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I artiklen Luhmann misforstået i Nordisk Psykologi (2000, 3: 233-241) kommer Søren Kruse 

og Jens Rasmussen med en serie ”korrektioner” til min artikel Psykologisk ”iagttagelse” af 

Luhmann (Hansen, 1999). Efter deres bedømmelse har jeg ikke sat mig ordentlig ind i den 

teori, jeg kritiserer, hvorfor de da heller ikke finder mine konklusioner overbevisende ”..først 

og fremmest fordi JTH´s artikel er fyldt med fejl… [og fordi] …præmisserne for kritikken af 

Luhmann er regelret forkerte eller bygger på en utilgivelig overfladisk behandling af stoffet” 

(K/R, p. 233). Og det er jo godt, i hvert fald for K/R, der synes at holde så meget af 

Luhmann, at de går mere op i at lede efter huller i min Luhmann-læsning end i at diskutere 

problemerne i Luhmanns tænkning. 

 Lad mig straks vedstå, at der er nogle uklarheder i min artikel, som jeg (bl.a. i lyset af 

K/R´s ”korrektioner”) kan se, at jeg nok burde have været mere omhyggelig med at afklare, 

da jeg skrev den. Pointen er imidlertid, at det ikke gør artiklens konklusioner så uholdbare, 

som K/R tilsyneladende gerne så. Som det vil fremgå af mit svar på tiltale er præmisserne for 

min kritik af Luhmann da heller ikke helt så forkerte, som K/R påstår. Til gengæld rammer 

K/R´s ”korrektioner” flere steder ved siden af. Og det er jo godt for min troværdighed og for 

sagen, der så fortsat er åben for diskussion og forsøg på afklaring. 

 

Human agency, kommunikation, tale og tanke? 

Først vil jeg komplementere K/R for deres ”korrektion” af min omtale af de Luhmannske 

irritationer. Som de korrekt anfører (p. 238), så skrev jeg i artiklen, at psykiske systemer kan 

irritere sociale systemer, hvilket ikke synes at være tilfældet. Som omverden for sociale 

systemer irriterer de psykiske systemer ikke. Det er ret beset de sociale systemer, der lader 

sig irritere af de psykiske. Irritation er - som K/R skriver med reference til Luhmann - altid 

selvirritation. Og selvom det så kan forvirre, at Luhmann selv skriver, at omverdenen faktisk 

”…kan irritere systemet” (1992, p. 16), at ”…operationelt adskilte autopoietiske systemer … 

gensidigt kan forudsætte og irritere hinanden” (1995, p. 48), og at ”…die Kommunikation 

laufend in spezifisher Weise irritiert wird” (1992b, p. 126 - mine understregninger), ja så har 
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K/R sikkert ret i, at det ikke er det, han mener. Pointen er nok, at det er det system, der lader 

sig irritere, der (i god overensstemmelse med konstruktivistisk tænkning) er selvirriteret 

aktør. Til gengæld kan selvirriterede aktører så være mange ting hos Luhmann, bl.a. samfund, 

der besynderligt nok er i stand til at formulere teorier: ”En teori om samfundet kan kun 

formuleres i samfundet og af samfundet” (K/R, pp. 233-234 – min understregning). 

 Et af de centrale spørgsmål, som jeg stiller i min artikel, er, hvor human agency bliver af i 

en universel system/omverdens tænkning som Luhmanns, der forsøger at samle alt fra 

samfundssystemer til spædbørn i en abstrakt enhedslære uden hensyntagen til forskellige 

virkelighedsniveauer (for en specificering af sådanne se fx Køppe, 1993). Og det svar, som 

jeg såvidt har været i stand til at opdrive, er, at human agency og det konkrete menneske (dvs. 

sådan nogle som Kruse, Rasmussen og mig) paradoksalt nok synes at blive væk - paradoksalt, 

da dette vel netop ikke burde ske i en radikal individualistisk konstruktivismeteori (Luhmann, 

1995, p. 46). Bl.a. derfor kan man så også påstå, at det er samfundet, der formulerer teori og 

ikke de konkret eksisterende mennesker, der lever i et givet samfund. Og da mennesket ifølge 

Luhmann jo slet ikke befinder sig i samfundet, men derimod i dets omverden (1997, p. 67; 

70; se også 1993, p. 181), ja så skal udsagnet om, at det er samfundet, der formulerer teori, jo 

nok tages alvorligt.  

 Ud fra samme besynderlige logik kan Luhmann (jf. min artikel, p. 101) så også hævde, at 

det alene er kommunikation, der kommunikerer og ikke de mennesker, der meddeler sig til og 

forsøger at forstå hinanden. At kommunikation hos Luhmann (1993, p. 124; 1997, p. 69) 

bestemmes som en enhed af information, meddelelse og forståelse, og derfor omfatter en 

afsender og en modtager, er da en udmærket korrektion af den opfattelse, at selve det at tale 

som sådan uden at tale til nogen skulle være kommunikation. Men det ændrer vel i sagens 

natur ikke det fjerneste ved, at i de kommunikationer, hvor ego og alter er deltagere, da er det 

mennesker, der meddeler sig og forstår (eller misforstår) hinanden og dermed kommunikerer?  

 Det er bl.a. denne pointe, som jeg i omtalte artikel forsøger at skærpe med reference til 

særligt Merleau-Pontys forståelse af forholdet mellem tale og tanke. Det er rigtigt, at jeg i den 

sammenhæng ikke gav tydeligt nok udtryk for, at en forudsætning for, at tale kan blive til 

kommunikation, naturligvis er, at der er et alter, som lytter til (og på sin facon forsøger at 

forstå) informationen i egos meddelelse. At dette er tilfældet, tog jeg ubetænksomt for givet. 

Til gengæld har jeg intet sted hævdet, at det skulle gå an ”…at forstå kommunikation, som om 

den blot var tale” (min understregning), hvilket K/R (p. 239) synes at lægge mig i pennen.  
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 Det centrale i mit budskab var kort sagt, at Luhmann: 

 

(1)  ved at forstå tale som en komponent i kommunikation (nemlig dens meddelelse) og tanke som  

  bevidsthedens operationsmåde,  

(2)  ved at definere sociale systemer ved kommunikation og psykiske systemer ved bevidsthed, og:  

(3)  ved samtidig at etablere en kompromisløs afgrænsning mellem sociale og psykiske systemer, 

 

vel ret beset også må tages til indtægt for at etablere en operativ adskillelse mellem tale og 

tanke. Men det gør han netop ikke, hævder K/R. Det, som Luhmann adskiller, er ikke tale og 

tanke, men kommunikation og tanke (ibid.); fx med følgende ordlyd: ”En tanke kan aldrig 

være kommunikation, men kommunikation kan heller aldrig være tanke” (Luhmann, 1997, p. 

