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Detta kapiter handlar om humanismens,
torkningens och reflexivitetens roll inom den kritiska psykologin.
Huminism har m6nga
bibetydelser (beroende pa vad aen
lami<irs med), men betonar alltid miinniskors status, b.tyd"rr", makt och prestationer
- istiillet for
de sociokulturella kiilror de grundas pi. Inom
psykorogin associeras
humanismen med en horistisk ansati p6 personen
o.h ., betoning
av subiektets agens, rationalitet och syalrrmedvetenhet.
Naturliffis
skulle vi vitia vara sidana subiekt, ndra
saker i viirlden och niira
saker vi gor, niirvarande och tydliga for
oss siiilva. probremet iir att
vira upplevelser formedlas ocir kJmpliceras s6
snart som vi b.riar
anv2inda spriket. Diskurser och handlingar
som 96r det mdiligt f6r
oss att vara miinniskor i en kultur gor
forst6err., i , oss slalva wety_
dig och forvirrad. saker och hiinderser tarar
inte direkt,iit orr. uarniskans liv iir komprext och motsiigersefulrt,
s6 vi m6ste torka det
som sker. sunt fdrnuft riicker inte iilt for
den uppgiften eftersom
det iir iust spriket som f6rr6der oss och reder
in ori ia fel viigar niir
vi fors6ker anviinda det for att forsti oss siiilva. Istiilet
maste vi
anviinda teori.
Ett av konstruktionismens viktigaste bidrag
til den kritiska psykologin iir att den riktar uppmiirksamhete, pi h*
diskursen fui.ge.a.
ideologiskt. Det iir diirfor nagra av oss uppmtirksammar
Michel
Foucaults (1976,1981) beskrivning av
utvecklingen av vissa ,,sanningssystem", som tycks ge oss enkla och
klar"a svar kring virt
vdsen, men som faktiskt binder oss iinnu
starkare tin maktreratioKopiering av kurslitteratur fOrbiuden. O
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ner. om vi anammar denna sorts kritiska konstruktionism si iir
humanismen problematisk och den humanistiska psykologin linnu
mer problematisk. Humanismen iberopar ett,, jag,,under ytan som
kan vara tydligt f6r sig sjiilvt och kommunicera direkt med andra
(Ituight, t96L; Ayeg 1968). Foucault menar att detta ,,iag,, tidnar ett
ideologiskt syfte, att det stddier en illusion om en fri och iiimlik
kommunikation som hiiilper till att dolja maktfunktionerna. I detta
kapitel argumenterar iag fbr att vi behover halla fast vid en variant
av humanismen, en variant som har sin grund i en forstielse av
social praktik om vi vill arbeta framatskridande inom och mot disciplinen. Det kriiver att vi tar tolkningsuppgiften p6 alvar, bide i
forstielsen av oss siiilva och i analysen av den sociala konstruktionen av vir psykologi. Det kriiver ocksi att vi ar reflexiva nar vi
anvdnder teori. vi maste se till att vira teorier och analyser kan
inrymma v6ra egna jag och aktiviteter (se ocks6 Cromby och Standen, kapitel 10).

vid sidan av en kulturellt grundad humanism och teoretiskt p6verkad tolkning beh6ver vi alltsi en sorts kritisk reflexivitet. Foucault
uppfattas ofta som en riktig anti-humanist (till exempel Racevskis,
1983) och anviinds i striden mot den etablerade psykologins
"rationella intakta.subiekt" (Henriques m.fl., 1984). Jag vill dock
hiivda att hans arbete it anviindbart hiir eftersom det ger oss moiligheter att reflektera 6ver diskurs som dr fdrkroppsligad, kiinslig
fdr maktformer och som fdrmir binda samman teori och praktik.
Mot slutet av kapitlet kommer iag att ta fram tre teman som har
sin grund i dessa argument och som b6r vara en del av den kritiska
reflexiva humanistiska ansatsen inom den konstruktionistiska psykologin.

Problem inom psykologi och
h u man istiska alternativ
Psykologi handlar om problem. Med det menas att motivet bakom
en stor del av den psykologiska forskningen dr en strdvan att f6rst6
nigot som inte verkar riktigt riitt, att forsti en problematisk fr6ga.
Ibland innefattar denna strivan efter fdrstielse ett problematise46
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Kritisk reflexiv humanism och
kritisk konstruktionistisk psykologi

av nagot som verkar alltfdr sidlvklart
lande
och sammanhangande.
Diirefter meste vi bryta ner foreteeiserna
i dess olika bestindsdelar
ror att se vad de gor och varifrin
de kommer.

