Oplæg til 28. Danske Konference om Virksomhedsteori,
Fjelsted Skov Kro, Store landevej 92, 5592 Ejby, 3.-5. November 2017.

Psykologiske metoder
Metoder anvendt af Leontjev i empirisk forskning.
Del I. 1920'erne og 1930'erne1
Klaus B. Bærentsen

Det er en udbredt opfattelse blandt danske psykologer (og psykologistuderende), at
Leontjevs teori om psykiske fænomeners basis i livsvirksomheden etc måske nok kan
være interessant, men at den savner empirisk grundlag, og at den i hvert fald er
"vanskeligt forståelig". Denne opfattelse er bemærkelsesværdig al den stund, at siden
Alexei N. Leontjev publicerede sin første artikel i 1926, har hans teoretiske
overvejelser til stadighed været knyttet til egne og kollegers empiriske undersøgelser
af de fænomener, teorien beskæftiger sig med. For danske psykologer gør sig dog det
forhold gældende, at de fleste disse empiriske undersøgelser er ukendte for dem. Den
udbredte opfattelse af, at virksomhedsteoriens grundlag er spekulativ filosofi,
afspejler derfor i mere dette ukendskab, end et væsentligt karakteristikum ved teorien.
Hvorom altid er, kan vi med Vasiljuks ord konstatere, at “manglen på metode
efterlader selv den mest sammenhængende og velargumenterede teori hængende midt
i et spekulativt luftrum idet metode er den eneste reelle bro over hvilken gensidigt
befrugtende udvekslinger mellem teori og praksis kan finde sted” (Vasilyuk, 1992).
I det følgende forsøges det at give en oversigt over metoder som gennem tiden har
været anvendt af Leontjev og hans medarbejdere.
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Indledning
Alexei N. Leontjev begyndte som 20 årig i 1924 sin videnskabelige karriere i
Moskva, og publicerede sin første artikel i 1926. Artiklen var forfattet i fællesskab
med A. R. Luria, og rapporterede en undersøgelse af symptomer på affektive
reaktioner. I undersøgelsen havde de registreret studerendes verbale og motoriske
reaktioner på affektrelaterede verbale stimuli. Denne undersøgelse blev i 1928 og
1929 efterfulgt af yderligere rapporter om empiriske undersøgelser af affektive
processers udtryk i verbale associationer og motoriske reaktioner.
Det er derfor en kilde til stor forundring hos undertegnede, når feks. studerende i
kognitionspsykologiske eksamensopgaver gentager den opfattelse, (som i øvrigt også
findes hos en del uddannede danske psykologer), når de stifter bekendtskab med
Leontjevs teori, at denne teori måske nok kan være interessant, men at den er
spekulativ og savner empirisk grundlag, og at den i hvert fald er “vanskeligt
forståelig”. Eksempelvis Leontjevs teori om at menneskers psykiske fænomener har
deres basis i livsvirksomheden, om at bevidstheden har systemkarakter, at
bevidstheden ganske vist realiseres af hjerneprocesser, men at disse processers form
og indhold ikke kan forstås udenfor deres kontekst i individernes samfundsmæssige
livsproces, hvorfra den henter de sproglige midler som den udtrykker sig med
(Leontjev, 1983). I modsætning hertil hævdes det sommetider, at en af fordelene ved
f.eks. Gazzanigas (2013) teori om at bevidstheden kan lokaliseres til et sprogligt
modul i venstre hemisfære af hjernen, der betegnes “fortolkeren”, og som producerer
sammenhængende narrativer, er at den er understøttet af omfattende neurovidenskabelig empirisk evidens, og den er let at forstå.
Og ja, forskellige forklaringer af komplicerede fænomener kan være lettere eller
sværere at forstå for forskellige mennesker. At storken kommer flyvende med de
nyfødte børn kræver ikke nær så mange kognitive ressourcer at forstå, som de der er
nødvendige, hvis man vil forstå fosterudviklingen under graviditeten på den måde,
som den beskrives i embryologien. Men det er dog trods alt embryologiens version,
som figurerer i den videnskabelige diskurs, og som præsenteres i videnskabelige
uddannelser, selvom den kan være svært forståelig for nogen. På lignende måde
forekommer det ikke overbevisende for nærværende, at forekomsten af en “fortolker”
i venstre hjernehemisfære, som finder på historier, der imidlertid ikke altid har særlig
stor overensstemmelse med de objektivt konstaterbare faktiske forhold i de
narrativiserede situationer, skulle være en holdbar forklaring på den menneskelige
bevidstheds natur og funktion. Og det på trods af den omtalte omfattende neurovidenskabelige evidens og teoriens letforståelige karakter. I andre sammenhænge
beskrives fænomener, som de der af Gazzaniga omtales som evidens for bevidsthedens
sæde i et modul i venstre hjernehemisfære, som evidens for forekomsten af
anosognosi, dvs manglende indsigt i egen sygdomstilstand (jf feks Luria, 1980).
Der er naturligvis den uomtvistelige omstændighed knyttet til forskellen mellem
teoriernes forståelighed, deres empiriske fundering, og deres forklaringsværdi, at
Leontjevs teori kræver en længere tekst at skildre, og forudsætter lidt højere
intellektuelle ambitioner, end Gazzanigas modul teori, og at empirien bag den sidste,
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er langt mere kendt i dansk offentlighed, end den empiriske evidens bag Leontjevs
teori.

I nærværende sammenhæng vil jeg holde mig langt fra at forsøge at skildre eller
forklare Leontjevs virksomhedsteori, teori om bevidstheden osv, og i stedet i det
følgende fremlægge oplysninger om det andet forhold, nemlig hvordan Leontjev
i løbet af sit psykologiske virke har undersøgt psykologiske emner empirisk, og
de metoder han i den sammenhæng anvendte. De i denne forskning indvundne
undersøgelsesresultater vil kun blive omtalt i det omfang det forekommer
nødvendigt for at forstå de skildrede metoder, ligesom alle publikationer, som
dokumenterer Leontjevs omfattende analytiske og teoretiske arbejde vil forblive
uomtalte.
De omtalte værker vil i teksten blive anført ved deres publikationsnummer i
oversigten over Leontjevs værker (Leontjev et al, 2005) i en parantes, der hvor der
henvises til den (##). Referencer til de omtalte publikationer kan findes i den
vedføjede liste, hvor de angives i den rækkefølge de omtales i nærværende
oversigt.

