
Oversætternes forord 

Den foreliggende lærebog til indføring i almen psykologi 
henvender sig til elever på HF og gymnasieniveau, 
studerende ved seminarier, højere læreanstalter og uni
versiteter, samt til andre med interesse for psykologi. 
Men hvorfor oversætte en sovjetisk lærebog til dansk? 
Begrundelsen herfor er, at bogen repræsenterer et mo
derne materialistisk alternativ til en stor del af den 
litteratur, som ellers tilbydes studerende og andre, 
der interesserer sig for disse spørgsmål. 

Bogen adskiller sig fra mange andre psykologiske 
lærebøger såvel i sit indhold som i sin struktur. 
Det særlige ved denne lærebog er først og fremmest 
udgangspunktet ved behandlingen af de psykiske fæ
nomener, nemlig den menneskelige personligheds virke
lige, praktiske liv i samfundet. 

Grundlaget for den moderne dialektisk materialistiske 
psykologi er blandt andet konstateringen af for det 
første, at de psykiske fænomener spiller en virkelig 
rolle i menneskers liv og i verdens udvikling. Det psykiske 
er ikke noget uden for og adskilt fra verden, eller 
nogle rent private fænomener i en lukket indre verden 
af rent subjektive oplevelser. Det psykiske er derimod 
en del af den virkelige objektive verden. De psykiske 
processer og fænomener indgår i den almene sammen
hæng af den materielle verdens fænomener, og er 
altså virkelige virksomme faktorer, som gennem den 
menneskelige virksomhed influerer på verdens gang. 
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For det andet erkendes det, at de psykiske fænomener 
har en forhistorie i arternes biologiske evolution, og 
at deres rod og grundlag findes i de levende menneskers 
virkelige praktiske liv i samfundet. De psykiske fæno
mener og processer opstår, fungerer og udvikler sig 
i levende legemlige menneskers interaktion med hinan
den og med genstandene i omverdenen. Disse aktiviteter 
antager mangfoldige former: arbejde og leg, kreative 
og kunstneriske aktiviteter, musisk udfoldelse, deltagelse 
i samfundsmæssige organisationer, livet i familien, 
blandt venner og i kammeratskabsgrupper osv. osv. 

V ed at tage dette udgangspunkt overvinder den ma
terialistiske psykologi mange af manglerne i den meka
niske psykologi, som har været udbredt i vesten i mange 
årtier. Denne psykologi har først og fremmest vist 
sig i form af forskellige behavioristiske adfærdsteorier, 
der benægter bevidsthedens betydning for reguleringen 
af den ydre adfærd, eller reducerer de psykiske fæno
mener til elementære fysiologiske nerveprocesser. I det 
væsentlige fraskriver en sådan psykologi mennesker 
evnen til at tage vare om deres eget liv og gennein 
bevidste beslutninger og praktisk handling at ændre 
de ydre forhold, hvorunder de lever. De ydre forhold, 
hvis oprindelse ikke bliver forklaret, anses i ad
færdsteorierne for at være givne betingelser, og bestem
mende for menneskers liv, og som noget man derfor 
blot må tilpasse sig. 

Samtidig overvindes på den anden side konsekvenserne 
af de idealistiske teoriers antagelser om eksistensen 
af særlige eviggyldige "åndelige" kræfter og principper. 
Disse skulle angiveligt eksistere uafhængigt af menneske
nes materielle livsomstændigheder og udfoldelsesmu
ligheder, og uanset de materielle livsprocesser være 
afgørende for deres personlige udvikling. Som eksempel 
på sådanne an tageiser kan nævnes psykoanalysens ofte 
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meget fantasifulde forklaringer på disse eller hine reale 
psykiske oplevelser eller problemer (der til tider af
dækkes og skildres med stort talent). Disse forklarin
ger leder mange mennesker ud i forvirring med hensyn 
til de årsager som ligger til grund for problemerne, 
og med hensyn til hvilke handlemuligheder der eksiste
rer. overfor dem. 

Bogens filosofiske udgangspunkt og de grundlæggende 
teoretiske og metodologiske principper er også bestem
mende for dens struktur. 

Bogen består af fem dele. I første del indkredses 
den videnskabelige materialistiske psykologis genstands
område; dens plads blandt de andre videnskaber 
skitseres, samt dens struktur og metoder. Herefter gives 
en kortfattet skildring af det psykiskes naturhistoriske 
og samfundshistoriske udvikling. 