Det iir svert att bqgta upp
Det 2ir hrir som den kdtiska forskningen
kommer in. De dynamiska
debatter som h,lrits kring arternativr
kritiska dktningar inom psykologin har

syftat,till.attli\ta v6r ufpmdrksamhet
mot siatva psy_
kologin, och striden for att forst,
hu'r aisciprir.., rrrrgurui o.r, ,rur_
ifrdn den kommer iir en betydand;
del av det kritiskt reflexiva
arbetet (prillertensky-och Fox, 1gg7).Det
finns dock en paradox h,r,
eftersom de kritiska forskarna ortu
rru, irtresserat sig for en holistisk
uppfattning av foreteerser och en respekt
for erfare"nhet..r, irt.gri_
tet' Den etablerade psykorogin ha.
varit dehumaniserande i sin teori
och praktik och de har humanismen
kommit att bli ett attraktivt
alternativ. Vi finner humanismen
sofll en ,,tredie kraft,, inom den
nordamerikanska psykologin pit
196o_talet (Wann, 1964; Bugental
1g67) och huministiska uppfattningar
th fhgmas,
dr senare viktiga i det ,,nya paradigmets,, argument.
Vi
finner
en
version av
humanism i kravet att vi "for
uptiga syften borde behandra
folk som om de vore mdnniskor,,
".t"".rrt
(Harr6 och Secord, 7972: lg)
och
i uppm,rksamheten pa subjektivitet inom
den kvalitativa forskningen (till exempel Reason och
Rowan ,.l.9g1;Banister m.fl.,7994).
Dominansen av empiristiska och
positivistiska tiinkesiitt inom psykologin' och av nordamerikur*Lu.r"rrioner
i synnerhet, ifr,gasattes
i slutet pk 1g60'taret och b.rian av tgio-talet.
,,Krisen,,
inom den
moderna socialpsykologin offentliggiorde
ett missn.ie med,,tysta,,
psykologier inom disciplinen
och"# kansfighet for sprakets betydelse i miinsklig aktivitet (Parker,
ltgg Minniskor a, irri" ryrtu,
utan skoter en stor del av sin psykorogiriu
ukii"it"';.""r"r".
Det "nya paradigmet,,, som inii(taoe
"ar
ir* pa spratei, *i"* jr"
,0,
kritisk forskning och, i synnerhet,
f6r et? intresse av diskurs som det
material som strukttrerar upp miinsklig
forstielse och praktik (Parker, 1.997).
Etnometodologi, symbblisk interaktionism
och spr,kfilosofi fanns
bland de mikrosociologiska kdllo^o.o
ntu.rauts simman i Jet nya
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paradigmet (Harr6, 1.979). Forskare som varit i kontakt med sociologi blir ofta fdrvinade 6ver att id6er som verkar vara si nyskapande f6r psykologer (och nu liiggs en hel del kvalitativ forskning,
diskursiv psykologi och social konstruktionism till listan) i sjiilva
verket iir ganska gamla. En bristande uppmiirksamhet pi tving och
konflikt markerar nAgra nya anslag fr6n sociologin, sorn innefattar
id6er frin vetenskaplig kunskapssociologi och konversationsanalys
(Potter och Wetherell, 1987; Edwards och Potter, 1992; Antaki och
Widdicombe, L998). Vi maste hilla fast vid dessa frigor och inse att
nir spriket iir strukturerat i diskurser si iir det strukturerat si att en
del miinniskor ges utrymme att shga vissa saker, och att vissa subiektpositioner tillits och andra fOrbjuds. Fenomenologin har varit
en betydande tillging for dessa argument eftersom den tvingar oss
att fokusera pi de betydelser som mdnniskor skapar och pf, den
erfarenhetsmiingd vi som psykologiska varelser besitter (Richardson och Fowers, 1997). Detta fokus, och respekten for individuellt
meningsskapande, kiinnetecknar bide det viirsta och det bZista
inom humanismen.
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dmnesomride och dess metodiska apparat f6r den goda kritiska
forskningens skull verkar sti i motsiittning till humanistiska viirderingar. Vi kan angripa denna paradox pi wi siitt och vi bdriar med
uppfattningen att det inte riicker med att gi 6ver till en enkel
humanism som en reaktion pi den mekanistiska bild av miinniskan
som fdresprikas av den traditionella psykologin. En sidan enkel
humanism tenderar inte att ifrigasiitta hur subiektiviteten iir konstruerad eftersom den 2ir si angel?igen att respektera miinniskors
upplevelse. Om vi vill utmana disciplinens dehumanisering av
"sub;'ekten" si kan vi inte ta upplevelse, och den mening miinni-
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att det inte beror ph att de modellerna och processerna iir verkliga
och att psykologin har "upptdckt,, dem, utan att psykologisk kunskap nu tir en del av det sunda fornuftet (Harr6, 1983; Shotter,
1,993). Ntir m?inniskor talar om att de har tilltriide till sitt minne
som om det vore en slags lagringsmaskin, eller om att riitta till relationer som om de vore ett slags system, sA 96r de just d,et: de talar
om sina upplevelser och beteenden pa ett siirskilt siitt. Kognitiv psykologi och datamodellering kan verka passande for att f6rst6 dessa
mentala processer, men vi behover unders6ka varifrAn det talet har
kommit fr6n forsta bdrian istiillet for att anta att vi har avsloiat
nigot om tiinkande. Niir mlinniskor talar om konkurrens inom
familjen i barndomen f6r att fdrklara sina upplevelser eller nzir de
hiinvisar till omedvetna orsaker for att forklara saker de 96r m6ste
vi pi liknande siitt stZilla oss frigan varifrAn dessa siitt att tala kommer och vilken funktion de tiiinar.

