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Indledning og problemformulering 
 

”(...) change in it self does not equal development. Development is a process of change with 

direction.”(Valsiner og Connolly 2003:1). Denne pointe, at udviklingen altid er rettet, er et 

grundlæggende træk ved alle udviklingspsykologiske teorier, omend der ikke er konsensus 

om denne retning, eller om hvorledes udviklingen gives retning.  

Jean Piaget anså udviklingen som en progression mod opnåelse af en endelig 

ligevægtstilstand: den voksnes psyke (Piaget 1969:7) gennem adaptationsprocesserne, 

assimilation og akkomodation(ibid:12). Udviklingen rettes mod dette endemål gennem 

forskellige udviklingsfaser som er universelle og knyttet til forskellige aldre (Cole et. al. 

2005:151).  

I modsætning til dette fokus på hvordan udviklingsfaser og adaptationsprocesser retter 

udviklingen, fokuserer en af de andre store udviklingsteoretikker, John Bowlby, på den 

betydning tilknytningen mellem omsorgsperson og barn har for udviklingen (Bowlby 1994). 

Det tilknytningsmønster barnet udvikler, har afgørende betydning for den retning udviklingen 

får, efter som tilknytningsmønstret er bestemmende for personens videre udvikling af 

relationer og eftersom den sikre base, der optimalt set etableres på baggrund af barnets 

relationer til dets omsorgspersoner, er afgørende for de videre udviklingsmuligheder (ibid). 

 

Rettelsen af udviklingen kan altså forstås på mange forskellige måder, og det er denne 

problematik jeg sætter fokus på i opgaven. Rettelsen af udviklingen vælger jeg at forstå som: 

De processer,  mekanismer og forhold der har betydning for, at udviklingen fra et punkt til det 

næste i irreversibel tid vendes i én retning ud af flere mulige hvilket får konsekvenser for 

ontogenesen. 

 

I min undersøgelse af hvordan udviklingens rettethed kan forstås, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i et perspektiv der må siges at stå i opposition til de ovenfor skitserede teorier, 

nemlig det kulturhistoriske perspektiv. Selv om de teoretikere jeg har valgt, hhv. Karsten 

Hundeide og Jaan Valsiner, begge indkorporerer mange andre perspektiver på udviklingen, 

har deres teorier rødder i den kulturhistoriske skole. De deler synet på menneskelig udvikling 

som formet af de samfundsmæssige forhold personen vokser op- og lever under, der igen er 
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resultatet af kulturelle og historiske processer. På baggrund af dette undersøger de hvordan de 

samfundsmæssige rammer indfælder sig i individet. De er enige om at der er en 

mangfoldighed af veje, som barnets udvikling kan tage, da udviklingen netop ikke er 

determineret. Da der eksisterer denne mangfoldighed af udviklingsveje, bliver det helt centralt 

at se på de processer og mekanismer hvorved udviklingen gives retning. Det er dette 

spørgsmål jeg vil beskæftige mig med i opgaven ud fra følgende problemformulering: 

 

”Jeg vil i opgaven undersøge hvordan man kan forstå udviklingens rettethed ud fra et 

kulturhistorisk perspektiv”. 

 

I min besvarelse af dette spørgsmål vil jeg fokusere på at nå frem til en bredere kulturhistorisk 

forståelse af denne problematik end jeg mener nogen af teorierne kan give, hvis de står alene. 

Dette vil jeg opnå ved at lave en kobling mellem teorierne, og fokus vil derfor være på 

hvordan teorierne kan supplere hinanden. 

For at holde fokus i opgaven har jeg været nødt til at udelade væsentlige dele af begge teorier 

og holde mig til de aspekter jeg mener er mest relevante for at forstå udviklingens rettethed. I 

min redegørelse for de to hovedteoretikere, vil jeg dog starte med at ridse det overordnede 

udgangspunkt for deres teorier op, da dette efter min mening er nødvendigt for at forstå de 

aspekter af teorierne der er relevante for opgavens problemstilling.  

Efter redegørelsen vil jeg undersøge hvordan man kan lave en kobling mellem de to teorier 

hvorefter jeg vil analysere et empirisk materiale ud fra denne kobling. Dette gør jeg både for 

at understrege mine pointer, men også fordi jeg er af den overbevisning at en kobling af 

teorierne er dybt uinteressant, hvis ikke den har en anvendelighed i praksis. Til sidst vil jeg 

supplere min kobling af teorierne med et tredje perspektiv som jeg mener er underbelyst i 

begge teorier, nemlig motiv perspektivet.  
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Del 1: redegørelse for teorierne 
 

Karsten Hundeide 

Udgangspunktet for teorien 
Som sagt læner Hundeide sig op af den kulturhistoriske skole inden for psykologien og ser 

herudfra psykiske processer som internalisering af ydre samspil (Hundeide 2003:10). Dette 

betyder at den psykiske udvikling, herunder bl.a. udvikling af kognitive færdigheder og 

identitet, bliver afhængig af den virksomhed personen indgår i, og ikke kan abstraheres herfra 

(ibid: 118). 

Hundeide understreger, at der i ethvert samfund findes institutionelt bestemte udviklingsveje, 

som individerne kan følge. Han kalder disse overordnede typiske mønstre, som udviklingen 

kan tage i et givent samfund, for udviklingsprogram, mens de konkrete veje til udvikling, som 

er mulige for det enkelte individ grundet dets sociale position og køn, betegnes 

udviklingskarriere (ibid: 22). Som antydet ovenfor udvikles individets mentale, praktiske og 

sociale færdigheder i tilknytning til den udviklingskarriere, individet følger.  

Barnet spores ind på den konkrete udviklingskarriere gennem interaktioner med 

omsorgspersoner igennem dets opvækst. Omsorgspersonerne formidler deres grundlæggende 

værdier og opfattelser videre til barnet gennem det Hundeide kalder ”den skjulte 

børneopdragelse”(ibid:33). Dette sker ved at omsorgspersonen i interaktionen med barnet 

korrigerer dets adfærd i overensstemmelse med de normative opfattelser af barnet og dets 

udvikling, der er gældende i samfundet, og herigennem formidles de samfundsskabte 

betydningsstrukturer videre til barnet (ibid).  

 

Det sociale samspil og voksnes definition af børn 
Som vi har set lægger Hundeide stor vægt på udviklingens sociale dimension, hvilket fører til 

at det essentielle aspekt i udviklingsprocessen bliver det sociale samspil mellem barnet og 

omsorgspersonerne og hvordan rammerne for dette er struktureret (ibid). 

