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Abstract 

This thesis makes explicit the notion of an ecological and a wholeness approach to the study of 

human development by taking seriously individual-environment reciprocity as the unit of the 

analysis. According to this perspective it is argued that the subjective experiencing of the 

developing individual must be included theoretically in order to adequately conceive developmental 

processes. The majority of existing contextual theories seem to lack this significant assumption and 

criticism is put forward in which also the questionable scientific turn towards the formulation of 

local particular theorizing is analyzed. On the other hand, developmental psychology needs to rest 

on a general axiomatic foundation and this present thesis argues that the dynamic unity of opposites 

is at the core of psychological transformational phenomena.     
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Indledning 
 

Ifølge Jaan Valsiner omfatter udvikling generelt ”[…] change in the organizational state of a 

system in time, which is maintained (rather than lost) once the conditions of its emergence 

disappear. When seen in these terms, development refers to reorganization of the structure of a 

system, as a result of the system’s constant relating with its surrounding conditions” (1997: 3).  

 

Udviklingspsykologiens kernespørgsmål har siden sin konception handlet om, hvordan novelty, på 

baggrund af tidligere tilstande opstår og forandrer sig over tid. Eller måske endnu mere centralt - at 

undersøge de omstændigheder, der fører til systemets opretholdelse og/eller udvikling. I den optik 

er det aksiomatisk givet, at udvikling kun kan finde sted i åbne systemer, hvis udvikling afhænger af 

konstant udveksling med omgivelserne (ibid.).  

I studiet af individers psykologiske udvikling er en helhedsorienteret tilgang, der både er systemisk 

og økologisk således nødvendig, og det indebærer at reciprociteten mellem individ-omgivelser 

fastholdes som analytisk enhed (se også Bang, 2009).  

 

Motivation 

Jeg har ud fra min interesse for udviklingsbegreber læst en del udviklingspsykologiske tekster, der 

kan tilskrives et kontekstuelt perspektiv og dermed tilsyneladende opretholder det økologiske 

imperativ om individ-omgivelse reciprociteten som analyseenhed. Når jeg er skeptisk, skyldes det, 

at jeg i mange tilfælde sidder tilbage med følelsen af, at ”hovedpersonen” (subjektet) for 

udviklingen, enten lades i stikken eller opfører sig som en marionet, der blot følger spillets 

(omgivelsernes) regler. Hvor blev betydningen af den subjektive oplevelse og intentionalitet af? 

Samtidig efterlades jeg, i forhold til udviklingstænkningen, ofte med følelsen, der lidt banalt 

formuleret går på, om ”man ikke kan komme det lidt nærmere?”. Med nærmere mener jeg, at det 

teoretisk må være muligt at præcisere og konkretisere forskellige aspekter i udviklingens 

processuelle natur samtidig med, at det kontinuerligt forbindes til det oplevende subjekts levede liv. 

Det er netop, hvad følgende opgave vil handle om. Lad mig dog først kort uddybe problemfeltet og 

dermed baggrunden for, hvorfor udviklingspsykologien befinder sig, hvor den gør, og hvilke 

problemer der for mig at se skal løses for at komme videre.  
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Problemfelt  

Udviklingspsykologiens bevægelse mod det kontekstuelle og indlejrede skal i høj grad forbindes 

med en kritik af de ”store” teoriers (fx Piaget, Freud, Erikson) udviklingsforståelse som en indre 

(mental) proces, der gennem mekanismer som inderliggørelse og tilegnelse, både forudindtager og 

reproducerer barnets distance fra verden. Denne kritik kan samtidig knyttes til en mere overordnet 

videnskabsteoretisk udfordring om psykologiens videnskabelige grundlag. Ved at formulere 

almenheder der transcenderer de eksisterende tankemuligheder, skal psykologien avancere sit eget 

epistemologiske grundlag som basisvidenskab, men samtidig må den acceptere, at den altid allerede 

er indlejret i et givent samfunds historiske og kulturelle rammer, der er betingelsessættende for den 

videnskabelige bestræbelse (Valsiner, 1997, Nissen, 2008). 

For en lang række fagfolk har denne selvindsigt medført, at psykologien først og fremmest må være 

selvkritisk. En bestemmelse der tillige for mange har udmøntet sig i en kritik af den psykologiske 

genstands ontologiske status og grundbegrebers almene legitimitet i en videnskabelig retræte til 

analyser og dekonstruktion af lokale psykologiske diskurser og praksisser.  

Schousboe (2000, 2001) sammenfatter, hvordan den udviklingspsykologiske fagdisciplin således 

både internt og eksternt er blevet kritiseret for at producere universalistiske og normative teorier om 

abstrakte børn, hvorfor kritikerne mener, at man i stedet må fokusere på teorier, viden og 

fænomener som lokale og kontekstindlejrede. I den sammenhæng er ideen om bl.a. situeret læring, 

situeret kognition og udvikling som socialpraksis (fx Lave&Wenger, 1991, Rogoff, 1990) blevet 

meget udbredt. Disse strømninger har overbevisende fastslået, at psykologiske fænomener altid 

allerede må opfattes som konkret kontekstuelt indlejrede, og har i den forstand udvidet Vygotskys 

sociogenetiske princip om, at alt hvad der bliver individuelt først har været socialt, kulturelt og 

historisk.  

Fra et økologisk perspektiv på udvikling, der fordrer teoretisering om begge ”sider” i den 

interdependente individ-omgivelse relation, kan man imidlertid argumentere for, at denne 

bestræbelse dog i høj grad er implementeret på bekostning af subjektperspektivet i denne relation. 

Problemet opstår i forlængelse af teoriernes store varsomhed for netop ikke at dekontekstualisere 

udvikling som et indre forhold i barnets psyke, hvilket i stedet synes at ende i en overoptagethed af 

omgivelserne (se også de López, 2001). Begreber for det mentale har i den optik en negativ 

konnotation til en mentalistisk udviklingstænkning og i bredere forstand til den cartesianske 

psykologi, der sætter det mentale som udgangspunkt for menneskelig eksistens. Derfor er subjektet 

som medkonstruktør i sin egen udviklingsproces, i disse teorier i vid udstrækning reduceret til 



Københavns Universitet, Institut for Psykologi 
Bachelor Opgave 

 5

begreber for praksis, handling og aktivitet. Betydningen af den subjektive fænomenologi er dermed 

svær at få øje på. Fænomenologi er her forstået som subjektets oplevelser, følelser og tænkning om 

dig selv, verden og sig selv i verden, altså en slags økologisk fænomenologi.  

Individets rolle i sin egen udvikling indebærer som nævnt et dobbeltperspektiv dvs. på både subjekt 

og omgivelser, men mange af de kontekstuelle teorier situerer subjektet i praksis i så høj grad, at der 

ikke længere findes nogen analytisk adskillelse mellem de to. Disse teorier kan således kun 

beskrives som quasi-økologiske, og hvilket er utilstrækkeligt til at begribe, hvordan novelty opstår i 

den subjektive psykologi som et resultat af det aktivt oplevende individs gensidige udveksling med 

omgivelserne.  

Jeg vil derfor understrege, at det er vigtigt at operere med en inklusiv separation, hvor subjektet 

analytisk og teoretisk undersøges adskilt med omgivelserne (Valsiner, 2008a). Her fastholdes at det 

er subjektets udvikling interdependent med omgivelserne, vi er interesserede i. 

Det er vigtigt for mig at pointere, at min kritik af kritikerne ikke skal forstås som et mål i sig selv 

men som en nødvendig metode til at definere og almengøre de udfordringer, som 

udviklingspsykologien fra et økologisk perspektiv står overfor, og hvad der må løses for at komme 

videre.  

Lad mig i den forbindelse kort skitsere nogle almene pointer om udvikling, som jeg mener, er 

nødvendige at fastholde aksiomatisk for teorier der adresserer udviklingsspørgsmål. Disse udgør 

samtidig opgavens grundlæggende teoretiske antagelser, som diskussionen af teoretiske bud på 

løsningen af problemstillingen bygger på.   

 

Opgavens basale teoretiske antagelser 

Udviklingstilgangen må stå i modsætning til den ontologiske kontekst- og tids-frie tilgang, der 

bygger på et identitetsaksiom om, at X = [er] = X og ydermere baseres på den klassiske logiks ”law 

of excluded middle”, hvor man ikke kan acceptere at X er X, men samtidig udvikler sig og dermed 

simultant udgør NON-X. (Valsiner, 2009b). I stedet må udviklingstilgangen bygge på et aksiom om 

tilblivelse i irreversibel tid, hvor det accepteres, at systemet kan transformere sig samtidig med at 

forblive i en relativ stabil tilstand. Den dobbelthed er vist i figur 1. 
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Figur 1 (Valsiner, 2008a: 6)     

 

Her er X = [er] = X udvidet til X--[opretholder sig selv]  X, og er derfor ikke et statisk udsagn. 