Det finns en poting hiir som vi Sterkommer till senare och den
handlar om att de forklaringar miinniskor ger om sitt eget eller
andras mentala tillstind iir strukturerade. Den sociala konstruktionismens fordel inom psykologin dr just att den har den inriktningen, istiillet fpr att acceptera psykologiska foreteelser sfl som de
visar sig direkt och omedelbart f6r oss. vi behdver en viss teoretisk
forst&else om hur de iir strukturerade, vilken roll de spelar i kulturen och vilken roll psykologin spelar i skapandet av dessa forklaringar. Det iir ocksi av mycket stor betydelse att vi hiller fast vid att
vir forskning bor fokusera pi sjiilva redog6relserna, hellre iin att
upptiicka ett dolt mentalt maskineri under ytan.
Den andra orsaken till att vi inte kan ta upplevelse och betydelse
for vad det iiq ar att vi di missar eller bagatelliserar psykologins
arbete med motsiigelser. Trots all tiivlan mellan de tv6, s6 delar
populiirhumanismen och psykologin asikten att sammanhillning
eller konsistens dr grunden for den miinskliga verkligheten och for
goda teorier om den. I humanistiska fdrsvar for mtinniskor mot de
si kallade vetenskapliga forklaringarna till beteende visas detta i
form av "integritet", "tillvdxt,, eller,,sjiilvfdrverkligande,, (till
exempel Rogers, 1961; Maslow, 1973).I mekaniskt utforda psykologiska undersdkningar, som ofta fdrringar den miinskliga forstaelsen, ser vi det i besattheten efter konsistens i teorier och vrrderingsscheman. Principen om "snilhet,, i psykologiskt teoretiserande, ddr
Kopiering av kurslitteratur forbjuden.
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derr enklaste, mest ekonomiska fdrklaringen favoriseras, ar bara ett

uttryck for forsoket att filtrera det mentala livets oordning och de
komplexa redogorelser vi utvecklar for att forsti det. Motsigelse,
oforenlighet, tvetydighet och ambivalens iir delar av humanpsykologin och si snart som vi fatt dem ombord kan vi biittre forst6 varfor ps,vkologin som amne

ir

sA

osammanhangande och fragmente-

rat.

irroblernet med humanismen intensifieras ndr det OvergAr till en
humanistisk ps,vkologi (till exempel Rowan, 1994; Greening, 1998).
Humanistiska vdrderingar iir centrala for fdrhoppningar om progressiv social foriindring och de understoder till exempel den marxistiska kritiken om dehumanisering i det kapitalistiska samhiillet
(Novack, 1983). I heinderna pi psykologer biir de dock en garanti
for att sociaia processer reduceras till individuell niv6 (till exempel
Nevill, 7977). Det ;ir a'u, denna anledning som feminister, som har
hjalpt till att bilrehAlla de humanistiska varderingarna i en dehumaniserad veirld, har varit starkt kritiska mot vad den humanistiska
psykologin gor for att tona ner sambanden mellan kvinnors erfarenheter och politisk kamp (till exempel Lerman, 7992; Waterhouse, 1993). Vi behover kontrastera den humanistiska psykologin,
vilken utfor samma sorts ideologiska offerbeskyllning som resten
av disciplinen, med den mer komplexa kritiska humanismens
stindpunkt"

