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Almenpsykologiske fordringer 
 

Tone Roald 

Indledning 

Professor Simo Køppe er en fornem almenpsykolog. Selv om han ikke har skrevet om 

almenpsykologien som hovedtema, peger hans mange værker tilbage på en forsker der udmærker 

sig ved hans almenpsykologiske tænkning og praksis. Almenpsykologen gennemsyrer hans arbejde 

i kraft af hans utrættelige fokus på at finde de gode spørgsmål omkring psykens konstituering, og 

hans insisteren på dialog og fokus på teoridannelse omkring psykens natur i samspil med de 

empiriske dele af psykologien. Simo har undret sig over psykens beskaffenhed siden han begyndte 

at læse Freud som teenager. Denne undring har han delt med alle dem der gerne har villet deltage i 

dialogen. Han er generøs med sin faglighed på samme måde som almenpsykologien hviler på en 

generøsitet oven for psykologiens mange genrer og netop forsøger at sammentænke denne 

mangfoldighed.   

 Almenpsykologi handler om at undre sig over psykens natur. Sociologen Johan 

Asplund (1937-2018) har skrevet en bog om det at undre sig over samfundsmæssige fænomener 

(1972). I denne diskuterer han elegant og humoristisk betydningen af de spørgsmål vi stiller, og 

spørger ind til hvad ’betydning’ overhovedet er for en slags størrelse. Spørgsmålene om 

betydningen af forskellige samfundsmæssige fænomener kan ikke handle alene om at finde 

fænomenernes årsagssammenhæng, argumenterer han: ”At løse en gåde er noget andet end at 

forklare en gåde” (ibid., s. 16). Noget af det Asplund beskriver er at ny indsigt ikke nødvendigvis 

følger anvendelsen af en stringent metode, men kræver fordybelse og engagement over længere tid. 

Alligevel kommer den undertiden pludselig og er et fænomen der ofte overskrider metodernes 

udsigelseskraft. Betydningen af samfundsvidenskabelige fænomener kan med andre ord ikke 

forklares ved anvendelsen af videnskabelige metoder alene. På samme måde som Asplund har 

undret sig over samfundet, har Køppe undret sig over psyken, inklusiv de spørgsmål der ikke lader 

sig forklare tilstrækkeligt ved brug af stringent metode. Almenpsykologien handler netop om at 

undre sig over psykens natur i kraft af teoridannelser der overskrider de metodiske greb forbundet 

med de specifikke dele af psykologien.  

Filosoffen Maxine Sheets-Johnstone (2011) baserer sin analyse omkring undringens 

natur på kunstneren Leonardo da Vinci og filosoffen Eugen Finks beskrivelser af hvordan de undrer 

sig.  På denne baggrund kommer hun frem til at undring er en spontan følelse som varierer i 

forholdet mellem frygt og længsel efter at forstå. Disse to følelser—med deres mange variationer—

er undringens “affektive infrastruktur” (ibid., s. 285), en passioneret akt: “According to feelings of 

deep wonder, we are consistently and concurrently driven ‘into the creative poverty of not yet 

knowing’ and into ‘the great longing’” (ibid., s. 288). Når Sheets-Johnstone undrer sig er det på 

baggrund af det som viser sig—fænomenernes fremtrædelsesformer. Begyndelsen på hendes 

undersøgelser handler stort set om at indkredse fænomenets væsen i kraft af at beskrive det.  

Forståelse udspringer af beskrivelse, og forståelse er hos Sheets-Johnstone ikke væsensforskellig fra 

en forklaring.    



Den idehistoriske præcisering af forskellen mellem forståelse og forklaring går tilbage 

til Wilhelm Dilthey (1833-1911), historiker og psykolog, der i et essay, Ideas for a Descriptive and 