Kronologisk oversigt over Leontjevs empiriske undersøgelser
Verbale associationer og motorisk aktivitet under affekt
Leontjevs første publikationer nr (1, 3 og 6) blev udgivet i årene 1926, 1928, og
1929, og de rapporterer alle empiriske undersøgelser over temaet verbale
associationer og motorisk aktivitet under affekt. Selvom de tre undersøgelser ikke
er udført med helt samme formål og metoder, er de dog så tilstrækkelig ens, at de
her vil blive omtalt som en samlet enhed. I alle tre tilfælde er en væsentlig
inspirationskilde til undersøgelsernes indhold og metode de “diagnostiske
associationsstudier”, som blev publicerede af C G Jung m fl i 1906, med tilføjelse
af den af Luria udviklede “kombinerede motoriske metode”, som indebar, at
forsøgspersonen samtidig med en verbal association skulle udføre en simpel
motorisk aktivitet.
De to publikationer (1) og (6) er forfattet af Luria og Leontjev i fællesskab, mens
(3) er forfattet af Leontjev. Undersøgelsen af “objektive symptomer på affektive
reaktioner” (1) beskæftiger sig ligesom undersøgelsen af “eksamen og psyke” (6)
med studerende som befandt sig i en stresset situation. I (1) fra 1926 drejede det
sig om studerende, der i forbindelse med en administrativ “udrensning” af bl.a.
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pro-forma studerende ved Moskvas Universitet var indkaldt til test mhp at afgøre
hvorvidt de kunne fortsætte på Universitetet eller ej, og i (6) fra 1929 drejede det
sig om studerende, som skulle til eksamen i matematik, fysik eller
samfundsvidenskab. I nedenstående tabel ses en oversigt over forsøgsdeltagerne.
Undersøgelse nr
Deltagere

i alt

(6)

30

8

109

11

51

kvinder

19

58

17 - 26 år

23 - 28 år

før

11

n.a.

før og efter

5

under

14

bestod

?

Eksamens resultat

Ordliste

(3)

mænd

alder
Test tidspunkt i ft
test (1) eller
eksamen (6)

(1)

18 - 35 år

109

n.a.

38

uklart

35

dumpede

36

i alt

30
kritiske

8

flertydige

9

neutrale

13

(1000)

30
6

24

I disse eksperimentelle forsøg blev forsøgspersonerne præsenteret for en
rækkefølge af verbale stimuli, som de skulle besvare med den første verbale
association, der faldt dem ind, samtidig med, at de med en finger skulle trykke på
en pneumatisk knap forbundet med en “kymograf”, som registrerede fingertrykkets
forløb over tid.
Undersøgelsen “strukturel analyse af associationskæder” (3) fra 1928 havde et lidt
anderledes sigte og indhold. Forsøgspersonerne var her ikke involveret i en
stresset situation, og skulle selv fremstille rækkefølger af frie verbale
associationer. Også i dette forsøg skulle deltagerne samtidig med at de udfoldede
sig verbalt, udføre en motorisk aktivitet ved at trykke på en knap på en kymograf.
Der indgik i forsøget en kontrolbetingelse, hvor forsøgspersonerne skulle
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frembringe så mange associationer de kunne, på ord som begyndte med bestemte
bogstaver, feks. “a”, når de ikke kunne finde på flere, skulle de fortsætte med ord,
som begyndte med “b” osv.
Stimulusmaterialet i de to førstnævnte undersøgelser bestod af ordlister, hvori et
mindre antal (8, hhv 6) af ordene havde en umiddelbar indholdsmæssig relation
til den stressende situation. Derimod bestod materialet i forsøget med
associationskæder af ord, som blev frembragt af forsøgsdeltagerne selv. I
forsøgene med konstruerede ordlister var det derfor på forhånd kendt, hvilke af
ordene som man kunne forvente ville provokere affektive reaktioner hos
forsøgsdeltagerne, fordi de var betydningsmæssigt knyttet til den aktuelle
“traumatiske” situation. Nedenfor ses et eksempel på en ordliste fra undersøgelsen
om eksamensrelateret affekt.
Ordliste fra undersøgelse om eksamen og psyke (6)
nr

ord

nr

ord

nr

ord

1

mark

11

eksamen

21

falde

2

væg

12

støvle

22

brød

3

vinter

13

hus

23

luft

4

kedel

14

formel

24

skole

5

tid

15

glas

25

kommision

6

fjeder

16

ild

26

træ

7

bog

17

ur

27

smør

8

ske

18

fugl

28

optagelse

9

blomst

19

fysik

29

røg

10

vand

20

gårdsplads

30

klokke

I alle tre undersøgelser blev der, ved hjælp af såvel kvalitative som kvantitative
analysemetoder, identificeret en lang række karakteristiske egenskaber ved verbale
associationer og simple motoriske reaktioner som er influeret af affekter.
Forsøgsresultaterne viste, at de verbale associationer på “traumerelaterede”
stimulusord var præget af stærkt svingende, men som oftest længere reaktionstider,
tvivl tøven, og følelsesudbrud, ligesom de motoriske aktiviteter var meget
varierende i hastighed, styrke og varighed (ustabile), sammenlignet med de
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associationer og reaktioner, som fulgte efter præsentationen af "neutrale" stimuli
og rent sprogligt begrundede associationer.
I undersøgelsen med selvfrembragte associationskæder blev de frembragte serier
af verbale associationer analyseret ud fra en logisk formodning om, at de
associationer og motoriske reaktioner, som udviste de karakteristisk ustabiliteter,
som man i de andre undersøgelser vidste var knyttet til traumatiske affekter, her
var knyttet til de traumatiske “komplekser”, som karakteriserede de personer, der
deltog i forsøgene. Tilsvarende instabiliteter kunne iagttages i stærkt svækket form
i kontrolserierne, ved overgangen fra serier med et begyndelsesbogstav til et andet.
Set fra et nutidigt synspunkt forekommer det, at de længere reaktionstider og
øvrige adfærdsmæssige variationer, som ses ved affektivt ladede associationer, til
forskel fra ved semantisk neutrale rent sprogligt begrundede associationer, svarer
til de fænomener af instabiliteter og “kritiske langsomhed”, som optræder ved
pertubering og destabilisering af selvorganiserede adfærdsmønstre (og
sindstilstande), når forskellige “ordensparametre” konkurrerer i forbindelse med
faseovergange (Haken & Schiepek, 2010). Det kunne derfor være interessant at
undersøge, i hvilket omfang de fundne resultater karakteriserer psykiske tilstande,
som de beskrives i moderne teorier om dynamisk selvorganisering af psykiske
processer hos såvel normale personer, som i forbindelse med forskellige former
for psykopatologi (Schiepek et al, 2015).
I hvilket omfang de omtalte forsøgsmetoder (verbale associationer og simple
motoriske reaktioner) stadig finder anvendelse ved undersøgelse af tilsvarende
psykiske fænomener, og eventuelt med moderne metoder knyttet til dynamisk
selvorganisering, ville være interessant at undersøge. Disse forhold, og de
detaljerede resultater fra undersøgelserne, vil imidlertid ikke blive omtalt nærmere
her.
Det er heller ikke her muligt at underkaste de rapporterede undersøgelsesresultater
nogen form for test af deres troværdighed i statistisk henseende, hvilket ikke
finder sted i selve publikationerne. I de fleste tilfælde forekommer de effekter som
omtales, og de konklusioner som drages på grundlag, at være forholdsvis
velbegrundede ud fra de fremlagte kvantitative data, men set med moderne øjne,
er fraværet af overvejelser over i hvilket omfang de fundne effekter kunne være
resultater af tilfældigheder, klart utilfredsstillende.
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Endelig er det tydeligt, at Leontjev i artiklen om associationskæderne (3) allerede
på dette tidlige tidspunkt beskæftigede sig med analyse af fænomener som langt
senere blev formulerede i begrebet om den “personlige mening”, idet der kunne
konstateres klare individuelle variationer mht hvilke verbale associationer som gav
anledning til destabilisering, besvær og forlængede reaktionstider hos de
forskellige deltagende personer.
Udvikling af metoder til undersøgelse af intellektuelle processer
Fra 1928 findes en undersøgelse af redskabsformidlet hukommelse hos børn med
intellektuelle vanskeligheder (2). Materialet fra denne undersøgelse blev senere
inkluderet i bogen fra 1931 om hukommelsens udvikling (13), som omtales
nedenfor.
Fra 1929 findes en publikation (4), som ganske vist ikke rapporterer en empirisk
undersøgelse, men som alligevel er interessant i nærværende sammenhæng, idet
den præsenterer en metode til test af praktisk intelligens hos børn eller personer
med begrænsede intellektuelle evner. Af artiklen fremgår det, at forfatteren selv
kun har udført et mindre antal tests for at udvikle metoden, men at den er tænkt
anvendt i pædologisk praksis. I hvilket omfang dette faktisk er sket, er ikke oplyst
i artiklen. Udviklingen af den skildrede metode er et led i bestræbelsen på at
udforske psykens kulturhistoriske udvikling, og er en variant af den “dobbelte
stimulations metode”, som også anvendtes i den nedenfor omtalte undersøgelse om
hukommelsens udvikling.
Den præsenterede metode til test af
praktisk intelligens hos børn er udviklet
under inspiration fra W Köhlers
eksperimenter med aber, hvor han
undersøgte deres evne til afdækning af
funktionelle egenskaber ved genstande
i en situation, som rummede genstande
der kunne tjene som midler til at opnå
mål, der ellers ville være uopnåelige, og
hvor målopnåelsen forudsætter en
opdeling af opgaveløsningen i en
forberedelsesfase, og en
realiseringsfase. Den af Leontjev
foreslåede test går i al sin enkelhed ud