75). Hvortil jeg naturligvis kun kan indvende, at da tale jo er komponent i (mundtlig) 

kommunikation, og tanke er adskilt fra kommunikation, så må denne adskillelse vel også 

indbefatte, at tanke er adskilt fra tale. Ellers giver tingene ikke mening, og så kan man jo sige 

hvad som helst
1
.  

 At jeg så er uenig i, at sådanne adskillelser forekommer på den måde, som Luhmann tror, 

og med reference til bl.a. Merleau-Ponty, virksomhedsteori, antropologisk og evolutionær 

psykologi samt almindelig menneskelig erfaring hævder, at menneskets tænkning er 

komponent i dets praktiske kommunikative liv, efterlader naturligvis spørgsmål til videre 

udforskning, bl.a. mht. hvor det punkt går, hvor tanke og tale afslører hinanden (K/R, p. 239). 

Men dette er netop et problem, man må søge at løse, i stedet for at finde på en forklaring (om 

totaladskillelse af psyke og socialitet, tanke og kommunikation), der eliminerer problemet. 

Det er ret beset denne form for forklaring, jeg kalder for en Luhmannsk tanke- og talefejl, 

hvilket K/R (p. 239) finder meningsløst. Hvilket det naturligvis ikke er, blot fordi K/R kunne 

tænke sig det. Karakteristisk er der da også andre Luhmann-forskere, der (uden nødvendigvis 

at være enig i mine øvrige betragtninger) finder Luhmanns systemafgrænsning problematisk:  

 

”Men fordi biologiske, psykiske og sociale systemer er lukkede og udvendige for hinanden, er der en række 

erfaringer, som Luhmann har svært ved at finde ord for. F.eks. den dybe fornemmelse af krop, som indgår i vor 

oplevelse af os selv. Godt nok hedder det at kunstnerens geni er hans krop. Men er den biologiske krop en anden 

                                                           
1
 Således kan det da også undre, at K/R pludselig kan være af den opfattelse, at ”…sociale systemer opererer 

ved kommunikation, og de reproducerer sig på grundlag af henholdsvis tanker mv. og kommunikation” (p. 238 - 

min understregning). Ifølge Luhmann er selvreferentielt lukkede systemer jo netop begrænsede til deres egen 

form for autopoietisk reproduktion, hvorfor han da også hævder, at ”…Et socialt system kan ikke tænke, og et 

psykisk system kan ikke kommunikere” (Luhmann, 1992a, p. 257 - min understregning).  
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end den oplevede krop, og hvordan kan vi omkring den oplevede krop skelne kroppen og vor oplevelse af den? 

Tilsvarende er det svært at lade bevidsthed og kommunikation være helt fremmede for hinanden, eller at lade et 

socialt system bestå af kommunikation og intet andet” (Thyssen, 1997, p. 27).  

 

Gøreevne, det subjektede, intersubjektivitet, livsverden? 

Selvom K/R forholder sig flittigt til min indvending mod Luhmanns systemteoretiske opgør 

med subjekttænkningen, ønsker de ikke at ”…gå yderligere ind på spørgsmålet om forskellen 

mellem tænkeevne og gøreevne som primat for det `egentligt subjektede´” (p. 237). Hvilket er 

ærgerligt, da det ret beset er denne forskel, der gør forskel på forståelsen af både subjektivitet 

og intersubjektivitet, og dermed også er denne forskel, der gør en forskel på, hvad man får ud 

af at forholde sig til Luhmanns opgør med subjekttænkningen. 

 Som jeg har klargjort i artiklen (del II), så er det subjektbegreb, som Luhmann arbejder på 

at gøre sig fri af, et subjektbegreb, der hviler på tankens primat. Og et sådant subjektbegreb er 

der al mulig grund til at være kritisk overfor, hvilket netop også fremgår af artiklen Subjektets 

nykker og spørgsmålet om mennesket - som jeg må tilstå overfor K/R (p. 235), at jeg nu 

faktisk har læst. Jeg kan derfor også med god samvittighed meddele K/R, at jeg er helt enig 

med Luhmann (1995, p. 43) i, at det ikke lader sig gøre at konstruere en intersubjektivitet fra 

et subjekt - hvis dette subjekt vel at mærke er baseret på tankens primat. På dette fundament 

bliver intersubjektivitetens problem uløseligt (1993, p. 124), og ”…subjektets semantik lider 

skibbrud på […] den manglende evne til at indrømme et andet subjekt, på subjekternes 

pluralitet, på spørgsmålet om intersubjektivitet” (1995, p. 38)
2
.  

 Med udgangspunkt i praksis eller gøreevne som grundlag for forståelsen af individuel 

subjektivitet går tingene imidlertid præcis den anden vej rundt, idet det subjektede er at være 

ude ved andet og andre - i praktisk virksomhed og forbundethed først og fremmest - og derfra 

medkonstruere sin individuelle subjektivitet, som i og med praksisprimatet ikke kan blive til 

hvad som helst, da subjektiviteten netop både muliggøres og begrænses af de faktuelle livs- 

og betydningssammenhænge, man som individ indgår i og er en del af.  

                                                           
2
 Det er her ret væsentlig at bemærke, at det Luhmann-citat (1984/2000, p. 202/187; svarende til 1993, p. 124) 

som K/R (p. 238) bruger til at fortælle mig, at kommunikation ikke kan forstås som tale, netop er taget ud af en 

sammenhæng, hvor Luhmann lægger afstand til den transcendentalfænomenologiske Husserl. Det er altså med 

henvisning til Husserl, at Luhmann siger, at kommunikation forstået som handling og tale vil føre os tilbage til 

en uafhængig bevidstheds liv-i-sig-selv. Jeg er helt enig i denne konklusion, da Husserls subjektbegreb bygger 

på tænkeevnens (det kontemplative transcendentale egos) primat. Pointen er imidlertid, at jeg tænker og taler ud 

fra Merleau-Ponty, hvor gøreevne har primat og konklusionen derfor er en anden. Dette uddybes i det følgende. 
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 Med Merleau-Ponty - og enhver praksisforankret psykologi iøvrigt (se Katzenelson, 1996) 

- hvor gøreevne fremfor tænkeevne har primat, bliver det netop muligt at forstå, hvorledes 

intersubjektiviteten indskrives i den enkeltes bevidsthed, hvorved forholdet mellem alter og 

ego bliver et andet end hos Luhmanns diskussionspartner Husserl, hvor erfaringen af alter 

beror på en analogiserende apperception, hvilket jeg er helt enig med Luhmann (1995, p. 38) 

i, er et problematisk synspunkt
3
. For Merleau-Ponty, derimod, er der en intern relation 

mellem ego og alter, en interkropslighed (1969, p. 263), der muliggør egos direkte perception 

af intentionaliteten i alters kropsligte handling og adfærd: ”There is nothing here resembling 