Konstruktion och tolkning
Humanistiska psykologer litsas ofta att den psykologiska verkligheten dr klar och enkel, och att vi kan kiinna den direkt. Traditionella
psykologer begir samma misstag niir de ffor att observation och
miitning iir nyckeln till god vetenskap och deras angreppssiitt kulminerar i empirisism vilket inneb2ir att man samlar in och jiimf6r
det som kan observeras. Det finns dock ett problem och det iir att
det alltid har funnits en "tolkningsklyfta" mellan representationer
av vdrlden, som innefattar alla v6ra observationer och konstruktioner av beteende och kiinslor, och sakerna sjiilva (se ocksi Pujol och
Montenegro, kapitel 6 i denna volym). Tre former av "tolkningsklyftor" har beskrivits i den vetenskapliga kunskapssociologin av
50
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Woolgar (1988) och de si kallade ,,metodologiska problemen,,
("methodological horrors,') iir omojliga att l6sa i empirisk forsk_
ning. Dessa problem iir "svirigheter att dra slutsatser" (diir varje
replesentation alltid kan forst[rkas genom olika uttryck for foreteelsen), "indexikalitet" (ddr varje beskrirming ir s6 niira knuten till
specifika kontexter att beskrivningen mf,ste iindras s6 snart som
den 6verger ett visst fenomens egenheter) och ,,reflexivitet,, (diir
forskarens position paverkar foreteels€n). Reflexiviteten fungerar i
kraft av tingens indexikalitet och manifesteras i det siitt varp6 v6ra
statistiska beskrivningar kan vara anvdndbara samtidigt som de aldrig iir bindande. Det hiir verkar vara problem f6r den traditionella
psykologin, men vi bor se dem som vitala processer och som resurser for att inrikta sig pi verkliga problem och for att problematisera
den verkliga viirlden.

Metodologiska problem
"Svirigheter att dra slutsatser,, riktar vir uppmiirksamhet p6 hur en
fullstiindig beskrivning av en foreteelse iir om6jlig. Det finns alltid
nigot mer som skulle kunna siigas, alltid skulle man kunna lzigga
till ytterligare ett lager av teoretiska och meta-teoretiska reflektioner. En socialt konstruktionistisk ansats fokuserar p6 hur vissa
reflektioner blir "verkliga,, f6r miinniskor, och pi m6jligheter tiil
for2indring. En kritisk iterblick, sedan en sammanstiillning av olika
positioner och diirefter en kritik iir dialektiska kunskapskomplex i
varie vetenskaplig gemenskap (tiven psykologin). Tlots att detta iir
ett nodviindigt karaktitrsdrag for vetenskapligt arbete avfiirdar man
det vanligtvis som trivialt. Detta problem betonar ocks6 tolkningens betydelse inom forskningen. Den humanistiska psykologin
stoppar igen halet genom att f6rs6ka n6 det "autentiskt,,verkliga,
"sakerna i sig sjiilva" och vid det stadiet kan tolkningen komma till
ett slut.
Begreppet "indexikalitet', piminner oss om att en fdrklaring iir
kopplad till de omstiindigheter som den anvlinds i. ord, fraser och
fullstiindiga beriittelser [r aldrig oberoende av kontexten och vi kan
bara forsti dem i relation till ett specifikt tillfiille (eller en rad tilfiillen). Det iir diirfor som den sociala konstruktionismen alltid begrilnsar sina beskrivningar till specifika kontexter, isttillet for att l6tKopiering av kurslitteratur forbjuden.
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finna universella verkligheter dolda under ytan. Betydelsens
och fdrklaringens "indexikalitet" dt en konsekvens av "tolkningsklyftan", si den belyser att tolkningen iir allestiides ndrvarande. Ett
vedertaget slitt att g6ra detta pi at att behandla det som ett enkelt
tekniskt problem, ett problem som n6gon annan kommer att ta
hand om. Den humanistiska psykologin forsoker ocksi att minska
klyftan genom att avsloia upplevelsens underliggande "essentiella
kvaliteter" som existerar oberoende av kontexten'
sas

