Carl Erik Grenness:

Atferdspsykologi og marxis
tisk vitenskapelighet

1.

Marxisme og psykologi

Psykologiens objekt er vanligvis bestemt som menneskers atferd,
oppførsel, opplevelser, osv. Det typiske for alle slike ; stemmelser er at mennesket i denne forstand tenkes som
"generelt", dvs. at den psykologiske kunnskap handler om
almene trekk ved mennesket og dermed avslører "menneskets
natur". Den ideologiske debatt har vært knyttet til for
skjellige ideer om denne menneskelige natur.
Denne striden
har også "marxister" tatt del i.
Men situasjonen i dag er meget forvirrende.
De forskjellige
skoleretningene innen psykologien kritiseres fra marxistisk
og ikke-marxistisk hold uten at man kan øyne noen systematisk
sammenheng mellom politiske standpunkter og psykologikritikk.
I det følgende skal vi betrakte ett aspekt av dette problemet,
nemlig forholdet mellom atferdspsykologien og marxistisk viten
skapelighet .
Det er flere mulige angrepsmåter til dette problem. Vi kunne
beskrive de mest uttalte synspunkter på problemet og forsøke å
oppklare en del viktige misforståelser. Eller vi kunne ta
direkte utgangspunkt i punkter hvor atferdspsykologien synes
å være i overensstemmelse med viktige aspekter av marxismen.
Siden den evige debatten mellom forskjellige fortolkninger av
hva som menes med atferdspsykologi og marxisme i lengden blir
ifruktbar, skal vi her forsøke å konsentrere oss om atferdspsykologiens positive bidrag til en marxistisk forståelse av
ien såkalte menneskelige atferd.
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Nå er "marxisme" i ennå høyere grad enn "atferdspsykologi" ikke
noe man kan referere til som et fast utgangspunkt, men utgjør
et felt hvor ens bestemmelser avslører bestemte politiske og
vitenskapelige standpunkter. Vi kan ikke behandle det aktuelle
problem uten samtidig å kritisere alternative oppfatninger.
Ikke på noe plan kan vi legitimere våre synspunkter ved å hen
vise til almene sannheter hevet over den sosiale kamp. For
psykologiens vedkommende kan vi ikke henvise til et generelt
menneske som våre teoretiske og praktiske handlinger får sin
sannhet i forhold til.
Marxismens vitenskapelighet og dermed vår politiske praksis i
forhold til denne vitenskapelighet, ligger i dens radikale
kritikk av all ideologi omkring det "almene menneske", det
"selvstendige subjekt", osv., som de fleste psykologier og
politiske ideologier (inklusive såkalte "marxistiske") tar sitt
utgangspunkt i. Marx kaller all slik tenkning for "Robinsonade
og henviser med dette til forestillingen om det isolerte
menneske som bygger opp sosiale forhold og økonomiske forhold
ut fra seg selv. Den borgerlige økonomi har alltid identi
fisert det særegne i det borgerlige samfunn med det almengyldige og universelle. Psykologiens utgangspunkt er ideologisk
i den grad den foretar denne identifikasjon.
Poulantzas (i Politisk makt och sociala klasser) er en av dem
som står på et marxistisk standpunkt. For ham innebærer
marxismen en total avvisning av subjektantropologismen:
"Den
vetenskapliga marxistiska uppfatningen av de sociala produktionsforhållandena innehåller en radikal kritik av varje ekonomisk antropologi, som relaterar ekonomin i allmånhet till
de månsliga "subjektens" "behov", och foljaktligen en radikal
kritik av synen på de sociala forhållanden som ett intersubjektivt forhållande". Ut fra dette skulle vi kunne "... kriticera varje form av "antropologism", i dess historicistiska
eller humanistiska variant".
Utgangspunktet for en marxistisk vitenskapelig oppfatning av
virkeligheten synes derfor særlig å være knyttet til en avvis
ning av hva vi tradisjonelt forstår med "psykologisk" for
ståelse. Våre vanlige forestillinger om at menneskelige hand
linger skjer ut fra eksistensen av "behov", at handlinger
alltid er uttrykk for individuelle "subjekter", at handlinger
videre avslører noe generelt menneskelig eller "humanistisk",
og at handlinger primært må forstås ut fra ens "historie" eller
"genese", er altså feilaktige.
En slik forståelse må i sin
tur forklares ut fra særegne vilkår, dvs. de vilkår som be
stemmer vår kunnskap.
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Nå kunne en slik posisjon leses som en total avvisning av
psykologien som vitenskap. Men den kan også leses som en
kritikk av psykologien, et forsøk på å korrigere psykologien
slik at man kan sikre en høyere grad av vitenskapelighet. Det
er dette siste perspektivet vi skal anlegge. Og det ut fra
en påstand om at atferdspsykologien på en slående måte har
tatt en slik kritikk alvorlig, anvender denne i sin kritikk
av alternative oppfatninger av psykologisk vitenskapelighet,
og forsøker å etablere en psykologi på et nytt grunnlag.
Allerede her må vi ta noen forbehold. Denne utvikling har
ikke foregått i en åpen konfrontasjon med marxistisk tenkemåte.
Det er overhodet ikke hensikten å påvise at atferdspsykologien
er ’'marxistisk1'. Utviklingen av atf erdspsykologien har like
vel en legitim basis, nemlig erfaringer gjort i sosial og
eksperimentell praksis. Det som atskiller den fra marxismen
er fraværet av kontakt med arbeiderklassens kamp.
Det er naivt å tro at "marxisme" er begrenset til det å lese
Marx eller andre klassikere for så å overføre disses ideer
til virkeligheten, f.eks. psykologien. Når f.eks. Monica
Johansson (ledende ideolog på psykologi innen AKP) i en artik
kel i Hva må gjøves (nr. 1, 1975) hevder at kommunistisk fag
kritikk innebærer å "tillempe den historiske materialismen
(proletære verdensanskuelsen) på sitt eget fag", er dette
en idealistisk fremgangsmåte hvor man helt ser bort fra fag
områdets spesifikke trekk og tror at det finnes et "noe" av
almen karakter som enkelt kan "anvendes" (instrumentelt) på
det særegne.
Hovedsaken er at atferdspsykologien utgjør en vitenskapelig
praksis som gjennom en rekke eksperimenter, teoretiske drøft
elser og begrepsmessige analyser, har gjennomgått en vesentlig
utvikling hvor man langsomt frigjør seg fra visse ideologiske
forutsetninger. Likeledes er atferdspsykologien i økende grad
anvendt på dagliglivsproblemer, særlig i terapeutisk praksis,
og denne erfaring har muliggjort korreksjoner i forhold til
den isolerte praksis som eksperimentelle undersøkelser ofte er.
Denne utvikling må, om den faktisk foregår som en stadig kritikk
av feilaktige synspunkter og teknikker, innebære en tilnærming
til den marxistiske vitenskapelighet, fordi psykologiens objekt,
menneskers atferd, utgjør et delområde av det som er objekt
for marxismen som vitenskap.
Dette skal vises på to måter. Først skal jeg vise at den kri
tikk som rettes mot atferdspsykologien og særlig dens sen
trale skikkelse, Skinner, er en kritikk av at atferdspsykologien
neglisjerer og direkte avviser våre vanlige (ideologiske) fore
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stillinger om menneskets natur.
Kritikken av Skinners antihumanisme bekrefter indirekte en fruktbar likhet mellom
Skinner og Marx: begge benekter eksistensen av en almenmenneskelig natur forut for de særegne sosiale bestemmelser.
I utgangspunktet synes derfor Skinner å stå "nærmere" marx
ismen enn f.eks. psykoanalyse, humanistisk psykologi osv.
Deretter skal jeg ta for meg de viktigste områdene og positivt
påpeke at kritikken er korrekt, men at den i et marxistisk
perspektiv vender seg til en kritikk av "kritikerne", og særlig
de som mener å stå på en "marxistisk" posisjon. Til sist
vil jeg antyde hvorledes en videre kritikk (korreksjon) av
atferdspsykologien er nødvendig for å ytterligere sikre dennes
vitenskapelighet og antyde hvorfor atferdspsykologien på ingen
måte kan kalles en "marxistisk" eller "proletær" vitenskap.