Analytic Psychology (1924/2010), beskrev hvordan åndsvidenskaberne, dvs. humanvidenskabens og 

samfundsvidenskabens, interessefelt er anderledes end naturvidenskabens; men ikke desto mindre 

lige videnskabelig. Dilthey argumenterede for at naturvidenskaben forsøger at finde årsager og 

dermed forklaringer på fænomenernes sammenhænge. Åndsvidenskaberne derimod arbejder med 

forståelse, og forståelse opnås hermeneutisk ved at helheden forstås ud fra delene og delene ud fra 

helheden i en kontinuerlig proces. Med forklaring refererede Dilthey til påvisning af stringent 

kausalitet som når A fører til B. Filosoffen Edmund Husserl (1859-1938) ræsonnerede dog at i en 

beskrivelse, hvis denne beskrivelse er god nok, vil man også finde frem til fænomenernes origos, 

dvs. deres konstituering (Husserl 1927/1999). Det vil sige at immanent i beskrivelserne vil man 

også kunne finde en forklaring på hvorfor fænomenet er som det er. Måske har Asplund netop fat i 

en syntese mellem forståelse og forklaring i kraft af spørgsmålet om betydning. Betydning refererer 

her ikke kun til sproglig betydning, men til en affektive erkendelse som kan opstå som en 

umiddelbar indsigt. Når man spørger ind til betydningen af et fænomen, bør svaret helst uddybe ens 

forståelse, men i denne forståelse vil det også ligge en forklaring på hvorfor fænomenet er som det 

er.  

Hvad er almenpsykologi?  

Almenpsykolog betyder at vi kan eller bør tænke psykologi som et sammenhængende fag. Torsten 

Ingemann Nielsen (1978) argumenterer overbevisende for at almenpsykologien indeholder et ideal 

om en helhedstænkning af psyken som psykologiens genstandsområde. Dette ideal er godt nok en 

utopi, men også en nødvendig og påkrævet utopi. Almenpsykologien er dog i krise, skriver han, da 

det er vanskeligt at definere hvad almenpsykologi er. Er det overhovedet muligt at tale om 

almenpsykologi?  Artiklen fortsætter med hans eget svar på hvad almenpsykologi er, inklusiv en 

diskussion om hvordan og hvorfor almenpsykologien er en absolut nødvendighed for at vi kan tale 

om psykologi som et samlet fag. Psykologi er kompleks fordi dens genstandsfelt er kompleks og 

fordi psyken bliver konstitueret i kraft af både samfundsmæssige, personlige og naturlige 

(biologiske) forhold. Almenpsykologien omhandler psykens natur, og dette spørgsmål kan ikke 

alene besvares på et af disse niveauer, men bør omhandle en sammentænkning af disse. Uden 

almenpsykologien vil faget blive opsplittet i delelementer der lige så godt kan indgå i andre 

fagdiscipliner. Med andre ord er det ifølge Nielsen meget muligt at psykologi som fag og 

forskningsmæssigt genstandsområde vil forsvinde hvis almenpsykologien negligeres. Denne 

fragmentering vil være et problem fordi psyken som sådan er ikke-reducerbar til andet end helheden 

der udspringer af dens dele. Helheden er mere end summen af delene, et emergerende hele: ”Den 

menneskelige psyke—det psykiske liv—er en irreducibel side ved den menneskelige væren med 

dens individmæssige, samfundsmæssige og naturmæssige aspekter, og det ville være et alvorligt 

erkendelsesmæssigt tilbagefald, dersom en videnskabsgren (nemlig almenpsykologien), som 

studerer denne psykiske side af den menneskelige væren i sin helhed, ophørte med at eksistere” 

(ibid., s. 71). Psyken er med andre ord en helhed der overskrider den konceptuelle splittelse af 

individ, samfund og natur.  

Nielsen fortsætter med at indkredse seks grundlæggende dimensioner som udgørende 

kernen i almenpsykologien:”’den dynamiske dimension, ’modalitetsdimensionen’, 

’fantasidimensionen’, ’målrettethedsdimensionen’, ’kommunikationsdimensionen’ og 



’forandringsdimensionen’ beskriver det virkelige (dvs. irreducerbare) momenter ved det psykiske 

liv – den menneskelige psyke – som igen er en virkelig (dvs. irreducerbar) side ved al menneskelig 

(individmæssig, social- og samfundsmæssig og naturmæssig) væren” (ibid., s. 74). Disse 

dimensioner er ikke udtømmende eller de eneste mulige facetter af vores mentale liv, men de er 

heller ikke vilkårlige. Set fra et fænomenologisk, kulturhistorisk eller psykoanalytisk perspektiv vil 

nogle andre dimensioner være mere fremtrædende. Pointen er dog at der findes ”basale psykiske 

dimensioner” og almenpsykologiens opgave er at tænke disse psykiske funktioners natur og deres 

indbyrdes sammenhæng: ”den psykiske side ved enhver menneskelig værenssituation kan altid ses 

om et indre forhold mellem samtlige basale psykiske dimensioner” (ibid., s. 74).   

