og fremst det som er i 
strid med eller avslører den eksisterende tenkemåte eller poli
tiske tilstand. Den vitenskapelige praksis som understøtter det 
som er, som gir bekreftelsen på den herskende tenkning, fram
stilles som apolitisk, den står utenfor eller over de samfunns
messige motsetninger.

Denne framstillingen er velkjent i samfunnsvitenskapene. Enhver 
som har beveget seg på grensen av den aksepterte borgerlige 
vitenskap har fått høre beskyldningene om å være politisk, de
magogisk, dogmatisk osv., og ikke objektiv eller nøytral; kort 
sagt ikke vitenskapelig. Det jeg skal ta opp her er ikke om 
vitenskapen generelt kan være politisk impotent og bedrives i 
politisk vakuum, der problemstillinger, metoder, teknikker og 
resultater er uavhengige eller upåvirket av de samfunnsmessige/ 
politiske forhold vitenskapen bedrives i, men jeg skal se på 
hvordan.den forebyggende psykologi nødvendigvis må være poli
tisk, dvs. gripe inn i sosiale, økonomiske og dermed politiske 
forhold.

Det politiske omfatter det samfunnsmessige i vid forstand. Det 
innbefatter det økonomiske, dvs. måten produksjon og bytte er 
organisert på, det sosiale, dvs. måten menneskene forholder seg 
til hverandre på, det kulturelle, dvs. de herskende ideer, tros
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retninger og retninger i kunsten osv, det helsemessige, dvs. 
måten helsearbeidet drives på, hva som defineres som sykt og 
friskt, osv. Det politiske er noe mer enn det partipolitiske 
og parlamentariske, selv om det omfatter også dette. Enhver 
påvirkning av den økonomiske, sosiale, kulturelle eller helse
messige tilstand, enten den skjer som en videreføring eller 
som et brudd med det eksisterende, er i vid forstand en poli
tisk påvirkning. Også den psykologiske praksis som griper inn 
for å forandre menneskenes forhold til hverandre eller til om
verdenen er en form for politisk praksis. Men det betyr ikke at 
f.eks. all psykologisk praksis, isolert sett, har like stor 
innvirkning på den politiske tilstand.

De som anerkjenner en sammenheng mellom psykologi og politikk 
har forsøkt å løse Mdilemmaetn på minst 2 forskjellige måter:

1. Gjennom begrepet ’’partisk objektivitet”1 er psykologen fram
stilt som en deltager i klassekampen, en som på forhånd tar 
parti for den ene part. Når "klassestandpunktet” er valgt 
skal psykologen følge de objektivitetskravene vitenskapelig 
virksomhet forlanger.
Dette er uttrykk for en idealistisk tenkemåte, en tro på at 
vitenskap ikke er stort mer enn en teknikk som kan brukes 
like mye i den ene som i den andre klassens interesser. Den 
skjuler det faktum at enhver vitenskapelig forståelsesform 
selv er politisk. Om vitenskapen skal oppnå sin hensikt, 
nemlig å avsløre virkelighetens vesen, kan ikke gjøres av
hengig av et på forhånd inntatt politisk standpunkt. Det 
"riktige” politiske klassestandpunkt garanterer ingen virke- 
lighetsavsløring - forholdet er omvendt, en vitenskap som 
avslører virkeligheten og gir kunnskap om den, fører til et 
progressivt politisk standpunkt - °g en politisk praksis som 
er i overensstemmelse med naturens og samfunnets lovmessige 
utvikling. Poenget er derfor ikke å bruke en vitenskapelig for
ståelsesf orm, men å forstå virkeligheten og forandre det som 
eksisterer ved hjelp av en vitenskapelig teori og metode som 
forklarer og framstiller det vesentlige. At vitenskap drevet 
etter denne forståelsesformens retningslinjer ikke er sub
jektiv, uvederheftig, løgnaktig osv., er åpenbart.

2. Det skilles av og til mellom psykologen som psykolog og som 
lønnsarbeider - tilhørende arbeiderklassen. Ut fra dette 
synet skal psykologen innordne seg i den politiske kampen 
som lønnsarbeider og ikke som yrkesutøver. Denne oppfatningen 
er uttrykk for det klassiske forsøk på å adskille vitenskapen 
fra politikken - og er i sin konsekvens basert på håpet om 
eller tilliten til vitenskapens politiske impotens, eller på 
en innsnevring av det politiske felt. Riktignok fungerer psy
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kologen som yrkesutøver og som medlem av arbeiderklassen på 
ulike politiske nivåer, men også yrkesutøvelsen innebærer 
politiske inngrep på det individuelle eller samfunnsmessige 
nivå ved at mennesker eller miljøer forandres. Forståelses- 
rammene som den faglige praksis bedrives innenfor, er medbe
stemmende for klientenes bidrag til den politiske utvikling.

Et særlig problematisk forhold mellom det vitenskapelige og det 
politiske oppstår når psykologen ikke nøyer seg med å drive in- 
dividualterapi på allerede "funksjonsudyktige" mennesker, men 
begynner å interessere seg for, og griper aktivt forandrende inn 
i de samfunnsmessige forhold som menneskene står i. Det er det
te siste som kalles forebyggende psykologi.

Ingen mener at individuell psykoterapi er forkastelig, eller at 
individuell behandling er unødvendig selv i samfunn med helt 
andre relasjoner mellom menneskene. Det vil i all fremtid være 
behov for et rikt register av terapiformer på individ eller 
gruppenivå for å behandle de psykisk syke. Det er imidlertid én 
side av psykologenes oppgaver som er mer forsømt enn andre slik 
situasjonen nå er, nemlig den profylaktiske, eller forebyggende 
virksomhet.

Psykiske sykdommer har i bestemte miljøer i de industrialiserte 
kapitalistiske land antatt epidemisk omfang (se avsnittet om 
"Omfanget av de psykiske lidelser" foran i dette Vardøgernummer- 
et), og ingen epidemier er utryddet ved konsentrasjon om de al
lerede syke pasienter. De sykdomsfremkallende faktorer og for
hold må avskaffes hvis epidemien skal stanses. Det gis ingen 
vaksinasjon mot de psykiske sykdommer, det må gripes til roten 
av de samfunnsmessige forhold som fremkaller dem. Som Schneider 
skriver,2 må det påvises at "terapi" er identisk med politisk 
kamp mot et sykt eller sykdomsproduserende samfunn.

"Sammenhengen mellom kapitalforøkelse og psykisk elendighet 
må rykkes inn i brennpunktet for den politiske propaganda"
... "Ved siden av kapitalens økonomiske utbyttingsmekanismer 
må de patogene virkningene av kapitalherredømmet avsløres/'
(s.319)3

At den -forebyggende psykologi er så lite utviklet har sammen
heng både med en bestemt forståelse av de psykiske lidelsenes 
oppkomst, dvs. en bestemt vitenskapstradisjon, og med det om
talte imperativ om adskillelse av politikk og vitenskap. Den 
psykologiske vitenskap har vært individualorientert både i teo
ri og praksis. Den tradisjonelle psykologien har forstått seg 
som upolitisk når den har lett etter "det syke" inne i men
nesket - som en defekt ved det interne, autonome psykiske
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maskineri. Slik har psykologien i praksis blitt stående som en 
passiv garantist for kapitalismens utvikling. De psykiske lid
elsene er sjelden forstått ut fra eller som et resultat av den
ne utviklingen. De spredte tilløp til samfunnskritikk fra psy
kologer, til analyse av det patologiske i kapitalismen, har 
aldri overdøvet den kroniske tilbøylighet til politisk apologi 
og til å lete etter det syke der det ikke finnes - i enkeltin- 
dividenes selvstendige psyke. Den psykologien som begriper 
menneskets psyke som en ahistorisk, indre kategori vil aldri 
kunne danne grunnlag for en profylaktisk psykologi. Den histor
iske psykologi må rette blikket mot de miljøer menneskene ut
vikler seg i, og forstå det individuelle som noe like forander
lig som det- samfunnsmessige. Oppgaven for den forebyggende psy
kologi er å ta systematisk rede på alle de forhold menneskene 
inngår i, og å forstå disse i deres konkrete utforming. Formål
et er å komme på sporet etter de sosiale strukturer og forhold 
på forskjellige nivåer som produserer psykiske lidelser, og 
forebygge lidelsene gjennom forandring av de sykdomsfremkallende 
samfunnsmessige, dvs. økonomiske og sosiale forhold. Det kan 
empirisk konstateres at bestemte sosiale forhold, f.eks. visse 
arbeidsforhold , boforhold, osv. hyppigere enn andre produserer 
psykiske lidelser, og det blir en oppgave å forklare ikke bare 
denne umiddelbare relasjonen, men også finne fram til drivkraft
en bak de patologiserende sosiale forhold. Dette forutsetter 
innsikt i de krefter som samfunnsutviklingen er underlagt - 
altså en teori om samfunnets utvikling.