2.

Kritikken av atferdspsykologiens antihumanisme

Psykologiens usikkerhet som vitenskap vises bl.a. gjennom den
sammenblanding av rene ideologiske påstander og mer viten
skapelige utsagn som aksepteres i fagkritikken. Det er sjelden
at fagkritisk virksomhet tar utgangspunkt i fagets egne premisser og videreutvikler disse i en kritisk retning. Som
oftest "bedømmes" psykologien ut fra visse evige "sannheter"
av meget abstrakt-filosofisk karakter. Polemikken er mest
fremtredende. Som .Hellesnes sier det: "Historia har diverre
ein tendens til å gjenta seg. Først skjer noko som tragedie,
og så skjer det som farse. Det er først når dei overpolemiske
farsane er spela til endes at effektiv forskningsmessig kapitalismekritikk kan verte mogeleg i større stil". (Norsk Filo
sofisk Tidsskrift nr. 2-3, 1974). Desverre er hans egen inn
sats det beste eksempel på det farsepregede og overpolemiske
og vi skal først se på noe av den kritikk som er rettet mot
Skinner fra Hellesnes selv og miljøet i Tromsø.
Vi skal
referere synspunkter hentet fra Norsk Filosofisk Tidsskrift
(nr. 1, 1974) som vier et helt nummer til Skinnerkritikk.
Hovedsaken synes å være et forsøk på å redde den humanistiske
psykologis og ideologis ide om menneskets opprinnelige godhet,
frihet og verdighet. Samtidig overvurderer de (typisk for
idealistiske tenkere) den betydning som psykologien har for
samfunnets ulike sektorer. Det heter bl.a. om Skinner (og
generelt for atferdspsykologien):
"Han reduserer mennesket
til et objekt som man kan finne lover for, slik at den kan
predikeres og kontrolleres på samme måte som et naturfenomen.
Et slikt syn på mennesket er ikke i samsvar med ideen om
demokrati". Er det psykologen og psykologien og ikke de

152

materielle forhold (kapitalen) som reduserer og kontrollerer
menneskers atferd? "Den politiske konsekvens vil bli. autori
tære forhold". Er det "synet" på mennesket som skaper auto
ritære forhold? "Samfunnet blir i teorien en ansamling
tingliggjorte prosesser. Mennesket kan objektiveres, kvanti
fiseres og beskrives". Er det teorien og psykologien som
tingliggjør og objektiverer? Hvor har psykologien fått denne
voldsomme makt fra?
I dette humanistiske perspektiv blir psykologien en truende
maktfaktor. "Vi står overfor det som Hellesnes karakteriserer
som "teknologisk fascisme".
Skinners teori om at mennesket
legitimt kan og må styres teknologisk, representerer et makt
overgrep". Kan man bedrive maktovergrep ved hjelp av teorier?
"Oppsummerende vil vi si at Skinners teoretiske funderinger på
samme tid i stor grad legitimerer de rådende maktforhold i
dagens amerikanske samfunn samtidig som de representerer en
nærliggende måte å konsolidere den amerikanske monopolkapital
isme på".
Ser vi bort .fra det upresise begrepsnivå i denne
kritikk (skrevet under veiledning av profesjonelle filosofer),
mangelen på historiske og økonomiske begrunne1sessammenhenger
og den klare humanistiske forutsetning for kritikken, så er
det også påfallende hvor viktig psykologiske forhold og psyko
logiske teorier er for samfunnet som helhet. Det virker som
om kapitalen ikke kan stå på egne ben og må bruke Skinners
teorier og teknologi som krykker. Dette har intet med marx
istisk vitenskapelighet å gjøre og bryter med nesten alt som
marxismen innholdsmessig arbeider ut fra.
En helt annen fortolkning av Skinners og atferdspsykologenes
beskrivelser er da også mulig.
I den grad det "menneske" de
fremstiller bryter med visse "ideer" vi har om "menneskets
muligheter" osv., så er dette kanskje en beskrivelse av den
faktiske reduksjon av menneskers atferd som kapitalen deter
minerer. Atferdspsykologien omhandler på ingen måte det
"Menneske" som humanistene ønsker å verne om (som ide), men
omhandler menneskelig atferd slik den faktisk kommer til syne,
og om man ønsker å forklare denne atferd kan man ikke ty til
psykologien, men til den vitenskap som beskriver samfunnet på
den mest overbevisende måten. Når Skinner argumenterer mot
teoretiske forklaringer i psykologien og fastholder beskrivel
sens primat, innebærer dette ingen avvisning av teori i sin
alminnelighet, men av ideologier som intet forklarer og som
hemmer utviklingen av en beskrivende psykologi. Og uten en
basis av faktiske beskrivelser kan en begrepsmessig forståelse
av menneskers atferd ikke etableres.
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Kritikken av Skinners antihumanisme og antidemokratisme finnes
I en religiøst-konservativ kritikk
også innen andre leire.
leser vi omtrent det samme som Hellesnes og hans elever frem
hever: "Skinner omhuldar en viss fysikalistisk metafysikk,
och denna låra soker han pådylva oss medelst bisarra resonnemang som framst utmårkts av dogmatism, okunnighet och absurd
logik". "Skinners hoggradiga antiintellektualism och hans
tendens att ifrågasåtta demokratiska principer gor for ovrigt
att han i fascisten har en sjålsfrånde" (Fitz i Vår Løsen
nr. 10, 1972).
Den samme humanisme ligger også til grunn for AKP-kritikk av
Skinner, bare at humanismen her tildekkes av tilsynelatende
"dialektiske" begreper.
Skinners oppfatning av mennesket er
et eksempel på en mekanisk materialisme.
"Denne mekaniske opp
fatninga av mennesket døljer det faktumet at det er i utvikling
at det kjem noko kvalitativt nytt inn i tenkinga og atferden
til mennesket" (Monica Johansson i Hva må gjøres nr. 1, 1975).
Skinner overser nemlig "det indre" og bare det indre gir oss
nøkkelen til å forstå utvikling.
"Vi kan allment seie at
indre motseiingar er den avgjerande årsaken til all utvikling,
og at ytre årsaker berre verkar gjennom indre motseiingar.
Dette gjeld frøet si utvikling til plante, egget til kylling
og barnet si utvikling til vaksen". Det at Skinner avviser
den tradisjonelle bevissthetsproblematikken er eksempel på
det samme: "Den mekaniske materialisten nektar for rolla til
medvetet". Og "...hva kan ein seia om ein vitskap, som så
lenge og intensivt har stridd mot den elementære sanninga at
mennesket har medvet?".
Skinner avviser den tradisjonelle subjekt-objekt dialektikken
og all tingliggjøring (ontologisering) av de tradisjonelle
skillelinjer mellom noe "ytre" (utenfor huden) og noe "indre"
(innenfor huden), dvs. mellom de ideologiske regioner "det
private" og "det offentlige".. Videre betrakter han ikke be
vissthet som et absolutt utgangspunkt for bestemmelser av at
ferd (slik som andre behaviorister og hele den idealistiske
tradisjon fra Mach), men synes i likhet med Marx å knytte
bevissthet til verbal atferd som resultat av bestemte interaksjonsforhold innen det "verbale samfunn". Han kritiserer
til og med Marx for overhodet å prøve å benytte bevissthetsbegrepet. Men hans perspektiv på interaksjonsformer er langt
mer begrenset og alment enn de spesifikke forhold innen den
samfunnsmessige produksjon som Marx henviser til. Marx repre
senterer derfor en ytterligere konkretisering av de forhold
Skinner på et mer abstrakt nivå omtaler og heri ligger den
mest avgjørende kritikk av atferdspsykologiens ideologiske
innhold.