En anden vigtig pointe som Nielsen fremhæver, er almenpsykologiens sideordnede delprojekter: 

”’Personlighedspsykologi’, ’socialpsykologi’, kognitionspsykologi’, ’indlæringspsykologi’ mm ses 

om sideordnede delprojekter” (s. 71). De er alle nødvendige dele af den almenpsykologiske 

tænkning, og adskilles fra den mere praksisorienterende psykologi som klinisk psykologi og 

arbejds- og organisationspsykologi (Bertelsen 2000)1. Internationalt refererer almenpsykologi 

(general psychology) netop til disse grunddiscipliner som kognitionspsykologi, social- og 

personlighedspsykologi og udviklingspsykologi. Der er andre fagområder som implicerer 

psykologi, men som ikke kan reduceres til psykologi, hvorfor tværvidenskabelighed er en 

nødvendighed, argumenterer Nielsen. Bertelsen (2000) fremhæver almenpsykologi som en 

deklaration af psykologiens tværvidenskabelige afhængighed. Dog er almenpsykologien grundlaget 

for at vi kan tale om psykologi som et selvstændigt akademisk fagområde, der samtidig danner 

grundlaget for tværvidenskabelighed.  Uden almenpsykologien er der grundlag for at tvivle på om 

psykologi er et selvstændigt og samlet fagområde eller om det snarere må betragtes som dele inden 

for fagområder som for eksempel biologi, sociologi og lingvistik. Almenpsykologi er netop tænkt 

som psykologiens samlende disciplin der handler om psykologiens afgrænsning og faglighed på 

tværs af dens under-discipliner. Niels Englested (2018) har stillet denne betydning tydeligt op: 

“Whatever else it may be, general psychology is also a statement; in fact, it could be called the 

declaration of independence of psychology” (s.1). 

Hvis almenpsykologien er kriseramt, som Nielsen beskriver, betyder det også at 

psykologi som et selvstændigt, velafgrænset fag er kriseramt. Denne krise er dog en gammel nyhed. 

Lev Vygotsky (1896-1934) skrev om den i 1927; Karl Bühler (1879-1963) samme år (se Engelsted 

2017). I Engelsteds søgen efter præmisserne for almenpsykologi skriver han at “The Crisis of 

Psychology is the brand name for the state of theoretical incoherence that came to characterize the 

science in the early twentieth century, a state of incomprehension and war, mercilessly pitting 

school against school…”. En anden beskrivelse af krisen findes hos Jaan Valsiner (2016, s. 5) som 

argumenterer for at psykologiens krise er begrundet i manglende integrering, for meget diversitet, 

samt positivismen og den empiriske videnskabs hegemoni og mangel på teoridannelse. Denne krise 

har fundet en ny empirisk form i  det der er blevet kaldt Psykologiens replikationskrise. Et stort 

forskerteam gentog over 100 publicerede empiriske studier og det viste det sig at kun mellem 30-

50% af resultaterne  kunne bekræftes (Nosek et al. 2015). Et af svarene på krisen har været at 

argumentere for kontinuerlig forbedring af metoderne, fra statistikken til de adfærdsmæssige 

målinger. Krisen burde dog ikke komme som en overraskelse så længe psykologi handler om noget 

så komplekst som psyken som både er historisk, sproglig, social, individuel, før-sproglig, affektiv 

                                                           
1 Bertelsen (2000) skelner mellem almenpsykologi og antropologisk psykologi, hvor det der adskiller dem er at 
almenpsykologien i modsætning til den antropologiske psykologi også omhandler dyrs psyke. 



og biologisk på en gang. Forbedringer af måleinstrumenter vil nok føre til bedre empiri, men vil 

næppe løse replikationskrisen som blandt andet handler om at psykologiske fænomener er upræcise 

og svære at indkredse en gang for alle. Edmund Husserl (1982 § 74, 166-167) påpeger noget i 

samme retning når han placerer psykologi ind under de beskrivende videnskaber hvis fænomener af 

natur er ”vage” og ”flydende” i modsætning til de eksakte videnskaber. Det samme gælder Ludwig 

Wittgenstein (1889-1951) der skriver at psykologi er ”befængt med konceptuelle problemer” 

(1945/1958, se også Roald 2007, 2015).  