`reasoning by analogy´” (1962, p. 352). Muligheden for at opleve den anden som alter er kort 

sagt indbygget i egos præ-refleksive erfaring og umiddelbare direkte perceptuelle aflæsning 

af intentionaliteten i dennes kropslige adfærd og handling
4
. Pointen er, at man dermed undgår 

at strande på en solipsistisk bevidsthed, hvorfor det begreb om livsverden, man finder her, 

ikke skal tjene til at bygge bro mellem isolerede bevidstheder. Menneskets livsverden er både 

individuel og almen: ”…the structures of the For Another must, therefore, already be the 

dimensions of the For Oneself” (Merleau-Ponty, 1962, p. 448). Netop derfor er dét, som ego 

og alter i hver deres livsverden er fortrolige med, heller ikke helt så forskellig fra hinanden, 

som Rasmussen (1996, p.144) af gode grunde må tro, når han teoretiserer over socialisering 

og læring på skuldrene af Luhmanns afgrænsning af psyke og socialitet
5
.  

                                                           
3
 Ret beset taler Luhmann (1995, p. 38) om Husserls analogislutning uagtet at Husserl i den bog, som Luhmann 

henviser til (og derfor - med en K/R-formulering (p. 234) - må formodes at have kendskab til) ekspliciterer, 

hvorfor der ikke er tale om en analogislutning, men om (hvad han kalder) en lighedsskabende apperception, der 

hverken er en slutning eller en tænkeakt. ”Der skulle altså være tale om en vis lighedsskabende apperception, 

men ingenlunde om en analogislutning. En apperception er ikke nogen slutning, ingen tænkeakt” (Husserl, 

1999, p. 145). Hvorledes dette kan tages til efterretning i Luhmanns teori, hvor det psykiske netop defineres som 

tænkning virker uklart. Uanset udfaldet er jeg dog stadig enig i, at Husserls forståelse af fremmederfaringen som 

en art selvudlægning (ibid., pp. 192-193) er problematisk.  
4
 Eventuelle analogislutninger bliver først nødvendig, når der sker brud i den umiddelbare forståelse, hvilket er 

en væsentlig grund til, at forældre og spædbørn umiddelbart og uden problemer kan indgå i de affektivt afstemte 

meningsudvekslinger med hinanden, som den empiriske udviklingspsykologi kan dokumentere er faktuelt 

afgørende for, at spædbørn i det hele taget kan overleve og vokse sig store og evt. lave teorier om samfund (se 

fx Stern, 1991). Dette kan man ikke se bort fra i en teori om mennesker. Heller ikke selv om det er så 

selvfølgeligt, at man i det daglige eller på sit akademiske kontor knap nok bemærker det. Og heller ikke selvom 

Luhmann (1993, p. 190) mener, at evner som indføling, empati og sympati hører hjemme i ældre teorier. 
5
 Særligt tydeligt bliver dette i Det synlige og det usynlige, hvor Merleau-Ponty udvikler begrebet om ”kødet” 

(”chair”) for vores forbundethed til andet og andre: ”Der er her intet alter ego-problem, fordi det ikke er mig, 

der ser, ikke ham, der ser, man en anonym synlighed bebor os begge, et syn i almindelighed, i kraft af denne 

essentielle egenskab ved kødet, at det er hér og nu, men udsender sine stråler overalt og for altid, er individ, 

men også dimension og universalitet” (1969, p. 265) Det psykiske sidder i ”kødet” så at sige, og det samme gør 

individets livsverden, der nok er forskellig fra andre menneskers, men ikke totalt anderledes, al den stund 

mennesket i sin ”kødelige” individualitet er ”kødelig” fællesmenneskelig (og dermed hverken er en abekat, en 

institutionel organisation eller et samfundssystem af den ene eller anden art). Dette synspunkt står i skærende 

kontrast til Rasmussens Luhmann-parafrasering af, at: ”Min livsverden er ikke din livsverden, fordi det, jeg er 

fortrolig med, er helt forskelligt fra det, du er fortrolig med”(1996, p. 144 – min understregning). Skulle man 
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 Det er på dette grundlag – i et psykologisk perspektiv og med interesse for at forstå (frem 

for at eliminere) centrale psykologisk-eksistentielle forhold i menneskets eksistens – at jeg er 

kritisk overfor Luhmanns manglende behov for et subjektbegreb
6
. Men det bliver naturligvis 

først tydeligt, hvis man går yderligere ind på forskellen mellem tænke- og gøreevne som 

grundlag for forståelsen af subjektivitet og intersubjektivitet. Og det gør hverken Luhmann 

(mig bekendt) eller K/R (som de selv siger), hvorfor en læsning af Subjektets nykker… i den 

sammenhæng måske heller ikke vil overbevise så mange andre end K/R om min konklusions 

uholdbarhed (K/R, p. 235)
7
.  

 Et sted, hvor det i øvrigt ville være særlig relevant at få gennemreflekteret og diskuteret 

forskellen mellem tænke og gøreevne som grundlag for det subjektede, er i tilknytning til 

Luhmanns overvejelser over, hvorvidt bevidsthedens operationsmåde skal forstås som 

intentionalitet. K/R´s kommentar (p. 238) til mine betragtninger over dette viser desværre, at 

de primært går op i, om det nu også er rigtigt, når jeg skriver, at Luhmann skulle have ytret 

betænkelighed ved tesen om, at bevidsthed alene består af tanke og forestillingsvirksomhed, 

fremfor at gå op i det væsentlige, som jo ret beset er, at Luhmann i den aktuelle sammenhæng 

taler om evt. at betegne (og dermed forstå) bevidsthedens operationsmåde som intentionalitet 

fremfor tænken. Ifølge K/R er Luhmann ikke betænkelig ved sin egen opfattelse, men blot i 

tvivl om, hvad han skal benævne bevidsthedens enhed. Lad mig sige to ting her. For det 

første: Når jeg skriver, at Luhmann selv har ytret betænkelighed ved sin tese om, at 

bevidsthed alene skulle bestå af tanke og forestilling, så er det ikke noget, jeg selv har fundet 

på. Udsagnet er skrevet med tæt reference til de tyske Luhmann-kendere Kneer & Nassehi, 

der skriver, at Luhmann (uanset hvad K/R så mener) har ”…ytret betydelig betænkelighed 

ved […] tesen om, at tanker og forestillinger udgør bevidsthedens elementer” (1997, note 12, 

p. 64 – min understregning).  