Hvilke umiddelbare samfunnsmessige forhold eller strukturer er 
det viktig å konsentrere seg om i det forebyggende psykiske 
helsearbeid?

Familien er et viktig sosialt forhold fordi den måten de mest 
intime relasjonene mellom voksne og barn er organisert på, har 
stor innvirkning på barnas psykiske utvikling. De grunnleggende 
psykiske strukturer fastlegges i de første leveår, og familien: 
er samfunnets agent i sosialiseringsprosessen.

Den forebyggende psykologi kan bidra til å avklare om den borg
erlige kjernefamilie er en egnet sosial institusjon, eller om 
andre, mer kollektive bo- og samlivsformer kan redusere utvik
lingen av psykiske lidelser. For å avgjøre spørsmålet har psy
kologen minst to veier å gå:

1. dra lærdom av de erfaringene som er gjort av kliniske psyko
loger (psykoanalytikere, familieterapeuter osv.) om kjerne
familiens innvirkning på psykens tilstand, og

2. i samfunnsmessig målestokk utprøve eller eksperimentere ir ^ 
andre bo- og samlivsformer.
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Boligformene er en annen sosial struktur som påvirker folks 
evne til å fungere individuelt og sosialt. Den sterke urbani- 
seringen, med opprettelse av drabantbyer, sovebyer og konsent
rert blokkbebyggelse osv., har i mange tilfeller bidratt til å 
skape nye problemer. Ikke bare sosiale og økonomiske, at folk 
tvinges til å akseptere en bolig"standard” de ikke har råd til, 
og som har medført det som betegnes !,den nye fattigdommen”. I 
tillegg er menneskene i disse miljøene, til tross for den geo
grafiske nærhet som eksisterer, ofte sosialt isolert, ensomme 
og kontaktløse. Selve boligformen har vært med på å fremme en 
privatiserende, ikke-sosialiserende adferd som også slår ut i 
den individuelle psykiske tilstand. Psykologene må interessere 
seg ikke bare for sammenhengen mellom boligform og psykisk syk
dom, men oppfatte den problemskapende boligen også som et sam
funnsmessig, praktisk forhold, som først og fremst kan avskaffe* 
og forandres gjennom politiske inngrep basert på kunnskap om de 
virkelige sammenhenger.

Folks arbeidssituasjon er et tredje forhold som psykologer opp
tatt av å forhindre utvikling av psykiske lidelser må ta opp. 
Ikke bare fordi de fleste voksne mennesker tilbringer minst hal^ 
parten av sin våkne tilværelse i arbeidssituasjonen, men også 
fordi arbeidet - den skapende aktivitet, det aktive forholdet ti 
naturen og bearbeidingen av naturen, fremskaffelse av menneskene 
livsnødvendigheter - er noe helt sentralt i menneskenes tilvær
else. En fundamental forståelse av hvordan menneskene forholdei 
seg til og reagerer på arbeidet under den eksisterende produk
sjonsmåten kan bringe psykologen på sporet etter såkalte pato
logiske relasjoner også utenfor arbeidssituasjonen. Produktiv- 
kreftenes utvikling har endret arbeidsprosessens karakter sam
tidig som verdiøkningen er et imperativ i produksjonsprosessen. 
Som Schneider tidligere i dette Vardøgernummeret har vist på det 
allmenne teoretiske nivå, vil nettopp arbeidets generelle kar
akter under kapitalismen være et viktig sykdomsfremkallende for
hold, og Jervis viser i den neste artikkel det konkrete innhold i 
denne patologien. I tillegg kommer effekten av spesielle forholc 
som har sammenheng med organiseringen av arbeidet under kapital
ismen - f.eks. skiftarbeid og pendling. Det er i mange undersøk
elser påvist oversykelighet blant skiftarbeidere når det gjeldei 
psykosomatiske sykdommer4, og pendlere synes å ha en større 
tendens til å bli hospitaliseft for psykiske lidelser enn ikke- 
pendlere0.

Den psykologien som setter seg som mål å forandre de sosiale 
strukturer og forhold som er bestemmende for utviklingen av 
psykiske lidelser, må baseres på en forståelsesform som griper 
menneskene i deres relasjon til omgivelsene, - og som har en 
teori om hvordan disse omgivelsene utvikler seg og konstitu
eres. Den forebyggende psykologi kan ikke nøye seg med å være
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en overfladisk sosialteknikk som påvirker og endrer de direkte 
og umiddelbare sammenhenger mellom samfunnets fremtredelses- 
former og psykiske lidelser, men den må innplassere både sam
funnsmessige og psykiske symptomer i en teori som forklarer 
deres opprinnelse, og deretter angripe de egentligste årsakene 
til de forhold som kan observeres. Dette betyr at den fore
byggende psykologi ikke kan stille seg utenfor (også den poli
tiske) striden om hvilken samfunnsteori som er egnet til å av
sløre kapitalismens vesen og framstille dene drivkrefter, og 
heller ikke i sin praksis stille seg over kampen mellom mot
satte interesser.

For den etablerte psykologien er det en lang vei å gå, men dens 
utøvere har de beste forutsetninger for å forstå virkningene av 
at problemene børstes under teppet og at konfliktene ikke klar
legges i åpenhet.

Arnulf Kolstad

NOTER

1. "Partisk objektivitet" er i boka Psykologi og makt3 Bo 
Cavefors, 1972 brukt som betegnelse på en vitenskapelig 
holdning. Den innebærer at den vitenskapelige virksom
heten "deklarerer oppet sin klass-ståndpunkt og dårmed 
sitt stållningstagaride for det arbetande folket..."'(s.9}.

2. M. Schneider: Neurose und Klassenkampf3 Hamburg, Rowohlt, 
1973.

3. Schneider (op.cit.) viser i denne sammenhengen spesielt 
til USA: "Den teknisk mest utviklede nasjon i verden er 
samtidig den psykisk mest forkrøplede, brutaleste og syk- 
este nasjon i verden. (...). Det av Marx profiterte om
slag av produktivkreftene til destruksjonskrefter viser 
seg ikke bare ved utryddingen av befolkningen (f.eks. i 
Vietnam), men også i metropolene ved en gigantisk psyk-
.isk destruksjon i form av psykisk forkrøpling og sykelig
het" (s.318).

4. Se A.Kolstad: "Arbeidsulykker" Forskningsnytt, 1973,4.

5. I 1967 var det 65000 pendlere til Oslo, dvs. 23% av de 
sysselsatte. I Opplandskommunene Gran og Lunner må 2100 
personer, 44% av arbeiderne, ut av bygda etter arbeid. 
Opplysningene er hentet fra T.Sørensen:."Pendling og psy
kiske lidelser" Impuls^ 1973, 2-3, s.29-32.
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Giovanni Jervis:

Arbeidernes situasjon og 
nevrosene

2. Forord
Hensikten med denne artikkelen er å avklare noen punkter om
kring problemet med ’’nervøse forstyrrelser" hos industri
arbeidere og å utvikle en hypotese. Når det her er tale om 
nevrose, siktes det på den ene siden til en bestemt ’’bunt’’ av 
"kliniske" lidelser. Men på den andre siden siktes det også 
til et mer allment problem, nemlig problemet med psykisk ube
hag og psykiske motsigelser som opptrer i arbeidernes situa
sjon.

Tilstandene av kliniske lidelser det her refereres til når det 
er tale om nevrose, er sjelelige forstyrrelser med en rekke 
kjennetegn. Det må vises hvordan disse fremtrer i de fleste 
tilfeller og derved tydeliggjøres i hvilket forhold de står 
til den vanlige legepraksisen.

2. Hvordan problemet vanligvis fremstår

Det dreier seg om forstyrrelser som subjektet opplever som 
lidelser, uten at det vanligvis er påviselige skader i orga
nismen. Etter den måten de fremstilles og tolkes på av pasi
enten, kan de inndeles slik:

For det første forstyrrelser som beror på "utmattelse" (men ut
trykket er, som vi skal se, malplassert): Her dreier det seg 
nesten alltid om nevrotiske forstyrrelser som fremfor alt 
kjennetegnes av angsttilstander med anspenthet og matthet, søvn
løshet, irritasjon, depressive stemninger, følelse‘av usikkerhet,
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ubestemt og ubegrunnet frykt osv.