Almenpsykologien handler om at nærme sig de psykologiske fænomeners natur i kraft 

af teoridannelse og begrebsmæssig udvikling der netop anerkender fænomenernes komplekse 

væsen, hvor den konceptuelle forvirring i stedet for at være et overordnet problem der kan løses én 

gang for alle ses som en nødvendig konsekvens af sagens komplekse natur. Engelsted (2017) 

identificerer flere skelsættende tænkere der har udviklet grundlaget for en kompleks 

almenpsykologi. Aristoteles (384-322BC) har for eksempel udviklet en omfattende psykologi 

baseret på en naturalistisk tilgang, argumenterer Engelsted. Immanuel Kant (1724-1804) derimod 

viste at psyken sætter begrænsningerne for hvad vi kan vide om verden og dermed umuliggør en 

(almen)psykologi fordi ”the world structure is itself in the mind that [psychology]obviously 

becomes impossible” (s. 16). Præmisserne for at forstå verden -- og med den psyken -- udspringer 

af psyken, hvorfor psyken bliver grundlaget for at forstå psyken. Den psykofysiske tradition 

derimod var også et vigtigt forsøg på en almenpsykologi, fastslår Engelsted, og samtidig forsøgte 

Franz Brentano (1838-1917) at udvikle en almenpsykologi med udgangspunkt i menneskets 

intentionalitet. Engelsted konkluderer at Aristoteles’ undersøgelser af den naturaliserede psyke er 

det hidtil bedste bud på en almenpsykologi.  

Man kan være mere eller mindre enig i Engelsteds udlægning. Netop forskellige 

udlægninger af almenpsykologi har været diskuteret intenst i både Aarhus, Aalborg og København i 

blandt andet tidsskriftet Bulletin for antropologisk psykologi. I 80’erne og 90’erne samt ind i 

00’erne var der et levende og frugtbart dansk almenpsykologisk miljø som i dag er nedtonet. Det 

væsentlige i denne sammenhæng er dog at almenpsykologien har en lang historie som ikke er 

afsluttet. Almenpsykologien har eksisteret implicit så længe man har diskuteret menneskets psyke i 

forhold til store, overordnede spørgsmål som for eksempel: Hvordan er kroppen og psyken 

forbundet? Hvordan er følelser og rationalitet forbundet? Hvordan lever mennesket det gode liv 

sammen med andre? Hvordan sanser, føler og forstår mennesket? Hvordan står mennesket i et selv-

forhold? Og hvilken rolle spiller sproget i disse store, komplekse spørgsmål der bygger på en lang 

filosofisk tradition? Disse spørgsmål finder forskellig form i forskellige dele af psykologien og der 

er i dag flere psykologiske traditioner der forsøger at beskrive psykens natur som en helhed eller i al 

fald så ikke-reduktivt som muligt. For eksempel er den fænomenologiske psykologi, den 

kulturhistoriske psykologi og den psykodynamiske psykologi vigtige bidrag til en 

almenpsykologisk tænkning. Engelsted afviser dog fænomenologien som havende 

almenpsykologisk relevans da den i hans opfattelse er solipsistisk, dvs. lukket for 

omverdensrelationer. Denne udlægning er dog svær at følge når man tager værker af 

Københavnerfænomenologerne (fx Edgar Rubin, Franz From og Edgar Tranekær Rasmussen), 

Edmund Husserl, Maurice Merleau-Ponty og Alfred Schütz i betragtning.  Menneskets 

intentionalitet, der anses som et grundlæggende psykisk træk inden for fænomenologien, viser 

netop at psyken er en relation til omverden. Fænomenologien tager således afsæt i et princip om at 

når man er bevidst, er man altid bevidst om noget. Det vil med andre ord sige at bevidstheden altid 



relaterer sig til verden og den fænomenologiske psykologi handler om at beskrive hvordan 

forskellige psykologiske fænomener fremtræder for os i diskussion med teori. Beskrivelserne af 

fremtrædelsesformerne begynder med det enkelte individ men generaliseres til at have en mere 

almen udsigelseskraft, ikke kun begrænset til den lokale kontekst eller det specifikke individ. Den 

psykologiske fænomenologi, og med den almenpsykologien, hviler netop på den præmis eller den 

erkendelse at vi lever i en verden som ikke kun er en arbitrær, historisk funderet størrelse som godt 

kunne have set anderledes ud. Verden er som den er blandt andet fordi nogle af de grundlæggende, 

ikke-reducerbare psykologiske fænomener har et særligt væsen som det er almenpsykologiens 

opgave kontinuerligt at tilnærme sig.  