Helt centralt i at tænke udvikling synes at være en anerkendelse af dynamisk strukturerede helheder, 

og accept af,  at disse består af umiddelbart modsætningsfyldte dele. En udviklingslogik må i den 

forstand bygge på en dialektisk logik, som indebærer indre gensidige forudsætningsforhold af 

modsætninger og stadige overgange dvs. sameksistensen af X og NON-X og relationens udvikling 

gennem syntese (ibid.). Denne tankegang har rod i Hegels filosofi, og som Bang (2001) påpeger, 

har Hegel det standpunkt, at der ikke findes noget alment væsen, der ikke træder frem, hvilket vil 

sige at en partikulær genstand altid fremviser sit eget almene forhold, som er det, genstanden ikke 

kan undvære uden selv at opløses. Alle de partikulære ting vi møder i vores hverdag er således 

udtryk for sin egen almenhed, og m.a.o. er vores hverdagsliv fyldt med synteser, hvorfor også 

udviklingspsykologien må beskæftige sig med sådanne.  

Opsamlende indikerer Valsiner dog, at denne tankegang ikke har vundet særligt indpas i 

udviklingspsykologien, og mere præcist udtrykker han at: ”[…] Western Psychologies have had 

difficulty accepting the notion of development as it entails synthetic emergence of generalized, 

abstracted phenomena” (2009a: 9, min understregning.).   

 

I forhold til de kritiserede ”kontekstteorier” melder sig i lyset af de teoretiske pointer endnu et par 

problemer. For det første opereres der ofte ikke med egentlige udviklingsbegreber, eller også har 

begreberne kun fokus på det lokale, partikulære og unikke, der skal behandles som sådan ud fra 

teorier, der kun hævder lokalt situeret gyldighed. Men herved overses det generelle synteseforhold 

mellem det enkelte og det almene samt at enkelttilfældet er sin egen almengørelsesmulighed. At 

tænke i partikulariteter hænger ikke sammen med en holistisk udviklingstilgang. Jeg vil faktisk 

mene, at selvom mange af disse teorier anser konteksten som værende helheden, så får den et 

partikulært præg, når den ikke i højere grad end tilfældet er forbindes med den subjektive 
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dimension. Vi kan altså ikke forstå konteksten som betydningsfuld for individets udvikling, hvis 

den ikke forbindes med subjektive oplevelser, emotioner, intentioner osv. (Bang, 2008, Valsiner, 

1997, 2009a/b).  

For det andet kan man påpege, at den manglende forbindelse mellem kontekst og subjektiv 

fænomenologi øger risikoen for, at disse teoriers begreber, teorier og fænomener i sig selv bliver 

unødvendigt dekontekstualiserede, hvis de ikke samtidig bygger på et aksiomatisk system, der 

under vedvarende kritik og revision hævder en vis gyldighed i og på tværs af sociale og kulturelle 

forskelle. 

Udviklingspsykologien må altså i sit grundlag bygge på nogle almengældende opmærksomheder, 

der guider den konkrete teoriudvikling og de empiriske studier.  

Som eksempel er faget ifølge Schousboe (2000) forpligtet til at behandle tidslighedens potentielle 

relevans, idet udviklingsbegrebet i sig selv vedrører en kompleksitet, der omfatter tænkning om 

irreversibel tid. I denne opgave vil fokus foruden irreversibel tid, indebære dynamisk forening af 

modsætninger som alment princip i udviklingsprocesser.   

 

Problemstilling  

Jeg vil i denne opgave teoretisk bestemme det oplevende subjekts medkonstruerende rolle i sin egen 

psykologiske udvikling. Det vil jeg gøre ud fra et alment dialektisk grundlag i et fokus på dynamisk 

forening af modsætninger uden samtidig at bryde med individ-omgivelse reciprociteten som 

analytisk enhed.    

 

Afgrænsning 

Følgende opgave handler om udviklingspsykologi. Den handler også om børns udvikling, men 

primært er fokus på teori der adresserer det almene i psykologisk udvikling. Derfor skal man ikke 

forvente en diskussion af, hvornår børn udvikler det ene eller det andet. Ligeledes vil der foreligge 

en diskussion af dele af subjektperspektivets betydning for udvikling og der vil ikke fremgå nogen 

eksplicit diskussion af forudsætninger for at tale om subjektivitet. I forhold til de udvalgte teorier vil 

det primære fokus være på deres teoretiske udviklingsmæssige pointer, og der ses bort fra andre 

vigtige aspekter som disse teorier indeholder.  
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Struktur 

Jeg vil begynde med en analyse af Højholts teori om udvikling gennem deltagelse, der indskriver 

sig i den ovennævnte kritiserede praksistilgang, idet hun eksplicit søger at forankre en 

udviklingstænkning i en teoretisk forståelse af socialpraksis. I den forstand skal analysen tjene 

eksemplarisk til at fremhæve og almengøre denne type teoriers mangler i retning af en almen 

økologisk udviklingsteori, der har teoretisk fokus på fastholdelse af det subjektive. Herefter vil jeg 

fortsætte med det egentlige løsningsarbejde, hvor jeg vil integrere forskellige teorier, der alle 

opretholder et økologisk perspektiv og bygger på en dialektisk udviklingstanke.  

 

Udvikling gennem deltagelse 
 

Højholts (1996, 2000, 2001) bud på en udviklingsforståelse opstår som teoretisk nødvendig for at 

overskride de traditionelle udviklingspsykologiske tankemuligheders begrænsende bidrag til at 

begribe, hvorledes subjekter udvikler sig i forhold til de ydre omgivelser og dermed forandrer både 

dem og deres eget liv. Det er derfor ifølge Højholt afgørende at gå nye veje via en teori om 

subjekter som deltagere i social praksis.  

Højholt (1996) refererer i sit teoretiske grundlag eksplicit til den tyske kritiske psykologi (KP), som 

netop baseres på en marxistisk forståelse af, at subjekter gennem handling både skaber og bliver 

skabt af de samfundsmæssige betingelser. Subjekter er ikke blot udleveret til livsbetingelserne men 

formår at forholde sig til, gribe ind og ændre disse (Tolman, 1994). I KP som den udviklede sig i 

1970’erne blev individuel subjektivitet forstået som individets produktive skabelse af 

livsbetingelser som led i den totalsamfundsmæssige proces, dvs. som en realisering af sin 

samfundsmæssige subjektivitet (Tolman, 1994, Dreier, 1979). Denne forståelse medførte for KP og 

her aktuelt for Højholt en optagethed af de muligheder, subjekter har for at handle ud fra deres 

ståsted, hvilket udgør et fokus på de samfundsmæssige betingelser som betydningsstrukturer - altså 

strukturer af handle-muligheder for subjektet. Idet subjektivitetsprincippet her forudsætter enheden 

af den samfundsmæssige og individuelle subjektivitet, udgør dobbeltperspektivet på 

betydningsstrukturerne den begrebslige nøgle til udforskning af det psykiske (Højholt, 1996, 2000). 

Og som jeg ser det, altså en begrundelse for et overvejende fokus på praksisbetingelser. 

Som en lille om end afgørende indskydelse kan dette forbindes med KP’s begrebsmæssige 

baggrund i kulturhistorisk psykologi. Her er grundopfattelsen, at det psykiske skabes gennem 
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menneskers skabende virksomhed, hvilket udgør en dialektik mellem subjektivt og objektivt (fx 

Leontjev, 1983, Cole, 1996). 

 

Internalisering og eksternalisering  

Dette subjekt-objekt forhold kan italesættes som en internalisering-eksternaliseringsproces. I 

internaliseringen approprieres dele af den objektive ydre genstandsverden og i eksternaliseringen 

”lægges” det ud i verden igen nu blot i en anden form. De to processer må betragtes som gensidige. 

Det subjektive bliver til i transformationen til sin modsætning, objektet, ligesom det objektive 

realiseres i den subjektive virksomhed, der ændrer det. I processen objektgøres det subjektive, 

hvorved det gives form, hvorefter denne udformning overskrides, herigennem subjektgøres og 

samtidig allerede implementerer en ny objektgørelse osv. (se også Valsiner, 1997, 2007). Denne 

enhed er for mig at se helt afgørende for at fastholde et økologisk perspektiv på udvikling, idet 

udvikling ikke kun kan være et spørgsmål om internalisering (distancering fra verden), fordi denne 

altid vil resultere i en ny eksternalisering (forankring i verden). Tanker, oplevelser, følelser osv. vil 

således være at forstå som internalisering-eksternaliseringsprocesser. 