For det andre forstyrrelser som beskrives som "fysiske" (ofte 
forvekslet med den typen), og som tolkes som legemlige for
styrrelser: Enten psevdoorganiske forstyrrelser (trekninger 
og hodepine, uvelhet, kribling og vandrende smerter, hjerte
klapp, svimmelhetsanfall, følelse av inntredende illebefinnende 
eller av åndenød osv.) eller, i noen spesielle tilfeller, 
psykosomatiske forstyrrelser (dvs. med faktisk tilstedeværelse 
av organiske skader som følge av vedvarende spenningstil- 
stander), som f.eks. magekatarr, magesår, for høyt blodtrykk 
osv. Ikke alle disse sistnevnte fysiske forstyrrelsene har 
alltid sin opprinnelse i psykiske forstyrrelser.

For det tredje tilstander av subjektive lidelser og subjektive 
vansker som arbeiderne ikke erfarer og beskriver som noe som 
faller inn under legens kompetanse, selv om de oppleves som 
ubehagelige. Lidelser og vansker av denne sistnevnte typen er 
vanligvis slike som relateres til hjemmelivet: De vedrører en 
rekke fenomener, f.eks. at arbeideren ikke er i stand til å 
klarne i hodet og slappe av etter arbeidet, en umåtelig trett
het som tidvis følges av irritasjon og utålmodighet, manglende 
evne til konsentrasjon, redusert potens eller seksuell nytelse 
og søvnforstyrrelser som f.eks. døsetilstander som fyrstyrres 
av tvangsmessig tilstedeværelse av scener og bilder fra arbeids
livet. Disse forstyrrelsene skiller seg ikke prinsipielt fra 
de førstnevnte; de blir ikke betraktet som noe som faller inn 
under legens kompetanse, fremfor alt fordi folk mener at de 
må "ignorere" eller "tåle" dem.

Før vi undersøker nøyere disse lidelsestilstandene i deres 
relasjon til fabrikken, må vi nevne i hvilken sosial sammenheng 
de vanligvis står.

3. Nevrotiske forstyrrelser og legepraksis

De nevrotiske forstyrrelsene blir som regel behandlet av leger 
i almenn-medisin (privatpraktiserende leger). Og pasientene 
som lider av dem, enten det dreier seg om arbeidere eller ikke, 
utgjør ofte flertallet av klientkretsen deres. Nesten uten unn
tak blir forstyrrelsene "medisinert", dvs. behandlet som fysiske 
sykdommer i legemet. En slik reduksjonistisk og mekanistisk 
tilnærmingsmåte er også gitt når pasienten sendes til INAM 
(Instituto nazionale per ll as.sicurazione contro le målattie = 
Det nasjonale sykeforsikringsinstitutt i Italia. O.a.) eller 
til psykiateren. I dette tilfellet er det riktignok en liten 
sannsynlighet for at det er en lege som tar seg god tid og hen
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vender seg til pasienten med tålmodighet og sympati, en lege 
som ikke oppfatter pasientens lidelser som jammeren til et 
menneske med fikse ideer eller lidelseshistorier og lar være 
å undersøke hans forstyrrelser, men som undersøker dem som et 
motsigelsesfullt uttrykk for en kompleks livssituasjon. Men 
det er svært sjelden at dette skjer, når pasienten hverken er 
en viktig person eller særlig betalingskraftig.

Enten det nå dreier seg om psevdo-organiske eller om entydig 
psykiske, respektive psykosomatiske forstyrrelser, så har 
legens svar nesten alltid til følge at angsten for fysisk syk
dom styrkes, samtidig som han fremstiller slik sykdom som en 
tilfeldig ulykke. Når en tar i betraktning at nevrotiske 
lidelser nesten alltid allerede er strukturert om en dyp føl
else av usikkerhet, blant annet usikkerhet overfor egen kropp, 
og næres av frykt for fysisk og sosial invaliditet (noe som er 
typisk for et konkurransesamfunn), da forstår en hvordan nev
rosen forverres som følge av medisineringen av angsten. På 
denne måten reduseres nevrosen i den grad til et privat problem 
at den heller ikke åpner seg for subjektets mellommenneskelige 
problemer: Nevrosen blir med andre ord et fullstendig internt 
spørsmål om dårlige innvoller, dårlig blodkretsløp og dårlige 
nerver i en "udugelig" organisme. Samtidig bannlyser legen 
nevrosen til et område som er fremmed for personligheten, for 
det sosiale ego, for den konkrete og historiske tilværelsen 
til den som lider av den. Den kapitalistiske medisinen utøver 
her en av sine funksjoner som består i at spørsmål av kollektiv 
interesse og med bestemte sosiale årsaker lukkes inne i et 
teknisk og "nøytralt" område og utgis som individuelle, pri
vate og tilfeldige problemer. 1

Her er detaljene av en viss betydning. Når legen undersøker 
pasienten eller foreskriver ham en rekke undersøkelser (gjerne 
i det naive håpet om å berolige ham, idet det på denne måten 
blir vist at det "ikke feiler ham noe"), er ikke resultatet 
bare en forsterkning av medisineringen av problemet, men også 
en økning av pasientens angst som den nevrotiske lidelsen har 
sin rot i. For å få hjelp må ikke pasienten bare overbevise 
legen om at han ikke overdriver, at han faktisk har en lidelse, 
men også at forstyrrelsen faller inn under legens kompetanse 
og er uavhengig av pasientens vilje. Dermed klamrer pasienten 
seg nødvendigvis til det feilaktige området, nemlig kroppen 
som objektivt "må" være ødelagt. Dette er den endeløse og 
monotone historien om den "utmattede" kroppen, om styrkemidler, 
om nye beroligelsesmidler, om oppsøkning av nye privatprakti
serende leger, om stadig nye kliniske undersøkelser og muligens 
om innleggelse på sykehus. Dette siste betyr på den ene siden 
at legen, som står overfor et visst dilemma, "skyver fra seg"
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pasienten. På den andre siden ønsker pasienten ofte sykehus- 
innleggelse som en tilflukt og siste utvei. Innleggelsen gjør 
ham enda mer passiv og gjør at han i enda større grad klamrer 
seg tif håpet om et teknisk inngrep utenfra som skal befri ham 
fra hans pinsler. Den teknisistiske tilliten til spesialist- 
vesenet bringer pasienten i dag stadig oftere inn på syke
husets nevrologiske avdeling, på det psykiatriske sykehuset 
med enda mer tungtveiende følger (massive doser beroligelses- 
midler, stundom elektrosjokk) og stadig mindre sannsynlighet 
for at det utvikles ansvar og bevissthet hos pasienten.

I tillegg til den privatpraktiserende legens hastige og ofte 
upersonlige, undersøkelse kommer også hans overbevisning (som 
i en viss mening er helt riktig) om at det er nytteløst å 
undersøke nevrotikerens kropp. Men derved bortfaller også 
denne typen kontakt, og forholdet mellom lege og pasient taper 
ethvert innhold. Ofte griper så spesialisten til bevisst 
fantastisk-magisk suggesjon gjennom visse "undersøkelser av 
nervesystemet" (som i tilfellet med nevroser hverken viser eller 
kan vise noe), eller til det nyeste medikamentet eller til 
elektroenzefalogram (diagnose der en måler den elektriske 
aktiviteten i hjernen, forkortet EEG. O.a.) Disse prose
dyrene som av leger rettferdiggjøres som "suggestiv psyko
terapi", tjener vanligvis bare til å binde pasienten enda mer 
regressivt til legen: Og en må kunne anta at legen på en måte 
er interessert i å bruke denne mekanismen; han har fordeler 
av at avhengighetsbåndet forsterkes, noe som i virkeligheten 
danner basisen for det såkalte tillitsforholdet.