Figur 1 Testsituation med dobbelt
stimulation. A: forsøgsperson, A-B:
forsøgspersonens rute til legetøjet, C:
forsøgslederens bord, D: middel til
transport af legetøjet, E: legetøj.
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på, at der i en situation hvor en person så hurtigt som muligt skal transportere et
antal objekter mellem to positioner i et rum, og hvor det ikke er muligt
umiddelbart at transportere dem alle på en gang, introduceres et objekt, der kan
anvendes som beholder, der kan rumme de øvrige objekter, og dermed tjene som
redskab til at løse opgaven. For at løse opgaven kræves det derfor, at situationen
kan overskues som en helhed, og de forskellige objekters funktionelle egenskaber
forstås i relation til hinanden.
Forsøgssituationen er skildret i figur 1. I denne sammenhæng introduceres en
situations- og virksomhedsbetinget skelnen mellem objekt-ting, middel-objekt, og
mål-objekt, som afgørende for testsituationens konstruktion. Situationen rummer
en række forskellige muligheder for løsning af den stillede opgave, der i artiklen
analyseres og klassificeres efter deres intellektuelle kompleksitetsniveau.
Fra samme år - 1929 - findes et upubliceret foredragsmanuskript (266.3), hvori der
berettes om undersøgelser af aritmetiske præstationer hos børn og intellektuelt
retarderede personer. Ligesom den foregående tekst, indeholder
foredragsmanuskriptet eksplicitte overvejelser over de undersøgte mentale
funktioners fylogenetiske udvikling, og endvidere en analyse af deres formodede
kulturhistoriske udvikling. Analysen er knyttet til Vygotskijs teori om udviklingen
af højere mentale funktioner som redskabsformidlede aktiviteter, hvis
kulturhistoriske tilblivelse ses afspejlet i forskellige typer af artefakter, der i løbet
af historien har været anvendt i forbindelse med aritmetiske operationer i praktiske
sammenhænge indenfor forskellige kulturkredse.
Foredragets emne er spørgsmålet om hvornår og hvordan den umiddelbare
perception og håndtering af kvantitativt forskellige mængder af specifikke
kvaliteter (konkrete objekter) overgår fra at være en naturlig, biologisk baseret
psykisk funktion (perceptuel differentiering) til at være en egentlig aritmetisk
operation, hvilket indebærer at den er en redskabsformidlet, kulturhistorisk
udviklet og individuelt tilegnet mental operation med numeriske symboler, tal som
symboler på kvantiteter uden nødvendig tilknytning til konkrete kvaliteter. Et af
nøglepunkterne i denne udvikling er anvendelsen af mere eller mindre symbolske
repræsentationer for kvantiteter, og disse repræsentationers overgang fra at være
knyttet til de konkrete kvaliteter til at være symboler for egentlige talbegreber. Et
andet nøglepunkt i udviklingen er overgangen fra at anvende ydre midler og
operationer, til via transformationen af midlerne til sproglig form, at blive i stand
til at benytte sig af indre mentale midler og operationer. Et universelt
forekommende trin i denne udvikling er anvendelsen af håndens fingre og andre
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legemsdele som midler til repræsentation af tal i beregninger, og
sammenknytningen af disse ydre midler med anvendelse af sproglige betegnelser.
I manuskriptet omtales en lille undersøgelse, hvori der indgik 9 forsøgspersoner,
som kunne udføre simple beregninger, når de anvendte fingrene som midler (tælle
på fingrene), men kun i begrænset omfang var i stand til at udføre tilsvarende
beregninger uden anvendelse af fingrene. I undersøgelsen benyttede man
forskellige metoder til at forhindre at forsøgspersonerne kunne anvende fingrene,
feks ved at lade dem holde forskellige objekter i hænderne, eller ved at
eksperimentator holdt dem i hånden, mens de foretog beregningerne. Resultaterne
af undersøgelsen viste en klar forringelse af evnen til at udføre beregningerne, når
det ikke var muligt at anvende fingrene som redskaber i processen. Ifølge teksten
blev der også udført et mindre antal undersøgelser af beregninger med grupperede
kvantiteter (hånden som repræsentant for en mængde), men disse undersøgelser
er ikke skildret i detaljer, de nævnes blot i forbifarten som led i en diskussion af
den kulturhistoriske udvikling af aritmetikken.
Andre publikationer 1929-1931
Publikation (5) fra 1929 er en teoretisk analyse af hukommelsens psykologi.
Indholdet i artiklen svarer til dele af den teoretiske indledning i den senere
publicerede undersøgelse af hukommelsens udvikling (13), og munder ud i en kort
formulering af denne undersøgelses metodologiske tilgang: “studiet af den
menneskelige hukommelses egen udviklingsproces, dvs overgangen fra en form
for hukommelse til en anden, der er indeholdt som potentiale i den forudgående,
samt af de betingelser, som gør denne overgang mulig, hvori den nye forms
egenskaber bliver til”.
Publikation (7) fra 1929 er en anmeldelse af anmeldelse af en bog om pædologi,
skrevet af M. Ja. Basov.
Publikation (8) fra 1930 er en programmatisk omtale af opgaver dels i forhold til
uddannelse af industri- og landarbejdere, dels i forhold til uddannelse af
pædagoger.
Publikation (9) fra 1930 er en artikel om grafologi til den Store Sovjetiske
Encyklopædi.
Publikation (10) fra 1930 giver et kortfattet overblik over en plan for empirisk
udforskning af hukommelse og perception hos mennesker under forskellige
kulturelle omstændigheder. Den skitserede forskningsproces har relation til planer