I samspillet mellem voksen og barn bringes den voksnes syn på barnet i spil. Dette syn som er 

præget af samfundets normative syn på barnet, påvirker gennem den skjulte børneopdragelse 

barnets syn på sig selv og på dets egne kompetencer og muligheder (ibid:39). Barnet er dog 
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ikke bare en passiv deltager i dette samspil da det selv har mulighed for at påvirke 

omsorgspersonens syn på sig gennem sine handlinger og derved være med til at bestemme 

retningen for den videre interaktion. Der eksisterer altså et reciprokt forhold mellem barnets 

handlinger, den voksnes syn på barnet og barnets syn på sig selv. Disse tre faktorer påvirker 

gensidigt hinanden, og det er denne gensidige påvirkning der bestemmer udviklingen af 

samspilspraksis mellem omsorgsperson og barn (ibid:43). 

Efterhånden som interaktionerne forløber og de deltagende parter udvikler forventninger til 

måden samspillet skal forløbe på, udvikles der hvad Hundeide betegner som  kontrakter. 

Disse kontrakter fungerer som bindeleddet mellem de kulturelle rammer, som strukturerer det 

normative syn på barnet, opdragelse og udvikling, og den konkrete interaktion mellem den 

voksne og barnet(ibid: 47). Og det er altså bl.a. gennem etablering af disse kontrakter at 

individet tilegner sig de samfundsskabte betydningsstrukturer og gør dem til dets egne (ibid). 

 

Kontrakter, meta – og metaudviklingskontrakter 
En given interaktion er altid  centreret om, hvilke forventninger vi har til - og hvilke 

forpligtelser vi har over for hinanden, og det er disse generelle forventninger og forpligtelser 

Hundeide betegner som kontrakter (ibid:49). Disse kontrakter skal dog ikke udarbejdes ”fra 

grunden” hver gang vi indgår i en interaktion med et andet menneske. I kulturen ligger der 

færdige ”kontrakt-udkast”, som approprieres af den enkelte, bringes med ind i interaktionen 

og er med til at sætte rammerne for denne. Men disse udgør dog kun udgangspunktet for 

interaktionen, der er nemlig altid tale om en vis grad af forhandling når kontrakterne (herefter: 

kontrakter om samhandling) skal indgås (ibid:47).  

I relationen mellem barnet og den voksne er udgangspunktet for interaktionen, som det blev 

antydet ovenfor, den normative opfattelse af barnet som er fremherskende i kulturen (ibid: 

49). Synet på barnet sætter nemlig rammerne for hvad den voksne forventer, barnet skal 

kunne biddrage med, og hvad barnet skal kunne forvente af den voksne. På denne måde 

danner det normative syn på barnet i sig selv et institutionelt kontraktudkast. 

 

Kontrakterne om samhandling er ifølge Hundeide meget specifikke og kan knytte sig til 

konkrete aktiviteter såsom soveritualer (ibid: 49). Forholdet mellem rettigheder og pligter 

varierer derfor ifht. den konkrete aktivitet kontrakten omhandler. Men der er også en høj grad 
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af sammenhæng mellem de forskellige kontrakter. Kontrakterne refererer nemlig til mere 

abstrakte metakontrakter som på et overordnet plan specificerer, hvilke forventninger parterne 

kan have til hinanden, og til disse metakontrakter knytter der sig et stærkt affektivt 

engagement. Kontrakter om samhandling er dermed med til at bekræfte den overordnede 

metakontrakt, som er etableret, ligesom metakontrakterne kan være med til at specificere de 

enkelte kontrakter om samhandling inden for et givent område. Hundeide pointerer desuden at 

der med tiden etableres metakontrakter, der på et overordnet plan kommer til at regulere 

forholdet mellem fx medlemmerne i en familie, og bestemmer standarderne for hvordan de 

skal forholde sig til hinanden (ibid:51). Disse metakontrakter der har et mere langsigtet mål, 

kalder Hundeide udviklingmetakontrakter (ibid). Kontrakterne om samhandling kan altså 

siges at sætte rammerne for individets handlinger i konkrete situationer, mens meta- og 

udviklingsmetakontrakterne medvirker til en generel strukturering af den enkeltes adfærd og 

strukturering af interaktionen mellem parterne i mange forskellige situationer (ibid).  

Hundeide fører sin pointe videre og påpeger at når meta- og udviklingsmetakontrakterne er 

etableret, er det dem der ”opdrager” barnet ved at regulere dets adfærd i en lang række 

situationer (ibid:51). 

Disse forskellige kontrakter har altså en afgørende betydning for udviklingens rettethed, 

eftersom: ”Det er gennem disse kontrakter (...) at børnene bliver drevet frem på den 

udviklingsvej, som ligger i forlængelse af kulturen (...)”(ibid:45)  

 

Kontrakter om hvem man skal være/ udviklingen af selvet. 
Som omtalt ovenfor er Hundeide også meget optaget af hvordan samspillet mellem barn og 

voksen er med til at skabe barnets selvopfattelse, som Hundeide også betegner som 

”kontrakter om hvem man skal være” (ibid:61). Den voksnes syn på barnet kommer i høj grad 

til at præge barnets syn på sig selv, men der er som nævnt altid tale om en vis grad af 

forhandling i samspillet mellem den voksne og barnet. Der gælder altså mange af de samme 

regler for udviklingen af selvopfattelsen, som der gælder for etableringen af en kontrakt om 

interaktion mellem to parter – og der er en stor grad af overlap mellem disse to processer 

(ibid). Hvis et barn fx har forældre der er overbeskyttende og ikke lader barnet tage initiativ 

til at løse problemer i dets daglige liv, positioneres barnet som afhængigt og uselvstændigt. 
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Dette fører til at det udvikler en selvopfattelse, der stemmer overens med denne kontrakt med 

forældrene.  

Hundeide ser altså udviklingen af selvet som en relationel proces der gennem forhandling 

ender ud i en kontrakt om, hvem personen er og skal være. Den selvopfattelse der udvikles, 

står dog altid i relation til den person kontrakten indgås med, og Hundeide understreger, i 

overensstemmelse med postmodernistisk selv-psykologi, at personen udvikler mange del-selv 

som resultat af at det indgår i relationer med mange forskellige personer (ibid). Hvis vi tager 

eksemplet fra før med barnet der har overbeskyttende forældre, kan man forestille sig at 

barnet fx går i en institution hvor pædagogerne lægger vægt på, at børnene skal tage initiativ 

og selv forsøge at løse deres konflikter indbyrdes. På grundlag af de kontrakter der etableres 

med pædagogerne, får barnet mulighed for at udfolde sig og udvikle sine kompetencer. På 

denne baggrund positioneres barnet som aktivt og selvstændigt og udvikler i 

overensstemmelse med dette et del-selv der stemmer overens med denne positionering. 