 For det andet: Det, som jeg så påpeger i min artikel, som er det væsentlige, og som det 

måske kunne være frugtbart at diskutere med et par Luhmann-kendere af K/R´s kaliber, er, at 

                                                                                                                                                                                     

som K/R (p. 239) mene, at Merleau-Pontys overvejelser følger ”tynde, uklare formler”, så kan jeg måske gøre 

opmærksom på, at forskningen i ”somatiske markører” indenfor nyere hard core neuroscience i flere henseender 

synes at bekræfte disse formler (Damasio, 1994; 2000). 
6
 Min kritik vedrører ikke Luhmanns opgør med klassisk subjekttænkning som grundlag for en samfundslære, 

hvilket jo ret beset er det, der optager ham i Subjektets nykker. Det er ikke de sociologiske, men de psykologiske 

konsekvenser af Luhmanns tænkning jeg forholder mig til.  
7
 I øvrigt er det en underlig løs argumentationsform K/R her anvender i deres anklage. En læsning af Subjektets 

nykker, skriver de ”…giver ikke blot anledning til kritisk eftertanke, den viser, at JTH´s konklusion er uholdbar” 

(p. 236), vel at mærke uden at præcisere, hvad det er ved min konklusion, der er uholdbar, samt hvor i den tekst, 

de henviser til, de finder argumentet mod min konklusion. 
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hvis Luhmann vælger at benævne og dermed forstå (!) bevidsthedens (det psykiske systems) 

operationsmåde som intentionalitet, så må det velsagtens have ret så alvorlige konsekvenser 

for hans definition af det psykiske, hvordan han vælger at forstå intentionalitet. Det er nemlig 

ingenlunde lige-gyldigt om Luhmann (lig Husserl) forstår intentionalitet som grundstruktur i 

menneskets bevidsthedsliv, eller om han (som Merleau-Ponty) forstår intentionalitet som 

grundstruktur i menneskets handleliv? Gør Luhmann det sidste, bliver han nemlig tillige nødt 

til at forstå det psykiske som et aspekt ved menneskets praktisk-kropslige væren-i-verden - 

nemlig som den kvalitet af rettethed mod/af omgivelserne, der er impliceret i menneskets 

handleliv (Bertelsen, 2000) - hvilket i realiteten vil dementere hans definition af det psykiske 

som et fra menneskets socialitet afgrænset system
8
. 

 At diskutere dette problem er vel langt mere væsentlig for at afgøre substansen i og 

holdbarheden (eller manglen på samme) af Luhmanns ”stort anlagte” teori end spørgsmålet 

om, hvorvidt det er rigtigt at sige, at Luhmann har været betænkelig eller ej? K/R er enten 

blinde for eller ønsker af anden årsag ikke at diskutere dette problem, hvilket er ærgerligt
9
. 

 

                                                                                                                                                                                     

 
8
 At det psykiske ikke er principielt afgrænset fra menneskets socialitet, men er et aspekt ved dets sociale og 

praktisk-kropslige væren-i-verden, betyder ikke, at det psykiske så er det samme som det sociale, og at man 

derfor løber ind i identitetslogiske problemer, som K/R (p. 237) tror. Ej heller implicerer dialektisk udviklings-

tænkning nødvendigvis dualisme, hvilket K/R åbenbart også tror (ibid.). ”Dualismer er en tankens uting, men 

dobbeltheder består” (Katzenelson, 1989, p. 118), fx som psyke og socialitet, der kun lader sig begribe i deres 

ikke-dualistiske dobbelthed, hvis gøreevnen lægges til grund for det subjektede. ”Uden disse dobbeltheder eller 

adskilt forenede modsætningers enhed og kamp gives der i øvrigt ingen udvikling, deri har den dialektiske 

tænkning ret” (ibid., p.149); om man kan lide det eller ej. 
9
 Pudsigt nok er K/R´s oversættelse af Luhmann (p. 238) upræcis, hvilket vel ikke er så godt, når de nu gør så 

meget ud af at lede efter huller i min læsning af, hvad Luhmann selv siger. I det følgende tekststykke fra den 

artikel af Luhmann, som K/R oversætter fra og henviser til (og som her gengives på originalsprog men efter en 

anden kilde), har jeg understreget de centrale dele, der skal lægges mærke til.  

- Luhmann skriver: ”Sicher geht es um ein Prozessieren von Aufmerksamkeit, aber welches Wort sollte man 

wählen, um dies zu bezeichnen?” (1992b, p.123).  

- Hvilket K/R synes skal oversættes med: ”Uden tvivl drejer det sig om en processeren af opmærksomhed, 

men hvilket ord skulle man vælge til at beskrive det? (p. 238). 

- I Niels Mortensens danske oversættelse af Kneer & Nassehi lyder det om samme sætning: ”Det drejer sig 

givetvis om en processeren af opmærksomhed, men hvilket ord skal man vælge for at betegne den?” (1997, 

nt. 12, p. 64).  

Med Mortensen får vi altså for det første en mere forsigtig tilgang til, hvad det drejer sig om (med anvendelse af 

det i den aktuelle sammenhæng mere korrekte ord ”givetvis” fremfor ”uden tvivl” til oversættelse af Luhmanns 

”Sicher”). For det andet får vi en mere præcis oversættelse af Luhmanns ”bezeichnen” med ordet ”betegne” 

fremfor K/R´s mindre forpligtende men også mindre korrekte udtryk ”beskrive”. Er der mon nogen tilstræbt 

retorisk pointe med disse betoninger/drejninger i K/R´s oversættelse? 
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Perception og erkendelse? 

Et væsentligt problem i Luhmanns tænkning, som jeg måske ikke har gjort nok ud af i 

artiklen, men som ligger til grund for hans totalkonstruktivistiske konklusioner, og som nok i 

virkeligheden er noget af det, der får mig til at opponere så ivrigt mod ham, er, at han tror, at 

”…omverdenen ikke indeholder skel, men simpelthen er, som den er” (1998, p. 168).  

 At omverdenen er, som den er, og at forskelle først eksisterer som betegnede forskelle i og 

med, at de er sat af et system, er en rimelig påstand. Det samme er naturligvis indsigten i, at 

selve det at sætte eller betegne forskelle er en erkendelsesakt. Der, hvor Luhmanns og mine 

veje skilles, er hvor han hævder, at omverdenen ikke indeholder skel og derfor konkluderer, 

at erkendelsen som en enestående, skelbaseret konstruktion intet kender til ”…uden for sig 

selv, som svarer til den selv” (1998, p. 177). Og lad mig for god ordens skyld understrege: 

Problemet er ikke, at erkendelsen forstås som en skelbaseret konstruktion. Det er rimeligt 

nok. Problemet er, at erkendelsen ifølge Luhmann foregår i en omverden uden skel, og at hvis 

der - som Luhmann siger - alligevel findes skel, så er erkendelsen under alle omstændigheder 

”…henvist til ikke at benytte disse skel, fordi det kun igennem dette afkald kan opnå en 

operativ lukning” (ibid. – min understregning markerer Luhmanns kursivering).  