Almenpsykologisk viden: Teori og perspektiv 

De psykologiske fænomener er dog til en vis grad givet perspektivisk og almenpsykologiens 

forskellige dele er forskellige perspektiver på psyken. Spørgsmålet er om disse perspektiver kan 

samles i en større enhed eller teori. Oplysningstiden karakteriseres som en tid hvor man særligt 

fokuserede på virkelighedens objektive natur og forsøgte at kortlægge denne én gang for alle. Denis 

Diderot (1713-1784) og Jean le Rond d’Alembert (1717-1783), to kendte filosoffer i 

oplysningstiden, ønskede at samle al viden om verden i en encyklopædi. Deres utopi var at det 

måtte være muligt at kortlægge al viden, men allerede i slutningen af oplysningstiden måtte man 

erkende at meget viden ikke er absolut, men altid er under udvikling. 

Den franske fænomenolog Maurice Merleau-Ponty (1945/1962) har beskrevet 

hvordan vi skal forsøge at forstå et fænomens væsen fra forskellige perspektiver og hvorfor denne 

forståelse ikke er arbitrær. I sit hovedværk Phenomenology of perception skriver han: 

  

“Skal historien forstås ud fra ideologi eller snarere ud fra politik, religion eller økonomi? Skal en 

doktrin forstås ud fra sit manifeste indhold eller snarereud fra forfatterens psykologi og 

begivenhederne i hans liv? Den skal forstås på alle måder på en gang, alt har en mening, vi 

genfinder same værensstruktur i alle relationerne. Alle disse synspunkter er sande, hvis man ikke 

isolerer dem, hvis man kommer helt til bunds i historien og når den unikke kerne af eksistentiel 

betydning, der ekspliciteres i hvert perspektiv.” (s. XXII) …”Ligesom forståelsen bør kritikken 

forfølges på alle planer…” (s. XXIII).   

 

En anden måde at sige det Merleau-Ponty skriver på, er at påpege nødvendigheden af 

mangfoldighed i en kontinuerlig perspektivering af fænomenernes kompleksitet. At viden er givet 

perspektivisk, betyder dog ikke at den er fuldstændig relativ. Der er altid nogle underliggende 

strukturer der er med til at bestemme hvordan fænomenerne fremtræder, og dermed også hvordan 

psykologien defineres. Almenpsykologien handler om at fremskrive betydningen af de 

psykologiske fænomenernes væremåde eller menneskets væren i verden og mulighederne for 

variation indenfor dette.   

Når almenpsykologien opprioriterer teori, betyder dette at den ligger tættere på 

filosofien end de fleste andre dele af psykologien. På den anden side adskiller psykologi sig generelt 

fra filosofi i den forstand at psykologi er tættere forbundet med det levede liv da psykologer også 



laver empiriske undersøgelser. Almenpsykologen bør i kraft af sin uddannelse have et tættere 

forhold til empiriens beskaffenhed. Da psykologi i sin tid løsrev sig fra filosofien, var det fordi 

”psyken kan inddeles i operationaliserbare elementer som kan undersøges empirisk.” (Køppe) 

Psykologi som selvstændigt fagområde opstod med andre ord da idealet om de store filosofiske 

systemer blev sat til side til fordel for en metodisk reduktionisme hvor man ”opererer med antagelse 

om at mange objekter er så komplekse at det er umuligt at undersøge dem fordi de har for mange 

egenskaber.” (Køppe, 2012, s. min oversættelse)  

Denne metodiske reduktionisme er dog langt fra uproblematisk, i forhold til både 

fænomen, teori og empiri. Der kan være så kraftige reduktioner på spil at de psykologiske 

fænomener bliver reduceret til noget ret uinteressant. Den samme problemstilling gør sig også 

gældende i forhold til ekstreme abstraktioner hvorved en enhedstænkning i mange tilfælde vil være 

uinteressant: ”Hvis man stiller en elefant ved siden af et samfund og en psyke, så kan man hurtigt 

blive enig om at der er en af hver. Men denne noget vanvittige abstraktion er ganske uinteressant 

som beskrivelse af tre kvalitativt forskellige systemer. Det er på samme måde spørgsmålet, hvor 

grænsen går mellem interessante og uinteressante enhedsvidenskablige modeller... Jo mere man 

abstraherer, des mere uinteressant bliver de kvalitative forskelle mellem fænomenerne” (Køppe 

1981, s. 452). 