Det tredje metodologiska problemet, reflexivitet, pflminner oss om
att vira observationer piverkas av oss som observatdrer, av virt fdrhillande tiIl det som observeras. Detta gir utover det siitt som vira
fdrutfattade meningar riktar vir uppm?irksamhet pi vissa saker och
f6r oss att bortse friLn andra, till hur vir plats i samma upplevelsefiilt
som forskningsobiektet framkallar vad vi kan siiga om det. Ett
erkiinnande av reflexivitet fir oss att fundera over de for?indringar
som en medvetenhet om oss som observatorer Sstadkommer. Psykologin finner det iterigen vanligtvis enklare att ignorera reflexivitet, eller 6,sidosiitta dess betydelse som ett fllosofiskt problem, som
om det helt enkelt inte iir vir avdelning. Hiir har humanismen varit
anviindbar d& den fitt oss att ta reflexiviteten pi allvar, men den
skapar ocksi nigra problem for oss. F6r niir den fir oss att vdnda oss
om och fundera over vAr plats i v2irlden och virt arbete som psykologer, hotar den att fi oss att ifrigasiitta det egna iaget vilket hindrar oss frin att inta en position. Det finns iust en sidan fara med de
relativistiska formerna av social konstruktionism som fokuserar pi
spriket och leker med det, isttillet for att gora nigot praktiskt och
kritiskt med det.

I

n

neborder for forskn ingen

Den kritiska forskningen forvandlar de metodologiska problemen
till metodologiska fdrdelar genom att den tar indexikalitet, reflexivitet och svirigheterna med att dra slutsatser pi allvar som en del
av socialt och mentalt liv och som en del av processen med att
skapa kritisera kunskap. Detta har varit av stor vikt f6r utvecklingen
av kvalitativ forskning inom psykologin (Banister m.fl., 1994).

Nigra av de endemiska problem som ansatter den traditionella
forskningen inom psykologin kan bara angripas genom att man
52
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bryter med empirisismen och istiillet arbetar
med ,,torkningsklyf_
tan". Ekologisk validitet behandras tin exempel

,o,,-"ii'iront.*

eftersom empiriska psykologer iir fdngade
i ett resone*urg ,o_
sager att det enda siittet som vi kan
fd experimentet att bli si likt
den verkliga viirlden som moirigt p6 iir genom
att isolera och kontrollera det ytterligare (Brunswik,-1947).
Till detta argument riiggs
ofta-ett som s6ger att
iu fler exemper pa subiekt elrer beteenden som
samlas in, desto riittare kommer man
att kunna finna en overens_
stiimmelse me,an fynden hiir och verkligheten
diir ute. Ett annat
exempel utg6r ,,demand characteristicS,,
som behandlas som pro_
ll"-.d1 de uppfattas som aspekter av forskningrritruiio.r.n som
foranreder "subiektet" att gissi vilken
hypotesen iir och svara enrigt
den gissningen (Ome, 1962). Hiir m6ter
empiristerna den omoiliga
uppgiften att skapa en situation diir subjekten
hert enkelt m6ste
bete sig som om de_ ocks6 vore empirister,
som om de inte hade
nigra teorier om vad de h6,er pa meo och
vad som g6rs *.0 o"-.
Ett tredie problem introduceras iutana
for att klara av detta och det
tir att viinda empiristernas strilkastare
mot subiektet och leta efter
"volunteer characteristics" som avg6r varfor
miinniskor som kommer fdr att deltaga i ett experi-.rt irt.
bara ar yngre, smartare,
viinligare och mindre konservativa, utan
ocksi uppirisar ett stort
behov av godkiinnande (Rosenthal, 1g65).
En ann# toitnirrgrnirra
lliggs di titt for att forklara egenheter
i de psykorogish ro;-;;ings_
resultaten, men det iir en tolkningsniva
som skapats for att forsiikra
att den avsiktliga siafrlyedvelru tolkrrirrgsaktiviLten
i sig slaiv fort_
farande undersoks. Hiir tir det subiektui
,o*
ses som problemet,
inte vad vi gor.