som blev beskrevet af Vygotskij i 1929, og til de undersøgelser, som Luria i
samme tidsrum udførte i Usbekistan, men som først blev rapporteret i 1975 (DK:
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1977), idet forskningsområdet og omtalen af det blev forbudt i starten af
1930'erne. [hvornår og hvordan? Jf Fraser & Yasnitsky, 2015].
Publikation (11) fra 1930 omhandler udvikling af højere adfærdsformer, og
opsummerer meget kort konklusioner, som kunne drages på grundlag af den
undersøgelse af udvikling af redskabsformidlet hukommelse hos 1200 børn, som
blev rapporteret publikation (13), der omtales nedenfor.
Publikation (12) er en anmeldelse af en bog om hukommelsens udvikling hos
børn, forfattet af A. P. Netjaev.
Publikation (14) fra 1931 er en artikel om emotioner til den Store Sovjetiske
Encyklopædi.
Udvikling af formidlet erindringsvirksomhed
Fra 1929 til midten af 1930'erne beskæftiger flere af Leontjevs publikationer sig
med udvikling af højere former for hukommelse og opmærksomhed, dvs med
udvikling af “højere psykiske funktioner” i den forstand, som dette begreb blev
udviklet i Vygotskijs kulturhistoriske psykologi.
Allerede de to ovenfor nævnte publikationer (4 og
266.3) skildrer udvikling af nogle begreber og metoder,
som er centrale i den kulturhistoriske psykologi og
virksomhedsteorien, og som blev videreudviklet i
undersøgelserne af hukommelse og opmærksomhed
(13), der blev publiceret i 1932, omend bogen bærer
årstallet 1931.
I bogens indledende kapitel findes en analyse af
hukommelsespsykologiens udvikling, som ud over at
skitsere det ovenfor omtalte metodologiske princip (se
5), desuden skildrer nogle kliniske testobservationer af
hukommelsespræstationer hos en mentalt retarderet
person, og en patient med Korsakovs syndrom. I
skildringen af den mentalt retarderedes hukommelse
anvendes en testopstilling som vist på figur 2. Her skal
forsøgspersonen få fat i et mål-objekt, hvilket
forudsætter at finde en vej uden om en forhindring.
Løsningsprocessen indeholder således en forberedende
fase, der umiddelbart fører væk fra mål-objektet.
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Figur 2 A: forsøgspersonens startposition. B
og C: to positioner
hvorfra forsøgspersonen
forsøger at få fat i
målobjektet. 4:
målobjektet.
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I et forord til undersøgelsen gør Vygotskij rede for at dens formål er at afdække
de højere menneskelige psykiske funktioner, opmærksomhed og hukommelse, i
deres egenart i sammenligning og sammenhæng med de tilsvarende elementære
funktioner, og at karakterisere de specifikke egenskaber ved de
udviklingsprocesser, som de er opstået af. Undersøgelsen forsøger at påvise den
såkaldte logiske hukommelses og den viljesstyrede opmærksomheds opståen
eksperimentelt, at afdække deres psykogenese og følge deres videre skæbne. Det
forsøges således at forstå de grundlæggende hukommelses- og opmærksomheds
fænomener i deres udviklingsperspektiv.
Som indledning til undersøgelsen beskrives kulturhistorisk psykologisk teori om
fylogenetisk og ontogenetisk udvikling af hukommelsen, hvor der anføres såvel
kulturhistoriske som etnografiske data om hukommelsesredskaber i forskellige
kulturelle sammenhænge.
I undersøgelsens eksperimentelle del anvendes den “dobbelte stimulations
metode”, hvor personerne stilles en opgave som de skal løse (huske bestemte ord),
og hvor der i situationen tillige findes materialer (billeder), som de enten kan, eller
skal, anvende som midler til at løse opgaven med. De to forskellige typer
materialer (mål-objekter og middel-objekter) er det, som har givet metoden sit
navn, idet objekterne omtales som “stimuli”. En variant af metoden blev beskrevet
ovenfor i relation til publikation (4). Kortfattede beskrivelser af metoden kan i
øvrigt findes i (Vygotskij, 1956/1971, p 132-135, og Sakharov 1930/2006).
Som helhed er den eksperimentelle undersøgelse, som her kun skildres meget
overfladisk, udført med 1200 forsøgspersoner, heraf 222 studenter, mens de øvrige
er børn på forskellige udviklingstrin såsom mentalt retarderede, førskolebørn, og
skolebørn i forskellige aldre.
Den første hovedundersøgelse blev gennemført med deltagelse af mentalt
retarderede, børn fra hjælpeskoler, og børn fra grundskolen (se tabeller nedenfor).
Proceduren i eksperimenterne bestod i at en liste på 15 ord, som skulle indlæres,
blev læst op for forsøgspersonen med ca 3 sek. mellemrum mellem hvert ord, og
barnet skulle så gengive ordene umiddelbart efter. I den første serie skete
indlæringen af ordlisten direkte. I den anden og tredje serie blev 20 små kort med
billeder lagt ud på bordet foran barnet, som blev fortalt, at dette skete for at lette
indlæringen, men i øvrigt ikke fik nogen instruktion i, hvordan de kunne bruges
til det. Den tredje serie adskilte sig fra den anden ved at ordene i listen var
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vanskeligere, og at det var mindre indlysende hvordan billederne kunne passes
sammen med de præsenterede ord.
Forløbet i 2. og 3. Serie var sådan, at barnet mens det fik ordene læst op, udvalgte
de billedkort som de fandt passede til dem. Efter oplæsningen gengav barnet
ordene, mens det så på de udvalgte kort på bordet. Efter forsøget stillede
forsøgslederen spørgsmål til barnet om hvorfor det havde valgt de specifikke kort
til de pågældende ord, og svarene blev noteret ned i forsøgsprotokollen.
Den første hovedundersøgelse viste følgende resultater:
Gruppe