Empiri og teori er dog tæt forbundet med hinanden. Som Køppe (2012) har diskuteret 

udspringer empiri af teori og vice versa. Grænserne er og bør være permeable, hvorfor forskellen på 

almenpsykologi og filosofi ikke nødvendigvis er så stor. Når almenpsykologien bestemmes som 

teoretisk så er det ikke med en absolut grænse til det empiriske. Men hvad er så teori? Køppe (ibid.) 

sætter spørgsmålstegn ved Karl Popper, Thomas Kuhn og Louis Althussers forståelse af teori som 

entydigt fænomen eller begreb. Teori kan nemlig forstås i forhold til forskellige niveauer eller 

funktioner: 

Et af niveauerne er i forhold til metode. Teori er metodedefinerende i den forstand at 

”alle metoder er baseret på nogle grundantagelser som er af en mere teoretisk natur” (Køppe 2012, 

s. 10). Et andet niveau er det empiri- og hypotese definerende hvor den teori man benytter sig af 

fører til en udvælgelse af den form for hypotese eller problemformulering man opstiller og også for 

hvilken form for empiri man anvender til at besvare denne. Teorien er med andre ord med til at 

bestemme hvilke karakteristika ved fænomenet man undersøger. Det tredje niveau er de forskellige 

skoledannelser som præciserer fænomenernes væsen, og hvilke aspekter af de undersøgte 

fænomener der er mere fremtrædende end andre. Det fjerde niveau er det ideologiske, og her skal 

ideologi forstås i positiv forstand som noget der ikke skal undgås. Ideologi er blandt andet ”intern 

konsistent teori omkring alt” (ibid., s.12). Det vil sige at på dette niveau er teori ideologisk fordi den 

er holistisk og påpeger sammenhænge der nødvendigvis indeholder forenklinger, mens videnskab 

altid vil være metodiske reduktionistisk, argumenterer Køppe.2  

Forholdet mellem empiri og teori er dermed ikke entydigt, og det er ikke muligt at 

udvikle en teori der ikke indeholder varierende grader af fortolkning hvorfor empirien ikke alene 

bestemmer hvordan teorien kommer til at se ud (Køppe 1981, s 452). ”Enhver videnskabelig 

aktivitet er endvidere kendetegnet ved en empirisk og teoretisk aktivitet, som til tider kan være 

vanskelig at skelne fra hinanden,” argumenterer Køppe (ibid., s. 454). Enhver metode udspringer af 

                                                           
2 Denne forståelse af ideologi hviler på Althussers (1971) analyser af ideologi. 



teoretiske antagelser og vil være bestemmende for reduktionen som er på spil, og dermed også 

graden af reduktion i forbindelse med empiri.  

Hvad slags teori er almenpsykologi i forhold til denne udlægning? Almenpsykologi 

som teori kan være både metode-, empiri- og hypotesedefinerende. Den handler i højeste grad om at 

præcisere de psykologiske fænomeners væsen, og har intern konsistent teori som et nødvendig 

ideal, men den er ikke ideologisk i den forstand at det omhandler en sammenhængende teori der er 

dækkende for alle psykologiske fænomener.  

Almenpsykologi og videnskabens niveauer/almenpsykologi og enhedstækning 

Simos bog, Virkelighedens niveauer (1981), kan ikke siges at være et eksempel på almenpsykologi 

alene af den grund at den omhandler mere og andet end psyken. Alligevel har netop den bog måske 

har været et af de mest væsentlige bidrag til dansk almenpsykologi i kraft af dens metateoretiske og 

tværvidenskabelige tænkning.3 Den kan også hjælpe os med at forstå almenpsykologiens aktualitet 

og dens problemer i forhold til en enhedstænkning, da det store spørgsmål han forfølger er hvordan 

vi kan være videnskabelige, dvs. blandt andet metodisk reduktive, og samtidig nå en nærmere 

bestemmelse af virkeligheden i dens kompleksitet. Videnskab kan ikke alene bestemmes som 

metodisk reduktiv. Den modsatte bevægelse er også nødvendig. Dette er fordi, som Køppe skriver: 