Denne udviklingsdialektik som en dynamisk forening af modsætninger (subjekt-objekt eller indre-

ydre) må i mine øjne udgøre en grundpræmis i enhver teori, der refererer til ovennævnte tradition, 

og vil dermed fremstå som en central opmærksomhed opgaven igennem.  

 

Ståsted, position og perspektiv 

Højholt (1996, 2000) påpeger, at vi altid må tage udgangspunkt i, at subjekter deltager i 

handlesammenhængen ud fra et lokalt ståsted, der er struktureret i særlige positioner. Subjekter har 

ikke blot en konkret placering i tid og rum men også en socialt organiseret position, hvortil der 

knyttes en særlig grad af rådighed – altså handlemuligheder. Positioner er ikke statiske skabeloner, 

som blot indtages men derimod forhandles og ændres konstant i bevægelsen i og mellem praksisser 

(Højholt, 1996). Beskrivelsen af hvordan forskellige deltagere fra hver deres ståsted og position har 

forskellige handle-/deltagelsesmuligheder er omfattet i begrebet perspektiv, der eksklusivt tilhører 

den pågældende deltager. En ændring af subjekts position, muligheder, bidrag og indflydelse udgør 

også en ændring af handlesammenhængen som et bidrag til noget fælles (som dog også være et 

negativt bidrag på bekostning af andre) (ibid.).  
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Flerhed 

For Højholt (2000) er det dog vigtigt at fastholde det dynamiske i, at subjekter ikke blot statisk 

befinder sig på forskellige ståsteder med dertilhørende positioner og perspektiver, og her udvikler 

sig, men at de konstant bevæger sig i og mellem praksisser. I den optik må udviklingsperspektivet 

forsøge at indfange, hvordan børn forholder sig netop til flerhed og til deres subjektive måder at 

tage del heri på baggrund af det praksisgrundlag om, hvad det er de deltager i, udvikler sig igennem 

og hen i mod. En ”samlet” praksisforståelse indebærer her konkrete praksisser samt deres 

forbindelse med hinanden.  

 

Ud fra en sådan ”helhedsorienteret” (praksis)tilgang og ved at se på de konkrete og forbundne 

praksisser som børn dagligt deltager i1, kan Højholt karakterisere udviklingsprocesser ved flerhed i 

steder, sammensathed, forskellige deltagere, parter og perspektiver (Ibid.). Ja selv 

sammensætningen i og mellem praksisser er under konstant forandring, hvilket indebærer at børn 

(og voksne) må forholde sig til dette og til hinanden på stadig nye måder. Derfor synes det hos 

Højholt nødvendigt at undersøge børns praksis for at se på deres måder at deltage i forskellige 

sammenhænge og udvikle sig her. Skift og overganges betydning for børns udvikling bliver 

nøglebegreber, og teoretisk fremstår det centralt ”hvad børn gør” nærmere end ”hvordan børn er” 

(ibid.).  

Hvad børn gør ”gøres” netop i praksis, og for Højholt betyder det, at praksis indebærer lidt mere 

end et kontekstbegreb forstået enten som en sammenhæng som noget der ”omgiver”, eller som en 

forbunden helhed, der giver delene sammenhæng. Praksisbegrebet giver udtryk for en fælles 

handlen med (historiske) mål og midler i varierende aktiviteter, og qua deltagernes forskellige 

subjektive ståsteder, positioner, perspektiver, muligheder og interesser i forhold til det fælles er der 

noget særligt både på og i spil (2000: 49). 

 

Deltagelse 

Med udgangspunkt i udvikling som et spørgsmål om børns udvikling af deltagelse i 

praksisstrukturer, der overordnet er tilrettelagt af voksne, bliver det ”at være med” noget basalt. 

Børn er således alle deltagere men på forskellige præmisser, og man kan lidt forenklet sige, at de 

gennem deres udvikling er i gang med at kvalificere deltagelsen (Højholt, 1996). Ser man på 

organiseringen af børns liv, fremtræder dette meget konkret, idet børn oftest begynder deres liv i et 
                                                 
1 Dette udspringer af et empirisk forskningsprojekt hvor hun fulgte en gruppe børn fra børnehaven, igennem 
børnehaveklasse til og med 1. klasse (se Højholt 2001). 
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afgrænset fællesskab med få krav til deltagelse, hvorefter både deltagelsesmuligheder, krav, 

opgaver osv. udvides, så børnene efterhånden deltager i flere og mere komplekse praksisser.  

Rettetheden i det her foreslåede udviklingsbegreb går i høj grad på, hvordan man kan udvikle sin 

deltagelse i én sammenhæng i retning af at involvere sig eller blive inddraget i det, der er på spil og 

derigennem bidrage til dets fortsættelse, skift eller ændring og på den måde overordnet øve 

indflydelse på det, man er del af og dermed sig selv. 

 

I kontrast til traditionelle forestillinger om livet som et spørgsmål om balance gives der her et 

billede af, at livet handler om at deltage i en flerhed af komplekse sociale praksisser kendetegnet 

ved overgange, skift og forandringer. Udvikling handler altså i høj grad om at kunne begå sig i 

modsætninger og om måder at orientere sig i livet mod noget nyt - mod nye aktiviteter, nye måder 

at være sammen på, nye steder, som hele tiden begrundes i forholdet mellem fortid og fremtid i en 

forbindelse til en nutid (ibid.).  

 

Indtil nu har den her præsenterede teori næsten udelukkende beskæftiget sig med ”praksisssiden” i 

det gensidige subjekt–praksis forhold, og ifølge Højholt (2000) må også børns intentioner og 

optagethed inddrages. Disse er betydningsfulde for at forstå børns grunde til at deltage, som de gør 

og for, hvorledes de forbinder deltagelser i og på tværs af forskellige praksisser – altså for deres 

udvikling af deltagelse.   

Når deltagelse introduceres som det centrale (udviklings) begreb, er det, fordi det søger at forbinde 

begge sider i subjektivitet–social praksis dualiteten. Således forsøger man at gøre op med både 

ideen om det selvtilstrækkelige og kohærensstræbende subjekt, som vi kender fra de traditionelle 

humanistiske teorier og med en subjektiveringsforståelse, hvor diskursen af sig selv danner et 

subjekt, som det ses i den voksende mængde Foucaultinspirerede arbejder. Højholt (2000) beskriver 

deltagelse som dobbeltsiddet, hvor fokus på den ene side er på, hvad der deltages i, og hvordan børn 

udvikler sig ved at tage del, mens den anden side reflekterer hvad børnene udvikler, altså den 

subjektive udvikling af deltagelse. Udvikling kan her begribes som en egenbevægelse gennem en 

række arrangementer.  

Højholt gør samtidig opmærksom på, at det ikke handler om at gøre alsidig involvering til nyt 

abstrakt udviklingsideal, men peger i stedet på, at det der er på spil i en praksis kombineret med det 

der er i spil i barnets subjektive relevans gør, at det ikke er enhver overskridelse, der er relevant 

(ibid.). 
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Praksisperspektivets udfordring  

Det kan undre mig når Højholt siger, at vi i forbindelse med at udforske udvikling ”må tage 

udgangspunkt i børns særlige positioner i den særlige handlesammenhæng, hvori de deltager” 

(1996: 62). Hvorfor nu positioner, og ikke perspektiver, optagethed eller deltagelse som helhed, 

hvor alle disse aspekter synes indlejret?  

Det er tydeligt, at begrebet harmonerer godt med vægtningen af praksis og dobbeltperspektivet på 

betingelserne som både muligheder og begrænsninger, og det skal sikkert også forstås bredt. Dog er 

det netop denne højt vægtede praksisforståelse, der for mig at se volder problemer, når vi skal tænke 

og teoretisere om børns udvikling. I Højholts teori bliver udvikling næsten udelukkende et 

spørgsmål om at gøre noget, flytte sig og forholde sig til overgange, hvilket udvikling selvfølgelig 

også handler om, men jeg mener, at det er problematisk, når det ikke i højere grad forbindes med 

børns oplevelser af disse skift, handlinger osv. Selv den overskridende bevægelse knyttes næsten 

udelukkende til en praksisoverskridelse, og praksis bliver da alt for omfavnende, og dermed lidt 

tomt. 