Disse del-selv eksisterer side om side med hinanden og vejleder personen i hvilke 

handlemuligheder vedkommende har, og hvordan disse skal udnyttes i forskellige situationer, 

hvilket får konsekvenser for den retning udviklingen tager, herunder hvilke kompetencer 

personen udvikler (ibid).  

 

Overordnet kan man altså sige at Hundeides kontraktbegreber tjener til at italesætte de 

aspekter ved menneskelige relationer, som sætter begrænsninger for og skaber muligheder for 

individuel handling og herigennem retter individets udvikling i en bestemt retning der er i 

overensstemmelse med normerne i samfundet. 

 

Jaan Valsiner 
Grundantagelser 
Valsiners teori er i udtalt grad strukturalistisk og systemisk. Dette ses tydeligt i hans 

definition af udvikling: 

”(...) development referes to reorganization of the structure of a system, as a result of the 

systems constant relating with its surrounding conditions.”(Valsiner 1997:3).  
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I forlængelse heraf understreger han at udvikling kun er mulig i åbne systemer, systemer som 

eksisterer i konstante udvekslingsrelationer med deres omgivelser (ibid). Personen og 

omgivelserne konciperes i relation til dette som åbne og interdependente systemer der 

forandrer sig som følge af deres gensidige interaktion (ibid: 171).  

Udvikling som en reorganisering af systemets struktur som konsekvens af dets relatering til 

omgivelserne kan fx ses når barnet i 11 – 12 mdr. alderen, bl.a. som konsekvens af dets 

interaktion med omgivelserne, opdager at de lyde det laver, kan tiltrække omsorgspersonernes 

opmærksomhed (Cole et. al. 2005:291). De lyde der før bare var udtryk for barnets 

emotionelle tilstand, bliver nu kommunikative redskaber der kan benyttes til at regulere 

forholdet mellem barnet og dets omverden. På baggrund af dette begynder barnet at bruge 

sine fagter i sammenhæng med lydene til at rette omsorgspersonernes opmærksomhed mod de 

genstande barnet vil i kontakt med (ibid). Man kan altså se hvordan der sker en reorganisering 

af systemets (barnets) struktur, eftersom elementer der ikke før var forbundet (dets fagter og 

lyde), knyttes sammen og tjener en ny funktion i reguleringen af forholdet mellem systemet 

og dets omgivelser. Alt dette sker på baggrund af systemets relatering til sine 

omgivelser(ibid).  

 

I overensstemmelse med den generelle tilgang til forståelsen af psykiske processer inden for 

den kulturhistoriske skole(Leontjev 2002:11) mener Valsiner at der eksisterer fire 

udviklingsniveauer: mikrogenetisk, ontogenetisk, kulturgenetisk og fylogenetisk hvis 

forbundethed i irreversibel tid er afgørende for forståelsen af udviklingen. Valsiner ser denne 

forbundethed ud fra at mikrogenetiske processer regulerer ontogenesen under indflydelse af 

resultaterne af kulturgenesen og på baggrund af den artsspecifikke, biologisk udviklede 

organisme, der er resultat af fylogenesen (Valsiner 1997:169). For at tage et meget 

nærliggende eksempel kan man sige at når jeg sidder og skriver denne opgave (mikrogenetisk 

proces), får det konsekvenser for min videre udvikling i mit liv (ontogenese) i og med jeg 

udvikler kompetencer og får adgang til nye udviklingsmuligheder ved at bestå min eksamen 

etc. Men opgaveskrivning er igen muliggjort af at der eksisterer et skriftsprog og redskaber til 

at udfolde dette såsom en computer (resultat af kulturgenese), og brug af disse redskaber er 

igen muliggjort, og begrænset af, at der eksisterer visse artsspecifikke egenskaber såsom 

bevidsthed, sensoriske og motoriske mekanismer som er udviklet gennem fylogenesen. 
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Forholdet mellem disse forskellige niveauer leder videre til et af de helt store temaer i 

udviklingspsykologien, nemlig forholdet mellem afhængighed (dependens) og uafhængighed 

(independens) i udviklingen. Det antages typisk at der gennem udviklingen sker en 

progression fra dependens til independens. Dette afviser Valsiner og antager i stedet at 

udviklingen altid er karakteriseret ved ”independent dependence”(ibid:172). Eftersom 

udvikling kun kan finde sted i åbne systemer, kan barnet aldrig være uafhængigt af sine 

omgivelser (ibid:173). Udviklingen ses som en fremadskridende proces gennem forskellige 

stadier af afhængig-uafhængighed hvor barnets udvikling er afhængig af de grænser, dets 

egen og omgivelsernes struktur til sammen udgør. Når barnet udvikler større uafhængighed, 

sker det altså på baggrund af dets afhængighed af omgivelserne, og denne større grad af 

uafhængighed kan kun administreres inden for de rammer som omgivelserne og dets egen 

struktur til stadighed udgør(ibid:175). 

Dette fører os videre til et essentielt aspekt ved udviklingen nemligt begrænsningernes 

betydning for udviklingens rettethed. 

 

Udvikling under begrænsninger 
Da udvikling, som vi så, altid finder sted under begrænsninger (constraints), er det ifølge 

Valsiner helt centralt at undersøge disse for at forstå udviklingen. Begrænsningerne retter 

nemlig udviklingen i bestemte retninger og fungerer på den måde som dynamiske regulatorer 

af udviklingen. En begrænsning defineres som en regulator af udviklingen fra det nuværende 

stadium til det umiddelbart fremtidige stadium af person –omverdens forholdet. Denne 

regulator begrænser det sæt af muligheder der er for udvikling fra et stadie til det næste 

(ibid:180). Når Valsiner i den grad understreger begrænsningernes retningsskabende 

egenskaber, skal det ses i forlængelse af hans afvisning af udviklingens determinerethed. 

Gennem begrænsning bliver udviklingen orienteret mod et fremtidigt stadium, men har ikke 

noget på forhånd givet endemål (ibid:146). Det interessante ved at se på begrænsningerne i 

menneskets udvikling udspringer af at begrænsningerne og den måde de etableres på, er 

kulturelt afhængig (ibid: 214). Ved at se på begrænsningernes betydning for udviklingen får 

man altså øje på hvordan kulturen regulerer menneskets psykiske udvikling, en af den 

kulturhistoriske skoles hovedpointer (Leontjev 2002). I menneskets udvikling etableres 

begrænsningerne både eksternt og internt ifht. individet. Tidligt i livet er det primært de 
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eksterne begrænsninger (kravlegården, barnestolen etc.) som regulerer barnets udvikling, 

mens det senere i livet primært er de internaliserede begrænsninger der udfører denne rolle. 