antal
FP

Alder

Umiddelbar
hukomelse

Formidlet hukommelse

1. Serie

2. Serie

3. Serie

absolutte
tal

absolutt
e tal

% af
umiddelbar

absolutte
tal

% af
umiddelbar

Grundskolebørn

50

10-12

4.8

(10)

200

(10)

200

Hjælpeskole

23

12.5

4.7

8.6

181

8.5

179

Hjælpeskole

20

10.4

4.3

5.0

118

4.5

106

Oligofrene

14

9-14

4.2

3.8

90

2.9

69

I et supplerende forsøg fandtes flg tilsvarende præstationer hos førskolebørn og
studenter.
Gruppe

Umiddelbar hukommelse

Formidlet hukommelse

1. Serie

2. Serie

absolutte tal

absolutte tal

Studenter (46)

4.8

11.8

Førskole (18)

4.7

13.2

Da det ikke er hensigten at gennemgå resultaterne af de empiriske undersøgelser
her, tjener disse tabeller ikke som grundlag for en diskussion eller fortolkning af
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resultaternes betydning, men har, ligesom de nedenfor viste figurer udelukkende
til formål at illustrere den måde resultaterne blev fremlagt af Leontjev. En kort
omtale af resultaterne er dog på sin plads. Resultaterne viser i hvilken grad
forsøgpersonerne kunne anvende billederne instrumentelt som redskab til støtte
for hukommelsen. Tallene dokumenterer, at der kun er små forskelle mellem de
forskellige gruppers umiddelbare hukommelsespræstationer, mens der er meget
stor forskel på den effekt, som introduktionen af formidling har på de forskellige
grupper af forsøgspersoners hukommelsespræstationer. Anvendelsen af redskaber
har enten en negativ, eller ingen effekt på de mentalt retarderedes præstationer,
idet de ikke kan anvende billederne som instrumenter for hukommelsen. Derimod
har den instrumentelle formidling en positiv effekt for almindelige før- og
skolebørn, og for studerendes hukommelsespræstationer, hvilket svarer til de
forventninger man ville have ud fra teorien om de højere psykiske funktioners
redskabsformidlede struktur.
Efter den indledende undersøgelsesrække gennemførtes en række yderligere
forsøgsserier med anvendelse af samme metode under forskellige omstændigheder,
og de rapporterede begrundelser for valget af specifikke billeder blev analyseret
i detaljer. Herfra blev der opstillet en række spørgsmål, som blev undersøgt i et
efterfølgende eksperiment hvori der deltog 410 børn i forskellige aldersklasser
som vist i nedenstående tabel.
Gruppe

antal

Førskolebørn

46

Børnehaveklasse

28

Skoleelever, 1. Klasse

57

Skoleelever, 2. Klasse

52

Skoleelever, 3. Klasse

44

Skoleelever, 4. Klasse

51

Skoleelever, 5. Klasse

46

Skoleelever, 6. Klasse

51

Studenter

35

I alt
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Registreringsark som blev anvendt i masseundersøgelse:
Psykologisk laboratorium AKV
Forsøgsperson: .......
Køn: .......
Institution: .......
Klasse: .......

Protokol nr.: .......
Dato: .......

Information om forsøgspersonen: .......

1. Serie

2. Serie

1.

Tjam

1.

Arm

2.

Rug

2.

Bog

B

3. Serie
Instruktion

Nr.

Ord

1

sne

2

middagsmad

14

mælk

15

stol

Billede

R.

Reproduktionsfejl

Sproglig
reaktion

Forsøgspersonens
forklaring

Eksperimenterne blev gennemført efter samme procedure som den første
hovedundersøgelse, bortset fra nogle mindre justeringer. Der blev indført en
“ordliste” bestående af 10 meningsløse stavelser, mens ordlisterne indeholdt 15
ord hver, og instruktionen til serie tre og fire indeholdt en forklaring af, hvordan
billederne kunne anvendes som redskab til at lette hukommelsesarbejdet: “Når et
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ord bliver læst op, kan du kigge på kortene, og udvælge et som kan hjælpe dig med
at huske ordet, og lægge det til side. Resultaterne blev noteret på et
registreringsark, hvis opbygning vises på skitsen ovenfor.
Ligesom i de tidligere
tilfælde blev resultaterne
gjort op i middelværdier og
procenter, og illustreret i en
række diagrammer, som de i
figur 3 viste eksempler.
En skildring af det videre
forløb i undersøgelsen, af de
opnåede resultater, og de
analytiske diskussioner og
overvejelser over forskellige
udviklingsforløbstyper, må
afvente en senere behandling. Figur 3 afbildning af hukommelsesomfang for
ordlister hos børn i forskellige aldersklasser.
Bogen om hukommelsens Nederste linje: umiddelbar erindring, øverste linje:
udvikling rummer også instrumentelt formidlet erindring understøttet af
beretning fra undersøgelse af billedkort.
udviklingen af redskabsformidlet opmærksomhedskontrol, der ligesom undersøgelsen af hukommelsen
indledes med en længere redegørelse for den fylogenetiske basis, samt den
kulturhistoriske og ontogenetiske udvikling af opmærksomhedskontrol med
skildring af de midler som anvendes til bevidst kontrol af opmærksomheden.
Akustiske signaler, gestiske påpegninger, ekstern og til dels voldelig tvang og
kontrol under arbejdsprocesser, sange og trommer etc.
Selve eksperimenterne blev gennemført efter en model som blev skildret ovenfor,
hvor barnet (forsøgspersonen) anbringes i en situation, hvor det skal løse en
opgave, hvorved det kan få en præmie. Opgaven kræver en vis koncentration, og
i situationen forefindes der nogle genstande, der kan anvendes som midler til at
fastholde koncentrationen om opgaven.
Proceduren i et eksperiment kunne være som følger: barnet fik stillet 18 spørgsmål
om farver på forskellige ting, som det skulle besvare hurtigst muligt ved med et
enkelt ord at benævne farven. Efter 1. serie, der tjente som træning, startede den
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egentlige opgave, hvor der i 2. serie indførtes to betingelser for at få præmien, for
det første måtte ingen farver nævnes to gange, og for det andet var der farver som
var “forbudte” og ikke måtte nævnes. I 3. serie blev der tillige stillet ni farvede
kort til rådighed, som blev introduceret med den forklaring, at de kunne hjælpe
barnet med at vinde præmien. Barnet kunne så anbringe kortene foran sig, og
udvælge kort som svarede til de benævnte farver, og derved fastholde de
“forbudte” farver. En 4. serie med instruktion i hvordan kortene kunne bruges som
midler for at løse opgaven, blev gennemført hvis barnet enten ikke selv opdagede,
hvordan kortene kunne tjene som instrumenter, eller hvis det først skete meget sent
i løbet af den 3. Serie.
De opnåede resultater følger det samme principielle mønster som i undersøgelsen
af hukommelsen. De yngste børn havde ikke nogen positiv effekt af introduktionen
af de instrumentelle objekter, mens skolebørn i forskellige aldre med stor effekt
udnyttede de givne muligheder ved formidlingen, og effekten igen faldt hos
voksne, hvis præstationer i forvejen var formidlede af deres interioriserede
sproglige viljeskontrol. Resultaterne af disse og de efterfølgende eksperimenter
med udvikling af formidlet hukommelse hos børn med mentale reduktioner, og den
afsluttende samlede diskussion og
konklusion vil ikke blive omtalt her.
Senere i 1932 blev bogen om
hukommelsens udvikling forsynet med
et forord (eller nærmere et kritisk
tillæg) skrevet af Vygotskij og Leontjev
(15),
Leontjev beskrev endvidere under
søgelsen af den viljeskontrollerede
opmærksomheds udvikling hos børn i
Journal of Genetic Psychology (16). I
artiklen opsummeres hovedpunkter i de
t e o r e t i s k e o g me t o d o l o g i s k e
overvejelser, som indeholdes i
undersøgelsen af hukommelsens og
opmærksomhedens udvikling (14),
herunder en kort omtale af den dobbelte
stimulations metode. Endvidere
forklares udviklingen af instrumentelt
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medieret virksomhed fra tilegnelse i ydre social form, via sproglig og
tegnformidlet kommunikation, til interiorisering og automatisering, som
opsummerer de højere psykiske funktioners udviklingsproces set fra et
kulturhistorisk psykologisk perspektiv. Herefter skildres de eksperimentelle
undersøgelser af viljeskontrolleret opmærksomhed, som blev omtalt ovenfor.
Resultaterne af undersøgelserne diskuteres, og opsummeres i en figur (se figur 4)
som svarer til de figurer, som bringes i bogen om hukommelsens udvikling.
Andre publikationer fra 1930'erne til 1944
I 1934 skrev Leontjev en nekrolog om Vygotskij, der døde 11. Juni 1934 (17)
Publikation (18) er en serie på 10 forelæsninger om psykologi afholdt i Kharkov
1935-1936.
Den 4. Juli 1936 blev SUKPS Dekret om “pædologiske perversioner” i
uddannelsessystemet offentliggjort, som bl.a. indebar, at flere af Vygotskijs værker
ikke længere var offentligt tilgængelige, ligesom de ikke blev publicerede eller aktivt
promoverede indtil efter Stalins død i 1953. Dekretet havde også som konsekvens, at
nogle af de forskningsprojekter Leontjev og Luria var involverede i, blev skrinlagte.
Effekten af dette dekret for psykologien, og for de omtalte forfatteres arbejde er dog
kompleks, og i nogen grad uklar (jvf Fraser &Yasnitsky, 2015).