4. Nevroser og medisinsk ideologi

I praksis forverres pasientens tilstand. Han sperrer seg inne 
i en individualistisk, begrenset, privat måte å betrakte sine 
problemer på. Fremfor alt når motsigelsene som han bærer på 
og lider av, har sin opprinnelse i fabrikken og hans situasjon 
som arbeider (noe vi skal se bedre i det følgende), så vil det 
rett og slett heller ikke finnes noe psykoterapeutisk forhold 
som lar ham komme ut av dette "private" skjemaet og denne av
hengigheten. Utgangen er vanligvis - i det minste forbigående 
- at pasienten klamrer seg til styrket tillit til legeviten
skapen og medikamentene, at forholdet til helsevesenets insti
tusjoner nevrotiseres og at det kommer til regresjon i form av 
2n beroligelse som er reparerende, forsorgspreget og paterna
listiske med andre ord: former som er strengt individualis
tiske og i siste instans asosiale. Det velkjente kravet til 
legen om at han skal forordne mange medikamenter av forskjellig 
slag, vitaminer, styrkemidler, beroligelsesmidler, oppkviknings-
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midler osv,, er symbolet på og syntesen av denne regresjonen sc 
er innrettet på reparasjon. Her står vi overfor en kjenns- 
gjerning som er av desto større betydning når vi tenker på at 
disse legemidlene stort sett er nytteløse eller skadelige, at 
"styrkemidlene" er en vitenskapelig meningsløshet, og at de 
tonnevis med beroligelsesmidler som hvert år selges i Italia, 
er regelrette narkotika som i noen tilfeller er raskt avhengig- 
hetsskapende. Det er velkjent at mange av dem som bruker 
beroligelsesmidler, burde og skulle la det være. Og det er 
like velkjent at de som bruker slike midler for å berolige 
utålelige symptomer, vanligvis tar for store doser.

Slik fabrikkeres det mennesker som er syke og holdes i sin syk
domstilstand: Og det som kunne blitt en "politisk” anklage
på grunn av reelle problemer i samfunnet og i arbeidssitua
sjonen, kommer inn i en spiral som fjerner den det gjelder fra 
forståelse og løsning av hans vansker. I vårt samfunn eksi
sterer altså nevrosen som en realitet som vanskelig kan skille* 
fra den rådende medisinske ideologien og fra legebehandlingen 
som den utsettes for. Nevrosen oppstår i en samfunnsmessig 
situasjon, som del av denne samfunnsmessige situasjonen og som 
ubehag ved dens motsigelser. Den oppstår som en - ikke bare 
individuell, men også interindividuell og samfunnsmessig - måt< 
å forholde seg til bestemte vansker på. Den oppstår som en 
holdning, som en måte å tolke, greie opp i og holde ut mot- 
sigelsesfylte sider ved livet, som en måte å tolke egoets og 
ens egen kropps forhold til arbeidet. Den oppstår som en følg< 
av den samfunnsmessige undertrykkelsen som rammer enhver som 
mer eller mindre klart uttrykker ubehag og protest. Og endelij 
oppstår nevrosen som medisinsk rasjonalisering av disse vansk
ene, ennå før legen oppsøkes. Vi skal nå forsøke å avklare 
disse begrepene bedre.

å. Nevroser og samfunnsmessige konflikter

Med ordet nevroser refererer vi til forestillingen om en indi
viduell lidelse som beror på en konfliktsituasjon. I Freuds 
klassiske skjema er "konflikt" (den ikke-utløste og ikke- 
erkjente) motsigelsen mellom individets driftsbehov på den ene 
siden (libido, streben etter lyst) og på den andre siden den 
"samfunnsmessige" nødvendigheten av å undertrykke disse be
hovene. Denne undertrykkelsen blir internalisert og utført 
av subjektet selv. Følgen av konflikten er nevrosen. Men 
menneskets "driftsmessige" behov er ikke gitt en gang for 
alltid, slik Freud hevdet. De er ikke uforanderlige. Det er 
således ikke sant at den nevrotiske motsetningen har sitt grun 
lag utelukkende i familien, som utviklingen av et’"drama"
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(Ødipus-dramaet), som blir utgitt for å være noe som blir seg 
selv evig lik.

Både libido - eller mer allment: streben etter lyst, begjær - 
og aggressivitet er i det vesentlige samfunnsmessige impulser.
De har alltid oppstått, blitt formet og forsvunnet i samsvar 
med et helt bestemt samfunn som idag er delt i klasser og som 
i ethvert moment av sin selverkjennelse er betinget av en rekke 
foregitte fortolkningsskjema. Dette samfunnet beror på et 
komplekst system av ulikheter i maktforholdene, på vold. Både 
undertrykkelsen, aggressivite ten og regelbruddene på den ene 
siden og viljen til opprør, håpet om og bildet av et alter
nativ skriver seg fra den samfunnsmessige arbeidsdelingen og 
følgelig delingen i klasser: Både begjær og destruktivitet har 
altså sin konkrete opprinnelse i historiske betingelser, og 
ikke i abstrakte og evigvarende driftsmessige impulser. Nev
rosene er med andre ord den individuelle refleksen på samfunns
messige motsigelser. Undertrykkelsen av det vi fortsatt kaller 
"driftene", har sikkert en vesentlig andel i denne dynamikken 
som er mer kompleks enn den som i sin tid ble beskrevet av 
Freud. Men det dreier seg alltid om undertrykking av noe som 
også selv er sosialt. Uten at det er mulig å skille mellom 
bestemte kategorier, finnes det således undertrykkelse av 
"driftene”, lysten, undertrykkelse av det mer individuelle 
kravet om total frihet, seksuell undertrykkelse (som ifølge 
Reich danner norm og grunnlag for ytterligere dressur til 
offer og lydighet). Men dessuten finnes det også undertrykkelse 
av behovene som oppstår av det moderne (borgerlige) menneskets 
"selvbevissthet", og det finnes undertrykkelse av de nye 
menneskelige behovene som opptrer gjennom dannelsen av klasse
bevissthet. Opplevelsen av denne undertrykkelsen som en ikke 
kan befri seg fra, skaper ubehag og lidelser. Å erfare dette 
ubehaget på en individuell måte, bli klemt inne i det og del
vis bli kvalt av det uten full bevissthet om dets betydning: 
det er nevrosen. Ved fullkommen konformisme, ved total av- 
finnelse med undertrykkelsen fins det hverken ubehag eller 
nevroser. Og det fins heller ikke noen nevrose i det motsatte 
tilfellet, når den personlige friheten fortsettes og rykkes 
narraktig i forgrunnen, uten full bevissthet om undertrykkelsen 
som er innrettet på å forhindre denne friheten. Men nevrosen 
forsvinner også når det fins bevissthet og klarhet både om 
behovene og om undertrykkelsen, og når denne klarheten dessuten 
omsettes i personlige beslutninger og kollektiv politisk hand
ling.

Nevrosen kan altså ikke identifiseres direkte med motsetningene 
L det borgerlige samfunn eller med de materielle lidelsene som 
iette samfunnet fremkaller. Den er i høyden en av følgene av
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disse motsigelsene og lidelsene. Nevrosen er en situasjon av 
personlig ubehag som beror på en uløst og ikke klart erkjent 
konflikt mellom uforenlige krav, særlig mellom kravet om 
undertrykkelse og kravet om frihet, og mellom kravet om under
kastelse og tilbøyeligheten til vegring. Bevisstgjøringen om 
denne konfliktsituasjonen og dens samfunnsmessige årsaker er 
den riktige forutsetningen for å komme ut av situasjonen med 
nevrotisk ubehag. Men denne bevisstgjøringen lar seg ikke 
ganske enkelt identifisere med den politiske bevisstgjøringen, 
som den i beste fall utgjør en del og en etappe av.