Valsiner påpeger at størstedelen af de psykologiske fænomener der er resultat af socialisering, 

såsom normer, moral, religiøse overbevisninger etc., kan ses som internaliserede 

begrænsninger som individet regulerer sin adfærd ud fra (Valsiner 1997:182). Valsiner 

understreger at individet ikke passivt overtager de kulturelle betydninger, der manifesterer sig 

i sociale samspil, bl.a. gennem etablering af begrænsninger, men aktivt genskaber dem i 

internaliseringsprocessen (ibid:291). På denne måde er personen en aktiv co-constructor af de 

kulturelle betydningssystemer (Valsiner 1989:343). 

 

Zone begreberne 
Valsiner har udviklet tre zone begreber som på hver deres måde fungerer som organisatorer af 

udviklingen både inter- og intrapsykisk. Forholdet mellem dem kan være med til at forklare 

udviklingens procesmekanismer i deres mikrogenetiske flow (Valsiner 1997:188). Som 

Valsiner anvender begreberne er det altså udviklingen på det mikrogenetiske plan som 

forklares ud fra zonerne. Han understreger dog at de også får betydning for ontogenesen, men 

at dette primært sker ved at etableringen af zonerne i mikrogenesen gennem 

internaliseringsprocesser udmynter sig i semiotiske ”constraining devices”, der etableres på 

det intrapsykiske plan og herigennem påvirker individets udvikling gennem 

ontogenesen(ibid:319). 

 

ZFM 
Zone of Free Movement (ZFM) er den zone der klarest kan ses som en begrænsende regulator 

af udviklingen. ZFM strukturerer det område barnet kan bevæge sig inden for, barnets adgang 

til forskellige objekter og barnets måde at handle ifht. disse objekter på inden for det 

tilgængelige område (ibid:188). Område (area) skal i denne sammenhæng forstås meget bredt 

både som geografiske områder, men også tanke- og følelses ”områder”(ibid:189). Her kan 

man fx tænke på meget religiøse forældre der forbyder deres børn at have syndige tanker eller 

følelser. 
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ZFM er ”(...) a socially constructed cognitive structure of child –environment 

relationsships.”(ibid:189). Dens sociale konstruerethed udspringer af at den er baseret på 

omsorgspersonernes kulturelle betydningssystem (der er socialt konstrueret og resultater af 

historiske processer), og skabes i interaktion mellem barnet og disse personer (en social 

konstruktionsproces). Barnet er altså en aktiv deltager i denne proces (ibid:190). Den er en 

kognitiv struktur i den forstand at de kulturelle betydninger som zonen etableres på baggrund 

af, gennem sociale samspil bliver internaliseret af barnet og på denne måde etableres som 

kognitive strukturer der regulerer barn – omverdens forholdet (ibid:189). 

Tidligt i udviklingen reguleres denne zone eksternt ifht. barnet, men Valsiner understreger at  

zonen ligesom det er tilfældet med andre begrænsninger, gennem udviklingen bliver 

internaliseret (ibid). Både når den er opsat eksternt ifht. personen, og når den er internaliseret, 

regulerer den personens forhold til dennes omgivelser, og gennem denne regulering er zonen 

med til at kanalisere eller rette udviklingen i en retning der er socialt acceptabel i den 

pågældende kultur (ibid:190).  

 

ZPA 
Zone of Promoted Action (ZPA) udgøres af det sæt af aktiviteter, objekter og områder i 

personens omgivelser som barnets aktiviteter rettes mod af personer i dets omgivelser. Det 

vigtigste aspekt ved ZPA som adskiller den fra ZFM er, at barnet ikke kan tvinges til at 

handle inden for denne medmindre den omdannes til en ZFM(ibid:192). Der er en klar 

sammenhæng mellem ZPA og ZFM, begge zoner bruges af forældre som 

socialiseringsredskaber, og Valsiner mener derfor det er mest rigtigt at se dem som dele af 

den samme helhed: ZFM/ZPA komplekset (ibid:195). ZPA er altså ligesom ZFM med til at 

rette udviklingen i en bestemt retning som er acceptabel inden for den pågældende kultur 

(ibid). 

 

ZPD 
Disse to zonebegreber relaterer Valsiner til en tredje zone, ZPD, som dækker over de mulige 

næste stadier af systemets relation til sine omgivelser set i relation til ZFM/ZPA komplekset 

og systemets struktur (ibid:200). Dette begreb bruger Valsiner til at forklare den udvikling i 

system - omverdens relationen der finder sted inden for ZFM/ZPA. Udviklingen er afhængig 
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af hvordan ZPD står i forhold til ZFM/ZPA, og den optimale grad af udvikling sikres ved at 

der er så stort et overlap mellem ZPD og ZFM/ZPA komplekset som muligt (ibid). Systemet 

indeholder altså potentialer for udvikling som realiseres inden for ZFM/ZPA. Barnet lærer fx 

at gå hurtigere hvis forældrene strukturerer ZFM/ZPA på en måde så barnet bliver støttet i 

denne udvikling. 

 

Del 2: Sammenstilling af teorierne 
 

Teoriernes fokus 
Begge teorier fokuserer på at barnet er født ind i en verden, der i forvejen er formet af 

kulturelle og historiske processer, og at det er denne kulturelt og historisk producerede 

livsverden der påvirker barnets udvikling og dennes retning. Begge teoretikere understreger 

desuden barnets aktive rolle i udviklingsprocessen. Men teorierne fokuserer på forskellige 

aspekter af udviklingsprocesserne.  

Som vi så i forrige afsnit mener Valsiner, at man må forstå den ontogenetiske udvikling ud fra 

mikrogenetiske processer under indflydelse af kulturgenesen og på basis af (resultaterne af) 

fylogenesen. Som resultat heraf bliver det vigtigt at se på mikrogenetiske processer, og 

Valsiners mål med zonebegreberne er netop at forklare udviklingens procesmekanismer, 

heunder rettelsen af udviklingen, i det mikrogenetiske flow (Valsiner 1997:188).  