I forhold til min indledningsvise pointe om, at de kontekstuelle teorier i høj grad mangler en 

begrebsliggørelse af subjektperspektivet, savner jeg teori om, hvordan barnets egen oplevelse af 

deltagelse og af sig selv som deltager bidrager konstruktivt i dets egen udviklingsproces. Og selvom 

begreber om interesse, engagement osv. nævnes, så køres den subjektive fænomenologi lidt ud på et 

sidespor som noget altid allerede indlejret i deltagelsen, hvormed dets rolle i udviklingen bliver 

selvforklarende – og altså slet ikke forklaret.  

Igennem Højholts optik og baggrunden i KP får man godt fat i hvordan praksis strukturerer de 

objektive betingelser, men der mangler en konceptualisering af, hvordan disse konkret afspejles i 

deltagernes subjektive konstruktioner. Der mangler teoretisk fokus på, hvordan praksiselementer 

”guider” deltagernes aktive internalisering-eksternaliseringsproces i særligt én frem for en anden 

retning og på, hvordan det ”objektive” udformes subjektivt. I den forstand kan man påpege, at 

Højholt har den overordnede kulturhistoriske pointe med men glemmer, hvordan barnet gennem 

konkrete internalisering-eksternaliseringsprocesser bliver til som subjekt.  

Det er vigtigt at påpege, at jeg ikke afviser praksisperspektivet men mener, at det må uddybes i 

forbindelse med subjektets fænomenologi, hvis vi skal være i stand til at begribe dets betydning for 

udvikling.  
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Højholts optagethed af subjekters handlemuligheder må i lyset af min kritik udvides til også at 

omfatte, hvordan subjektet oplever, føler og tænker over disse muligheder, samt at de specifikke 

handlemuligheder i sig selv udgør konkrete opleve- følelses- og tænkemuligheder for subjektet. 

Insisterer man ydermere på, at menneskelig udvikling involverer et hierarkisk integreret system på 

mindst tre generelle niveauer; a) handlingsniveauet b) det semiotiske niveau der indebærer 

oplevelse/refleksion over a, samt; c) det metarefleksive niveau, der indebærer oplevelse af a og b, 

står det klart, at udvikling ikke kan forstås ved kun at inddrage niveau a og til tider (aspekter ved) b 

(Valsiner, 1997). Se figur 2. 

Figur 2                                                

Figuren viser de interdependente niveauer a, b og c, som altid må forstås kontekstuelt indlejret. Jeg 

benytter med vilje begrebet andenhed i stedet for praksis eller kontekst, idet det skal forstås bredere 

og samtidig mere præcist, dvs. som hele praksis, genstande heri eller tanker, emotioner, andre 

subjekter osv. 

 

Subjektet som subjekt i sin egen udvikling 
 

Jeg vil nu rette blikket mod nogle teoretiske bud, jeg finder brugbare til at ”løse” udfordringen om 

det underprioriterede subjektperspektiv. Ideen er ikke at ende i subjektivisme, men gennem 

integration af teoretiske perspektiver at bevare og tage udgangspunkt i individ-omgivelses 

reciprocitetens udvekslingsforhold. 

 

Omgivelsernes funktionalitet og intentionalitet 

For at overskride praksisperspektivet vil jeg skitsere et perspektiv, der peger på, at omgivelserne, 

for subjektet rummer funktionel information og konkret lægge ud med en forståelse, hvor Bang 
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(2008) gennem en kobling af kulturhistorisk tradition med et Gibsoninspireret affordanceperspektiv 

netop får sat fokus på omgivelsernes ”guidende” karakter. 

 

Bang tager konkret afsæt i forståelsen af lokale activity settings som temporalt og social-kulturelt 

gentagne begivenheder, der er organiseret i forhold til institutionelle arrangementer som fx en 

skoleklasse. Ud fra en kulturhistorisk opmærksomhed, mener Bang, at omgivelser ikke blot kan 

reduceres til det, der umiddelbart omgiver og er direkte tilgængeligt, hvad hun kalder present 

present. Pointen er, at vores omgivelser er organiserede som menneskelige omgivelser, hvilket 

indebærer forskellige genstandsgjorte historisk kulturelle processer, hvis betydning ikke træder 

direkte frem men alligevel er til stede, hvad Bang kalder absent present (ibid.).  

 

Et simpelt eksempel kan hjælpe til at følge tankegangen. Hvis man har en almindelig vandflaske, er 

denne umiddelbar og direkte tilgængelig (present present). Men i flaskens udviklingshistorie findes 

imidlertid en lang række menneskelige intentioner og opdagelser. Eksempelvis har man opdaget, at 

plastik i en bestemt udformning kan indeholde vand, dernæst objektiveret denne ide i en 

materialiseret masseproduktion, hvilket samtidig har medført idealiseringer om, at det bl.a. er sundt, 

smart og behændigt at købe og drikke vand på falske. Disse udviklingstrin er således indlejret i 

genstandens betydning som nærværende og fraværende på samme tid. Dette kan tænkes at gælde 

alle fællesskabsskabte artefakter2, sprog, handlinger osv. 

 

Begge aspekter må være indbefattet i omgivelsesbegrebet som tilgængelige for det aktive subjekt i 

en given activity setting. Idet omgivelserne indebærer et nærvær af fravær af samfundsmæssige 

processer forstår man, at det subjekter interagerer med i omgivelserne er menneskelige intentioner i 

objektiveret forstand både som materialiseret og idealiseret. At omgivelserne således er 

intentionelle og ikke neutrale betyder dermed, at omgivelserne ikke alene har historiske men også 

funktionelle kvaliteter/værdier og ved at forbinde det funktionelle aspekt med det Gibsoninspirerede 

begreb om affordance, forankres perspektivet yderligere i en økologisk referenceramme (ibid.).  

 

Den økologiske relation 

Ifølge Reed (1991) opstod Gibsons økologiske tilgang som en kritik af de kognitive teoriers fokus 

på at forklare individets erkendelse af sin omverden ud fra mentale repræsentationer og kognitiv 
                                                 
2 Et aspekt ved den materielle verden, der er blevet modificeret i løbet af dets indlemmelse i målrettet menneskelig 
aktivitet – både som ideelle og materielle objektiveringer (se Cole, 1996: 123). 
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processering, hvorved individet aldrig er i direkte kontakt med verden. Mennesker (og dyr) er i 

stedet gennem deres aktive eksplorerende aktivitet i stand til at indgå i direkte relation med de 

fysiske omgivelser og via direkte perception opsamle informationer i omgivelserne. For Gibson 

betød det, at der er information i omgivelserne som dyr og mennesker har udviklet sig til direkte at 

kunne samle op. Derudover mente han, at informationen er meningsfuld, dvs. at den ”fortæller” 

eller afforder, hvad vi kan med omgivelserne og genstandene heri (ibid.). 

Affordance henviser her til omgivelsers meningsfulde og funktionelle kvaliteter i relation til et 

subjekt og peger dermed på den kendsgerning, at perception af omgivelser samtidig er perception af 

sig selv i disse omgivelser (se også Trettvik, 2001). Dette indre forhold udgør den økologiske 

relation, og i den forstand må det psykiske begribes som irreducible relationer mellem subjekt-

omgivelse, og ikke som en indre mental repræsentation.   

Ved at begrebsliggøre det funktionelle aspekt i omgivelserne bliver intentionalitet som alment 

teoretisk perspektiv bragt på banen og ud fra de aktivitetstyper, der affordes og er tilgængelige i 

barnets omgivelser, kan man i højere grad få begreb om udvekslingsforholdet mellem barnet og 

omgivelserne, samt barnets interesse for at deltage heri.  Affordance henviser altså til intentionalitet 

som simultant ekstra- og intrapsykologisk, og i min optik er begrebet således afgørende, fordi det 

fanger selve udvekslingen i det indre forhold mellem individ og omgivelse. I forhold til Gibsons 

affordancebegreb der hovedsageligt omhandler fysiske objekter skal det begreb, der opereres med 

her forstået som udvidet i retning af det sociale og kulturelle. 

 

Constraints og affordance 

I den sammenhæng mener jeg, at Valsiners (1997) begreb om constraints er brugbart til at fange 

dette indre forhold. Begrebet henviser til en midlertidig dynamisk regulator af subjekt-omgivelses 

systemets bevægelse fra den nuværende til en umiddelbar fremtidig tilstand, der begrænser det fulde 

mulige sæt af potentielle variationer i denne bevægelse (ibid.: 180). Altså som en slags 

variabilitetsopdeler. Det er vigtigt at understrege, at constraints ikke kun er begrænsende men 

samtidig muliggørende, idet en given constraint ved at constraine nogle muligheder muliggør andre.  