De nye menneskelige behovene som opptrer i det fremskredne 
kapitalistiske samfunnet, er til dels falske mål (og narkotika) 
- som f.eks. trangen til flukt og til konsum. Men til dels 
uttrykker de nye krav som kapitalismen er tvunget til å under
trykke og tilsløre. Således tilslører også kapitalismen den 
nevrotiske konfliktens natur, fordi det er i systemets inter
esse at årsakene til nevrosen forblir skjult. Blant annet 
skapes den illusjonen at ønsket om vegring og angsten for 
vegring er legitime når de kan beskrives som noe objektivt som 
en føler i magen; eller også at en må holde dem ut som 
"naturlig" tretthet, bedøvelse eller ulyst som følger etter 
arbeidsdagen i fabrikken.

d. Nevrosens heterogene karakter

Nevrosen er ikke noen klart avgrensbar eller homogen realitet. 
Den har ikke noe enhetlig fremtredelsesbilde og er ikke resul
tatet av de stadig samme mekanismene. Nevrotiserende faktorer 
virker på hele livet til individet; og nevrosen er ikke bare 
en episode, en sporadisk forstyrrelse, men moment i en eksi
stens, en knute i et virvar av menneskelige relasjoner med 
grenser som ikke kan bestemmes eller bare kan bestemmes kunsti, 
Nevrosen er et aspekt (en kunne nesten si: det legitime og 
"offisielle" aspektet) i en mer omfattende situasjon av ubehag 
som vi i dag lider av nesten alle. Og selv om nevrosen ikke 
kan skilles fra hele livshistorien til den enkelte, så knytter 
den likevel an til de kollektive problemene som han er viklet 
inn i. Dette rører ikke ved at det i hvert enkelt tilfelle 
er mulig å identifisere og skille fra hverandre hovedårsaker 
og mer sekundære årsaker til den nevrotiske lidelsen, fjerne 
faktorer og mer nærliggende hendelser, ved undersøkelsen og 
forståelsen av det enkelte menneskets lidelseserfaring. Det 
kan dreie seg om familiær-sosiale barndomssituasjoner som var 
forbundet med lidelse og angst; eller det kan dreie seg om 
vansken med å identifisere seg sosialt, om ideelle beslutninge 
om meningsforskjeller mellom en familie og et ektepar, osv.
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Men det kan også, og ofte i første rekke, dreie seg om politiske, 
ideologiske, erkjennelsesmessige motsigelser hos dem som arbeider 
i en industri.

7. Fysiske faktorer

Stundom er andre faktorer medvirkende. Foruten de psykologiske, 
konfliktmessige faktorene kan også fysiske og ikke-konflikt- 
pregede faktorer ha en innflytelse. Eksempler på dette er 
fysisk tretthet av objektive årsaker (som lange perioder med 
lite søvn, pendling, anstrengelse og overarbeiding hos kvinner 
med store hjemmeplikter); eller det kan dreie seg om utmattelse 
på grunn av vekslende nattskifts- og dagskiftsarbeid, på grunn 
av bestemte giftstoffer, osv. I mange tilfeller må en altså 
plassere den nevrotiske forstyrrelsen nærmere de "fysiske”, 
dvs. de i klassisk betydning "medisinske" forstyrrelsene.
Men da må det straks tilføyes at det etter all sannsynlighet 
overhodet ikke eksisterer noen "nervøs tretthet": nervesys
temet trettes ikke i den betydning som vi korrekt kan gi dette 
uttrykket, og først og fremst så "utmattes" det slett ikke.
Det finnes derimot fysisk tretthet, og fremfor alt lidelse som 
følge av en forsakelsesfylt og vanskelig livssituasjon og 
hardt arbeid i fabrikken. Men denne lidelsen henger også sammen 
med den kjennsgjerning at det forsakelsesfylte og vanskelige 
livet og det harde arbeidet ikke tilhører arbeideren; dvs.: 
de er for ham noe ytre, de utgjør en del av utbyttingen av 
ham, og derfor aksepterer eller tilbakeviser han dem som en 
voldsakt.

Det er utvilsomt feilaktig å innrømme de fysiske, ikke- 
"dialektiske" faktorene i nevrosen en for stor betydning.
Men feilen består fremfor alt i at en ikke ser hvordan disse 
fysiske faktorene i hvert tilfelle er underordnet de psyko- 
logisk-sosiale faktorene som vi nettopp har snakket om, eller 
med andre ord: hvordan de fysiske faktorene utgjør en del av 
en kompleks menneskelig erfaring. Feilen består altså først 
og fremst i at individet, og i dette tilfellet arbeideren, 
betraktes som en mekanisme som skadelige faktorer virker inn 
på, og ikke - slik det er korrekt - som et subjekt som på 
spesifikke måter, med spesifikk bevissthet og spesifikke evner 
reagerer på en livssituasjon der de forskjelligste fysiske og 
psykiske aggresjoner er involvert. Vi skal forsøke å avklare 
og utdype dette begrepet.
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8. Nevroser og helsevern i fabrikken: et metodisk problem

Tilbøyeligheten til å medisinere den nevrotiske forstyrrelsen, 
å betrakte den som en tilstand av utslitthet, eller som en 
pleier si, en "utmattelses"-tilstand på grunn av anstrengelse, 
fysisk slitasje og toksiske årsaker, tilbøyeligheten til å be
trakte individets reaksjonsmåte på en passiv og "biologisk” 
måte: alt dette tilhører desverre ikke bare den kapitalistiske
medisinens ideologiske arv. Denne "medisinske ideologien" om 
menneskelig ubehag har ikke bare, som allerede nevnt, behersket 
den "medisinske bevisstheten" og "bildet av kroppen" som be
folkningen har generelt; den er også uunngåelig til stede i 
klasseorganisasjonene når helsevernproblemet der formuleres 
på tradisjonell måte.

Når helsevernet i fabrikken oppfattes som en effektiv og 
"demokratisk" spesialforgrening av den borgerlige medisinen, 
kan arbeiderkollektivet i fabrikken aldri bli dommer over sine 
egne plager, og det kan først og fremst slett ikke bli pro
tagonist i kampen for forsvaret av helsa. Arbeiderkollektivet 
forblir tvert imot objekt for undersøkelser av arbeidsmiljøet, 
forebyggende undersøkelser eller forbedringstiltak. Perspek
tivet blir et helt annet når kampen mot skader og for for
svaret av helsa (og for velbefinnendet enda mer enn for 
helsa) føres av arbeiderne selv, med utgangspunkt i en arbeider- 
undersøkelse og i et politisk perspektiv. I diskusjonen og 
aksjonen kritiserer arbeiderkollektivet den borgerlige medi
sinen og dens individualisme, identifiserer roten til aggre
sjonen i utbyttingen, forskyver kampen utad. Ettersom arbeid
erne blir seg bevisst om skadens kollektive karakter og dens 
årsaker, dannes ikke bare på nytt prinsippet om en "legitim" 
arbeidersubjektivitet (som prøvestein og kollektiv målestokk), 
men det dannes også et riktigere bedømmeIseskriterium i den 
enkeltes egen kropp9 et kriterium som ikke er forvrengt av 
angst eller gjort ufølsomt av likegyldighet. I denne mening 
utgjør arbeiderundersøkelsen og arbeidernes kamp for helsa 
blant annet et korrekt og effektivt svar på nevrosen i fab
rikken; og dette gjelder både på det forebyggende og det 
terapeutiske nivået. 2

En korrekt forstått og organisert politikk for forsvaret av 
helsa i fabrikken impliserer det kontinuerlige forsøket på å 
omstøte det gamle prinsippet som går ut på at den skadelige 
faktoren er aktiv• og arbeideren et passivt offer, at legen er 
handlende (i undersøkelsen og behandlingen) og arbeideren et 
objekt. Et mekanistisk begrep om helseskader og fremfor alt 
bildet av arbeideren som lider passivt under dem, dette kan 
bare svekke arbeidergruppens ansvar og dermed føre til at de
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igjen setter alt sitt håp til teknikerne og legene, selv om 
disse nå er "venstreorientert". Forøvrig kan en belyse em
pirisk at hver gang dette skjer, tenderer arbeidernes inter
vensjon, for helsa i fabrikken til å bli blokkert, og etter en 
tid vil de igjen finne seg i helseskadene og utgangssitua
sjonen vil bli gjenopprettet• I disse tilfellene viser det 
seg hvordan holdninger som er en blanding av fatalisme og 
angst, formeres: Fatalisme overfor årsakene til skaden og 
(nevrotisk) angst overfor sykdommer generelt, der disse er
fares som en uforutsebar og truende ulykke. På grunn av at 
det mangler en riktig politisk ledelse, blir dermed på den ene 
siden usikkerheten i arbeidernes situasjon opprettholdt, idet 
en avstumper seg overfor den, og på den andre siden munner 
denne usikkerheten ut i angst.

Disse betraktningene gjelder i enda større grad når en går 
over fra betraktningen av de fysiske sykdommene til nevrosene. 
Når det gjelder de fysiske sykdommene kan en faktisk ennå si 
at helseskaden på en viss måte er direkte følge av en skade- 
virkende årsak. Men når det gjelder nevrosene, er ubehaget 
fremfor alt følge av subjektets holdning til seg selv, til 
kollegene, til fabrikken og til truslene mot hans velbefinn
ende. Vi har sett på de grovere mekanistiske teoriene som 
likestiller nevrosen med en slags forgiftning. Det eksisterer 
imidlertid også mer subtile versjoner av disse teoriene.
Ifølge disse versjonene virker likedan arbeidsoperasjonenes 
(og organiseringen av arbeidet i fabrikken) skadelige kraft 
mekanisk, dvs. de fører til en direkte "skade" av "nervesys
temet" til arbeiderne, som er utsatt for et slikt angrep som 
passive objekter.