 To ting må siges her. For det første må det fastslås, at der findes skel i omverdenen – og 

bemærk, at Luhmann ikke afviser denne mulighed (ibid., se også nedenfor). For det andet må 

det indskærpes, at operativ lukning, som Luhmann forstår som erkendelsesbetingelse, kun er 

den ene side af sagen. Den anden side er den ontologiske åbenhed (den direkte perception), 

som Luhmann ikke synes at tage højde for, men som ikke desto mindre er en afgørende 

betingelse for, at operative lukninger finder sted på meningsfuld vis. At erkendelsen har 

modsvarigheder i omverdenen, betyder ikke - som Luhmann (1998, p. 182) tror - at systemet 

opløser sig i sin omverden og dermed umuliggør erkenden. I hvert fald ikke hvis vi taler om 

levende ”systemer”, som fx mennesker. I så fald er modsvarighederne nemlig udtryk for, at 

systemet er i kontakt med og åben for at percipere reelle forhold i dets omverden, som så igen 

er forudsætning for, at systemet overhovedet kan erkende noget som helst. Det er forholdet 

mellem den (ontologisk åbne) direkte perception og den operative lukkethed, der muliggør 

erkendelse. Og det er vel forståelsen af dette forhold, der er den erkendelsesteoretiske 

udfordring par excellence? At eliminere den ene side af dette forhold løser ikke problemet. 

 Påstanden om, at der findes skel i omverdenen er naturligvis hverken her eller i min artikel 

én jeg til lejligheden blot henter ud af den blå luft. Påstanden er særdeles veldokumeteret i J. 
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J. Gibsons (1979) undersøgelser af den visuelle perception. Gibsons altafgørende fortjeneste 

er netop hans empiriske påvisning af, at der i omverdenen foreligger skel i form af højere 

ordens variable (invarianser), som bl.a. (men ikke udelukkende) forekommer ved struktureret 

lys (ambient light) i den optiske matrix, der til enhver tid omgiver et perciperende (eller 

”iagttagende”) væsen. Modsat radiant light, der udspringer fra en lyskilde (fx en lampe) og 

forårsager belysning, så er ambient light det lys, der, som følge af belysningen, er i rummet, 

hvor det omgiver den perciperende. Gibson forklarer forskellen mellem radiant og ambient 

light således: 

 

”Radiant light causes illumination; ambient light is the result of illumination. Radiant light diverges from an 

energy source; ambient light converges to a point of observation. […] Radiant light from a point source is not 

different in different directions; ambient light at a point is different in different directions. Radiant light has no 

structure; ambient light has structure. Radiant light is propagated; ambient light is not, it is simply there. 

Radiant light comes from atoms and returns to atoms; ambient light depends upon an environment of surfaces. 

Radiant light is energy; ambient light can be information” (Gibson, 1979, p. 51 – mine kursiveringer).  

 

Ambient light has structure, og ambient light can be information, skriver Gibson. Information 

om hvad, kunne man spørge? Om omverdenens faktuelle forhold, er naturligvis svaret: ”The 

world is specified in the structure of the light that reaches us” (p. 63). Det strukturerede lys i 

den optiske matrix specificerer de faktuelle forhold i denne, hvorfor omverdenen – modsat 

Luhmanns opfattelse – rent faktisk indeholder information om forskelle i denne. Hvilket 

naturligvis ikke betyder, at omverdenens information overføres til det perciperende individ i 

gammeldags perceptions- eller informationsteoretisk forstand. På dette punkt er Gibson helt 

enig med Luhmann. Der sker ingen traditionel forstået overførsel af information: 

 

”The information for perception is not transmitted, does not consist of signals, and does not entail a sender and a 

receiver […]. The world is specified in the structure of the light that reaches us, but it is entirely up to us to 

perceive it” (p. 63) […] ”Information, in this terminology, is not transmitted but is simply available” (p. 307). 

 

Men Gibson (og nyere videnskabelige perceptionsforskere samt Merleau-Ponty i øvrigt) er 

bestemt ikke enig med Luhmann i, at mennesker ikke har adgang til denne information. Det 

er lige netop det, de har, hvilket de har, fordi det perceptuelle system er evolutionært udviklet 

til at grave informationen i omverdenen ud af denne (pick up of information): 
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”So when I assert that perception of the environment is direct, I mean that it is not mediated by retinal pictures, 

neural pictures, or mental pictures. Direct perception is the activity of getting information from the ambient 

array of light. I call this a process of information pickup that involves the explorative activity of looking around, 

getting around, and looking at things” (Gibson, 1979, p. 147). 

 

Det korte af det lange er, at der findes information (i form af forskelle) i omverdenen, og at 

det er derfor, det overhovedet er muligt at erkende. Og når vi overhovedet kan kommunikere 

information til hinanden om det, der er i verden (fx i de undervisningssammenhænge som 

optager K/R), så er det præcist fordi, vi kan percipere den verden, vi kommunikerer om: 

 

”For we cannot explain perceptions in terms of communication; it is quite the other way around. We cannot 

convey information about the world to others unless we have perceived the world. And the available information 

for our perception is radically different from the information we convey” (Gibson, 1979, p. 63). 

 

Den information, som vi så kommunikerer om, er anderledes end den information, vi 

perciperer visuelt, skriver Gibson. Men begge dele er information (givet ved forskelle) og 

mulighedsbetingelse for erkendelsen.  

 Interessant nok, så er Luhmann (1998) selv på færden af denne perceptionspsykologiske 

kendsgerning, når han relaterer sig til Fritz Heiders postulat om differensen mellem relativt 

løs og relativt fast kobling, som betingelse for perception. Som eksempler nævnes differensen 

mellem luft (som medie) på den ene side og støj (som form) på den anden samt differensen 

mellem lys (som medie) på den ene side og synlige objekter (som form) på den anden. 

Parallelt til Gibson, der fastslår, at ”In the case of unstructured ambient light, an environment 

is not specified and no information about an environment is available” (Gibson, 1979, p. 52), 

er perception betinget af differenser ”…for i det omfang, luften selv laver støj og lyset selv 

bliver synligt, ville distinkte perceptioner blive umulige” (Luhmann, 1998, p. 175): 

 

”Det afgørende er den startantagelse, at der findes en fysisk (eller på anden måde) anlagt differens mellem løst 

og fast kobling, uden hvilket det ville være henvist til koincidenser ved sine egne grænser uden rum/tidsdistance 

til omverdenen” (Luhmann, 1998, p. 176).  