I den del af hans teori som jeg har sat fokus på, undersøger Hundeide hvordan de sociale 

samspil er med til at regulere udviklingen, og hvordan rammerne for disse samspil gennem 

udarbejdelse af (meta- og udviklingsmeta-) kontrakter struktureres på en kulturspecifik måde, 

og er bestemmende for den ontogenetiske udvikling. 

Valsiner fokuserer også på de sociale samspils betydning, men her tages der primært 

udgangspunkt i mikrogenetiske processer og de sociale samspils betydning for disse.  

Teorierne forklarer altså udviklingens rettethed på forskellige niveauer og beskæftiger sig 

med forskellige aspekter ved, og forskellige processer hvorved udviklingen gives retning.  

Men for at nå til en bredere forståelse af hvordan udviklingens rettethed kan forklares i et 

kulturhistorisk perspektiv, kan det være interessant at se på hvordan disse processer 

overlapper og relaterer sig til hinanden, hvilket er emnet i næste afsnit.. 
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Kobling af teorierne 
 

Kontrakter som begrænsninger 
Valsiner ser begrænsningerne som det afgørende element der giver udviklingen retning. Som 

vi så i redegørelsen definerer Valsiner en begrænsning som en regulator af udviklingen fra det 

nuværende stadium til det umiddelbart fremtidige stadium af person – omverdens forholdet. 

Denne regulator begrænser det sæt af muligheder der er for udvikling fra et stadie til det næste 

(Valsiner 1997:180).  

Selv om Hundeide ikke eksplicit fokuserer på begrænsningernes betydning for udviklingens 

rettethed, mener jeg det ligger implicit i hans teori. Iflg. Hundeide bør barnets udvikling ses 

som afhængig af de rammer for adfærd samt udviklingsmål som ligger implicit i de 

forskellige kontrakter(Hundeide 2004). På den måde kan man se kontrakterne som dynamiske 

regulatorer af udviklingen i den forstand at der implicit i en kontrakt er specificeret et bestemt 

handlerum med visse begrænsninger, der udelukker nogle handlinger og muliggør andre. 

Dette skal forstås i en bred betydning hvilket man bl.a. kan se ifbm. metakontrakterne, hvor 

det anføres at ”når (...) metakontrakter er fast etableret, er det dem, der opdrager barnet og 

regulerer dets adfærd”(ibid:51). Her ses det også klart at kontrakterne regulerer person-

omverden forholdet, fx barnets forhold til dets forældre og vigtige andre personer som barnet 

har indgået en kontrakt med, hvilket er i tråd med Valsiners konceptualisering af 

begrænsninger.  

Der er desuden en klar lighed mellem Valsiners anvendelse af begrænsninger i form af 

ZFM/ZPA komplekset og Hundeides kontraktbegreber, i og med at begge, som nævnt 

tidligere, fungerer som socialiseringsredskaber. I denne optik giver det god mening at se 

Hundeides forskellige kontraktbegreber som begrænsninger på udviklingen der ligesom andre 

begrænsninger giver denne retning. 
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Forholdet mellem zone- og kontraktbegreberne 
Som nævnt fokuserer Valsiner og Hundeide på forskellige aspekter ved udviklingens 

rettethed. Jeg mener dog at der er et stort overlap mellem de processer, de hver især 

beskæftiger sig med. 

 

Kontrakterne i Hundeides teori opstår på baggrund af gentagne interaktioner hvor parterne 

udvikler en forventning til, hvordan interaktionen skal forløbe og hvad man skal kunne 

forvente af den anden. Det er netop dette konkrete mikrogenetiske interaktionsniveau som 

Valsiner beskæftiger sig med og analyserer ud fra zonebegreberne. Valsiners teori kan derfor 

give en mere konkret forklaring på hvordan disse gentagne interaktioner struktureres gennem 

etablering af ZFM/ZPA komplekser og hvordan udvikling kan finde sted inden for disse 

rammer. Hundeide giver selv eksemplet med forældrene der læser godnathistorie for barnet, 

og hvor barnet udvikler en forventning til at dette sker som en del af soveritualet og knytter et 

affektivt engagement til dette(Hundeide 2004:50). Hvis man skal analysere dette eksempel ud 

fra Valsiner, kan man sige at omsorgspersonen ved sengetid etablerer en ZFM for barnet som 

er begrænset til sengen, barnet tillades ikke at bevæge sig uden for denne. Samtidig etableres 

der inden for ZFM en ZPA hvor omsorgspersonen forventer, at barnet ligger stille og lytter til 

historien der bliver læst op. Gennem gentagne interaktioner udvikler denne strukturering af 

ZFM/ZPA kompekset sig til en kontrakt om samhandling hvor barnet forventer, at denne 

strukturering finder sted hver gang det skal sove og knytter et affektivt engagement til 

kontrakten hvorved den bliver del af en metakontrakt. 

ZFM/ZPA komplekset er altså en integreret del af kontrakterne om samhandling. Men 

teorierne kan også komplementere hinanden den anden vej rundt hvor man ser på meta- og 

udviklingsmetakontrakternes betydning for etableringen af zoner i den konkrete interaktion. 

I udviklingsmetakontrakterne ligger der et aspekt af normativ styring hvor omsorgspersonerne 

og barnet indgår en ”(...)kontrakt om barnets udviklingsretning.” (ibid:73). Disse kontrakter 

får betydning for hvilke aktiviteter barnet og omsorgspersonerne indgår i og hvordan dette 

finder sted, eftersom de overordnede målsætninger for barnets udvikling er indeholdt i disse 

kontrakter. Hvis man skal omformulere dette til Valsiners terminologi, kan man sige at 

udviklingmetakontrakterne er bestemmende for hvordan og hvilke ZFM/ZPA komplekser der 

etableres i interaktionen mellem den voksne og barnet. Hvis forældrene fx har en målsætning 



 14

om at barnet skal klare sig godt i skolen for herigennem at kunne tage en akademisk 

uddannelse senere i livet, er det oplagt at forældrene etablerer ZFM/ZPA komplekser i form 

af tidpunkter hvor barnet skal sidde på sit værelse og læse lektier.  