Att arbeta med "tolkningskryftan " dr attocksa
st.ilra frSgor om ekologisk variditet, "demand characteristics,,
och,,volunteer characte_
ristics" p6 ett annat sdtt, men nu h6lla
dem 6ppna istattet ior att
oroa sig 6ver deras risker tor forskningen.
rragantm ekotogisk vati_
ditet iir det centrara niir det handrarlm validitet
inom den gene_
rella psykologin och kan angripas genom
att man i detali undersdker och specificerar den aktueia fJreteersens
szirsk,da egenskaper.
Det som vi kallar "demand characteristiscs"
ir
oe nriova"noiga rorutsaftningarna fdr att forskningen ska
kunna dga rum och det iir
viktigt att fundera over hu1 ,,deir interviuade,,
.ti", ,,fo.rt ri.rgsdel_
tagaren" stimuleras att tiinka

pi

och teoietisera kring forskni.rlsrra_
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gan. Att tala om frivilliga karaktiiristika iir ett ganska klumpigt och
mekanistiskt satt att rikta uppmzirksamheten pa det aktuella fallets
siirskilda kvaliteter, antingen fallet Zir en person, en glupp, en institution eller en ideologisk form. Kritiska forskare foredrar ofta intensiva fallstudier diirfdr att de gor det mdiligt f6r dem ta hiinsyn till
problemets detalier, deltagarnas inblandning och det insamlade
materialet. En del f6rfattare av vetenskapsfiIosofl skulle hiivda att

en intensiv fallstudie i siiilva verket iir nyckeln till god forskning
inom naturvetenskaperna och att psykologin borde liira sig vad
som verkligen hiinder dtir om den sjiilv vill vara vetenskaplig (Harr6
och Secord, 1972). Dessa s2itt att ndrma sig problemen minskar inte
"tolkningsklyftafl" , men de undersdker vilket skapande arbete som
g6rs for att klara dess bestiende verklighet i socialt och mentalt liv
och dess iterspegling i handling och upplevelse.
Vi miste dock ocksi fundera pi reflexiviteten. Trots att de humanistiska ansatserna uppmuntrar oss att ta reflexiviteten pi allvar behover vi grunda den i en f6rstielse av makt och social praktik.

Reflexivite! politik och makt inom den psykologiska
forskningen
Ett symptom p5' relativistisk diskurs inom psykologin iir att det ofta

finns en enkel striivan efter "reflexivitet" f6r att l6sa de problem
inom disciplinen som handlar om politik och makt (till exempel
Potter, 1998). En del forfattare inom den diskursanalytiska traditionen strdvar ocks6 efter reflexivitet, dven om de annars dr extremt
misstiinksamma mot allt som verkar vara terapeutiskt - och det i
s6dan grad att de anklagar alla som talar om subiektivitet av nigot
slag f6r att "ha1ka in" i den humanistiska psykologin. Reflexiviteten
uppfattas ofta vara en slags rymd som vi kan fly in i, som om vi
sedan skulle kunna betrakta disciplinen pi avstind. Ibland ses
reflexiviteten som ett losningsmedel diir man kan losa upp psykologins vanhedrande aspekter. Att fundera over och att ttinka tillbaka
pi en friga iir en viirdefull och nddviindig del av dekonstruktivt och
diskursivt terapeutiskt arbete och anses belysa och losa alla problem.
54
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Kritisk reflexiv humonism och kritisk konstruktionistisk psykologi

Jag karikerar en del har, men jag

vill uppmarksamma det misstag
som de radikala inom disciplinen ibland gor n;ir cle forestiilier sig
att det racker med att bara vanda sig bak6t och reflektera over vad
vi, som forskare eller utovare, gor. Jag vill ocks6 snabbt poangtera
att iag inte bestrider en kritisk reflektion av vira handlingar och jag
vill dra en skiljelinje mellan reflexiviteten som sidan och kritisk
reflektion. Medan reflexiviteten eir nigot som hdrror fran jagets inre
och som iir en del i allt pligsamt bekannelsearbete, vilket Foucault
(1976, 1981) pa ett sa lysande siitt beskriver, sa spirar den kritiska
reflektionen de subjektiva investeringar vi gor i vlrt dagiiga liv och
foljer dem till de ndtverk av institutionell makt uorn t
oss.
"trarskar
Reflexiviteten kan vara en passivt begrundande foretagsamhet
sonr
alltfor ofta lyckas paralysera individer niir cle tar ansvar for smartan
och bekymren under smdrtsamma och svara omst;indigheter,
medan den kritiska reflektionen ar en aktiv rebellisk hanclling som
far individerna att agera di de identiflerar den maktutovning som
hAller dem pi plats.

Foucault praktik och mot-praktik
Nigra av psykologins mest kritiska arbeten hotar att falla in i ett

passivt reflekterande 6ver disciplinen och iiven d6 det giiller analy_
sen av makt och motstSnd. Ett typexempel Zir hur Foucaults arbete

ibland omtolkas, sa att det istdllet for att vara ett hot mot makten

blir ett undvikande av politisk handling (tilr exempel Minson,
1980; Soyland och Kendall, 1997).