 

Parallellen til Affordancebegrebet er for mig tydelig. Begge begreber henviser til en given 

andenheds’ funktionelle/intentionelle karakter for subjektet, der kan være positivt eller negativt 

opfordrende og strukturerer dermed subjektets udviklingsbevægelse i én nærmere end en anden 

retning. Affordance og constraints har altså fokus på forholdet mellem det mulige og det aktuelle. 
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Ligesom affordance er en constraint en samtidig kontekstuel, inter- og intrapsykologisk 

struktur/kvalitet, der gennem subjektets aktive konstruktive internaliserings – eksternaliserings 

proces strukturelt organiserer den intrapsykologiske dimension. Strukturerne er således simultant 

ydre-indre strukturer, der gennem kontinuerlige restruktureringer opretholdes og/eller forandres. 

Når jeg således taler om constraints og affordance, henviser jeg altså både til et subjektivitets- og et 

omgivelsesniveau som analytisk adskilt i en inklusiv separation.  

Ved at se på hvordan de to begreber konkret regulerer en aktuel udviklingsbevægelse ved at lukke 

for nogle veje og samtidig åbne for andre, giver det mening at tale om udviklingsprocessers bundne 

ubestemthed (bounded indeterminacy) (Valsiner, 1997). Udvikling organiseres således altid af 

forskellige constraints/affordances men qua den åbensystemiske natur kan et præcist 

udviklingsudfald principielt ikke forventes.  

 

Jeg har nu elaboreret praksisperspektivets omgivelsesbegreb ved at begrebsliggøre og pege på, at 

dette indeholder funktionel og intentionel information, der afspejles i subjektets psykiske dimension 

bl.a. via constraints og affordances. Disse pointer kan dog ikke stå alene men må forbindes teoretisk 

konkret med et givent subjekts aktive konstruktion af sin næste udvikling. I den forbindelse har 

Valsiner (1997) tre koncepter, som jeg mener, er brugbare til teoretisk at forstå, hvordan 

udvekslingen mellem individ og omgivelser og dermed aktualisering af potentialer i en konkret 

udviklingsbevægelse struktureres dialektisk mellem individ og andenhed. 

 

Zoner i udvikling 

Det første koncept Zone of Free Movement (ZFM) refererer til en strukturering af subjekters 

forhold til 1) forskellige områder i deltagelsesrummet 2) tilgængeligheden af forskellig andenhed i 

deltagelsesrummet og 3) måden at agere (tænke, handle, opleve osv.) med den tilgængelige 

andenhed (ibid.: 188). Strukturering skal her forstås både kontekstuelt, intersubjektivt og 

intrasubjektivt, og ZFM er på samme tid veldefineret og udefineret. En skoleklasse udgør 

eksempelvis en særlig zone, hvis grænser markerer forskellige konventionelle retningslinjer og 

regelsæt for, hvad en skoleklasse er, og hvad der skal foregå. I den forstand er der både nogle 

tydelige grænser for, hvad eleverne kan og må, men der er samtidig også grænser, der er mere vagt 

definerede, og som eleverne derfor kan afprøve og måske udvide. Subjekter oplever kun ZFM 

episodisk, og hver gang subjektet flytter sig (også idemæssigt) flyttes zonens grænser.  
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ZFM skal altid ses som gensidig koordineret med det andet koncept om Zone of Promoted Action 

(ZPA), der konstituerer én eller flere andenheder i deltagelsesrummet som subjektets oplevelser, 

tanker, følelser og handlinger opfordres mod (ibid.: 192). I forhold til ZFM som er eksklusiv, kan 

ZPA indebære andenhed, der på et givent tidspunkt er udenfor ZFM. Fx kan barnet opfordres til at 

lære at cykle, selvom barnet endnu kun mestrer den trehjulede.   

Valsiner er her mest optaget af, hvordan sociale andre eller barnet selv konstruerer ZFM og ZPA, 

men jeg mener, at det må udvides til også at indebære genstande, handlinger osv., som indeholder et 

nærvær af fravær af de historisk kulturelle processer. Vandflasken afforder jo i sig selv en særlig 

funktionalitet i forhold til subjektet, der er opfordrende på en særlig måde og kan derfor betragtes 

som element i barnets ZFM/ZPA, der er med til at strukturere denne. Altså må konstruktionen af 

ZFM/ZPA strukturer fra mit synspunkt relatere sig til barnets mangfoldige relateren til tilsvarende 

mangfoldig andenhed.  

I denne optik mener jeg, at struktur og proces er dialektisk forbundne, idet processerne opretholder 

og forandrer strukturen, mens strukturen rammesætter processen, som derved leder videre ind i sin 

egen opretholdelse eller forandring. 

Ved at se på hvordan zonerne og deres indbyrdes relationer/grænser i omgivelserne/andenhed bliver 

struktureret og restruktureret interdependent med barnets psykologiske dimension i en 

igangværende proces, siger det noget om, hvordan de regulerer den fremadskridende 

udviklingsproces. I den sammenhæng kan jeg påpege, at Højholt synes at have fokus på, hvordan 

praksis strukturerer ZFM/ZPA for børn, men hun mangler netop en konceptualisering af, hvordan 

børnenes egne oplevelser bidrager til at konstruere nye subjektive meningssæt, der ændrer 

ZFM/ZPA via affordances og constraints. 

Generelt kan det påpeges, at ZFM/ZPA-strukturerne i sig selv ikke kan forklare den aktuelle 

udviklingsbevægelse, hvis de ikke forbindes med et begreb, der per definition tager højde for 

barnets subjektive deltagelsespræmisser samt omfatter en tidsudvidelse.  

 

Den afgørende zone 

Valsiners tredje koncept, Zone of Proximal Development (ZPD), der er inspireret af Vygotsky, gør 

netop dette ved at indebære potentielle nye tilstande mellem det udviklende subjekt og dets relation 

til omgivelserne i kraft af den aktuelle tilstand i ZFM/ZPA komplekset og subjektet selv (ibid.: 

200). ZPD kan bidrage til at belyse de aspekter ved barnets udvikling, der på nuværende tidspunkt 

er i en aktualiseringsproces men endnu ikke har bevæget sig fra sfæren af det potentielle til det 
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aktuelle. ZPD giver dermed den udviklingsmæssige forbindelse mellem det udviklende barn og 

sammensætningen i ZFM/ZPA., idet ZPD mulighederne er dependente med ZFM/ZPA, men 

samtidig vil en given aktualisering i ZPD ændre forholdet til og i det givne ZFM/ZPA kompleks. 

ZPD er altså interdependent med ZFM/ZPA og hermed mener jeg, at begrebet i højere grad og mere 

konkret økologiseres end i Vygotsky’s optik. 

Den afgørende pointe er ideen om bunden ubestemthed, idet mængden af muligheder indenfor ZPD 

er givet i ZFM/ZPA, men hvilke(n) af disse muligheder der bliver aktualiseret hører til i 

forhandlingen af den aktuelle udvikling (ibid.). Ved at benytte zoneterminologierne skabes en 

ramme for at forstå kanaliseringsprocesser i udvikling i en konstant forhandlingsproces med at 

aktualisere novelty ud fra indskrænkede men ikke strengt determinerende muligheder. 

  

Min pointe med at fremhæve zonerne er, at de for mig at se udgør et vigtigt økologisk skridt på 

vejen mod teoretisk konkret at begrebsliggøre den indre forbindelse og reciprokke udveksling 

mellem individ–omgivelser i et fokus på den subjektive konstruktion.  

Det en central pointe, at udviklingsmæssige novelties muliggøres i spændingsfeltet, hvor de 

historiske og funktionelle værdier krydser hinanden, idet barnets konkrete aktivitet til hver en tid 

relaterer sig til begge disse aspekter samtidig (Bang, 2008). Zoneterminologien fanger netop, at 

ZFM/ZPA er en samtidigt ekstra- og intrapsykologisk struktur og m.a.o. må fokus være på 

skæringspunktet mellem de objektiverede (historisk-kulturelle) intentioner og de subjektive 

intentioner, altså der hvor barnet aktivt forholder sin subjektive mening til den fællesskabsskabte 

betydning.  

 

Bevægelse mod det oplevende 

Dog mener jeg, at vi i Valsiners optik ikke får et særlig præcist greb om, hvordan barnet i sin ZPD 

potentielt kan forbinde sig meningsfuldt med sine oplevelser af ZFM/ZPA og derigennem af sig 

selv, og derfra konstruere ny mening. Vi kan altså ikke begribe den konkrete forhandlingsproces. 