Hundeides meta- og udviklingsmetakontrakter indeholder også mere generelle normer for 

adfærd som kan være med til at strukturere barnets konkrete adfærd i en lang række 

situationer(ibid). Dette kan relateres til Valsiners zonebegreber i deres brede betydning. Som 

vi så i redegørelsen strukturerer ZFM det område, barnet kan bevæge sig inden for, barnets 

adgang til forskellige objekter og barnets måde at handle ifht. disse objekter inden for det 

tilgængelige område (Valsiner 1997:188). Som vi så er det, som med andre begrænsninger, 

kun i barnets tidlige år at ZFM reguleres eksternt ifht. barnet. Senere i livet bliver ZFM 

internaliseret og barnet regulerer sine handlinger ud fra denne(ibid). Hvis man relaterer dette 

til meta- og udviklingsmetakontrakterne, kan man sige at disse specificerer forskellige ZFM, i 

og med at der implicit i kontrakterne ligger anvisninger for hvilke handlinger der er tilladt og 

hvilke der ikke er inden for de tilgængelige områder. Implicit i en metakontrakt kan der fx 

ligge et forbud mod at barnet udfører visse handlinger som fx at slå et andet barn, eller 

specificeringer af områder som barnet ikke må bevæge sig uden for, fx at barnet ikke må 

pjække fra skole, men skal holde sig inden for den ZFM som skolen udgør i et bestemt 

tidsrum. Barnet er nødt til at respektere disse ZFM og regulere sine handlinger ud fra dem 

hvis det vil vedligeholde den overordnede metakontrakt om gensidig tillid, det har indgået 

med forældrene.  

Ud over at indeholde ZFM indeholder meta- og udviklingsmetakontrakterne også ZPA. Hvis 

man tager eksemplet fra før med barnet der ikke måtte pjække fra skole, kan man forestille sig 

at der i metakontrakten med forældrene også er en forventning om at det ikke er nok, at barnet 

opholder sig i skolen i skoletiden. Metakontrakten implicerer formentligt også at barnet skal 

deltage aktivt i skolen. På denne måde specificerer metakontrakten hvilke handlinger 

forældrene søger at promovere hos barnet inden for de gældende ZFM. Og det er netop dette 

som ZPA begrebet dækker over. 

Den sidste af Hundeides kontrakter, nemlig kontrakter om hvem man skal være (del-selv), 

mener jeg på samme måde indeholder disse aspekter af ZFM/ZPA. Som vi har set indeholder 

disse kontrakter også en begrænsning af individets handlemuligheder som står i relation til 

den person, kontrakten er indgået med. I redegørelsen gav jeg eksemplet med et barn hvis 
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forældre var overbeskyttende, hvilket resulterede i at barnet udviklede et del-selv der var 

forsigtigt og uselvstændigt. Dette del-selv indeholder en vejledning for hvilke zoner barnet 

bør bevæge sig inden for fx i fremmede situationer, hvor barnet formentligt holder sig inden 

for en ZFM hvor det hele tiden er i kontakt med moderen, etc. Det er dog vigtigt at huske på 

at dette del-selv kun er et blandt mange, hvorfor man må formode at barnet kan udvide sine 

handlemuligheder ved at udvikle del-selv, der inkluderer andre ZFM. 

 

Perspektivering af  teorikobling 
Jeg mener den ovenfor skitserede kobling mellem teorierne er givtig da aspekter ved den ene 

teori kan være med til at uddybe underbelyste aspekter ved den anden. 

Valsiners zonebegreber kan bruges til at forklare hvordan den konkrete interaktion som de 

forskellige kontrakter opstår ud fra, forløber og hvordan denne interaktion struktureres 

gennem opstilling af zoner. Denne opstilling af zoner udgør som vi har set en grundlæggende 

del af kontrakternes indhold. Hundeides teori kan omvendt supplere Valsiners, i og med man 

gennem denne kan forklare hvorfor barnet holder sig inden for visse zoner, selv når disse ikke 

reguleres eksternt ifht. barnet. Eftersom zonerne kan siges at ligge implicit i kontrakterne, er 

det affektive engagement der er knyttet til kontrakterne, med til at sørge for at barnet holder 

sig inden for de zoner der er specificeret i kontrakterne. Desuden bliver man med dette fokus 

opmærksom på at der er en stor grad af sammenhæng mellem de zoner barnet regulerer sin 

adfærd med. Mange forskellige zoner kan nemlig indgå i en og samme meta/ 

udviklingsmetakontrakt, og barnet er nødt til at regulere sin adfærd ud fra zonerne for at 

bekræfte disse overordnede kontrakter. Der er fx en sammenhæng mellem at barnet bliver i 

skolen i skoletiden, at det bliver på sit værelse og læser lektier, at det kommer hjem til aftalt 

tid om aftenen, at det opfører sig ordentligt overfor sine mindre søskende etc. Alle disse 

aktiviteter som man med Valsiner kan sige er zoneregulerede, refererer nemlig til den samme 

metakontrakt om tillid som barnet har indgået med sine forældre.  

Denne kobling af to teorier med fælles udgangspunkt i den kulturhistoriske skole mener jeg 

giver en bredere forståelse af hvordan udviklingens rettethed kan forstås inden for dette 

paradigme, eftersom den ene teori kan uddybe uafdækkede afspekter ved den anden. 
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Del 3: Empirisk analyse 
I forrige afsnit blev det gennem analyse af de to teorier vist hvordan de overlapper og relaterer 

sig til hinanden. Men en ting er at vise at denne sammenstilling er mulige på et teoretisk plan. 

Noget andet er at vise at den giver mening ifht. et empirisk materiale. I dette afsnit vil jeg 

derfor give eksempler på hvordan man i praksis kan få øje på aspekter ved denne 

sammenkobling.  

 

Empirisk analyse 
Jeg vil tage udgangspunkt i Marianne Hedegaards artikel ”Strategies for Dealing with 

Conflict in Value Positions between Home and School: Influence on Ethnic Minority 

Student’s Development of Motives and Identity”(2005). I denne analyseres motivdannelsen og 

udviklingen af identitet hos skoleelever med anden etnisk baggrund, og det centrale 

omdrejningspunkt er den konflikt der eksisterer mellem skolens og familiens værdipositioner 

og de unges evne til at håndtere denne konflikt. Dette fokus på konflikter i de unges dagligliv 

gør det empiriske materiale der præsenteres i artiklen, særdeles velegnet til en analyse ud fra 

kontraktbegreberne med de dertil knyttede zoner. Kontrakterne er nemlig en så selvfølgelig 

del af ethvert menneskes dagligliv at de først for alvor bliver tydelige, når deres 

selvfølgelighed brydes som det ofte er tilfældet når de bliver del af konfliktfyldte forhold. 

 

Analyse af Halimes case 
Jeg vil tage udgangspunkt i en case der præsenteres i artiklen, som omhandler en ung tyrkisk 

pige ved navn Halime.  