 

Selvom Luhmann på den baggrund fornuftigt konkluderer, at: ”Erkendelse er altså ikke mulig 

i en `vilkårlig´ omverden, men kun i en dertil egnet” (p. 176), der ikke er ”totalt entropisk” 

(p.177), men indeholder skel, så konstaterer han alligevel i god overensstemmelse med sin 
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logik om systeminterne operationer, at dette ikke berettiger os til, ”at slutte i en retning af 

erkendelsens `tilpasning´ til realiteten” (ibid.). Det skulle han ikke have gjort. For det er lige 

netop det, den menneskelige erkendelse gør in the real world, når den anvendes til afdække 

og opdage stadig flere af dennes reelle (både naturgivne og menneskeskabte) sammenhænge 

(Bang, i tryk). Luhmanns konklusion synes på dette punkt at være betinget af, at han ikke har 

blik for den direkte perception, og at det er the direct pick up af den information, der er givet 

ved skellene i omverdenen, der er erkendelsens basislinie. Er én af grundene til, at K/R finder 

præmisserne for min kritik af Luhmann forkerte mon, at heller ikke de har dette blik
10

? 

 

Omverdenskontakt? 

En ting, som ærgrer mig, er, at K/R tager mig til indtægt for at forveksle ”…Luhmanns 

afvisning af en ontologisk omverden (en iagttager uafhængig omverden) med en afvisning af 

omverden i det hele taget”. (p. 237). Faktisk er det ikke det, jeg gør, hvilket jeg da også for 

god ordens skyld gør opmærksom på i artiklen:  

 

”Bemærk venligst, at når Luhmann i anden sammenhæng (se fx Kneer & Nassehi, 1997, nt. 33, p. 102) er blevet 

kritiseret for at fornægte eksistensen af den ydre verden, så er det ikke dette, som mine indvendinger retter sig 

mod” (Hansen, 1999, p. 117).  

 

Det, som jeg i virkeligheden er kritisk overfor, er, at når Luhmann skriver, at: 

  

“…erkendelse er mulig, ikke til trods for, men i kraft af, at systemet ikke er i stand til at optage kontakt med 

omverdenen. Netop derfor er systemet i forhold til omverdenen henvist til den rene erkendelses form” […] 

“Omverdenen kan intet bidrage hertil” ((Luhmann, 1992, p. 16; p. 14 - mine kursiveringer), 

 

så fornægter han realitetskontaktens betydning i/for vore erkendelseskonstruktioner. Og det 

er præcis det, der er problemet. Problemet er ikke, at Luhmann taler om, at erkendelse er 

konstruktion, hvilket det naturligvis er. Problemet er, at han fornægter realitetskontakten som 

                                                           
10

 Ikke al den indsigt og forståelse, ego har og kan have i og af alters oplevelsesverden, skyldes kommunikation 

(information, meddelelse, forståelse). Noget af forståelsen kommer i stand ved perception – fx ved at ego kan se, 

hvordan alter har det (fx er ked af det), uden at alter har valgt at græde for at meddele sig, men blot græder for at 

græde, måske endda uden at vide, at han/hun bliver ”iagttaget”. Naturligvis afklarer man ikke spørgsmålet om, 

hvor megen indsigt i alters tilstand eller tænkning, ego kan opnå gennem perception ved at fastsætte et abstrakt 

punkt for perceptionens grænse eller hævde, at forståelsen for (som ikke nødvendigvis blot er en tilskrivning af) 

alters tilstand og tænkning først er tilgængelig ved kommunikation. (jf. K/R´s spørgsmål, p. 240).  
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grundlag for vore erkendelseskonstruktioner og dermed strander i en totalkonstruktivisme, 

hvor der ikke er plads til at forstå, at erkendelse også er opdagelse (Bang, i tryk). 

 Hvordan Luhmanns påstand om, at systemet ikke er i stand til at optage kontakt med 

omverdenen så pludselig i K/R´s tolkning bliver til et bud på en ”…forklaring på denne 

`kontakt´ og dens betydning” (p. 237) forstår jeg ganske enkelt ikke. Vil man gøre sig til loyal 

fortaler for Luhmanns tænkning, så må man vel holde sig til det, manden selv skriver. Nu kan 

det selvfølgelig være, at K/R her tænker på den passage, som Rasmussen har citeret Luhmann 

for i anden sammenhæng, nemlig at:  

 

”Der kan ikke være tvivl om, at den ydre verden eksisterer, eller om at sand kontakt med den er mulig som en 

nødvendig betingelse for realiteten i systemets egne operationer” (Luhmann, i Rasmussen, 1996, p. 129). 

 

Og er det tilfældet, hvad skal vi så tro på: at sand kontakt er mulig eller ej? Skal også dette 

spørgsmål forklares i en paradokslogik, eller må ikke selv en hard-core konstruktivist træffe 

et valg her? Og hvis det sidste er tilfældet, vil det så ikke være mest oplagt at tage Luhmann 

til efterretning på hans forestilling om ikke-kontakt, der jo er et ret så konsistent udtryk for 

såvel hans bestemmelse af det psykiske som systemintern tanke- og forestillingsvirksomhed 

som antagelsen om operativ lukning: 

 

”Også for systemer, der bearbejder informationer og producerer viden, det vil sige erkender, gælder betingelsen 

om den operative lukning. Heller ikke disse systemer kan bruge deres egne operationer til at komme i kontakt 

med omverdenen med. Også disse systemer må selv producere det, der er information for dem. […] Omverdenen 

har ingen del i alt dette” (Luhmann, 1992, p. 16 – min kursivering). 

 

Skal man sige, at Luhmann forsøger at forklare noget vedrørende erkendelsen, så er det vel 

netop ikke-kontakten, han forklarer, nemlig ”…frakoblingen af noget erkendende system som 

betingelse for erkendelse” (1998, p. 165)
11

. Og på dette punkt er problemet lige netop (og 

hverken mere eller mindre), at Luhmann i sin optagethed af frakoblingens mysterium og 

logik synes at underkende realitetskontaktens betydning og dermed kommer til at hænge fast 

i en forældet perceptionslære (selvom han er lige ved at tage skridtet den rigtige vej med 

Heider). Selv for Luhmann (og K/R) er det vel ikke nok blot at sige at realiteten findes og at 

                                                           
11

 Se også Luhmann (1997, p. 59), hvor det hedder, at: ”Erkendelse er altså kun mulig, når og fordi systemet 

beskytter sine operationer mod indvirkninger fra omverdenen”. 
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kontakt er mulig, hvis ikke konsekvensen af disse forhold tages til efterretning i den 

perceptions- og erkendelseslære, de arbejder på at udvikle?
12

  

 

Strukturel kobling og forholdet mellem medie og form? 