”En af videnskabernes rolle er at abstrahere sig frem til homogene beskrivelser af kvalitativt 

forskellige systemer” (1981, s. 452). Med andre ord er syntese et videnskabelig ideal. Sådanne 

synteser skal tænkes både i forhold til virkelighedens forskellige niveauer og disse niveauers 

særegenhed. Løsningen, som Køppe argumenterer for, er netop at virkeligheden, og dermed også 

psyken, består af irreducible niveauer. Selv om videnskab opererer med metodologisk 

reduktionisme så er homogene beskrivelser internt og på tvær af niveauer også nødvendige. 

Sådanne homogene beskrivelser opstår med baggrund i synteser. En syntese består af en integration 

af mindst to forskellige synspunkter til et nyt, sammenhængende alternativ (Køppe 1981, s. 28).  

Dog kan forskellige metoder og forskellige teorier bedst indfange denne ekstreme varians af 

fænomener. En stor, altomfattende syntese er af denne grund en umulighed. Det er ”umuligt at 

reducere al videnskab til den samme teori eller de samme koncepter” (ibid., s. 3), blandt andet fordi 

videnskab er historisk og sproglig indlejret.   

Det er tydeligt ud i fra dette at det Nielsen mener med helhedsvidenskab er noget 

andet end det Køppe mener med enhedsvidenskab. Nielsen argumenterer for at vi bør beskæftige os 

med helheden og dens dele, men det betyder ikke at almenpsykologien forsøger at komme frem til 

en enhedsteori hvor al empiri og videnskab kan sættes i system. Almenpsykologien består af 

forskellige underdele som vi skal forsøge at tænke sammen men dette kan eller bør foregår i en eller 

flere niveaumodeller hvor fænomenernes egenart bevares. Der er således ikke en modsætning 

mellem det Nielsen og Køppe beskriver. Almenpsykologi er ikke det samme som enhedspsykologi.  

Synteser/eklekticisme 

Eklekticisme er ifølge Køppe (2012, s. 17) et ”eksistentielt vilkår” for en videnskab. Han 

gennemgår (1981, 2012) forskellige forslag til syntesedannelse, der alle indeholder forskellige 

problemer, men som alligevel har været videnskabelige paradigmatiske nyvindinger. Siden midten 

af 1850, ved overgangen til det vi nu kalder den moderne videnskab, har ikke kun 

                                                           
3 Andre eksempler på et par af Simos mange almenpsykologiske bidrag er fx Gregersen, F., & Køppe, S. (1989). Emmeche, C., 

Køppe, S., & Stjernfelt, F. (1997). 



indholdsbestemmelsen af begreberne, reduktionisme og anti-reduktionisme varieret, men også 

forsøgene på at sammentænke deres indhold.  

Eklekticisme bliver ifølge Køppe (2012, s.1.) ofte anset som en ”overfladisk” og 

”reflektionsløs kombination af forskellige teoretiske fragmenter. Men ifølge Køppe er eklekticisme 

en nødvendighed fordi erkendelsesmæssig eller videnskabelig udvikling ofte sker med inspiration 

fra andre discipliner, fagområder eller fænomener. Eklekticisme er baseret på ”en af de mest 

definerende karakteristika ved den videnskabelige proces, valget af de elementer, egenskaber eller 

karakteristika som definerer det empiriske objekt ” (ibid., s. 13).  At eklekticisme er nødvendig 

betyder dog ikke at den nødvendigvis er god. Eklekticismen må være moderat. En af farerne ved 

eklekticisme er at teorierne/fænomenerne reduceres eller forfladiges så meget at de i forsøget på 

dialog mister sin relevans.  Med andre ord, videnskab fordrer eklekticisme, men eklekticismen må 

ikke være for vild. Køppe gør opmærksom på en række mislykkede forsøg på eklekticisme hvor 

begreberne er blevet udvandet. Begreber som stress, kognition og affekt, for eksempel, refererer til 

for meget og mister dermed deres betydning.  

  

Afslutning? 