Begrebet fremstår teoretisk upræcist, og jeg mener, at det er nødvendigt at sætte fokus på, hvordan 

barnets oplevelser og følelser kanalisere disse konstruktioner. Derfor vil jeg inddrage Bang (2008) 

til at vise, hvordan barnets oplevelse af egen deltagelse kan føre til konkret motivudvikling for 

deltagelse.  
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Dobbeltperspektiver 

Bang påpeger, at affordanceperspektivet udover omgivelsernes intentioner må indebære de 

interpersonelle relationers intentioner i en given activity setting. Det betyder, at det er nødvendigt 

med et dobbeltperspektiv på de sociale andres affordance i forhold til barnet, idet eksempelvis 

klassekammeraterne er socialt interagerende agenter (kammerater) og samtidig har institutionelle 

positioner (elever). Når det enkelte barn interagerer med de sociale andre gennem aktive og passive 

dialogiske udvekslinger, må barnet således også inkludere sine egne agentpositioner (altså som både 

barn og elev) (ibid.).  

 

Barnets fænomenologiske oplevelse er i sig også at forstå som dobbelt. Barnet oplever sin 

deltagelse og oplever samtidig sig selv som en oplevende deltager (ibid.). Deltagelsen opleves både 

gennem et førstepersonsperspektiv og gennem tredjepersonsperspektiver i de forskellige 

tilgængelige positioner som barnet via interaktionen med sociale andre oplever sig selv ud fra. Når 

barnet således oplever sig selv som en oplevende deltager blandt andre og derved oplever sine 

forskellige agentpositioner samt forhandler disse med andre eller med sig selv, kan man sige, at 

barnet opstår som social anden for sig selv i den givne setting (ibid.). Sagt anderledes - at barnet 

indgår i en agentposition ift. sig selv, når førstepersonsperspektivet fusioneres med 

tredjepersonsperspektiverne i barnets oplevelse.  

 

Selvets affordance 

Ved både at være en social anden for andre og for sig selv afforder barnet derfor både aktivitet for 

andre og for sig selv. Som en social deltager blandt andre afforder barnets oplevelse af fx at lytte til 

andre oplevelsen af at være ”listen-to-able”. Barnet oplever således konstant sine forskellige måder 

at deltage på i en igangværende aktivitet struktureret af lærere, andre elever og barnet selv. Bang 

påpeger, at det er disse deltagelsesmåders oplevede affordancekvalitet for barnet, der er afgørende 

udviklingsmæssigt, når selvets quasi-andenhed, dvs. barnets oplevelse af de oplevede forskellige 

agentpositioner vurderes positiv (ibid.). Det er igennem denne vurdering af sig selv som deltager, at 

barnet udvikler sine motiver og interesse for begrundet deltagelse. Affordance kan her forstås som 

en kvalitet, der potentielt tilbyder barnet muligheden for at opleve deltagelsen som meningsfuld på 

et personligt plan og derigennem forbinde motiver og interesser i og på tværs af øvrige deltagelser.  
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Eksempelvis kan affordancekvaliteten af oplevelsen af at være ”listen-to-able” være ”fortsæt med at 

lytte og sidde stille”, som hvis det af barnet vurderes positivt for deltagelsen kan betyde, at barnet 

udvikler motiver for at sidde stille og lytte i timerne eller i andre sammenhænge. Sat i forbindelse 

med ZPD forstår man, at forhandlingsprocessen her består af en dialektisk emotionel relateren 

mellem selv og social anden, der ”guides” af givne affordance-/constraintkvaliteter for barnet.   

 

I øvrigt synes det for mig nødvendigt også at påpege, at ”negative” vurderinger af sin deltagelse, af 

aktiviteter, og/eller manglende oplevet meningsfuldhed ligeledes må tilskrives udviklingsmæssig 

opmærksomhed. Fx at barnet oplever sig selv som ”not-listen-to-able”, not-sit-still-able osv. har 

betydning for vurderingen af sin quasi-andenhed og dermed for udviklingen af motiveret deltagelse.                    

       

Det sociale dialektiske selv 

Jeg har nu vist, hvordan barnet gennem oplevelse af selvets agentpositioner og disses 

affordancekvalitet for barnet udvikler sine motiver og interesser for deltagelse og har derved 

samtidig givet teoretisk konkret indhold til forståelsen af Valsiners zonebegreber, særligt ZPD. For 

at kvalificere denne opmærksomhed yderligere mener jeg dog, at den må almengøres i retning af et 

mere grundlæggende udviklingsteoretisk forhold. Allerede for hundrede år siden pegede Baldwin 

(1997) på dialektikken mellem ego og alter som et alment forhold i selvets socialitet og udvikling. 

Jeg vil derfor benytte Baldwins optik til at tydeliggøre, hvordan den dialektiske relation opstår i den 

individuelle udvikling og pege på nogle begreber, der giver indhold til relationen. 

 

Som påpeget ovenfor må selvet og den anden forstås som konstant relateret til hinanden i en 

kontinuerlig udvekslingsproces, som leder videre ind i den individuelle udvikling. 

Ifølge Baldwin kan denne dialektik beskrives således:  

”my thought of my self is in the main, as to its character as a personal self, filled up with my 

thought of others, distributed variously as individuals; and my thought of others, as persons, is 

mainly filled up with myself (…) the self and the alter are to our thought one and the same thing” 

(ibid,: 343). 

 

For at forstå denne dynamik må tankegangen forbindes med Baldwins accentuering af, at 

selvopfattelsens genese hos barnet fra den tidlige alder forløber gennem tre trin; det projektive, det 

subjektive og det ejektive. På det projektive stade differentierer barnet mellem ting og personer og 
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reagerer på personers humør, emotioner og udtryk. Ved overgangen til det subjektive stade 

begynder barnet at imitere personer. Baldwin mener dog, at først når imitationerne indikerer en 

begyndende vilje, altså indebærer en effort, bliver det rigtig subjektivt (ibid.). Den projektive 

selvforståelse, hvor barnet reagerer på andre, bliver subjektiv, altså hvor barnets anstrengelse 

udløser (actuate) videre reaktioner. Dvs. her er barnet selv genstand for reaktioner. 

 

Dette må ses i forbindelse med Baldwins centrale begreb om persistent imitation, som bliver 

afgørende i overgangen til det ejektive stade. Persistent imitation adskiller sig fra de simple 

imitationer fra projektiv til subjektiv (og generelt) ved at være en imitation, der ”går” udover den 

imiterede model ved at introducere nye egenskaber og dermed rekonstruere den (Valsiner, 2009c, 

d). Denne form for modeloverskridelse kan skabe en rekursiv feed forward produktion af novelty, 

hvor den første imitation bliver grundlag for den næste osv. Dette afspejler ligeledes Baldwins ide 

om circular reactions, hvor organismens reaktion på en stimulus bliver den næste stimulus for 

organismen, der igen fører til en reaktion osv. Reaktionerne er således ikke vilkårlige, som fx på det 

projektive stade men tjener en udviklingsmæssig fordel, som derfor gentages. Altså er der tale om et 

selektionsprincip som organismens selvreguleringsmekanisme.  

Persistent (imitation) refererer dermed til imitative reaktioner, der persisterer og som subjektets 

udvikling hviler på (ibid.).  

På det ejektive stade oplever barnet, at andre subjekters kroppe rummer oplevelser lige som dets 

egen. De andre er også mig’er, og via persistent imitation gøres de andre til en del af mig - som 

mig’ets andenhed; barnet oplever altså sig selv ved at opleve andre (Baldwin, 1897). Således bliver 

det projektive til noget ejektivt, og på dette stade konstitueres det sociale selv. Dette er altså også en 

økologisk pointe om selvet, som jeg viste i forbindelse med affordance og den økologiske relation 

ovenfor. Således forstår man, hvordan barnets oplevelse af agentpositioner, som vi så ovenfor hos 

Bang (2008), kan siges at bygge på persistent imitation, hvor selvet imiterer den sociale anden. 

 

At ego og alter er en og samme ting, udgør for mig at se ikke et statisk ontologisk udsagn men 

snarere et dynamisk fokus på retningsgivet bevægelse. Baldwin nævner selv, at der er tale om en 

slags retur-dialektik, hvor subjektet for at kunne være sig selv må vende sig mod og fylde sine 

tanker med andres (også alters) aktuelle og potentielle tanker om ham eller hende (Valsiner, 2009d). 