En mindre ting (hvormed ikke menes mindre betydningsfuld men blot, at jeg ikke vil bruge så 

meget plads på at behandle den): K/R skriver, at jeg ikke har forstået tankegangen i strukturel 

kobling, og at det forhold, at sprog tjener den strukturelle kobling mellem bevidsthed og 

kommunikation ved at holde det psykiske og det sociale adskilt, ikke betyder: ”…som JTH 

skriver, at den strukturelle kobling foregår via hierarkidannelser, hvor det sprog, som 

indenfor ét system fungerer som form, indenfor et andet fungerer som medie, som så igen kan 

optage højere formdannelser” (p. 239-240). Forskellen mellem form og medie er - som de 

siger (p. 240) - altid relativ og ikke hierarkisk. Der er ikke noget, som er medie som sådan. 

 Måske har K/R ret i, at jeg ikke forstår, hvad strukturel kobling er. Og det er jo så ikke så 

godt. Naturligvis kan jeg godt læse, at Luhmann (1997) skriver, at den strukturelle koblings 

”…opgave er at beskrive, hvordan operativt lukkede autopoietiske systemer kan eksistere i en 

omverden, som på den ene side er forudsætningen for systemets autopoiesis, men som på den 

anden side ikke griber ind i denne autopoiesis” (p. 74). Men måske forstår jeg ikke, hvad det 

betyder, eller om noget sådant overhovedet kan lade sig gøre i virkeligheden. Hvad angår det 

sidste, så er jeg så heldigvis ikke alene her: 

 

”Luhmann forsøger at gøre rede for, hvordan autopoietiske systemer er lukkede og alligevel flettet ind i 

hinanden. Det er ingen nem opgave, og det vil være synd at sige, at Luhmann løser den – hvilket ikke kan lastes 

ham i modsætning til andre. Med besværlige ord som ”interpenetration” eller ”strukturel kobling” forsøger han 

at redegøre for, hvordan et system kan stille sin kompleksitet til rådighed for et andet system uden at det andet 

system har adgang til andet end sig selv” (Thyssen, 1997, p. 26 – min kursivering). 

 

I forhold til K/R´s ”korrektion” er der imidlertid én ting, som undrer mig, nemlig, at hvis 

forskellen mellem form og medie altid er blot relativ, som K/R så sikkert hævder, hvorfor 

skriver Luhmann så selv, at:  

 

”…adskillelsen medie/form kan anvendes på forskellig måde, ja kan danne hierarkier i den forstand, at det, som 

i en adskillelse fungerer som form i en anden fungerer som medie og kan optage højere formdannelser” 

(Luhmann, 1994, p. 167 – min kursivering).  

                                                           
12

 Supplerende behandling af erkendelsens perceptuelle betingelser findes i min artikel (pp. 115-125). 
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Måske K/R mener, at forskellen mellem form og medie altid er relativ og ikke hierarkisk, 

men er Luhmann ikke af en anden opfattelse her? Og selvom jeg ikke har læst alt, hvad han 

har skrevet, så ser det ud til, at det ovenstående faktisk er noget, Luhmann har skrevet. Derfor 

tror jeg så også på, at det er det, han mener? Skal man ikke længere det? 

 

Interpenetration? 

En anden ting: K/R skriver (p. 236) om min sammenligning af Luhmanns interpenetration 

med Descartes koglekirtel, at det ikke er ”…de to systemtyper, der udgør en konstitutionel 

sammenhæng, men interpenetrationen”, hvilket jeg kunne have forvisset mig om ved at læse 

mit citerede Luhmann-afsnit til ende, da jeg så ville have opdaget Luhmanns pointering, at 

”…interpenetrerende systemer må forstås som autonome systemer” (ibid.). Indrømmet. I min 

artikel siger jeg ikke, at interpenetration foretages af et autonomt interpenetrerende system, 

der selvaktivt producerer og reproducerer de elementer, hvoraf det består, gennem de 

elementer hvoraf det består, som Luhmannske systemer jo ret beset gør. For faktisk er jeg i 

tvivl om, hvorvidt Luhmanns forklaring på, at hans teori, ”…for så vidt som den begriber de 

interpenetrerende systemers autonomi som øgning og selektion af omverdensafhængigheder” 

(1993, p. 185 – min understregning) skal forstås derhen, at interpenetrerende systemer er 

autonome systemer i samme forstand som sociale og psykiske systemer. Det spørgsmål, som 

jeg her kunne føle mig fristet til at stille K/R, er, om de nu er helt sikre på, at Luhmann rent 

faktisk mener, at interpenetrerende systemer har samme status som sociale og psykiske 

systemer? Er det at være et autonomt system det samme som at være et system, der besidder 

autonomi?. At være autonom er vel at være selvstyrende, selvforsynende eller selvreferentiel 

som sådan, mens det at besidde autonomi vel må være et gradsspørgsmål? 

 Måske har K/R ret i, at interpenetrerende systemers status og autonomi er af samme art 

som sociale og psykiske ditto. Jeg ved det ikke
13

. Men uanset om dette er tilfældet eller ej, så 

vil jeg da gerne indrømme dem, at Descartes koglekirtel, som alene er en medieringsinstans, 

ikke har en så privilegeret status. Derfor er selve det, at interpenetration besidder autonomi da 

også nok til, at interpenetration må være en anden form for brobygning end Descartes, nemlig 

en sådan, der selvaktivt bygger bro mellem det psykiske og det sociale. Qua de psykiske og 

                                                           
13

 Jeg indrømmer dog gerne, at jeg er skeptisk, idet jeg hæfter mig ved, at Thyssen (1992, p. 21) taler om, at der 

alene er tre typer selv-referentielle og autopoietiske systemer: levende, psykiske og sociale. 
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sociale systemers afgrænsning må der dog stadigvæk være tale om en art brobygning mellem 

adskilte systemer - substanskategorier (og rummetaforer) eller ej. At denne opfattelse skulle 

være en fordrejning af tingene til uigenkendelighed (jf. K/R, p. 236), kan jeg ikke se. Måske 

en blind plet spiller mig et puds? Eller måske påstanden er et eksempel på en retorisk skærpet 

K/R-konstruktion? 

 

System og ontologi? 