9. Nevroser og "menneskenatur" i arbeidsmedisinen
En bestemt gjengs konsepsjon taler gjerne om en "menneske
natur" som feilaktig betraktes som uforanderlig (kroppens 
almenne likevekt; retten til helse som alltid er den samme). 
Dette begrepet identifiserer den kapitalistiske fabrikkens 
onde i den kjennsgjerningen at den "ikke passer menneskene".
En slik måte å stille problemet på, tar for det første ikke 
hensyn til det marxistiske begrepet om mennesket (det eksi
sterer ingen "menneskenatur", men et historisk menneske som er 
definert gjennom sine sosiale relasjoner). For det andre 
ignorerer den et utvidet helsebegrep (der helse oppfattes som 
velbefinnende) og det korrekte sykdomsbegrepet. Sykdoms
begrepet lar seg hverken redusere til en abstrakt sykdomsenti- 
tet, eller til den dårlige funksjonen til kroppen eller et av 
dens apparater. Dette begrepet må tvert imot rnlateres til en
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kompleks situasjon av personlig fare, lidelse og samfunnsmessig 
nedsettelse og ydmykelse, I sykdomsdefinisjonen inngår faktisk 
først den sykes sosiale klasse, som er av stor praktisk viktig
het både når det gjelder årsakene, betydningen av at ,fdet har 
gått dårlig", og når det gjelder terapien og muligheten for 
helbredelse.

En bestemt utbredt konsepsjon begrenser sterkt og "objekti- 
verer" hele krisesituasjonen som arbeideren befinner seg i. 
Arbeiderens sykdom, hans dårlige tilstand betraktes som noe 
absolutt som ikke finner sitt grunnlag og sin første bekreft
else i den vurderingen som han gjør sammen med kollegaene - 
hvor ufullkommen den enn måtte være men i den "nøytrale" 
vurderingen til den såkalte legevitenskapen, som faktisk er 
overveiende fremmed og fiendtlig overfor ham.

Dette behovet for "nøytralitet" og objektivitet har sitt ut
spring i den feilaktige, men forståelige tilbøyeligheten til 
å betrakte bestemte ubehagelige situasjoner i livet og i 
arbeidet som noe som "under alle omstendigheter" må avvises i 
de absolutte menneskerettenes navn. Må det enda en gang 
minnes om at alt langt mer avhenger av denne belastende situa
sjonens konkrete ipolitiske betydning (Stellenwert)? En 
situasjon som innebærer hardt arbeid, forbigående eller ved
varende fysisk ubehag, ofre, anstrengelser, helsefare, ja, 
til og med livsfare, kan under bestemte historiske omstendig
heter være akseptabel og berettiget når den er fritt valgt 
og når den er rettet mot et revolusjonært mål.

Hvis en glemmer dette og snakker om menneskenaturens (ufor
anderlige) røtter, krystalliseres ikke bare arbeideren til 
en modell (hvis "menneskenatur" fabrikken gjør vold mot), men 
selve den kapitalistiske fabrikken kritiseres bare for så 
vidt som den er usunn, dvs. for så vidt som den fjerner seg 
fra kravene om en annen, teknisk-organisatorisk, rent hygien~ 
isk modell. I tillegg til dette kommer i virkeligheten at 
denne hygieniske modellen måles etter standarden til labora
toriene som finansieres av kapitalen.

10. Aspekter og motsigelser ved den nåværende utbyttingen: 
de psykologiske konfliktene

I det foregående ble det sagt at fabrikkarbeideren av i dag 
alt i alt gir mer av seg selv. Dette er særlig åpenbart i 
kapitalens forsøk på å gi grupper av arbeidere visse spille
rom for selvforvaltning i organiseringen av arbeidet deres. 
Slik kan arbeideren delvis bli "kjøpt" med den større
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tilfredsstillelsen som han erfarer gjennom en "utvidet” og 
ikke lenger partiell aktivitet og gjennom en mer "ansvars
full" arbeidsmåte. I denne organisatoriske situasjonen er han 
på den andre siden ikke lenger isolert, og han er i stand til 
å gjenopprette en solidaritet med kollegaene. Dessuten har 
han større muligheter for å observere produksjonsprosessen i 
dens helhet. Nøyaktig på dette grunnlaget oppstår konflikt
situasjoner. På den ene siden kan det komme til "arbeidsfred" 
og tilfredsstillelsen ved et priviligert arbeid; på den andre 
siden kan det komme til en mer eller mindre eksplisitt bevisst
het om den kjennsgjerningen at all denne "ekstra" deltakelsen 
i virkeligheten tilhører bedriftsherren, og at dette til og 
med gjelder arbeideren selv som har "solgt seg" til ham. 
Motsigelsen er åpenbar: Det kan være kollegaene i andre av
delinger som lar den eksplodere, eller selve den nye situa
sjonen hans fremmer en bevisstgjøring. Utelukker en den hypo
tesen at arbeideren kunne bli "kjøpt" totalt og definitivt, 
vil også ubehaget alltid bli værende sammen med denne mot
sigelsen. Typisk nok greier ikke arbeideren å identifisere 
seg med at han selger et større eget engasjement for den kapi
talistiske fabrikken til bedriftsherren. Like lite greier han 
å redde seg selv ved å stille sitt virkelige ego9 sin egen 
personlighet utenfor arbeidsaktiviteten. Han befinner seg 
derfor i en typisk konfliktsituasjon.

I tilfellet med samlebåndet eller maskinen, der arbeideren har 
et parsellert og monotont arbeid som han føler er urettferdig, 
umenneskelig og meningsløst, er arbeidssituasjonen utvilsomt 
helt annerledes, selv om visse motsigelser i grunnen forblir 
analoge. Disse formene for arbeid vurderer arbeiderne i dag 
stadig oftere som uakseptable. Dette skjer delvis på grunn 
av arbeidstempoet som blir fastsatt, og på grunn av den sterke 
økningen av utbyttingen de siste årene. Men det skjer også 
fordi arbeiderne i dag, og særlig de yngre arbeiderne, har 
utviklet en annen bevissthet om forholdet sitt til lønns
arbeidet. Denne nye bevisstheten sammenfaller ikke fullstendig 
med en politisk bevisstgjøring om lønnsarbeidets reelle betyd
ning og uttrykker seg heller ikke fullstendig som moden klasse
bevissthet: Den er resultatet av en kompleks kulturell om
danning, en verdiforvandling som utvilsomt har forskjellige 
opprinnelser og som også omfatter den politiske modningspro- 
sessen (som viktig, men ikke eksklusiv bestanddel).

I denne historiske situasjonen øker arbeiderens vansker med å 
stå bak arbeidet, å innlate seg på det. Når taylorismen i 
grunnen er et av kapitalens svar på denne kjennsgjerningen 
("det er helt monotont, du kan også tenke på noe annet mens du 
arbeider; hovedsaken er at du gjør det fort"),, så er dette en
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skinnløsning; og som vi så, fremmer den bare arbeidernes til
bøyelighet til å vegre seg mot arbeidet. Det er ikke mulig 
å "tenke på noe annet". En kan ikke gjennom åtte timer hver 
eneste dag gjøre et arbeid som føles urettferdig og trettende, 
og samtidig late som en ikke er til stede: en kan ikke la 
være å tenke på arbeidet og samtidig tenke på at en skal gjøre 
det på en bestemt måte. Derfor opprettholder arbeideren et 
forhold til maskinen, til arbeidet, til gjenstanden som skal 
bearbeides; og det er et typisk ambivalent forhold som består 
av blokkert hengivenhet og hat, og der bildet av og håpet om 
et annet arbeid nødvendigvis er bevart * Å utvikle hengivenhet 
til maskinen eller til det godt utførte arbeidet eller til 
selve bedriften kan til og med være arbeiderens eneste utvei 
for å holde ut de åtte timene hver dag. Denne utveien er en 
slags motgift, men det er en motgift som er verre enn gift. 
Også her utspilles hele konflikten mellom to poler: på den ene 
siden en umulig og nødvendig oppslutning om og identifisering 
med arbeidet, og på den andre siden en like umulig og nødven
dig negasjon av et arbeid som en er tvunget med vold til å 
fortsette med.