Publikation (20) er et kort oplæg om børns udvikling og opdragelse fra 1938. Også
fra 1938 et kapitel om tale i en lærebog om psykologi (21).
Publikation (22) er et opslag om “psyke” til den store sovjetiske encyklopædi i
1940, mens (23) er et opslag om psykologi til samme encyklopædi, som er forfattet
i fællesskab med Luria.
Publikation (24) fra 1941 er kapitlet om tale i 2. Udgaven af den ovenfor omtalte
lærebog om psykologi (21).
Publikation (25) fra samme år er et opslag om “tale” til den store sovjetiske
encyklopædi, skrevet i fællesskab med Luria.
Den 22. Juni 1941 blev Sovjetunionen invaderet af Nazitysklands militær i operation
“Barbarossa”. Dette havde bl.a. som konsekvens, at Leontjev og andre psykologer blev
beskæftiget med rehabilitering af krigsinvalider, hvilket efter krigen førte til
publikation af en bog om rehabilitering af hånd- og arm- bevægelser (29).

Fra 1944 foreligger en publikation (26) om børns psykiske udvikling, og en artikel
om det psykologiske grundlag for førskolebørns leg (28) som begge senere blev
inkluderet i bogen om psykens udvikling (77) og senere udgaver af samme bog.
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Disse artikler refererer til empiriske undersøgelser, hvis resultater dog ikke
skildres systematisk, men blot omtales som led i argumentationen.
Ligeledes fra 1944 foreligger en artikel om bevidsthed i læreprocesser (27), som
senere blev inkluderet i et tillæg til bogen “Virksomhed. Bevidsthed.
Personlighed” i 1975 (197), men ikke bragt i hverken den danske oversættelse i
1983, eller den censurerede udgave fra 2002. I denne artikel refereres til et antal
undersøgelser og eksperimenter udført af Leontjevs kolleger, Asnin, Sintjenko,
Morosova, Lukov, og Bosjovitj. Alle undersøgelserne omtales som led i
argumentationen, men ingen af dem skildres i detaljer. Et par af disse
undersøgelser skal kort omtales her.
En af disse er P. I. Sintjekos undersøgelse om uvilkårlig hukommelse fra 1939.
Heri anvendtes bl.a. en eksperimentel procedure hvor der foran en forsøgsperson
blev anbragt et ark med tegnede afbildninger af 15 forskellige genstande, og
samtidig 15 brikker med andre tegninger på. Brikkerne var udformet således, at de
passede til felterne på billedarket, og opgaven var at lægge brikkerne på felterne
ligesom i et billedlotteri. Opgaven forsøgspersonen skulle løse, blev stillet i to
forskellige varianter: 1) at lægge brikkerne på felterne således at navnene på de
genstande, som var afbildet på de to billeder, havde samme begyndelsesbogstav
(f.eks. sav - sol, bog - ben), 2) at lægge brikkerne på felterne således at de
genstande, som var afbildet på de to billeder passede sammen mht deres
semantiske indhold (f.eks. sav - økse, bog - briller). Efter at denne opgave var løst,
blev forsøgspersonerne bedt om at huske, hvilke genstande som var afbildet på
brikkerne. Dette var forsøgets egentlige formål, men opgaven var ikke kendt af
forsøgspersonerne på forhånd. Resultaterne viste klart, at de som havde løst
opgave variant 1 huskede langt færre genstande, end de som havde løst opgavens
variant 2. Konklusionen, som Leontjev anvender i sin videre argumentation var,
at det som erindres, er knyttet til handlingens målsætning.
I artiklen forfølges dette tema i forskellige varianter, og under henvisning til en del
andre eksperimentelle undersøgelser udført af hans kolleger, hvilket ledte frem til
formulering af den kendte model af virksomhedens struktur som indbefatter
handlinger og operationer, og deres forskellige relationer til bevidstheden. Dette
fører til sidst frem til en diskussion om forholdet mellem bevidsthedens
betydningsindhold, og dets personlige meningsfuldhed, herunder sammenhængen
med virksomhedens motiver. I denne forbindelse omtales en variant af den type
eksperimentel undersøgelse af intellektuelle processer, som også blev omtalt i
publikation (4) fra 1929. I den nye variant, som anvendtes af Asnin (1938)
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introduceres der en anden person i eksperimentalsituationen, hvorved opgaven
tilføjes et moralsk moment, som tjener til at afdække forsøgspersonens motivation,
som ligger bag den valgte opgaveløsnings strategi.
Til sidst i artiklen omtales ganske kort hvordan det ved at anvende de i
eksperimenterne fundne lovmæssigheder var muligt at ændre børns læreadfærd,
hvilket blev rapporteret i to upublicerede undersøgelser fra Kharkovs pionerpalads
(gennemført 1933-34), og Gorkij parken i Moskva (1935). Den sidste af disse er
senere blevet publiceret (261), og omtales nedenfor.
En upubliceret feltundersøgelse fra 1935
I 1999 blev et foredrags manuskript til en konference i 1935 publiceret (261). Heri
rapporteres en stor undersøgelse af besøgendes oplevelse i “Gorkij parken” i
Moskva. Her gennemførte en gruppe af Leontjevs medarbejdere, under hans
ledelse, en række observationer, interviews og konstruktive eksperimenter med
besøgende i parken. Gorkij parken var indrettet med henblik på “kulturel
afslapning”, med det formål, ud over afslapning og fornøjelse, at tjene som arena
for oplevelse af kulturelle, politiske og videnskabelige indsigter. Dette skete i form
af en række attraktioner, som skulle engagere besøgerne på måder så de blev
stimuleret til at tilegne sig de heri genstandsmæssiggjorte indsigter. De besøgende
kunne bevæge sig helt frit rundt i parken. Formålet med undersøgelsen var at
skabe klarhed over i hvilket omfang parken tjente sit faktiske formål, og hvorledes
man kunne udforme attraktionerne, så de bedst muligt opfyldte deres formål.
Det var vigtigt at finde undersøgelsesmetoder, som var mest mulig tro mod
parkens formål om at være et sted for afslapning og fornøjelse med mulighed for
frivillige kulturelle, videnskabelige og tekniske oplevelser og berigende
erfaringsdannelse. Man besluttede derfor at koncentrere sig om mennesker som
besøgte parken uden at have en specifik målsætning for deres besøg.
Forskningsprojektets metode tog udgangspunkt i en “omvendt” eksperimentel
situation, hvor besøgerne var “eksperimentatorer” og tingene i parken var
“forsøgsgenstande”, der blev underkastet testning. Der var således tale om en
feltundersøgelse med et indhold, som foregriber senere usability test og UX (user
experience) i menneske-teknologi forskningen.
For at udvikle en adækvat undersøgelsesmetode var det nødvendigt at vende
blikket fra det enkelte menneske mod den hele tiden skiftende strøm af mennesker
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gennem parken, og “gøre ting til vores undersøgelsesgenstand, der kom til syne
igennem den strømmende bevægelse af mennesker”. Der blev “eksperimenteret
med en ting, ... eller rettere sagt situationen, der var forsøgsobjekt, ... og
menneskeskene underkastede ... noget et forsøg”.
Parkens attraktioner og de deri indeholdte ting, blev underkastet eksperimentel
undersøgelse ved hjælp af de mennesker som bevægede sig omkring dem i parken.
Ting og situationer blev “nedsænket” i strømmen af mennesker, hvor de viste
deres egenskaber.
Leontjev bemærker, at tingenes psykologi ikke er andet end den menneskelige
psykologis fremtrædelsesform, hvilket knyttes til Lewins overvejelser over
tingenes “opfordringskarakter” eller “tjenligheder”, og fortsætter sit ræsonnement
med en konstatering af, at det er lige meget om man siger "jeg blev ansporet af en
ting" eller "tingen ansporede mig til". I parantes bemærket, er Leontjevs
ræsonnement her meget lig Gibsons senere formuleringer om “affordances”
(Gibson, 1979). Parken udgør iflg Leontjev et system af samfundsmæssige
genstande, der rummer de menneskelige væsenskræfter, og den psykologiske
opgave består i "at vække de menneskelige behov, interesser og evner i
virksomhedsprocessen under de specifikke betingelser, og udvikle de interesser
og evner som frembydes af parkens system af genstande".
Strømmen af mennesker undersøges specifikt på forskellige niveauer: strømmen
af mennesker gennem parken som helhed, gennem dens forskellige afdelinger,
herunder en speciel “børneby”, dennes forskellige laboratorier - mekanik,
flyvning, videnskab og teknik, der var opdelt i afdelinger for energetik,
underholdningsteknik mm. og i de enkelte forsøgopstillinger (laboratorier) i
afdelingerne. I denne sammenhæng analyseres en række metodiske spørgsmål,
som ikke vil blive omtalt videre her, der leder frem til formulering af