Ifølge K/R er min påstand om, at præmissen om selvreferentielle systemer i sidste ende er 

ontologisk, ikke en kritik af Luhmann, men i stedet et udtryk for, at jeg ikke har forstået hans 

systembegreb (p. 235). At Luhmann går ud fra, at systemer findes i den forstand, at ”…alle 

erkendende systemer er reelle systemer i en reel omverden” (1998, p. 166) er nemlig ikke et 

ontologisk udsagn, men et erkendelsesteoretisk. For lige så lidt, som der i omverdenen findes 

”…ting eller tildragelse, hvis det med dette begreb betegnes, at det, som betegnes sådan, er 

anderledes end andet […] lige så lidt findes der, hvis man ser bort fra erkendelse, systemer” 

(ibid., p. 168).  

 Med det udgangspunkt, at der ikke findes ting eller tildragelser i omverdenen, fordi denne 

ikke indeholder skel, begrunder Luhmann altså, at de systemer, som findes, ikke findes, med 

mindre de sætter forskelle (differencer) og dermed erkender noget. Og, som han understreger: 

”…differencen er ikke ontologisk, og det er det, der gør den svært forståelig” (1993, p. 152). 

Men heldigvis kommer K/R mig til hjælp med deres præcision: ”…at der findes systemer, 

betyder, at der findes forskelle. Det er ontologien, om man vil, i Luhmanns teori” (p. 235). 

Det, som er i omverdenen, det er, som det er (det sker, som det sker, som Luhmann (1998, p. 

168) siger), uden at være anderledes end noget andet, hvis ikke det erkendes i dets 

forskellighed fra dette andet. Og systemet, som erkender, ja det er så først reelt noget 

værende, når det erkender noget ved at sætte forskelle i det, som bare er, hvad det er, uden at 

være forskellig fra noget andet. Luhmanns systempræmis er kort sagt erkendelsesteoretisk. 

Det er derfor, han kan hævde, at præmissen om, at systemer findes, ikke er en 

substansmetafysisk antagelse.  

 Nuvel. I artiklen hævder jeg så, at Luhmanns systempræmis alligevel er ontologisk, og det 

gør mig ifølge K/R uforstandig. Det, at systemer erkender, gør dem reelle ifølge Luhmann. 

Og (hævder jeg), da der reelt findes erkendelse i verden - hvilket Luhmann medgiver mig, at 

der gør (1998, p. 182) - så findes der også systemer. Ergo er systemer der som noget værende 
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i og med, at de erkender. At et enkelt system for en metodisk-reduktionistisk betragtning ikke 

er der, hvis ikke det erkender, eliminerer ikke de andre systemer, som stadig er der i og med, 

at de erkender. Erkendelse er en akt, det er noget man gør, en begivenhed - i Luhmanns teori 

en forskelssættende sådan. Og da sådanne akter findes, så er de der, hvor der erkendes. Og da 

erkendelse i den forstand er, ja så er (erkendende) systemer også der, som det værende, der 

erkender. Som sådan er Luhmanns systempræmis ontologisk, om han vil det eller ej, men dog 

en erkendelsesteoretisk begrundet sådan. Men ontologisk i den forstand, at systemer ikke 

både kan være realt forekommende og samtidig være ikke-værende, som jeg skrev i artiklen 

(p. 100). At de systemer, som et givet Luhmannsk system aktuelt ikke iagttager, ikke er der 

for dette system (og derfor ikke kan betegnes som hverken værende eller ikke-værende i 

Luhmanns begrebsunivers; jf. K/R, p. 235), gør ikke disse systemer fraværende in the real 

world. Og at et substansløst systembegreb for en metodisk-reduktionistisk betragtning kan 

foreligge som en begrebsgymnastisk mulighed på Luhmanns tegnebræt, gør ikke denne 

mulighed til en mulighed i den ontologisk-irreducible virkelighed, med mindre den er der. 

 

Hvorfor ikke Luhmanns konstruktivisme som grundforståelse i psykologien? 

Afslutningsvist undrer K/R sig: ”Det kan undre, at netop en psykolog ikke ser en mulighed i 

Luhmanns teori” skriver de pædagogisk veloplagt som indledning på finalen i afsnit IV, hvor 

de også finder det ironisk, at jeg ikke trækker mere på psykologi i min iagttagelse af 

Luhmann, end jeg gør. Tjah, bortset fra at K/R åbenbart overser min anvendelse af fx Gibson, 

Stern og evolutionær-psykologiske betragtninger, er en af grundene til, at de ikke kan få øje 

på, at mine betragtninger handler om psykologi, måske den, at de ikke er helt klar over, at 

man inden for den almenpsykologiske grundforskning søger at afklare de grundlæggende 

forudsætninger for at udvikle ”erkendelseskonstruktioner” om det psykiske. Og grunden til, 

at man gør dette, er såmænd, at man arbejder på at udvikle ”erkendelseskonstruktioner”, der 

handler om virkeligheden. Det er man nemlig både etisk og videnskabeligt forpligtet på, da 

den praktiske psykologis klienter er mennesker af kød og blod, som - bl.a. når de opsøger en 

psykolog - har behov for at blive mødt af et menneske, der har udviklet en solid forståelse 

for, hvad det på godt og ondt vil sige at være et unplugged menneske in the real world. 

Psykologi er først og fremmest en livsvidenskab, ikke en systemvidenskab
14

. 

                                                           
14

 En pædagogisk-psykologisk konsekvens af en stringent Luhmannsk tænkning - som K/R (uagtet de nok ikke 

er enige med mig) måske vil opfatte som en mere rigtig psykologisk iagttagelse - er, at den synes at underkende 

betydningen af mellemmenneskelig forbundethed i lære- og udviklingssammenhænge. Denne problemstilling 
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 To væsentlige grunde til, at Luhmanns teori ikke er så fuld af muligheder (som K/R tror), 

når det drejer sig om at udvikle et grundlag for en almen humanpsykologi, er: (1) at den ikke 

er i overensstemmelse med faktuel videnskabelig viden om forholdet mellem direkte 

perception og erkendelse; og (2) at den ikke forstår det psykiske som aspekt ved menneskets 

kropsligt-praktiske tilværelsesrealiserende liv, men reducerer det til bevidsthed bestående af 

tanke- og forestillingsvirksomhed. Hermed ikke sagt, at man som psykolog ikke kan lære 

noget af Luhmann. For det kan man, og det mener jeg faktisk! På mange punkter, bl.a. med 

henblik på at forstå den menneskelige erkendelses mulige veje og vildveje, herunder: ”…det 

kreative eller `vilde´ i tænkningen, fantasien” (Mammen, 1994, p. 54) og mht. at skærpe 

opmærksomheden på, at observationer altid foretages af observatører med blinde pletter. Blot 

skal det perceptuelle grundlag for at forstå betydningen af det konstruktivistiske være i orden, 

hvilket ikke synes at være tilfældet hos Luhmann. At påpege dette var en væsentlig del af 

målet i min artikel. Om man kan lide det eller ej. 
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