Ejektionsprocessen fanger netop denne tanke/oplevelsesboomerang, idet den indebærer, at subjektet 

relaterer sig til en andenhed (alter, social anden, eller artefakt) og tildeler denne en særlig mening 
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for derefter at betragte denne mening som ekstern for personen, hvorunder meningen er blevet 

modificeret undervejs (ibid.). I den forstand mener jeg, at man kan se ejection som en mekanisme i 

persistent imitation. Jeg mener ligeledes, at persistet imitation og ejection kan tolkes som eksempler 

på en internalisering-eksternaliserings proces, hvor den imiterede model (fx alter) internaliseres og i 

eksternaliseringen modificeres den, hvorved barnet subjektgøres.  

 

Med disse centrale begreber fastholder Baldwin vores opmærksomhed på selvets grundlæggende 

socialitet/kontekstualitet, hvis udvikling afhænger af udveksling med andenhed. Men yderligere, og 

vigtigt for mit ærinde konkretiseres nogle almene principper for denne udveksling, som fastholder 

subjektet i fokus for sin egen udvikling som dialektisk forbundet med persistent imitation.  

 

Udvikling gennem deltagelse i nyt lys 

Igennem den teoretiske integration af forskellige perspektiver med fokus på barnet som en subjektiv 

medkonstruktør i sin egen udviklingsproces, tjener denne integration til at nuancere og mere 

konkret begribe Højholts ide om udvikling gennem deltagelse. Ved at benytte et dialektisk fokus på 

selvets emotionelle relateren til artefakter, sociale andre og sin egen quasi-andenhed i praksis, 

gennem processer som persistent imitation, ejection og oplevelse samt vurdering af 

affordancekvaliteter, får vi et begreb om barnets udvikling af deltagelse netop i praksis.    

Med den indre forbindelse mellem selv og sociale andre, alter og andenhed, kan man samtidig 

forstå, at det fælles (praksis) således altid allerede er immanent i det individuelle subjekt, og 

subjektet udvikler sig derfor altid i og med noget fælles, selvom det umiddelbart i en sammenhæng 

kan være isoleret.   

 

Refleksivitet og oplevelse 

Det er vigtigt at forstå, at når jeg har fokus på det subjektives rolle i individets udvikling, er det ikke 

ment som primært refleksive processer, som når fx Nissen (2008) mener, at barnet gennem 

deltagelse i noget fælles udvikler sig refleksivt. Fra det synspunkt vil udvikling fremstå 

mentalistisk, altså som en proces inde i barnets hoved og desuden som noget meget rationelt, hvor 

barnet er klar over, at ”nu udvikler jeg mig”.   

Den dobbelte fænomenologi hos Bang, ligesom retur-dialektikken hos Baldwin er ikke primært 

refleksive processer (det kan de være), men skal nok snarere ses som processer i en umiddelbar 

stream of consciousness (James, 1950/1890), hvor fx emotioner kan ændre sig frem og tilbage uden, 
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at man nødvendigvis er klar over hvorfor. Derfor mener jeg, at niveau c i figur 2 ikke nødvendigvis 

er refleksivt. Hos Baldwin eksisterer der allerede en slags selvforståelse på det projektive stade eller 

måske mere præcist en slags fornemmelse af sig selv som noget projektivt. Man kan således opleve 

sin egen oplevelse af deltagelse uden refleksivt at være klar over det, ellers bliver udvikling noget 

meget spekulativt (barnet som den lille ingeniør), og det er ikke det jeg mener, når jeg lægger vægt 

på barnet som medkonstruktør i sin egen udvikling. 

 

Udviklingens kausalitet 

Jeg har nu elaboreret forskellige bud på, hvordan subjektperspektivet teoretisk kan bringes på banen 

i individets udvikling særligt med begreber om ego-alter-dialektik, affordance og constraints. 

Samtidig må man jo forholde sig til, at denne udviklingstænkning indebærer en antagelse om 

kausalitet, dvs. hvordan de forskellige ”dele” i udviklingen ”influerer” hinanden på en særlig 

retningsgivende måde.   

Udviklingspsykologien er ofte optaget af at forklare udviklingsfænomener med begreber om 

interaktion, indflydelse, påvirkning osv. En typisk, men dog upræcis forklaring lyder, at barnets 

udvikling tilskrives interaktion med (dele af) omgivelserne.  

Ud fra et økologisk udviklingsperspektiv er det utilstrækkeligt at basere denne antagelse på en 

monokausal eller elementaristisk forståelse, der forsimpler kompleksiteten i individ-omgivelse 

relationens indre forbindelse. Som Stetsenko (2008) påpeger, bliver det interdependente forhold 

fejlagtigt reduceret ved at undersøge, hvordan barnet påvirkes af partikulære omgivelsesbetingelser, 

der adderes for derved at kunne belyse det samlede udviklingsresultat. En sådan konkret addering er 

måske lidt karikeret og læner sig op ad behaviorismens stimuli-respons paradigme, men som jeg ser 

det, har Stetsenko en vigtig pointe om, at det i mange aktuelle kontekstteorier nu blot er pakket ind i 

interaktionistiske begreber. At individ og omgivelser interagerer, er ikke det samme som at sige, at 

de altid allerede er indlejrede i hinanden, og hvis man ikke har det for øje, kan man uhyre let havne 

i en problematisk variabeltænkning. 

I forhold til interaktionsaspektet påpeger Valsiner (2007: 145) endvidere at “ ”Interaction” is a sign 

that stands in for the unknown complex mechanisms which are no longer studied once the causal 

attribution (to ”interaction”) is made”. Mange udviklingsteorier beskæftiger sig således slet ikke 

med, hvordan der interageres, og begrebet bliver dermed unødvendig udhulet. For at overskride 

denne manglende konceptualisering, som implicit fremtræder i mange aktuelle teorier, kræves der 

altså et fokus på, hvilken slags interaktion jeg henviser til i mit begrebssæt.    
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Systemisk kausalitet og intransitivitet 

Jeg finder ideen om systemisk katalytisk kausalitet brugbar, idet den baseres på en 

aksiomatiskbestemt dialektisk logik, der netop forudsætter interdependens (Valsiner, 1997, 2007, 

2008b). Systemets udvikling involverer her eksterne betingelser, der ikke deltager direkte i den 

kausale proces, men hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at det kausale system fungerer. For 

samtidig at fastholde et dynamisk aspekt kan man påpege, at det udviklende systems hierarkiske 

organisering ikke alene kan bygge på en transitiv logik, hvor dominansrelationer antages; fx at A>B 

og B>C, så derfor er A>C, hvorved der gives en fikseret og stabilt dominanshierarki A>B>C 

(Valsiner, 2008b). I stedet må processen begribes som intransitiv; dvs. at A>B og B>C og A<C. Her 

er hver enkelt relation baseret på en bestemt dominans, men som helhed garanterer cyklussen 

systemet fleksibilitet. Et godt eksempel er legen sten, saks, papir. Her er der ingen bestemt logik, 

der peger på, hvilket element der er at foretrække for at vinde, men hver gang to elementer mødes, 

er der én, der vinder, medmindre de er ens, så der er omkamp. På den måde kan man forstå, at 

systemet for at udvikle sig må indebære brud med den forrige intransitive cyklus, på eller imellem 

niveauer i den hierarkiske organisering. Se figur 3. 

  

                   
Figur 3 (Valsiner, 2008b: 142) 

 

Her ser man den intransitive relation mellem P Q S P. Ved at introducere katalysatoren CAT 

A, sker der et brud mellem S og P, hvorfra der genereres en ny del på et højere niveau. Denne nye 
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del dominerer over P-Q-S relationen og udgør således en transitiv form for intansitivitet (ibid.). Den 

konstante dialektiske proces mellem intransitive og transitive processer kan siges at holde styr på 

systemets variabilitetsproduktion, så systemet hele tiden er både fleksibelt og ufleksibelt, dvs. det 

kan udvikle sig men ikke til hvad som helst, og samtidig er det relativt stabilt. Ved samtidig at 

betragte CAT A som en bestemt constraint eller affordancekvalitet understreges det, at systemets 

udvikling afhænger af den konkret kontekstbundne udveksling med andenhed.  

 

Grunden til at den intransitive-transitive relation bringes i spil i denne opgave er, at jeg mener, den 

kan forstås som en måde, hvorpå Baldwins ego-alter dialektik konkret struktureres. M.a.o. mener 

jeg, at Baldwins retur-dialektik selv baseres på processer, der følger en dialektisk logik, her som 

overgange mellem intransitive og transitive forhold. Min pointe er således at påpege, at den 

dynamiske forening af modsætninger fungerer som alment princip i menneskelige psykologiske 

udviklingsprocesser og samtidig vil jeg påpege, at måden ego-alter interagerer på er ved systemisk 

katalytisk kausalitet.  