Halimes forældre er meget optaget af at hun er en god muslim, og deres kulturelle og religiøse 

baggrund fører til at de forbyder Halime at deltage på lejrture. Da eleverne skal til at have 

svømmeundervisning i niende klasse, har Halime allerede på fornemmelsen at hun ikke får 

lov at deltage. For at afprøve forældrenes holdning til hendes eventuelle deltagelse i 

svømmeundervisningen fortæller hun en dag efter skole sin mor at hendes klassekammerater 

har været til svømning og har haft det sjovt. Moderen spørger om Halime også deltog, hvortil 

hun svarer afkræftende og siger hun havde forstået at hun ikke måtte deltage, hvilket moderen 

tilsyneladende er meget lettet over. Da Halime får informationer fra skolen om at klassen skal 
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til svømning, ser hun ikke nogen grund til at spørge forældrene om tilladelse til at deltage da 

hun allerede kender svaret. Hendes udeblivelse fra svømmeundervisningen bringer hende i 

konflikt med skoleinspektøren der truer Halime med at smide hende ud af skolen, hvis hun 

ikke deltager, hvilket han dog ikke gør alvor af. Halime giver i interviewet udtryk for at hun 

gerne ville have deltaget til svømning, men ikke turde af frygt for hvilke konsekvenser det 

ville få for hendes forhold til forældrene (ibid:198-99).  

 

Der er mange aspekter ved denne case som giver mening ifht. den sammenstilling af 

Hundeide og Valsiners teorier, som jeg fremlagde i forrige afsnit.  

Man kan sige at Halime har indgået en udviklingsmetakontrakt med forældrene om at hun 

skal være loyal over for de kulturelle og religiøst funderede traditioner, som de står for. 

Halimes henvendelse til moren hvor hun siger at hendes klassekammerater har været til 

svømning og haft det sjovt, kan i dette perspektiv ses som et udkast til en forhandling om 

grænserne for denne kontrakt. Moderen afviser dog at disse aspekter ved kontrakten kan 

forhandles. Grunden til at Halime retter sig efter forskrifterne i denne kontrakt, er at hun er 

bange for hvilke konsekvenser det vil få for hendes forhold til forældrene hvis hun bryder 

kontrakten, hvilket bl.a. kan relateres til det affektive engagement der ligger implicit i 

kontrakterne. Det ses desuden tydeligt hvordan kontrakten fungerer som en begrænsning på 

udviklingen, efter som den specificerer et begrænset handlerum som Halime kan handle og 

dermed udvikle sig inden for.  

Dette relaterer sig til pointen fra forrige afsnit om at enhver meta- og metaudviklingskontrakt 

indeholder visse ZFM som deltagerne skal overholde for at opretholde og bekræfte 

kontrakten. I henhold til Halime kan man sige at hendes kontrakt med forældrene implicerer 

ZFM hvorunder svømmeundervisning og lejrture ikke hører. Hvis hun bevæger sig uden for 

disse zoner sætter hun kontrakten på spil hvilket vil have store konsekvenser for hendes 

forhold til forældrene. Ud fra dette perspektiv kan man desuden se skoleinspektørens trusler 

som et meget volsomt forhandlingsudkast om en ny kontrakt med Halime, hvor der gælder 

andre ZFM.  

Casen illustrerer desuden hvordan der kan opstå konflikter mellem forskellige kontraktudkast 

som følge af personens deltagelse i forskellige sociale kontekster. Hundeide er opmærksom 

på dette (2003:62), men efter min mening tager han ikke konsekvensen af 
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konfliktperspektivet. Det bliver nemligt ikke understreget at personens deltagelse i mange 

forskellige samfundsmæssige praksisser stiller store krav til personens evne til at manøvrere 

mellem de ofte modstridende krav og forventninger, eller sagt med Hundeide: modstridende 

kontrakter, som deltagelse i forskellige samfundsmæssige praksisstrukturer medfører. En 

pointe som er fremtrædende inden for den kritiske psykologi (Dreier 1999). 

 

Konsekvenser for udviklingens rettethed 
Det har store konsekvenser for Halimes udvikling at hendes kontrakt med forældrene 

indbefatter snævre grænser for ZFM. Én ting er at hun selvfølgelig ikke lærer at svømme, 

men det er en mindre detalje i denne sammenhæng. Mere alvorligt er det at Halime afholdes 

fra at udvikle sig til fuld deltager i det sociale fællesskab i skolen. Konflikterne der eksisterer 

mellem hendes kontrakt med forældrene på den ene side og hendes egne ønsker og skolens 

krav på den anden kombineret med hendes manglende mulighed for at løse disse konflikter, 

påvirker hendes følelse af hvem hun er og hendes generelle holdning til klassekammeraterne. 

Dette resulterer i at hun begynder at trække sig tilbage fra det sociale fællesskab(Hedegaard 

2005:200). Desuden bliver hun sur på sine forældre over den umulige situation de har sat 

hende i qua kontraktens grænser for ZFM.  Hun lades tilbage med begrænsede muligheder for 

social deltagelse og manglende mulighed for at udtrykke sine egne ønsker og behov, da disse 

strider imod rammerne for hendes kontrakt med forældrene (ibid). Man kan forestille sig at 

denne konflikt vil få store konsekvenser for det man med Hundeide kan kalde Halimes 

udviklingskarriere. Fx førte hendes tilbagetrækning fra det sociale fællesskab til manglende 

social støtte hvilket i sidste ende førte til, at hun droppede ud af tiende klasse(ibid). 

 

Del 4: Motiver og motivdannelse 
 

Hedegaard lægger i sin artikel bl.a. vægt på den betydning de unges motiver har for deres 

udvikling af konfliktstrategier i deres håndtering af de modstridende krav der udspringer af 

skolens og hjemmets forskellige værdipositioner (ibid). Dette fokus på motivernes betydning i  

udviklingen er efter min opfattelse helt centralt for forståelsen af udviklingens rettethed da 

motiverne udgør det personlige motivationelle aspekt af denne rettethed, hvorimod Valsiner 
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og Hundeides perspektiver primært beskæftiger sig med de grænser for handling som retter 

udviklingen. Derfor vil jeg slutte af med at kigge på dette og relatere det til Hundeides og 

Valsiners syn på udviklingens rettethed. Grundet opgavens omfangsmæssige begrænsninger 

bliver der dog tale om en relativt hurtig og overfladisk gennemgang af motivperspektivet. 

 

Motiver, motivation og behov 
Motiver defineres af Hedegaard som ”(...) de mål, som kommer til at præge en person over 

længere tid, og som kan betegnes som personlighedskarakteristika.”(Hedegaard 1995:57). 