Foucault iir siirskilt viktig f6r oss diirfor att hans beskrivning av
dvervakning och bekiinnande i den viisterliindska kulturen, som dr
en forklaring till utvecklingen av,,psy-komplexet,, (,,psy_comp1ex,,)
(Ingleby, 1985; Rose, 1985), kommer fran disciplineni rryarti. o"t
gloms ofta bort att Foucault var utbildad psykolog och att hans
analys av den individuella identiteten grundades i kliniska erfarenheter frin psykiatriska avdelningar och fiingelser (parker, m.fl.
1995). Foucaults arbete markerar en viindpunkt, b6de niir det giiller
hur psykologiska objekt kan uppfattas och vilka metoder vi anvdnder fdr att forsti de objekten. Hans huvudintresse var hur vi forstir
och upplever awikelser och smiirta. De siitt som vi forklarar olika
Kopiering av kurslitteratur forbjuden. O
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sorters psykologiska funktioner pa maste nu aven innefatta en
reflektion over det kategoriniitverk som skilier det som iir normalt
frin det som dr onormalt (parker m.fl., 1995). psykologin dr en
m2iktig aktor i detta niitverk, ett niitverk som Foucault s6g som skapat av vad han kallade "dividing practices". Hans ansats betonar
hur psykologins teori och praktik mots i fdrebyggande, terapeutiska
och vflrdande miljder for att specificera hur personlig upplevelse

mulera vad mer
nierar vad "vete
vetenskapen sor
vi tillAter oss sj
glomma vad de'
oss till psykoloe

ska definieras och behandlas.

LAt oss nu ar.slu

Hur vi uppfattar psykologins arbete, och vikten av vad Foucault
(L977) skulle komma att kalla "mot-praktik" i och mot disciplinen,
piminner oss ocksi om att han var en exemplarisk ,,eng-agerad
intellektuell". Minga av oss som nu anvdnder hans arbete inom
psykologin har insett att det helt enkelt inte ar mojligt att g6ra det
i god tro, om vi inte ocksi utvecklar en mot-praktik. organisatio-

tionismens hurkologin som ha
het sociologi or
dessa frAgor pa
utgor sig for att
ket avfiirdar de
sjiilv bibehiller
mer anvdndbar

nen "Psychology Politics Resistance" iir ett resultat av manga skilda
politiska uppfattningar (Reicher och parker, rg93), *"r, lnli.h.l
Foucaults ande iir en viktig forenande liink. Det ir passande att det
5r s5 hiir som hans arbete som akademiker och aktivist dyker upp
igen inom psykologins v?irld.

vilia hilla fast vid en variant av reflexiv aktivitet som en
forutsilttning f6r, och som nddviindig foljeslagare till, politik utanfor och innanfor psykologin. Den kritiska reflektion
lag har beskrivit f6r med sig reflexivitetens biista och mest progressiva element.
Liksom vilket annat angreppsiitt som helst anvdnder vi Foucault
som en del i en overgangsstrategi for att tvinga psykologerna till
foriindring.
Jag skulle

Att konstruera kritisk reflexiv humanism
inom psykologin
vi har nitt den punkt diir vi kan knyta ihop n6gra

av de problem
som psykologin liigger fram och rekonstruera dem som frigor som

den kritiska forskningen kan iigna sig at. Ett av de huvudsakliga
resultaten av denna kritiska reflektion kring hur psykologin finns i
tolkningsarbetet iir att den 96r det mofligt for oss att tydligare for56
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mulera vad rrier vi vill ha ut av forskningen. Nir disciplinen definierar vad "vetenskap" ar pi ett begriinsat satt som lAtsas ha naturvetenskapen som forebild, s6Ldefini€rar den ocksi vilka onskningar
vi tilliter oss sialva att uttrycka. Som en folid av det kan vi liitt
glomma vad det var som fick minga av oss att umprungligen s6ka
oss till psykologin