Arbeidsnevrosen oppstår i denne konflikten, den består i det 
vesentlige av denne konflikten, og den utvikler seg i den grad 
det ikke lykkes arbeideren å bringe sin egen vegring inn i en 
kollektiv proteststruktur, dvs. i den grad det ikke lykkes ham 
å få bukt med sitt eget ubehag i korrekte politiske og 
rasjonelle begreper. 11

11. JJtenfor fabrikken: et nytt kccpittel

Motsigelsene i arbeidernes situasjon brer seg til livet uten
for fabrikken. Her har den historiske situasjonen forandret 
seg radikalt i forhold til Marx1 tid: Den vestlige arbeider
klassens liv i fritiden er preget av tilgangen til konsum- 
etikken. Dette betyr ikke at arbeiderklassen som helhet er 
trukket inn i konsumsamfunnet; og mindre enn noensinne betyr 
det at dens konsumnivå er svært høyt og av en slik karakter 
at det overalt kunne utgjøre et avgjørende marked for indu
strien, særlig når det gjelder varige konsumgoder. Det må 
tvert imot understrekes at alt i alt er den vestlige arbeider
klassens innlemmelse i konsumsamfunnet av en slik karakter at 
den bestemmer arbeidernes verdinormer så langt det dreier seg 
om privatlivet. I livet utenfor arbeidet og særlig i den delen 
av det som ikke brukes til kollektive politiske aktiviteter, 
hersker middelklassens verdinormer over arbeiderne: middel
klassens livsstil blir i svært stor grad tatt som modell.
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Her har vi en spesifikk motsigelse som blant annet angår lønnens 
betydning. Hvis lønnen skal tjene til å kjøpe et borgerlig 
velbefinnende med alle dets kjennetegn og verdinormer, så er 
arbeidermassene i ferd med å strebe etter en realitet og verdi
normer som er uforenlige med hverandre: I fabrikken streber de 
etter egalitarisme, solidaritet, forkastelse av den kapital
istiske rasjonaliteten; og utenfor fabrikken streber de etter 
deltakelse i konsumtenkningen, og dermed deltakelse i de dår
ligste og mest regressive trekkene ved det utviklede borger
lige samfunnet. Familien utgjør utvilsomt brennpunktet for 
denne motsigelsen* Familielivet, fanrilialismens verdinormer 
og retorikk, etikken som binder familiesolidariteten til 
konsumet, til suksessen, til undertrykkelse av kvinnen, til 
autoritær holdning overfor barna, og relasjonene som eksisterer 
mellom tradisjonen av familiært hykleri og det borgerlige 
hykleri: alt dette utgjør etter all sannsynlighet den sektoren 
der det borgerlige verdensbildets og den borgerlige ideologiens 
herredømme over samfunnet som helhet er mest graverende, mest 
systematisk og mest grunnleggende.3 Hvis det altså er riktig 
at det i fabrikken, i arbeiderkampene, i arbeiderklassens 
organisasjoner i det minste delvis uttrykkes en verdensansku
else som er antagonistisk overfor systemet; hvis det er riktig 
at en i de siste årene ikke bare har vært vitne til nye kamper, 
men en ny type kritisk bevissthet som representerer eller be
gynner å representere en totalitet av alternative verdinormer, 
da kan en forutse hvordan dette vil komme i konflikt med an
stendigheten, seksualfiendtligheten og den repressive og til
bakestående innesperringen som ennå hersker med imponerende 
seighet i arbeiderfamilien så vel som den borgerlige familien. 
Dette er en konfliktkilde: Og en kan'oppstille den hypotesen 
at en takket være de yngre arbeiderne, de arbeidende kvinnene, 
og i visse tilfeller politiserte kolleger, langsomt er i ferd 
med å bli seg bevisst dette problemet. Men konflikten som 
oppstår i denne situasjonen og som utvilsomt er blitt skjerpet 
gjennom noen år, oppløses forøvrig heller ikke her straks, 
fullstendig og med nødvendighet i og med en økt politisk be
vissthet. Via en kollektiv bevisstgjøring om vekten av 
bursjoasiets ideologiske herredømme på det "private" området, 
oppsplittes og forvrenges motsigelsen i det minste delvis for 
en viss tid, dvs.: den blir ikke umiddelbart åpenbar som 
kollektivt politisk problem: Den frembringer blant annet 
mellommenneskelige og indrepsykiske konflikter, eller også 
sporadiske voldshandlinger, fluktbevegelser, lidelser og nev
roser.
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12. Terapi?

Problemet med terapi av arbeidernevrosen skulle ikke kreve noe 
eget avsnitt: En kan si at hele denne artikkelen sikter mot 
et forsøk på å forstå hvordan de riktige orienteringene for 
en virksom praksis må se ut. Bekjempelsen av nevrosen, be
kjempelsen av sjelelige forstyrrelser som oppstår innenfor og 
utenfor fabrikken er en del av arbeidernes kamp for helse og 
velbefinnende i fabrikken og utenfor, og gir seg derfor av 
selve den politiske betydningen. Dessuten er nevrosen en form 
for falsk politisk bevissthet. Selv om den på den ene siden 
kan betraktes som et moment av motsigelsesfylthet, som et 
skritt fremover sammenlignet med oppslutning eller resignasjon 
overfor kapitalens makt, så utgjør den likevel på den andre 
siden et blokkerende moment, en hindring på veien til en 
kollektiv bevisstgjøring om de politiske problemene det dreier 
seg om, en individuell lidelse som hverken muliggjør klarhet 
eller aksjon. Arbeidernevrosen er altså en hindring som må 
bekjempes gjennom en politisk aksjon (fordi den i det vesent
lige er et politisk problem) og gjennom en presis beslutning 
med sikte på forebygging, dvs. kamp mot årsakene til ondet.
Av alt som er blitt sagt i det foregående, følger det at forsøke 
på å møte arbeidernevrosen med en økning av de medisinske 
eller psykiatriske tjenestene, ikke bare er unyttig, men farlig 
Beroligelsesmidlene eller psykoterapien - samme hvilken tek
nikk som benyttes og samme hvor demokratisk innstilling tera
peuten har - alt dette skjerper problemet når det betraktes 
isolert: Og disse tingene skjerper problemet i den grad de
behandler det som individuelt, privat problem (som har sammen
heng med privatlivet forstått som atskilt område), som et pro
blem som kan løses gjennom teknikker, gjennom en avhengighet 
til teknikeren, atskilt fra arbeidskollegaene, uavhengig av 
de faglige og politiske problemene på arbeidsplassen, gjennom 
en helbredelsesprosess som i beste fall betraktes som en indi
viduell og ikke kollektiv bevisstgjøring, og som en terapeutisk 
løsning atskilt fra forebyggelsen. Bortsett fra ethvert 
ideologisk og politisk aspekt dreier det seg her om terapeutiske 
instrumenter som også ut fra et ,fhelbredelses,!-synspunkt, dvs. 
når det gjelder å fjerne symptomer, er lite virksomme. På den 
ene siden "helbredes" mange tilstander av nevrotiske lidelser 
av seg selv, dvs. de munner ut i avfinnelse, tilvenning; eller 
i mer gunstige tilfeller viker de for et høyere nivå av be
vissthet om motsigelsene; eller de svekkes gjennom at noen 
ytre omstendigheter forsvinner (det kan være skifte av arbeids
plass, forandring av familiesammensetningen, osv.). På den 
andre siden må det sies klart fra at beroligelsesmidler og 
andre medikamenter bare tjener til å holde ut en psykologisk
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situasjon, men ikke til å forandre den. Og det må likedan sies 
klart fra at de forskjellige tekniske formene for psykoterapi 
er lite virksomme eller svært langvarige (og samtidig ikke 
alltid virksomme): de virker "ideologiserende" og er i alle 
fall uegnet til å overvinne et problem som ifølge sin betyd
ning og sitt omfang har massekarakter.4