154

AKP derimot kritiserer Skinner ut fra en kantiansk "dialektikk"
som i tråd med den borgerlige tenkemåte må bevege seg gjennom
de stadige motsetninger som samfunnet og tenkningen avslører:
ytre versus indre, frihet versus nødvendighet, bevissthet
versus atferd. Og i tråd med Kants (og dermed Luthers) etiske
tenkemåte, godtar de en pliktmoral basert på det enkelte indi
vids mulighet for å innta et "klassestandpunkt". Det er dette
som legitimerer individets (og klassens) revolusjonære
"potensial". Denne tenkemåten åpner for spontanismen og dermed
til økonomismen og andre reformistiske retninger innen arbeider
bevegelsen.
Et annet klart uttrykk for denne tenkemåte finner vi hos Kolstad
i hans forsøk på å påvise atferdspsykologiens "banaliteter"
(Impuls nr. 1, 1975). Hans hovedkritikk på at atferdspsykologien ikke har noe begrep om et "politisk subjekt". Det å
være "revolusjonær" er identisk med at "en oppfatter seg selv
som et subjekt i historien". Dette innebærer en "tro" på at
man kan virke inn på "samfunnsmessige drivkrefter" og effektiv
politisk handling vil resultere når "denne tro forbindes med
viten om hvordan de nødvendigvis må handle for å endre de sam
funnsmessige forhold". Forutsetningen for at arbeiderklassen
skal være revolusjonær er ikke at den organiseres som parti
(slik både Marx og Lenin hevdet, jfr. Poulantzas), men at
"menneskene innser" muligheten av handling, dvs. "inntar det
rette klassestandpunkt" slik AKP m-1 i dag hevder.
Skinner retter en knusende kritikk mot slike antropologiske
fiksjoner som Kolstad her opererer med: ideen om det frie
subjekt som "tror" og så forbinder denne tro med "viten" om
nødvendige sammenhenger i verden er bare nok en variant av den
gamle sjel-legeme dualisme, sterkt knyttet til Kants skille
mellom den frie fornuft som inntar de korrekte standpunkter
(pliktmoral) og gjennomfører disse i en verden bestemt av
fysiske lovmessigheter. En psykologi som avviser dette indre
menneske og som hevder at "the problems we face are not to be
found in men and women but in the world in which they live,
especially in those social environments we call cultures"
(Skinner i American Psychologist nr. 1, 1975), må nødvendigvis
fremstå som "banal". En marxistisk kritikk av Skinner går ikke
på at han bare beskriver det ytre og overser det egentlig menne
skelige, men at han ikke beskriver det mest vesentlige (determinerende) ved det ytre, nemlig den konkrete samfunnsforma
sjon og særlig dens økonomiske strukturer.
Avslutningsvis må vi også nevne den humanistisk baserte kri
tikk som er rettet mot Skinner fra andre atferdspsykologer.
Dette er viktig fordi problemet her ikke angår en veletablert
vitenskapelig posisjon, atferdspsykologien, men tendenser
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innenfor denne som vi bør ta standpunkt til og videreutvikle i
kritisk forstand. Bandura er den fremste representant for en
humanistisk atferdspsykologi, hvor man legger Økende vekt på
å vise at den strenge vitenskapelige behandling av psykologien
ikke står i motsetning til demokratiske tanker om menneskets
verdighet og frihet.
Særlig legger han vekt på å forklare
menneskelig atferd ut fra "indre" kognitive variabler og på å
utvikle terapeutiske teknikker på basis av selvkontroll og
individuell selvrealisering. Disse synspunktene betrakter han
som motsetninger til Skinners atferdsteori.
Denne tendensen blir stadig tydeligere slik at man idag nok
bør betrakte atferdsterapien som et av de kraftigste bidrag
til den humanistiske ideologi.
Atferdsterapien innebærer
den mest effektive måte å gi "power to the person" (Mahoney &
Thoresen, O’Leary & Wilson) fordi den mer effektivt enn tid
ligere terapier muliggjør en rehabilitering av individets
funksj onering.

3.