undersøgelsens hovedopgave som undersøgelse af menneskestrømmens bevægelse
i et “vertikalt plan” fra det der betegnes som “perifere” overfladiske punkter til
“dybe” indsigtsfyldte punkter. Konkret hvordan de besøgende for det første
bevæger sig gennem parken til afsnittene (“byer”) for videnskab og teknik, eller
den unge teknikers hus, og for det andet hvordan de bevæger sig rundt indenfor
disse lokaliteter, og deres virksomhed i relation til de enkelte objekter som findes
udstillet her, og hvorledes deres interesser og motiver udvikles gennem denne
virksomhed.
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For at afdække de voksne besøgendes motiver og deres realisering i parken, blev
der valgt 1000 mennesker, som fik udleveret små kort til de steder de ønskede at
besøge, hvor de så blev indsamlet igen. Herved man kunne afdække, om de som
kom disse steder, på forhånd havde haft til hensigt at besøge stedet, eller om de
kom der som følge af andre årsager eller tilfældigheder.
Gennem en analyse af de besøgendes bevægelsesveje gennem parken, og den tid
de tilbragte på de besøgte steder, blev det undersøgt, hvilke faktorer, som
influerede på om de besøgendes erklærede hensigter blev realiseret eller ej, og om
det havde nogen effekt, at man ved hjælp af skilte øgede kendskabet til
mulighederne for at besøge afdelinger med bestemte temaer. Ved at spørge
besøgende som var i parken for første gang, eller som havde besøgt den flere
gange, kunne man afdække udviklingen i deres hensigter og interesse for de
forskellige afdelinger over længere tidsrum, og denne udviklings sammenhæng
med deres faglige baggrunde og forkundskaber.
På disse måder forsøgte man at afdække i hvilken grad de besøgendes rute gennem
parken kunne forklares ved omgivelsernes fysiske udformning og placeringen af
de forskellige attraktioner i forhold til hinanden rent geografisk. Om de
besøgendes hensigter og motiver blev tilfredsstillet. Om besøget frembragte nye
behov og hensigter eller om disse forblev konstante eller ændrede karakter over
tid.
Selvom resultaterne af disse undersøgelser og analyser er interessante, og deres
principielle indhold stadig relevante i dag, vil de ikke blive omtalt videre her,
udover det forhold, at der viste sig en klar sammenhæng mellem parkens
geografiske udformning og de besøgendes realisering af deres hensigter, ligesom
det blev fastslået, at den måde de enkelte udstillingsobjekter var anbragt i forhold
til hinanden rent geografisk var af afgørende betydning for varigheden af de
besøgendes ophold i de forskellige afdelinger, og dermed indirekte for deres
udbytte og for udviklingen af deres interesser og motiver i relation til parkens
kulturelle formål.
Dette gav anledning til at konkludere, at realisering af det vertikale princip kunne
ske ved at organisere de relevante afdelinger af parken i overensstemmelse med
tre principper: “konsum”, “produktion” og “polyteknisk”. Det første princip
indebar at et opsigtsvækkende objekt blev anvendt som blikfang (f. eks. en
flyvemaskine), således at besøgende blev tiltrukket til stedet. Det andet princip
kunne realiseres med en gennemskåret model af et fly, hvor man kunne inspicere
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flyets opbygning og dets virkemåde. Det tredje princip betød at der skulle være
materialer til rådighed, som gav mulighed for at sætte sig ind i og afprøve de
videnskabelig og teknologiske lovmæssigheder og principper, som lå til grund for
flyvning generelt, samt flyets konstruktion og virkemåde.
De samme faktorer viste sig ligeledes at være afgørende i undersøgelsen af børns
besøg i “børnebyen”, hvor man specielt koncentrerede sig om de afdelinger som
beskæftigede sig med flyvning, videnskab og teknik.
I denne del af undersøgelsen fulgte man 7896 børns aktiviteter i parken, som blev
udforsket gennem observationer, kvantitative optællinger, interviews, og i to
eksperiementer, hvor man gennem omorganisering af afdelinger for flyvning,
energiteknik og magnetisme forsøgte at afdække betydningen af de enkelte
udstillingsobjekters indbyrdes placering, deres konstruktion i overensstemmelse
med de ovenfor skildrede tre principper, herunder specielt mulighederne for
interaktion med de udstillede genstande, deltagelse i konstruktive aktiviteter, og
muligheden for at stille og få svar på spørgsmål.
Det viste sig her, at man med sådanne målrettede omstruktureringer og
organisatoriske ændringer kunne udvikle situationen fra at stederne stort set kun
var af interesse for børn, som allerede på forhånd var involverede i systematiske
virksomheder med de præsenterede emner, til at man kunne engagere de
besøgende børn i en sådan grad, at attraktionernes kapacitet blev fuldt udnyttet,
og de besøgende børn forlod dem med stærkt øget motivation for at lære mere om
de præsenterede fænomener. Det skal nævnes, at man under gennemførelsen af
disse forsøg forhindrede systematisk engagerede børn i at komme på stederne, og
beskæftigede sig specielt med børn, som ikke på forhånd havde nogen særlig
interesse for, eller kendskab til, fænomenerne.
Det første man søgte at belyse var spørgsmålet om berettigelsen af at der var en
særlig afdeling af parken, som var beregnet for børn. Hertil underkastede man
objekterne i børneafdelingen en analyse ud fra tre forskellige synspunkter a)
teknisk indretning, b) tilgængelighed, dvs om børnene kunne undgå at møde dem,
c) om karakteren af børnenes virksomhed ved det pågældende objekt var tilfældig,
eller relevant involvering.
Det viste sig, at de grundlæggende forskelle mellem voksen- og børne- afdelingens
objekter var deres størrelse og antal, idet mange objekter var mindre, og der var
færre af dem, hvilket blev vurderet som irrelevant i forhold til parkens formål.
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Eksistensen af en særlig afdeling for børn blev dog fundet at være velbegrundet,
idet børnene havde besvær med at komme til for voksne besøgende i
voksenafdelingen af parken.
Gennem rundspørge over 3 dage, hvor man var i kontakt med 7896 børn, fandt
man ud af, at 60 % undlod at besøge børnebyen, fordi de ikke vidste, at der fandtes
en afdeling af parken indrettet specielt for børn. Der manglede perifere objekter,
som indikerede eksistensen af børnebyen for de besøgende. Blandt de som kom
i børnebyen var 2/3 drenge, mens 1/3 var piger, endvidere viste det sig, at indenfor
den relevante aldersgruppe 7 - 16 år var omtrent 80 % af bege køn i aldersgruppen
10-14 år. 32 % var førstegangsbesøgende, 33 % havde besøgt parken 2 - 5 gange,
mens 35 % var systematisk tilbagevendende besøgende, som for størstedelens
vedkommende var involverede i systematiske læreaktiviteter i specifikke
afdelinger. Den største polarisering fandtes blandt de 7 årige, hvor over halvdelen
var førstegangsbesøgende, mens fordelingen var omvendt, men mindre ekstrem,
i de ældste grupper.
Ved uddeling af gratis billetter til de forskellige dele (objekter), som senere blev
indsamlet igen ved de besøgte steder, og indsamling af de resterende billetter ved
udgangen fra parken, kunne børnenes bevægelser gennem området registreres
sammen med den tid, de tilbragte i de forskellige afdelinger. Resultaterne heraf
viste, at de fleste børn kun besøgte de mest perifere objekter (mere end 50 % af
besøgene gjaldt bevægelses-, sports- og danse- afdelinger), og at hovedparten kun
tilbragte kort tid på de enkelte udstillingsobjekter. Det var stort set kun
tilbagevendende besøgende, som kom for at besøge de produktive og polyteknisk
intenderede objekter, og kun systematisk tilbagevendende besøgende, som deltog
i de der organiserede aktiviteter.
Parken opfyldte således ikke sit formål, hvilket ifølge analyser af børnenes
bevægelser og deres bevæggrunde viste sig at være forårsaget af objekternes
indbyrdes spatiale organisering, og de enkelte afdelingers indretning, der
besværliggjorde bevægelser mellem og i dem, som var i overensstemmelse med
princippet om den “vertikale” bevægelse fra periferi til dybere indsigts punkter.
Denne erkendelse dannede baggrund for de efterfølgende forsøg på eksperimentel
omstrukturering af situationerne.
Som forberedelse til eksperimenterne blev to situationer (energiteknik og
underholdende teknik) udvalgt og analyseret specielt mhp at afdække en række
faktorer.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