Den nevrotiske lidelsen, som objektivt oppstår av motsigelsene 
i arbeidernes situasjon (henholdsvis subiektivt av motsigelsene 
i arbeidernes bevissthet), må både under forebygging- og 
terapisynspunktet møtes som et kollektivt problem. Det kan 
hverken skilles fra kampen for helsa i fabrikken (og følgelig 
også kampen mot kapitalens medisin i og utenfor fabrikken) 
eller fra en diskusjon om problemet med arb eidersubjektivitet, 
dvs. bevisstheten om forholdet til maskinen, til produktet, 
til bedriftsorganisasjonen. Det første skrittet er vanligvis 
at en ganske enkelt slår fast den kjennsgjerningen (som oftest 
ikke er kjent selv for de direkte impliserte) at ved en bestemt 
avdeling, i et bestemt skift lider forskjellige arbeidere av 
nevrotiske plager, og ofte dessuten analoge plager. Fort
settelsen av undersøkelsen må ikke skilles fra diskusjon i 
mest mulig homogene grupper. Denne diskusjonen må dreie seg 
om de mulige årsakene til lidelsen, om legenes rolle, om det 
mulige "Hva må gjøres?" i fabrikken og utenfor, om forholdet 
mellom politisk bevisstgjøring og overvinnelse av den nevro
tiske situasjonen. I forbindelse med de spesifikke aktuelle 
faglige og politiske kampene, både i fabrikken og utenfor, 
er det mulig å gå nærmere inn på problemene til de arbeiderne 
som viser særlig forstyrrende nevrotiske symptomer. Også her 
gjelder det ikke å "psykiatrisere" problemene, men å møte dem 
i et politisk perspektiv der også de mer "private" aspektene 
ved problematikken og ved pasientens lidelse kan finne sin 
riktige plass. Følgelig kan en ikke gi avkall på helse-"tek- 
nikere". Men for å si det enda en gang: det gjelder å forkaste 
legens charismatiske rolle og dermed prøve så langt det er 
mulig å la være å fortrenge de psykologiske problemene til et 
teknisk og individualistisk område. De individuelle nevro
tiske plagene og deres årsaker må i stor grad underordnes pro
blemer av kollektiv interesse (helseproblemer, de forskjellige 
aspektene ved arbeidernes situasjon, usikkerheten og angsten 
for å bli arbeidsløs, osv.). Det vil si at de må diskuteres 
systematisk i gruppen i konfrontasjon med forestillingene til 
kollegaer som har eller har hatt lignende problemer og plager; 
og de må knyttes sammen med konkrete temaer og problemer i 
kampen.

Men det må gjentas at i grunnen eksisterer .ikke problemet med 
arbeidernevrosen som isolert, spesialistisk, atskilt spørsmål:
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Det er en integrert bestanddel i et alment politisk problem. 
Derfor er terapien av arbeidernevrosen fremfor alt et resultat 
av kampene; den revolusjonære kampen er løsningen på nevrosen. 
De erfaringene vi gjorde i Reggio Emilia, viser at den ansatsen 
vi nå har beskrevet, er riktig og mulig, og at saken som det 
dreiér seg om er av en viss betydning - for arbeiderklassen.
De nevrotiske forstyrrelsene, som har en klar sammenheng med 
hovedmotsigelsene i arbeidernes situasjon, er for en stor 
prosentandel av arbeiderne - og blant dem mange fagforenings- 
kadre - årsak til lidelser og politiske hemninger. Selv om 
det kan være aldri så vanskelig å angi presise tall, så er 
det ikke sjelden en kommer ut for at halvparten og ofte mer 
enn tre fjerdedeler av arbeiderne ved en avdeling lider av 
temmelig alvorlige nevrotiske plager som hemmer dem sterkt i 
det daglige livet.5 Her dreier det seg om en lang kamp som i 
første linje må føres mot den medisinske ideologiens dypt
gripende og hardnakkede ideologiske "kolonisering” av arbeider
klassen. Men det gjelder også om å ha evne til å trekke denne 
kampen inn i konkret sammenheng med arbeiderklassens berettig
ede krav og kamper. Etter vår mening er det her ennå en lang 
vei fram, og forsinkelsene og feilene som en må regne med, er 
til dels tungtveiende. Forsvaret av helsa i fabrikken kan 
hverken bli overlatt til "teknikerne" eller til de kommunale 
sykekassene. Når det gjelder helsevernet i fabrikken, og 
særlig når det gjelder problemet med arbeidernevroser, er den 
korrekte kamplinja "ikke-delegering"; og denne linja må settes 
modig igjennom.

Oversatt av Rune Skarstein
NOTER.

1) Når det gjelder den kapitalistiske medisinens almenne
situasjon, særlig i Italia, og når det gjelder helsepro
blemer i fabrikken, viser vi her til f.eks. La salute e 
il poteve in Italia (Sunnhet og makt i Italia) utgitt av 
kollektivet i Instituto Superiore di Sanitå, De Donato, 
1971. Videre: Massimo Gaglio: Medicina e profitto 
(Medisin og profitt), Sapere ed., 1971; og: J.-C. Polack:
La medicina del capitale (Kapitalens medisin), Feltrinelli, 
Milano, 1972.

2) Erfaringene som ble gjort i fabrikkene i provinsen Reggio 
Emilia fra 1969 til i dag ved provinsens Psykiatriske 
tjeneste, delvis i samarbeid med provinsens Arbeidsmedi- 
sinske tjeneste og kommunemyndighetene, danner det empi
riske grunnlaget for og bekreftelsen av både denne og andre 
teser som fremsettes i denne artikkelen. Blant en rekke 
undersøkelser er det blitt gjennomført tre svært grundige

192



ved følgende fabrikker: Gianco (1969-70), Bloch 1970 og 
Bertolini (1972).

3) Familiens rolle som borgerlig herredømmeinstrument ble klart 
erkjent allerede av Marx, og særlig i 30-årene ble den 
undersøkt av Wilhelm Reich og Erich Fromm. Her tillater 
imidlertid ikke plassen at vi beskjeftiger oss nærmere
med dette problemet.

4) Når det gjelder betydningen og den tvilsomme muligheten av 
hensiktsmessigheten særlig med bruk av psykoanalysen ved 
de problemene som behandles her, se forfatterens artikkel: 
"Die Miiitanten und der Hexenmeister" i: Mavxismus9 
Psychoanalysey Sexpol, bind 2, Frankfurt a.M., 1972,
s. 342 - 359.

5) Her må en ta hensyn til at det er umulig å foreta nøy
aktige statistiske registreringer av nevrotiske forstyrr
elser, og fremfor alt er det umulig å utarbeide en rekke 
vidtgående standardiserte registreringskriterier og helt 
nøyaktige kriterier for bruken av de statistiske data:
Dette har sin grunn i forstyrrelsenes subjektive natur,
i at det ikke fins noen endelig skillelinje mellom nevro
tikeren og den normale.
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Redaksjonelle merknader

Bernhard Wilhelmer (født i 1944) arbeider ved psykologisk in
stitutt, Freien Universitåt, Berlin. Han leverte et bidrag til 
en tysk antologi om effektene av studentopprøret. Den konsent
rerte seg spesielt om utviklingen av det fagkritiske arbeidet 
og konsekvensene for en sosialistisk praksis. (Wissenschafts- 
kritik. und .sozialiétische Praxis. .Kønsequenzen aus der Studen- 
tenbewegung. red. J. Kliiver und F.0.Wolf. Stuttgart, Frommann 
- Holzboog, 1972). Wilhelmers bidrag: "Zur konkreten Negation 
der herrschenden Psychologie", gjengis her noe forkortet.

Michael Schneider (født i 1943) studerte først naturvitenskap, 
senere filosofi og sosiologi. Han arbeider nå som skribent i 
Berlin. Ekskursen i artikkelen "Psykologi og marxisme" er ut
drag fra boka Neurose und Klassenkampf.Hamburg, Rowohlt,1973. 
Schneider gjennomfører en materialistisk kritikk av psykoana
lysen, og forsøker å nybegrunne en frigjørende, dialektisk so
sialpsykologi konsentrert om vekselsforholdet mellom drifts- 
struktur og sosioøkonomisk samfunnsstruktur.

Giovanni Jervis (født i 1933) er dosent i psykiatri og ansvar
lig leder for den kommunale psykiatriske sunnhetstjenesten i 
Reggio Emilia, Italia. Artikkelen "Condizione operaia e nev- 
rosi" ble første gang publisert i det italienske tidsskriftet 
"Inchiesta" nr. 10 (april/juni 1973). Artikkelen gjengis her 
forkortet, og den norske oversettelsen er basert på en tysk om
setting: "Die Lage der Arbeiter und Neurosen" i Psychoterapie 
als Klassenkampf  .Internationale Marxistische Diskussion 50, 
Merve Verlag, Berlin, 1974.

Audun Øfstirs artikkel Atferdsteori og psykoanalyse er skre
vet i forbindelse med et fagkritisk seminar om atferdspsykologi 
ved Universitetet i Trondheim. Seminaret fant sted våren 1974.

N.B.' Av plassgrunner måtte debattsidene utelates i dette nummeret.
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