Antropologiens behovsbegrep

Antropologiske oppfatninger om menneskelige "behov" spiller en
meget sentral rolle såvel innen økonomien som innen psyko
logien. Det er en viss likhet mellom den kritikk mot behovs
begreper som marxister har rettet mot vanlig økonomisk tenke
måte og den kritikk som atferdspsykologien har rettet mot be
hovsbegrepet som sentral teoretisk antakelse i psykologien.
I begge tilfelle har vi å gjøre med hvilken status teoretiske
forklaringer har innen en vitenskap.
En nærmere avklaring av dette problemet måtte gå detaljert
inn på både den marxistiske økonomi og de vitenskapsteoretiske
problemene i forbindelse med "forklaring" av en hendelse. Her
er bare hensikten å reise problemstillinger hvor atferdspsyko
logi og en viss lesning av marxismen peker på samme "løsning".
Grovt sett kan vi henvise til to forskjellige måter å forklare
en hendelse. Den ene, empiristiske måten, er å beskrive feno
menet, innsamle data, osv. og så å konstruere en "teori" om
det man har observert hvor det spesifiseres en rekke krav til
forholdet mellom teorien (f.eks. modellen) og empirien. Denne
vitenskapsforståelse synes å ligge nær opp til en kantiansk
beskrivelse av menneskets forhold til virkeligheten. En
alternativ forklaring tar sitt utgangspunkt i en hendelse eller
et objekt og forsøker å etablere et "begrep" om dette objekt.
Begrepet bestemmes gjennom en rekke presiseringer hvor empir
iske forhold (eksperimentelle såvel som anvendt-praktiske) og
begrepsanalytiske-systematiske analyser gjør begrepet mer og
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mer ’’konkret”. Begreper om et saksforhold er aldri sanne eller
falske i noen absolutt forstand, men må sies å være mer eller
mindre konkrete (abstrakte). Begrepets fruktbarhet vises
gjennom det mangfold av bestemmelser og nyanser i virkelig
heten som det får tak på, dvs. gjennom sin bruk.
Et eksempel på slike bestemmelser kan vi ta fra medisinen.
Når et menneske viser visse tegn på "sykdom" kan det fast
legges en rekke "symptomer". Denne "empiri" begriper vi
gjennom et begrep, f.eks. "influensa". Dette begrepet er hos
ikke-medisinere fullstendig abstrakt, tillater oss lite mer
enn å klassifisere symptomene og forklarer intet. En lege
kan imidlertid konkretisere dette begrepet gjennom en rekke
bestemmelser. Disse involverer slike forhold som bl.a. 1) mer
presise instrumentelt bestemte beskrivelser av symptomene,
2) anatomiske bestemmelser om de organer som er involvert,
3) fysiologiske bestemmelser om de kroppslige prosesser
influensaen formidles gjennom, 4) farmakologisk kunnskap om
kjemiske stoffer som påvirker disse prosessene ("hostesaft"),
osv. Disse bestemmelsene griper over i hverandre, men fore
ligger på en rekke bestemmelsesnivåer. F.eks. er "smittefare"
ofte et sosialt problem.
Det samme gjelder muligheten for
"kur", f.eks. vil visse arbeids- og boligforhold gjøre behand
ling vanskeligere slik at mangel på sosial kunnskap vil inne
bære et dårligere (mindre konkret) begrep om influensaen enn
vi kunne ønske.
Marx har gitt en eksemplarisk fremstilling av denne metodiske
holdning##i innledningen til "Grundrisse der Kri tik der politischen Okonomie" (Rohentwurf).
Utgangspunktet er f.eks. be
folkningen, men dette begrepet er abstrakt eller tomt før det
er konkretisert gjennom alle de bestemmelser som preger en be
folkning (klasser, lønnsarbeid, kapital, arbeidsdeling, pris,
verdi, osv., dvs. alle de momenter som Marx benytter til å
fremstille kapitalen og den kapitalistiske produksjonsmåte).
Det konkrete er for Marx konkret fordi det utgjør sammenfat
ningen av mange bestemmelser, altså enheten av mangfoldet.
Det konkrete begrep er sluttresultatet av analysen, ikke ut
gangspunktet .
Ut fra dette tar Marx for seg en rekke eksempler på almene og
tomme kategorier som den borgerlige vitenskap benytter som
"forklaring" eller grunnlag for bestemmelser. Arbeid fremstår
som en slik "ganske enkel" kategori. Men som almen, dvs. som
arbeid overhodet, er denne kategori bare forståelig ut fra
det kapitalistiske samfunns særegne struktur og har ingen
"realitet" ut over dette samfunnet.