Anden del beskæftiger sig med personligheden i dens 
virksomme og sprogligt formidlede relationer til andre 
mennesker samt forskellige generelle karakteristika ved 
den subjektive oplevelse. Personligheden ses som en 
integreret levende helhed. Herved forstås ikke, at per
sonligheden er summen af individets enkelte egenska
ber og særtræk, men derimod at personligheden er 
en specifik psykologisk dannelse, hvis grundlag er 
individets samlede livsproces inden for de sam
fundsmæssige og sociale relationer. 

I bogens tredje del undersøges personlighedens erken
delsesprocesser, de psykiske funktioner som sansning, 
perception, hukommelse, tænkning og fantasi. Disse pro
cesser behandles som den individuelle personligheds 
funktioner, der udvikles gennem personens liv i sam
fundet, og ikke som det traditionelt sker i den kogni
tivistiske psykologi, hvor de optræder som selvstændigt 
eksisterende og virkende naturgivne logiske mekanismer, 
der kan beskrives udtømmende ved hjælp af analogier 
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og begreber hentet fra computermodeller af simple 
kognitive elementarprocesser. 

Fjerde del af bogen skildrer personlighedens følelses
mæssige og emotionelle processer og tilstande, samt 
viljen og de viljesbestemte aktiviteters struktur. 

Bogens afsluttende femte del behandler individuelle 
særtræk ved personligheden som temperament, karakter 
og evner. 

Som det ses, går bogen frem i en rækkefølge, 
der på det nærmeste er den omvendte af traditionelle 
vestlige psykologilærebøger, idet udgangspunktet ikke 
er de enkelte psykiske funktioner og egenskaber, som 
efterhånden sammenstykkes til en helhed, hvis dele 
af uransagelige årsager "passer sammen", men derimod 
mennesket som en kompleks helhed, der gradvis analy
seres i sine enkelte sider og bestanddele. Denne frem
gangsmåde skulle dog ikke skabe nogen problemer for 
læseren, men derimod være en støtte. Undersøgelsen 
af de abstraherede enkeltdele sker på denne måde 
hele tiden med klar forbindelse til den konkrete psy
kologiske helhed, den levende personlighed, hvis livspro
ces er den bagvedliggende enhedsskabende faktor, som 
lades ude af betragtning i de fleste andre psykolo
giske teorier. 

Hvad der derimod kan skabe visse problemer for 
nogle læsere, er det uomgængelige faktum, at der 
eksisterer mangt og meget, som er forskelligt mellem 
Danmark og Sovjetunionen, således at nogle afsnit af 
bogen måske forekommer fremmedartede for en dansk 
læser. Selv om oversætterne har taget sig den frihed, 
ind imellem at ændre på formuleringer og eksempler 
for at gøre teksten mere relevant i en dansk sam
menhæng, er det dog uundgåeligt, at læseren somme 
steder er nødt til at yde en selvstændig bearbejdelse 
af teksten, hvis dens indhold og anvisninger skal 
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gøres anvendelige under danske forhold. 
Et andet problem, som måske endnu i dag kan 

gøre sig gældende, er det begrebssystem, som fremlægges 
og anvendes i bogen. Dette begrebssystem er udviklet 
i vedvarende diskussioner mellem en række forskellige 
videnskabelfge skoledannelser og teoretiske traditioner, 
hvis historie rækker tilbage til 2o'rne. Det ville være 
synd at sige, at kendskabet til diskussionerne inden 
for den sovjetiske psykologi, dennes historie, de anvendte 
begreber og deres grundlag i den dialektiske og 
historiske materialisme, er særligt stort i Vesten. For 
nogle læsere vil det derfor i ordets bogstavelige betyd
ning være noget rryt, de skal sætte sig ind i, hvilket 
kan kræve noget arbejde under tilegnelsen, og en 
sammenligning af det her fremlagte begrebssystem med 
de begreber, som anvendes i andre psykologiske teorier. 

I de seneste I o- I 5 år er der dog i Danmark 
udgivet en række bøger fra Sovjetunionen og V esteuro
pa, som anvender det samme begrebssystem, og støtter 
sig på stort set det samme teoretiske grundlag. Den 
interesserede læser henvises til denne litteratur for en 
mere uddybende forklaring og nuancerende diskussion 
af de anvendte begreber (se f. eks.: Bærentsen I982; 
Dreier I979; Hyden I984; Jarosjevskij I98o; Leontjev 
I977, I983; Luria I973a, I973b, I975, I977; Mammen 
I983; Rubinstein I976; Seve I978, I979; Valpert I98o; 
Vygotskij I97I- I974, 1982). 
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