Egoets vurdering af oplevelsen af sin alter kan således ses som eksempel på systemisk kausalitet, 

hvor oplevelsens affordancekvalitet udgør en midlertidig katalysator for egoets vurdering. Om alter 

vurderes positivt eller negativt mener jeg kan siges at følge en intransitiv-transitiv dialektisk logik, 

som afhængigt af den midlertidige affordance for egoet, kan skifte så positivt kommer til at 

dominere over negativt, negativt over positivt osv. Den nye del i figur 3 kan jo fx afspejle et nyt 

motiv for deltagelse, der dominerer over det forrige - her som relationen P-Q-S. 

Vil man i den sammenhæng udforske omgivelsernes indflydelse på udviklingen, kræver det, som 

Stetsenko (2008) påpeger, at udviklingsprocessen anskues med sin egen ret og logik. I dette tilfælde 

som en konstant intransitiv-transitiv ego-alter dialektik, hvor den ene af de to leder videre ind i den 

andens overgang, og hvor den anden guider funktionen af den nye version af den forrige. 

 

Afsluttende diskussion: Udvikling i bevægelse mod det nye   
 

En vigtig pointe i denne opgave har været, at subjekter ikke blot kan begribes som respondenter på 

omgivelsernes påvirkning men aktivt oplever og orienterer sig mod både det umiddelbart 

forestående og begivenheder i fremtiden på baggrund af oplevelser i fortiden.  

Samtidig skaber asymmetrien mellem den aktualiserede fortid og den endnu ikke aktualiserede 

fremtid en kompleks spænding i nuet som en forening af vished og uvished. Højholt var selv 
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opmærksom på pointen om det nye som alment udviklingsvilkår men formåede ikke at forbinde det 

med teoretiske begreber for, hvordan det afspejles i udviklingen. Generelt vil jeg påpege, at 

praksisperspektivet med sit fokus på handlinger, aktivitet, positioner osv. ikke er i stand til at 

begribe, hvordan det ”nye” netop gennem subjekters oplevelser og følelser har betydning for 

udviklingens retning i praksis.                           

 

For at håndtere nuets spænding må subjekter som led i enhver præ-tilpasning til ”noget nyt” 

anticipere nuets potentielle forskellige forbindelser til fremtiden, hvilket indebærer emergens af 

oplevelser, refleksioner, følelser osv. knyttet hertil (Valsiner, 2007, 2009b). I dette tilfælde gennem 

forening af SOM-ER og SOM-OM konstruktioner. Vores umiddelbare oplevelse og refleksion over 

nuet kan betegnes SOM-ER. Her får man et indtryk af en personlig stabilitet, og en typisk SOM-ER 

konstruktion er netop også oplevelsen af identitet (ibid.). Modsat, kan man pege på, at hver gang vi 

i nuet oplever, handler og orienterer os mod fremtiden, er dette et udtryk for SOM-OM. Vi oplever 

SOM-OM fremtiden er nu, eller SOM-OM vi er en anden. Dette viste jeg allerede med Baldwins 

fokus på persistent imitation, circular reactions og ejection som fremadrettede processer, der tjener 

til at sikre en umiddelbar fremtidig udvikling.  

Denne konstante dialogiske (og dialektiske) proces mellem at være SOM-ER (ego) og være SOM-

OM (alter), danner et spændingsfelt der er udgangspunktet for udvikling til en ny tilstand. De 

foregribende momenter ved de subjektive oplevelser, følelser, tænkning osv. er afgørende for, at vi 

kan håndtere den uvished, der resulterer fra den uundgåelige kontrast mellem SOM-ER og SOM-

OM, der udspringer fra livet i irreversibel tid.  

 

For at almengøre denne pointe kan jeg med Valsiner (1997, 2007, 2008a)understrege, at det er 

igennem brugen og konstruktionen af semiotiske redskaber, dvs. tegn der indebærer et nærvær af 

fravær, at subjekter skaber en midlertidig mening, som guider deres næste handling, tænkning, 

følelse osv. Bang (2008) henviste til vigtigheden af disse konstruktioner med sit fokus på 

omgivelsernes nærvær af fravær.  

Subjekter skaber altså vha. tegn konstant mening forud, og vi føler forud, som når selvet gennem 

vurdering af affordancekvaliteter fra sine potentielle tilgængelige agentpositioner oplever sin alter. 

Igennem semiotiske konstruktioner sættes subjekter i stand til at projicere fortiden og nuet ind i 

fremtiden, hvilket skaber en midlertidig stabil fortolkningsramme, der igen kan ”læses” tilbage i 

nuet, som figur 4 viser. Figuren har ligesom ZPD fokus på aktualiseringen af det potentielle på 
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baggrund af tidligere tilstande, og på den måde forenes fortid og fremtid i nutiden i en 

overskridende bevægelse. Der sker altså ud fra nuets SOM-ER/SOM-OM, en koordinering mellem 

fortidens SOM-VAR(A)/SOM-KUNNE-HAVE-VÆRET(B) og fremtidens SOM-KAN-

BLIVE(C+D). Fra mit synspunkt mangler der dog i modellen et constraint eller affordance aspekt, 

der afspejler, at de fremtidige muligheder C+D ikke er lige, men har forskellig affordance-valens i 

forhold til subjektets nuværende motiver, ønsker osv. og som derfor guider subjektets bevægelse.  

                             
Figur 4 (Valsiner 2009b: 10) 

 

Ved at fremhæve den overskridende bevægelse som en koordineret bevægelse mellem fortid og 

fremtid i nuet kan jeg uddybe Bangs (2008) betoning af nærvær af fravær som betydningsfuld for 

udviklingen. Dette aspekt må således ikke blot indeholde de historisk-kulturelle objektiverede 

intentioner (tegn) men samtidig subjektets mulige fremtid og den aktualiserede, samt ikke-

aktualiserede fortid. Dermed kan man påpege, at en stor del af vores udvikling bygger på 

hypotetiske og ideelle konstruktioner, som potentielt men ikke med sikkerhed bliver aktuelle.  

Udviklingspsykologien bliver i fremtiden nød til at integrere dette fokus på nærvær af fravær i de 

teoretiske begreber der guider den empiriske forskning, hvis vi skal være i stand til at begribe 

udvikling mens den sker og ikke som oftest ved retrospektivt, at rekonstruere processen ud fra et 

objektiveret resultat.  

I forhold til min elaborering af udviklingsbegreber i denne opgave, har det været en central pointe, 

at der i disse er indeholdt en dobbelthed mellem det, SOM-ER på nuværende tidspunkt, og det som 

potentielt kan blive i en umiddelbar nær fremtid, altså SOM-OM. Denne dobbelthed pegede jeg 

allerede på i indledningens figur 1, og gennem opgaven er denne blevet udvidet i begreber der 

fastholder dialektikken, og samtidig tilføjer den nye teoretiske dimensioner i forståelsen af 
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udvikling. Her særligt i forholdene mellem ZFM/ZPA og ZPD, ego og alter/andenhed og den 

intransitive-transitive relation, som jeg har integreret på forskellig vis.   

 

Konklusion 
I opgaven har jeg påpeget at udviklingspsykologiens retning med Højholt, og generelt med mange 

af de kontekstuelle teorier, der i deres begrebssæt per definition anser barnet som en aktiv agent og 

derfor har det primære fokus i praksis, tenderer mod at gøre barnets subjektive oplevelser til 

sekundære faktorer i forståelsen af dets psykiske udvikling. Således bliver 

udvekslingsreciprociteten mellem barn-andenhed ensidigt afspejlet og teoriernes bestræbelser 

formår kun at blive egentlige forløbere til at forstå både praksis’ og udviklingens dynamik.  

For at overskride disse teoriers insufficiens må der eksplicit arbejdes med begreber og teorier der 

indskriver sig i et økologisk perspektiv der har fokus på indre teoretiske forhold mellem selv-

andenhed. Samtidig er det en hovedpointe at mennesker netop er oplevende væsener, der oplever 

sig selv, verden og deres forbindelse med verden og derfor har et øko-fænomenologisk perspektiv 

været opgavens primære fokus. Ved at undersøge det oplevende selvs indre forbindelse med verden 

forstår man at ved, at relatere sig oplevende til andenhed i verden relaterer man samtidig til sig selv 

i og med denne andenhed på en oplevende måde. Denne indre teoretiske oplevelsesrelation, udgør 

udgangspunktet for psykologisk udvikling og gennem en teoretisk konkret uddybning af dette 

forhold er det blevet vist, at den dialektiske forening af modsætninger udgør et grundforhold i 

udviklingsprocesser. 
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