På hvilke måder de besøgende kunne aktiveres i de specifikke afdelinger,
de derværende situationers struktur og de præsenterede tekniske genstande.
Hvilken sammenhæng der var mellem besøgendes umiddelbare interesser,
og deres faglige baggrundsviden.
Hvilke bevæggrunde de besøgende uden specifikke forkundskaber havde,
for at komme til de konkrete situationer.
Hvilket udbytte de besøgende havde af deres besøg på stederne.
Hvilke årsager som bevirkede at en stor del af de besøgende havde meget
lille udbytte af besøget.
Hvilke former for involverende aktivering af de besøgende som kunne føre
til øget udbytte af besøgene.

Spørgsmål 1) blev undersøgt gennem teknisk analyse af udstillingssitationerne,
spørgsmål 2) - 5) gennem spørgsmål og interviews, mens 6) blev underøgt ved
eksperimentel omdannelse af situationerne.
De i trin 1-5) opnåede resultater dannede baggrund for den eksperimentelle
omstrukturering af lokaliteter og aktiviteter i to udvalgte laboratorier (luftfart og
elektromagnetisme), som førte til væsentligt forøgede besøgstal og meget større
oplevelsesmæssigt og vidensmæssigt udbytte for de besøgende.
På baggrund af eksperimenterne blev der udledt nogle generelle principper og
designmetoder for “vertikal organisering” af parkens dele:
1.
Der skal være mulighed for aktiviteter med de udstillede genstande.
2.
Den spatiale organisering af enkelte genstande i situationen skal afledes af
de psykologiske forbindelser mellem genstandene og de relevante
aktiviteter.
3.
De besøgende skal have mulighed for fri udfoldelse af deres motiverede
virksomheder, på måder så disse er organisk (meningsfuldt) forbundne med
de materielle situationselementer, uden at aktiviteterne underlægges nogen
eksplicit organisering.
4.
På denne måde sikres, at virksomhederne udfoldes på fornøjelige og
legende måder, uden at antage karakter af undervisning eller arbejde.
5.
Instruktorers og systematisk tilbagevendende besøgendes virksomheder i
situationerne må ikke stå i vejen for besøgendes spontane aktiviteter, men
skal på tvangfri måde indføjes naturligt i disse.
6.
De enkelte laboratorier skal organiseres indbyrdes på måder som er i
overensstemmelse med det vertikale princip.
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Leontjevs publikationer af empiriske arbejder efter afslutningen af 2. Verdenskrig
behandles ved en senere lejlighed.
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