Selv om der er en klar sammenhæng mellem de to begreber, bør motiver skelnes fra 

motivation der defineres som ”(...) den dynamik, som karakteriserer en persons aktivitet og 

forhold til sine omgivelser i de konkrete situationer(...)”(ibid:56).  

Begge disse begreber har en klar sammenhæng med behov. Hedegaards generelle 

kulturhistoriske orientering giver sig også udtryk i hendes forståelse af behov. Inden for den 

kulturhistoriske tradition forstås behov som skabt gennem virksomhed (Leontjev 2002:154). 

Før sin tilfredsstillelse kender behovet ikke sin genstand, og derfor er behovets udformning 

afhængig af den tradition for dets opfyldelse der karakteriserer den kultur, der er gældende i 

de institutioner barnet deltager i i løbet af sit liv. De genstande og personer der tilfredstiller 

barnets behov, bliver efterhånden omdannet til motivbehov, og det er disse og ikke de 

oprindelige fysiologiske behov der styrer barnets målrettede handling. Motiverne har dog ikke 

nødvendigvis behovskarakter, men kan også knytte sig til interesser og selvrealisering og på 

den måde være dynamiske igangsættere på højere niveauer (Hedegaard 1995:58). Gennem 

barnets udvikling opnår det, tilskyndet af omgivelserne, en gradvis erkendelse af dets motiver, 

og der etableres et motivhieraki der kan ses som nøglen til dets personlighed. Der eksisterer 

desuden et dynamisk forhold mellem erkendelse og motiver, og det er dette forhold der driver 

udviklingen frem i tæt relation til skift i virksomhedsformer, som fx i form af overgangen fra 

børnehave til skole (ibid:61). Motiverne dannes og ændres altså gennem menneskets 

deltagelse i samfundsmæssig praksis, og jeg mener det er helt centralt at have motiverne med 

i en forståelse af udviklingens rettethed, da disse kan fortælle noget om hvorfor personen 

deltager i samfundsmæssige aktiviteter, hvad personen får ud af denne deltagelse og 

herigennem hvilken udvikling, herunder retning på denne, deltagelsen fører til. 
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Dette personlige og motivationelle aspekt af udviklingens rettethed mener jeg er underbelyst 

hos både Hundeide og Valsiner. Det nærmeste man kommer et motiv hos Hundeide er den 

affektiv ladning der er knyttet til kontrakterne. Dette kan ses som et motiv der er afgørende 

for barnets tilslutning til kontrakterne og som også afgør disses betydning for barnet. Jeg 

mener dog på ingen måde at dette motiv kan stå alene. Fx kan det ikke forklare hvorfor barnet 

til tider bryder kontrakterne med forældrene, hvilket man kan forstille sig ofte sker i fx 

teenagealderen. Hos Valsiner ser man også denne mangel; det sansynliggøres fx ikke hvilke 

motiver der ligger til grund for, at barnet handler inden for ZPA, selv om det ikke er tvunget 

til dette. Det forklares heller ikke hvorfor barnet retter sin handling mod visse aspekter inden 

for ZFM og ikke andre, hvilket et motivperspektiv ville kunne forklare. Desuden ville en 

kulturhistorisk motivforståelse sætte fokus på hvordan retningen af barnets handling gennem 

etablering af ZFM/ZPA fører til dannelse af bestemte samfundsskabte motiver, der er 

afgørende for barnets videre udvikling. 

Alt i alt mener jeg at en forståelse af motiverne, som ligger til grund for personens handlinger, 

ville kunne kaste lys over mange aspekter ved både Hundeide og Valsiners teorier, og denne 

er i hvert fald helt afgørende for forståelse af udviklingens rettethed ud fra et kulturhistorisk 

perspektiv. 

 

Konklusion 
 

Jeg har i opgaven vist hvordan man gennem en kobling af teorier med et fælles udgangspunkt 

i den kulturhistoriske skole kan nå frem til en bredere forståelse af udviklingens rettethed ud 

fra dette perspektiv. Hundeide beskæftiger sig med hvordan der gennem interaktionen mellem 

barnet og dets omsorgspersoner etableres forskellige former for kontrakter, der sætter 

begrænsninger på og skaber muligheder for individuel handling, og herigennem retter 

individets udvikling i en bestemt retning der er i overensstemmelse med de gældende normer i 

samfundet. Valsiner undersøger med sine zonebegreber hvordan udviklingen finder sted og 

gives retning i de mikrogenetiske processer gennem etablering af begrænsninger, som i løbet 

af udviklingen internaliseres og bruges af individet til at regulere dets handlen. Gennem en 

kobling af teorierne så vi at Hundeides kontraktbegreber kan ses som begrænsninger i 

Valsiners terminologi. Vi så desuden at kontrakterne indeholder zoner for handling, og at 
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etableringen af kontrakterne sker i mikrogenetiske processer gennem etablering af disse 

zoner. Med denne kobling af teorierne er det muligt at forklare hvordan kontrakterne etableres 

i mikrogenesen, samtidig med at det blev klart, at der som følge af at forskellige zoner kan 

være del af samme kontrakt, er en sammenhæng mellem de zoner der etableres. 

Opmærksomheden på at zonerne er en indbygget del af kontrakterne, kan desuden forklare 

hvorfor barnet holder sig inden for disse zoner, da overholdelsen af zonerne er med til at 

bekræfte de overordnede meta- og udviklingsmetakontrakter som zonerne er del af. Gennem 

en analyse af et empirisk materiale blev det desuden klart at denne kobling af teorierne også 

har en praktisk anvendelighed. Til sidst blev det vist at Valsiner og Hundeides teorier kunne 

suppleres med et motivperspektiv, som i højere grad kunne forklare det personlige, 

motivationelle aspekt af udviklingens rettethed.  

Man kan altså sige at udviklingens rettethed ud fra et kulturhistorisk perspektiv kan forstås ud 

fra de begrænsninger, der i overensstemmelse med kulturens normer for og forståelse af 

udvikling sættes på individets handling gennem dets sociale interaktioner kombineret med de 

personlige, motivationelle aspekter, som (gennem virksomhed) udvikles i overensstemmelse 

med samfundets gældende normer for behovstilfredsstillelse.  

Fordelen ved at vælge dette perspektiv frem for fx Piaget eller Bowlbys forståelser af 

udviklingens rettethed, som blev skitseret i indledningen, er bl.a. at man ud fra et 

kulturhistorisk perspektiv efter min mening bedre kan forklare de variationer i rettelsen af 

udviklingen, som man ser på tværs af kulturer og inden for forskellige sociale grupper i 

samfundet.  
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