157

I forhold til behovsbegreper kan man spore en viss usikkerhet
hos den tidlige Marx. I den tyske ideologi fremstilles behov
antropologisk som nært knyttet til en menneskelig natur. Men
i Kapitalen og forarbeidene til dette verk har behovsbegrepene
ingen slik status. Behovsbegrepet er direkte knyttet til kon
sum, dvs. til en spesifiserbar menneskelig atferd. Og konsum
er ikke noe som skaper "tilbud" og "etterspørsel" slik at
økonomien kan konstitueres ut fra det enkelte individs natur.
Tvert om sier Marx at "produksjonen produserer konsumet i det
det bestemmer konsumsmåten og således ved å stimulere konsumet
skaper konsumeringsevnen selv som behov" (fra Rohentwurf).
Både Marx1 metodiske betraktninger, hans tenkemåte slik den
fremtrer i hans økonomiske verk og hans spesielle behandling
av behovsbegrepet viser at behov ikke kan gis noen almenmenneskelig, naturgitt eller ontologisk betydning men bare
utgjør et moment av strukturell karakter i selve fremstillingen
av den kapitalistiske produksjonsmåte.
Også Skinner tar eksplisitt avstand fra "teorier" i den empiristiske forstand, da disse gir sirkulære forklaringer av
menneskert atferd. Menneskers atferd kan ikke forklares ut fra
antakelser om universelle, almene behov som "styrer" atferden.
Men behovsbegrepet er sentralt i nesten alle antropologiske
forestillinger. Krech & Crutchfield (Elements of psychology,
1958) hevder at mennesker alltid har lett etter årsaken til
atferd og sett denne i "motivet".
Vi kan ikke her ta opp alle de varianter av behovsforklaringer
som filosofi, religion og i de siste hundre år, psykologien
har operert med. Men felles for disse er at atferden, dvs.
det som empirisk observeres, "forklares" ved å henvise til noe
annet, "behovet", "driften", "motivet", osv. Dette behovet
foreligger på et annet nivå enn den beskrevne atferd, men
eksistensen av dette andre kan man bare slutte seg til ut fra
atferden som den angivelig "forklarer". Noen uavhengig bestem
melse av "behovet" har man aldri etablert og de fleste atferdspsykologer (f.eks. Bandura) forkaster derfor motivforklaringer.
Behovet kan ikke begrepsmessig bestemmes på noen annen måte
enn den atferd som skal forklares, og denne atferdens begrep
bestemmes ikke ved å henvise til noe "annet", som ligger
"bak" atferden, men til de reelle betingelser (kontingenser)
som systematisk korrelerer med atferden.
Når det f.eks. gjelder "behovet" vi kaller sult, fokuserer vi
ikke på et antatt indre behov, men på den atferd som skal
forklares, dvs. det at organismer søker næring og konsumerer
denne. For det første viser det seg at næringssøkende atferd
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og selve konsumeringen styres av til dels meget forskjellige
forhold, men slike presiseringer er det ikke hensikten her å
ta opp. Når det gjelder selve konsumeringen og det som styrer
denne kan det henvises til en rekke forhold som 1) perifer
aktivitet, f.eks. magekontraksjoner, 2) endringer i blodets
kjemiske sammensetning, 3) nervemekanismer av ulike karakter,
både mer "autonome" og mer "sentrale". Videre spiller hva vi
kaller "sosiale" forhold inn, f.eks. nærvær av andre individer.
Poenget er nå følgende: vårt begrep "sult" (for å være over
fladiske) konstitueres ikke som en "teori" om en viss atferd,
men gjennom en rekke presiseringer hvis siktemål er å formu
lere en kunnskap som er mest mulig konkret i forhold til den
atferd som er begrepets objekt, dvs. tillater praktiske inn
grep (intervensjoner) på grunnlag av denne kunnskap. På det
vitenskapelige nivået vil dette begrepet bestemmes strukturelt,
gjennom de almene bestemmelser som er felles for større
gruppers atferd (f.eks. alle mennesker, alle høyere dyrearter,
o.likn.). På det praktiske nivå vil imidlertid dette begrepet
måtte konkretiseres gjennom ytterligere differensieringer.
Banalt sett: ingen mennesker spiser mat av samme "grunn".
Men hvert individ spiser av en "grunn" og denne representerer
en spesifikk kombinasjon av de mer strukturelle bestemmelser.
Marxister vil forhåpentligvis i denne fremstilling ha sett
likheten mellom den atferdspsykologiske forståelse av atferd
ut fra begrepskonkretisering hvor man må skille skarpt mellom
det strukturelle og det praktiske nivå, og forsøkene på å
lese Marx dithen at man må skille mellom den strukturelle
bestemmelse av produksjonsmåter og den praktiske bestemmelse
av hva som kalles en samfunnsformasjon* Det typiske for disse
bestemmelsers sammenfall er at begge sterkt avviser enhver
psykologiserende "forklaring" ut fra en gitt "natur" som sær
lig inneholder ideer om "menneskelige behov".
En rekke
andre forhold kunne også trekkes inn i denne forbindelse,
f.eks. atferdspsykologiens påpekning av sammenhengen mellom
den tradisjonelle psykologis vekt på forskjellige "behov" og
samtidens politiske og økonomiske vekt på nettopp den atferd
som "forklares". Men en utredning av de antydede sammenhenger
krever en mer omfattende begrunnelse enn den som her føres
frem.

4.

Ideologien om det autonome subjekt

Få ideer er vel så fast forankret i vår tenkemåte om oss selv
og andre enn ideen om at vi utgjør selvstendige, autonome
subjekter, hvis handling i hovedsak bestemmes ut fra rasjonelle
overveielser eller individspesifikke indre "behov". Behovs-
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antropologien kan sies å utgjøre grunnlaget for den irrasjonelle
subjektivitet (f.eks. hos Freud, instinktteoretikere, osv.),
mens psykologien om "selvet", "jeget", "bevisstheten", osv.
forsøker å ivareta den rasjonelle siden. Marxismen i den les
ning jeg legger til grunn avviser også denne type antropologi.
Jeg vil ikke forsøke å argumentere for denne lesning, bare
henvise til steder hvor det finnes belegg for å betrakte den
vitenskapelige marxisme som en kritikk av våre vanlige opp
fatninger om subjektet som historiens "agent" (selv i betyd
ningen av klasse som subjekt, jfr. Lukacs) eller det bevisste
standpunkt (f.eks. klassestandpunkt) som en reell "kraft"
eller bestemmelse av handlinger på det politiske nivå.
Poulantzas sier det slik: "I den vetenskapliga marxistiska
problematiken kan vi alltså inte erkånna någon reell existens
av "individer"-subjekt...", da dette medfører en rekke feil
aktige ideer, slik som statens atskillelse fra et "sivilt sam
funn" eller "folket". Agentene må i stedet bestemmes som
"bærere" av arbeidsprosess-strukturer (som opprettholder be
stemte relasjoner til produksjonsmidlene), eller bærere av
politiske, ideologiske eller rent teoretiske strukturer.
Konkretiseringen av disse forhold vil vise seg som klasser
eller fraksjoner innen klasser, osv. Det er Marx selv som mest
eksplisitt snakker om agentene som "bærere" av strukturer, i
Kapitalen. I de enkle bytteforhold opptrer f.eks. agentene
enten som "selgere" eller "kjøpere" og er bærere for selge- og
kjøpe-strukturene gjennom sine handlinger på markedet. Dette
er å betrakte som rent strukturelle bestemmelser. Det vik
tige er at ordet eller begrepet "subjekt" får sin konkreti
sering ved det ikke å være subjekt i atskilt forstand men
bare bærer. På samme måte som med "behov" er subjektet
(agenten) ikke utgangspunkt men det som skal bestemmes.
"Subjekt" er intet teoretisk begrep.
A. Wilden (i System and structure, 1972) har vist til den ideo
logiske status som selvbegrepet vanligvis har. "’Know thyself’
means on the one hand seek to isolate and examine the alienated,
mediated, and inauthentic construct we call our self; on the
other, it means that we cannot know ourselves ’authentically’
unless we are in the world, unless we know others, for our self
has no meaning and no existence except in its relationship to
Otherness". Wilden benytter ikke Marx’ begrep "bærer" men
kritikken av den tradisjonelle subjektoppfatning er nær opp
til marxismens og felles med den en rekke atferdspsykologer har.
Tar vi f.eks. utgangspunkt i den aktuelle problematikk om at
ferds terapeutiske selvkontroll-teknikker, bestemmes selvkon
troll eksplisitt som omgivelseskontroll: "Nøkkelen til selv
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beherskelse finnes ikke ved appeller til viljekraft eller
andre antatte indre ressurser, men i kunnskapen om hvordan
man skal bruke forskjellige stimuli til å øke eller minske
visse responser" (Thoresen & Mahoney: Behavioral self-control,
1974). For ut fra Skinner "styres" atferden av sine kom in genser, dvs. hendelser som erfaringsmessig (eksperimentelt
eller praktisk-terapeutisk påvist) henger sammen med denne
atferden.
Disse kontingensene kan enkelt sett sies å utgjøre hendelser
som går forut for atferden (diskriminative stimuli, dvs.
hendelser som viser forskjell på hva som følger disse signalene)
og hendelser som kommer som konsekvens av atferden (ofte kalt
forsterkende hendelser når de øker eller senker sannsynligheten
for at atferden skal gjentas i samme situasjon). Leser man
denne bestemmelsen antropologisk-genetisk synes det som om
"subjektet" er totalt bestemt av ytre hendelser og således er
"passivt" i forhold til omgivelsene. Men bestemmelsen må be
traktes som en konkretisering av begrepet atferd. Og i dette
lys ser vi at hva organismen faktisk gjør utgjør en viktig be
tingelse for hva den kommer til å gjøre senere.
I et systemteoretisk perspektiv er det ikke holdbart å gjøre noe absolutt
skille mellom organismen og omgivelsene. Det dreier seg om en
struktur hvor organisme og omgivelser utgjør to momenter.
I en eksakt forstand er derfor organismen omgivelse for seg selv.
Ordet "subjekt" har imidlertid en rekke betydninger, alt etter
den kontekst det brukes innenfor. En betydning av "subjekt" er
som sentrum (eller fokus) for dominans i bestemmelser. I
Marx1 fremstilling av den kapitalistiske produksjonsmåte ut
gjør kapitalen i så måte et "subjekt" fordi kapitalen (populært:
profittmaksimering) er den mest dominerende bestemmelse for
alle momenter innen en kapitalistisk samfunnsformasjon, inklu
sive menneskers atferd. Det enkelte individ fremtrer i dette
perspektiv som "bærer" av kapitalens bestemmelser. Men hva
som utgjør et subjekt i denne forstand er et empirisk problem,
ikke en ontologisk forutsetning slik man innen humanismen
setter det menneskelige subjekt.
Et interessant aspekt ved denne subjektforståelse er fremhevet
av flere atferdspsykologer. Å være "normal" er å vise åpenhet
overfor omverdenens innflytelser slik at atferden hele tiden
er situasjonsspesifikk. De mennesker som i hovedsak styres
av "indre" bestemmelser og er omverdensinsensitive, fremstår
som "gale" eller i alle fall "originale". Om man skal karak
terisere et autistisk barn eller en paranoid schizofren (med
forbehold om det ideologiske i slike almenbetegnelser), så
utgjør deres konstante selvstimulering og manglende sensitivi
tet overfor ytre påvirkninger et fremtredende trekk.
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Men atferdspsykologien stanser aldri ved en slik bestemmelse,
for dette må atter "forklares11, og begrepet for en psykopatolog
atferd vil i atferdspsykologien alltid innebære en beskrivelse
av individets særegne læringshistorie. Det viser seg da at
den ekstreme "selv-kontroll" som autister viser kan ha sammen
heng med f.eks. den familiestruktur som autisten nå fremstår
som "bærer" av.
(At det også kan foreligge rene fysiologiske
faktorer i denne bestemmelse er klart, men her dreier det seg
om et eksempel på en vitenskapelig forståelsesform, ikke om
det nevnte objekt). Atferdspsykologien’har dermed ingen uni
verselle (ontologiske) forutsetninger om "subjekter". Og
nettopp dette har vært grunnlag for de mest hatske angrep fra
humanistiske tenkeres side (jfr. i denne forbindelse "Gro-saken
og Dagbladets utkjør mot atferdsterapi, samt den filosofiske
kritikk fra Hellesnes, m.fl.).