Det er nu mere end 40 år siden Nielsen skrev i sin artikel at almenpsykologien har været tildelt en 

central plads i alle de studieordninger der har været i Psykologi på København Universitet. Dette er 

ikke længere tilfældet. På Københavns Universitet er bachelor-projektet, den afsluttende del på BA-

uddannelsen, det eneste sted hvor almenpsykologi indgår i studieordningen. Tidligere var det et 

krav at bachelor-projektet var almenpsykologisk. Nu er det kun en mulighed. Almenpsykologien er 

med andre ord hårdt presset i dag. Vi lever i en tid hvor det er nemmere at bedømme kvantitet end 

kvalitet, og hvor graden af specialisering bliver mere og mere finmasket -- en tilgang der skaber en 

fragmentering af psykologifaget. Dette skal også ses i lyset af at produktionskravet til de 

universitetsansatte i dag ikke levner meget tid til at undre sig over forskningens almenpsykologiske 

grundlag. Men selv i en tid hvor almenpsykologiens status er presset, har den ikke mistet sin 

relevans. Dette er blandt andet fordi: 

 

 Almenpsykologi handler i dag ligesom tidligere om at undre sig over det der ikke kan reduceres 

uden at miste sin egenart. Den handler om at undre sig over psykens natur, hovedsagelig på et 

teoretisk niveau. Dette betyder dog ikke at empirien ikke er inkluderet. At undre sig handler i 

høj grad om at undre sig over det der viser sig i det levede liv, og selvfølgelig bidrager empiri til 

at udfolde og udvikle teori. Men pointen er at teoridannelse er underprioriteret i dag, vel 

vidende at den er nødvendig for videnskabelig nydannelse.  

 

 Almenpsykologien indeholder en fordring om åbenhed og dialog. Den omhandler en åbenhed 

over for det der er anderledes og en dialog om de forskelle der optræder inden for faget. Denne 

dialog bør ledes af en forståelse, der også kan indeholde forklaringer. Disse forklaringer bør vise 

den psykologiske betydning af de fænomener der undersøges. Sådanne betydninger kan ikke 



alene påvises empirisk, men kræver i de fleste tilfælde en teoretisk overbygning der fremskriver 

fænomenets psykologiske relevans og dermed forklaringskraft.  

 

 Med fordringen om dialog bliver almenpsykologien også etisk. Wade Pickren og Thomas Teo 

argumenterer i et Editorial (2020) til tidsskriftet Review of General Psychology for at 

almenpsykologi kan inkludere teori og empiri fra forskellige ontologiske og epistemologiske 

perspektiver, og at den samtidig har en etisk base. Etik skal ikke i denne sammenhæng forstås som 

en teologisk fordring i Løgstrupsk forstand. I modsætning til Løgstrup handler det etiske hos for 

eksempel Køppe ikke om uselviskhed, men om gennem dialogen at finde frem til det der er relevant 

og det vi i fællesskab har lyst til at undersøge.  

Simo er et af de mest etiske mennesker jeg kender og hans engagement er stort. Når 

man undrer sig over de almenpsykologiske problemstillinger sammen med Simo, så består 

undringen ikke af frygt, men af en længsel efter at forstå. Simo skaber netop det trygge rum som 

den kreative dialog kræver hvor man i fællesskab kan undre sig over almenpsykologiens 

gennemgribende relevans, men også trange kår. Ligesom hos Løgstrup er den etiske fordring skjult 

hos Simo, men den gør sig gældende i mødet med den enkelte i den konkrete situation og i hans 

teoretiske tilgang. Etikken er forankret i dialogen mellem forskellige perspektiver i et forsøg på at 

finde frem til et fælles grundlag for samtalen. Simo fortalte mig dog engang at han ikke brød sig om 

etik. Han uddybede ikke hvad han mente dermed, men jeg gætter på at hans begrundelse ligger i de 

store moralsystemers repressive funktioner eller filosofien og psykologiens til tider livsfjerne 

italesættelse af ”hvad man bør” eller andre moralske imperativer. Selv om Simo kun taler når han 

har noget på hjertet, insisterer eller lever han i ”spontane livsytringer” forankret i den andens 

konkrete eksistens. Her kan den anden både være en anden person, en anden empiri eller teori. 

Denne dialog er eller ”bør” være almenpsykolgiens dialog og den skal ikke påduttes forskerne af de 

højere organer med krav om tværdisciplinaritet, men fordi man ser den andens tale og engagement 

som en åbning ind til en ny indsigt eller forståelse af et fænomen.      
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