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PSYK . GENSTAND 



Psykologiens genstand 

Videnskaben psykologi er studiet af 

det mentale liv. Psykologiens genstand 

er kort fortalt, det psykiske. Næste 

skridt er hurtigt meget mere 

komplekst. I første omgang kan man 

konkludere at genstanden for 

psykologien er en del af virkeligheden, 

men hvad er genstanden for den 

videnskabelige psykologi egentligt? 

 

 

 

 
 

Psykologiens tegn 

Oldgræsk tegn som betyder sind eller sjæl 

 

 

 

 

Til at starte med, kan man sige, at 

genstanden blot kan betegnes som 

’’det psykiske’’ og næste skridt i den 

kontekst ville så være, at bestemme 

hvad det psykiske egentlig er. Man kan 

videnskabeligt bestemme, at så længe 

vi er flere om at se de psykiske 

fænomener (Eks. Ændring af holdning - 

lyst/ulyst) – (Modsat fysiske 

fænomener) og at vi derfra er enige 

om at det eksisterer, samt enige om 

arten af dem, at så er det en genstand 

af virkeligheden. 

 

Her møder man så et af de mest 

fundamentale udfordringer i psykologi, 

og det er at bestemme, hvis det 

psykiske er erkendt som en genstand, 

hvad består det psykiske så præcist af 

og hvordan kan vi vide, at det er der? 

 

Indtil nu, er der de sidste 130 år ikke 

opnået nogen bred enighed om, 

hvordan dette fundamentale 

spørgsmål skal besvares. Nogle mener, 

at det grundlæggende svar skal findes i 

centralnervesystemet og hvordan det 

fungerer, hvor andre mener at det 

grundlæggende skal findes i relationen 

mellem individet og omverdenen. 

 

Det var blot to eksempler af mange, og 

dette forhold af uenighed betyder for 

den videnskabelige psykologi, at der er 

mange metoder som har forskellige 

kontekster i trossystemet, til at 

undersøge genstanden ’’det psykiske’’ 

med. 

 

Trods denne brede uenighed omkring 

både genstand og som følge af det, 

også metode, er der alligevel en bred 

enighed om, at psykologien er en 



genstand af virkeligheden og ikke 

mystik og dermed en videnskab. 

 

Inden for videnskaben har man 

forskellige paradigmer, nogle mere 

fremherskende end andre, og disse 

paradigmer bestemmer hvad den 

bredeste og stærkeste opfattelse af 

videnskabens genstand, metode og 

teori er. 

 

Et paradigme er kort fortalt en fælles 

opfattelse og enighed af hvad noget 

er. Derfor kan et paradigme også skifte 

ifm. samfundsændringer og 

eksempelvis nye menneskeopfattelser. 

 

I psykologien kan det være meget 

vanskeligt at sige, at psykologien har et 

paradigme. 

 

Det kan ligeledes fremstå forkert at 

sige, at psykologien har et markant 

paradigme, da der konstant har været 

uenighed omkring dette. På et helt 

grundlæggende plan, er man dog 

fortsat enig om, at psykologien er en 

videnskab, så hvis noget skulle 

karakteriseres som paradigme, ville 

det være det. Psykologien kan derfor 

anses som paradigmeløs. 
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