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

5.

Frihetsbegrepet og den demokratiske humanisme

Den liberalistiske ideologi om "subjektet" som agent er knyttel
til ideen om at mennesket av "natur" er "fritt". .Frihet tenkei
innen denne antropologiske ideologi som enten knyttet til
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menneskets "behov” eller til en "rasjonalitet". For noen består
frihet i å følge sine "lyster", for andre i det å bli "fri fra"
de samme lyster. I begge tilfeller har vi å gjøre med en felles
forutsetning: friheten knyttes til individet-subjektet.
For den marxistiske vitenskapelighet gis det intet ontologisk
frihetsbegrep. Frihet eksisterer overhodet ikke på det struk
turelle nivå, men utgjør en konkretisering av visse strukturelle
forhold innen den samfunnsmessige praksis. Det skulle i denne
sammenheng være nok å henvise til de utallige steder hvor Marx
og Lenin harselerer med det "borgerlige" frihetsbegrep og dets
medfølger, likhetsbegrepet.
Lenin snakker om de "honningsøte og hyklerske og svulstige
fraser om frihet og likhet i sin alminnelighet3 om frihet og
likhet for alle" (fra Om kvinnenes frigjøring). Det almene
begrepet frihet avvises og erstattes med kravet om en alterna
tiv kontroll. Frihet kan bare eksistere som en bestemt type
kontroll i forhold til en annen. Bare på den måten mister
begrepet sin antropologisk-humanistiske forankring og kan bli
et begrep i den politiske kamp. Først når vi oppgir det
universelle og dermed tomme begrepet om frihet kan vi på et
politisk presist nivå snakke om proletariatets diktatur i mot
setning til det borgerlige diktatur. Om vi forestiller oss
en "frigjøring" som frihet fra all kontroll står vi på en
anarkistisk posisjon, men denne mangler typisk nok vitenskapen
lige analyser av samfunnet og erstatter disse med utopiske
visjoner.
Også for atferdspsykologien finnes det' to begreper om frihet.
Det første angår menneskets "natur" og er av metafysisk karak
ter. Dette begrepet avvises fordi det virker lammende på
en politisk og terapeutisk praksis.
Det andre angår type av
sosial kontroll og utgjør selve det politisk-terapeutiske
problemet. Den kritikk som atferdspsykologien retter mot
frihetsideologien har ikke samme innhold og basis som den
marxistiske kritikken, men bygger på en liknende avvisning av
metafysikken. De politiske og terapeutiske mål som atferdsterapeuter setter for sin frigjørende praksis, vil også kunne
avvike fra en revolusjonær vurdering, men reiser de samme
spørsmål og utgjør således et reellt alternativ innen det
politisk-praktiske felt.
Ideen om det frie menneske kan sammenliknes med andre idealnodeller,
slik som det perspektivløse, ikke-situerte rom,
siler black-box modellen, osv. Ut fra denne frihet kan det så
Innføres begrensninger eller føringer (constraints) som mer
sg mer konkretiserer det menneske vi faktisk kjenner. Men i
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psykologien er denne abstrakte modell gitt ontologisk tyngde,
slik at f.eks. Hellesnes kan kritisere Skinner for å hevde at
mennesket er "ontologisk ufritt". Poenget for Skinner er at
dette utsagn såvel som dets motsetning er uten betydning på
et vitenskapelig plan. Derfor kritiserer han også den gjengse
frihetsideologi. Han henviser til frihetsideologiens betyd
ning i en viss historisk epoke, dvs. antyder de materielle og
politiske betingelser for denne menneskeoppfatning, men på en
svært overfladisk måte og helt uten referanse til noen histo
risk materialistisk analyse. Men retningen for hans antyd
ninger bryter ikke direkte med den marxistiske vitenskapelighel

Dette ser vi av hans kommentarer til vekst- og utviklingsideologien innen pedagogikken som angivelig foregår på fri
hetens premisser. Gjennom en mesterlig misfortolkning skapes
den illusjon at disse påvirkningsmetoder ikke innebærer atferd!
kontroll. Og dette skyldes disse metoders partielle effektivi
tet. "Friheten" i disse metoder er frihet fra sterkere på
virkningsmetoder. Når pedagogiske metoder oppfattes som for
effektive blir de da også kalt propaganda, hjernevask, demagog:
osv. Men dette er merkelapper som benyttes av dem som ikke
liker innholdet av den påvirkning som finner sted.
F.eks. synes den "sokratiske" påvirkningsteknikk, ut fra
Platons dialoger, å være et av de mest effektive midler til å
manipulere andres meninger, som vi kjenner til. Sokrates var
tydeligvis dyktigere enn de andre sofistene. Men siden
Hellesnes m.fl. bedre liker innholdet av hans budskap enn av
andre påvirkeres budskap, f.eks. Skinners, fremstiller de
Sokrates som en "fødselshjelper" (hans eget uttrykk som dannet
en effektiv ideologisk tildekking av hans virksomhet) i forhol
til individets "frie innsikt" i motsetning til f.eks. den
"teknologiske fascismen" til Skinner.
(En annen sak er at
Skinners opplegg for et effektivt studium ville overraske hans
motstandere om man ikke stirret seg blind på læremaskinen og
heller studerte den vekt han bl.a. legger på de såkalte "frie
kunster", musikk, osv.).
Det kunne være grunn til å behandle problemet med teknologi
i denne forbindelse, siden kritikken av Skinner også fra marx
istisk hold innebærer en lettvint slutning fra atferdspsykologiens vekt på teknologisk effektivitet til monopolkapitalens
teknologiske effektivitet. Teknologi og effektivitet, liksom
kontroll, absoluteres og gjøres til negative verdier. Dette
skyldes den humanistiske forutsetningen om "frihet" som knytte
til menneskets egentlige "natur".
Den reaksjon vi her er vitne til minner sterkt om de intellekt
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småborgeres raseri mot produktivkreftenes utvikling som sprenger
deres eksistensberettigelse og dermed også betingelsene for en
intellektuell småborgerlig filosofi. Friheten innen filosofi
og psykologi har hittil bestått i å mene hva man vil om menne
skets natur. Men som Skinner påpeker vil dette være umulig om
man får et vitenskapelig begrep om menneskers atferd. På en
måte parallell med Marx avviser derfor Skinner muligheten av
en "autonom" filosofi slik denne kunne utvikle seg under kapi
talismens tidligere faser.
Vi skal her bare vise til to viktige forhold. For det første
gis det intet grunnlag ut fra marxismen som vitenskap å at
skille et teknologisk nivå eller en teknologisk interesse som
autonom i forhold til andre nivåer eller interesser, f.eks.
emansipatorisk (frigjørende) interesse. Dette er synspunkter
som særlig Habermas ut fra en humanistisk (f.eks. psykoana
lytisk) lesning av Marx står for. Hellesnes kritiserer Skinner
på dette grunnlag, men bør ikke trekke inn Marx i denne sammen
heng, da Marx eksplisitt avviser ethvert forsøk på å innføre
"frigjøring" fra områder utenfor produksjonsmåten. Det ville
nettopp gjøre individsubjektene og deres "standpunkter" til
det avgjørende moment i historien.
Det andre er at Skinner meget skarpt avviser de forutsetninger
som effektivitetskritikken hviler på. Ville ikke en effektiv
undervisningsmetode føre til at alle ble like? Og på tross av
ideologien om medfødt likhet er uniformitet noe av det vår
liberale ideologi misliker mest.
I forhold til et supereffektivt undervisningssystem spør Skinner:
Skulle vi avvise et
slikt system fordi det gjør alle studentene like flinke?
For det ville jo innebære at all individuell konkurranse ble
meningsløs, hvilket ville true vårt liberale demokrati. Skal
vi avvise en teknologi som kan gjøre alle mennesker snille?
Problemene kan virke naive, men ikke når vi betrakter den bak
grunn som redselen for teknologisk effektivitet på det sosiale
plan avslører. En annen sak er at dette utelukkende er
utopiske perspektiver. Som Bandura sier:
"Denne beskrivelse
av kontrollerende makt kan virke flatterende, men i virkelig
heten er det svært vanskelig å påvirke atferden til et annet
menneske uten vedkommendes oppmerksomhet og medvilje".

6.

Historisismen og den genetiske forklaringsmodell

Vi har tidligere vist til at marxistisk vitenskapelighet og
dermed "forklaring" av hendelser avviker fra den tradisjonelle
yekt på kausal-forklaringer. Hva som går forut for en hendelse
ar bare en spesifisering av mange som konkretiserer det begrep
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som begriper hendelsen. Den genetiske forståelse av en hend
else er blind for strukturelle bestemmelser såvel som for det
Althusserskolen kaller overbestemmeIse. Det er umulig å for
klare kapitalismen vitenskapelig ut fra en oppregning av
hvilke faktorer i det feudale produksjonssett som fører over
til kapitalismen. Og Marx fremstiller da heller ikke kapital
ismen historisk. En annen sak er at Marx ofte leses historisistisk.
Det finnes en liknende problematikk innen atferdspsykologien
og atferdsterapien. Den tradisjonelle psykodynamiske tenke
måten har fastholdt menneskets "historisitet" i den forstand
at når noe er festnet i et menneske, vil det fortsette å eksi
stere og virke inntil det tas vekk. Når det gjelder psykopatologisk atferd betraktes denne som "symptom" på en under
liggende årsak (teori om behovskonflikter, osv.) og en even
tuell helbredelse må angripe årsaken og ikke symptomet. Men
denne tenkemåte er i følge atferdspsykologien uvitenskapelig
og fører til ineffektiv terapeutisk behandling. Helt motsatt
dette forsøker atferdspsykologien å spesifisere de eksisterendi
strukturelle sammenhenger, da bare disse kan virke opprettholdende på en bestemt atferd, og bare endringer i disse kan
føre til forandring.
En rekke eksperimentelle analyser understøtter dette perspek
tivet og dermed kritikken av den genetiske forklaringsmodellen
for menneskelig atferd. Det er stadig påvist at en atferd kan
læres under visse betingelser, men fremkalles under andre.
Bandura har således undersøkt læring av aggressiv atferd. Når
vi betrakter voldscener på en film lærer vi ved såkalt observa
sjonslæring eller mode11-læring. Betingelsene for at denne
læring skal skje kan bestemmes for en bestemt læringssituasjon
Man vil således lære bedre om modellen har samme etniske,
sosiale, osv. status som en selv, eller utgjør et ideal. Denni
læring behøver ikke vise seg i åpen atferd. Men under helt
andre betingelser enn selve læringssituasjonen, f.eks. under
provokative situasjoner, kan den lærte atferd fremtre og da
kontrollert av helt andre forhold. Skulle man trekke noen
"praktisk" konklusjon av dette eksemplet, må det være at agg
ressiv atferd kan kontrolleres enten ved å hindre innlæringssituasjoner eller ved å hindre provoserende situasjoner. Men
en grundigere analyse av aggressiv atferd vil naturligvis av
sløre en mengde andre determinanter for slik atferd, dvs. re
presentere et langt mer konkret begrep om "aggresjon".
I alle
fall avviser Bandura og de fleste atferdspsykologer teorier
om en menneskelig "aggressiv natur".
Tvert om viser Bandura til den eksisterende samfunnsformasjons
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aggresjonsbærende strukturer og antyder dermed at individet
må betraktes som en "bærer" av disse forholdene.
Sosial aner
kjennelse er ofte avhengig av individets evne til å vise selvhevdende og aggressiv atferd. Folk viser ikke bare aggresjon
når de utsettes for smertestimuli, men hovedsaklig fordi
aggressiv atferd har positive konsekvenser. Gjennom aggressiv
atferd, eller påvirkning ved hjelp av fysisk og verbal makt,
kan man oppnå materielle goder, forandre regler slik at de
passer en selv bedre, få kontroll over andre og sikre seg
deres underkastelse, avslutte provokasjoner og få vekk fysiske
barrierer som blokkerer eller utsetter oppnåelse av ønskede
resultater. Det er derfor ikke overraskende at aggressivdominerende atferdsmønstre er så vanlige (Bandura: Principles
of behaviour modification, 1969). Man vil ut fra denne bestem
melse fort se at en atferdspsykolog som ønsket å bekjempe
aggresjon og vold ikke lett kunne ty til teknologisk-apolitiske
løsninger, slik Hellesnes m.fl. lettvint fremmstiller det.
I forhold til mange "marxisters" abstrakt-korrekte intensjoner
men også abstrakt-overfladiske floskler når det gjelder veier
til disse mål, er Banduras velment-reformistiske men konkretteknologiske analyser å foretrekke. I alle fall ut fra et
marxistisk vitenskapelig perspektiv.
Det er påstått at atferdspsykologien mangler et historisk perspek
på mennesket og stirrer seg blind på det aktuelle. Hva som
mangler er et historisk menneskebilde som ser historien som
noe internalisert i mennesket og viser seg gjennom atferden.
Historien undersøkes for å få holdepunkter om hva som bestem
mer en gitt atferd. Man kan ikke handle historisk overfor
fortiden, bare i forhold til det Lenin kaller det "aktuelle
øyeblikk". Om diagnosen av det aktuelle øyeblikk er korrekt
vil avhenge av hvor konkrete ens begreper er, dvs. hvor mange
bestemmelser innen enheten de tillater å avsløre. Historiske
bestemmelser utgjør her bare en, om enn viktig, konkretisering
av den struktur som det aktuelle øyeblikk utgjør.
Dette betyr at strukturene ikke eksisterer "inne i" det aktu
elle øyeblikk. De utgjør ikke noen "egentlig årsak" til det
som fremtrer som "symptomer". Fenomenet eller fremtredelsen
er ikke bare overflaten til et dypereliggende "vesen" slik en
hegelsk og psykoanalytisk Marx-lesning fremhever. For den
marxistiske vitenskapelighet avviser atskillelsen mellom det
indre og det ytre som en antropologisk fiksjon. Når man kriti
serer atferdspsykologien for ikke å gripe atferdens "vesenskrefter" (Kolstad 1975) er dette nok et indirekte bevis for
atferdspsykologiens nærhet til marxistisk begripelse av virke
ligheten. Men atferdspsykologiens forståelse av den struk
turelle sammenheng og historiens plass innenfor denne er
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naturligvis fremdeles meget abstrakt så lenge den ikke har noe
begrep om produksjonsmåten eller den konkrete samfunnsformasjon,

7.

Er atferdspsykologien "marxistisk"?

Til dette er det bare å si nei, fordi spørsmålet er uten men
ing. Marxisme i den forstand vi leser Marx innebærer ingen
overordnet sannhet som skal subsumere alle andre under seg,
slik f.eks. AKP betrakter den historiske og dialektiske materi
alisme.
Den marxistiske vitenskap er oppstått under andre
strukturelle betingelser enn atferdspsykologien og opprett
holdes også av andre forhold. Den er knyttet til fremveksten
av den politiske og faglige arbeiderbevegelsen og utgjør der
for et vesentlig aspekt av selve klassekampen** Atferdspsyko
logien derimot er utviklet gjennom det borgerlige samfunns
vitenskapelige institusjoner og vil i hovedsak måtte preges
av dette.
Hva det dreier seg om er derfor ikke abstrakt å identifisere
to kunnskapsområder slik den teoretiserende integrasjonstenk
ning innen borgerlige institusjoner ofte tror, dvs. skape en
’’marxistisk psykologi". Hva vi må arbeide for er at atferds
psykologien utvikles i forhold til de samme materielle betin
gelser som marxismen, dvs. i forhold til klassekampen som
politisk og vitenskapelig praksis.
For i den grad begge kunnskapsområder har som basis menneske
lig atferd innen det kapitalistiske, samfunn, vil de også kunne
vise sammenfallende trekk. Det interessante er derfor i vår
sammenheng å undersøke nærmere hvorvidt de påståtte likheter
kan opprettholdes ut fra en nærmere analyse, og, hvis så er
tilfelle, forklare hvilke konsekvenser dette har for psyko
logien som vitenskap og for den psykologiske praksis i sam
funnet. Denne siste forklaring må nødvendigvis bruke marxismen
som utgangspunkt og bare en slik analyse kan gi noen eksakt
mening til slike slagord som "Psykologi i folkets tjeneste".
Inntil så er gjort er det all grunn til å fastholde den kritikk
av psykologien som marxismen innebærer: "Psykologiens "viten
skapelige diskurs" er konstruert slik at den utelukker den
kollektive sosio-økonomiske sammenheng innen hvilken psykologisl
faktorer har sin virksomhet" (Wilden).

mai 1975.
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