Lit oss nu avsluta med att bticka tillbaka pi den kritiska konstruktionismens huvudpunkter. Na$a versioner av den diskursiva psykologin som har hiimtats frin psykologins nara grannar, i synnerhet sociologi och mikrosociologi, har ofta misslyckats med att ta
dessa frigor pi allvar. Ibland har vi bara liimnats med negot som
utgdr sig f6r att vara ett progressivt alternatig men som i sjiilva verket avfiirdar de problem som psykologin stir inf6r och som den
sjiilv bibehAller. Jag kommer att beskriva tre komponenter for en
mer anvandbar forskning.
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Agens och social handling
Vi

m6ste ta subjektiviteten pe ailvar, men vi behdver gi ett steg
llingre f6r att se hur forskarens subjektivitet piverkar och forenas
med den undersoktes subjektivitet, och i synnerhet, vilka former av
agens som underlZittas eller hindras i processen (parker, 1998). Att
rikta sin uppmiirksamhet mot subiektivitet fir inte resultera i individuellt navelskideri. Det betyder att det bor betraktas som en relationell friga, inte som en som bara uppehiller sig inom individen.
Det har forekommit fdrsok att betona agensen inom den individuella psykologin det senaste decenniet, men ofta har v?idian till individen varit alltfdr enkel.

problem
for som
dsakliga
n finns i
gare for-

Medan den symboliska interaktionismen har gett anviindbara
bidrag till psykologiska uppfattningar om iagidentitet och visat
hur betydelser iir delade symboliska resurser (Mead, 1934), si
miste vi vara fdrsiktiga med de forest2illningar om agens som har
foljt med den. Det iir alltfdr liitt att pistA att miinniskor iir begAvade med agens eller att siiga att detta tir skapat genom interaktion
med signifikanta andra. Ett niista steg skulle siikerligen vara en
genomgiende redogdrelse f6r hur olika former av konsensus uppr?itthills i den symboliska interaktionen och hur agensen opererar

Etlitteratur
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lika mycket genom motstand som genom det

okomplicerade
pi
Uppmzirksamheten
giva'
anvhndandet av en mystisk m;insklig
redoleder oss till att friga efter ganska sofistikerade

subjektivitet
gorelser om agens.

olika mann
en hdrskan
det sunda i
disciplin sc
forekomml
skapsforn-ie

fungerar io

Tolkning och teori
Omvitardenredantolkadesocialaochpsykologiskaverkligheten
leta efter teoretiska
som utgAngspunkt maste vi ta ndsta steg och
Tolkningen
ramar *to t ur hialpa oss att forstA redogdrelserna'
dven ndr man forstyrs av implicita teoiier kring iaget och varlden'
s6keravundvikaattteoretisera.Ettavetnometodologinsmisstag
utan den stora
var till exernpel att lAtsas att man kunde kiara sig
aktiviteteorin ("grand theory") eftersom den alltid iterupprepade
1967)'
ten och behandlade "ptestationel som sakel" (Garf,nkel,
pl rena beskrivningar
Denna vdgran att acceptera teori leder oss in
som sjiillos
detsamma
av beteenle som atltfor ofta innebar nastan
empirism (Harr6, 1981).

paradigme:

tioner. Der
kunskapsf

,-

fefna Iam.
Det mastc

tingliga r ;
for att se ;
gerar i mai
mer bei-Ll'
mirste r-ar,

Psykologersomvdndersigtilldenkritiskaforskningenundviker
dehumaniserade
ibland teori helt och hallei som en reaktion p5 de

miinniskomodellersomdetvingatsst6utmed.ForfiiktandetaVen
enkelhumanismochforsvarf6rokompliceradsubjektivitetmedfor
inte fullstiindigt
sedan en vdgran att utveckla redogdrelser som
Stammeroverensme<lforskningsdeltagarnasomedelbartuppievda
i denna
livserfarenheter. Etnometodologin ar en av slutpunkterna
modeller
psykologiska
tankeging. En forstielse av den makt som
vardagliga
itnjuter kan inte utvecklas om man vdgrar att gi bortom
totaliserande och
redogorelser och om man behandlar all teori som
behoateruppr"punde. Som ett s5tt att hantera "tolkningsklyftan"
ver vi utveckla anvhndbar teori'

Reflexivitet, kunskap och makt
Deredogorelservisamlarihopinomdenkritiskaforskningen,sprisamtliga kunket vi studerar och spriket vi studerar det med ar

skapsformelsomf6rmedlarrattenattVetaochrittenatttalatill
5B

ling. Fort}-'
"sociala re1
slirskilt r-1k'
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ten. Detta
skap.

2
rkomplicerade
ksamheten pA
tikerade redo-

och kritisk konstruktionistisk psykologi

olika miinniskor i olika sociara positioner vetenskapens
rolr, som
en hiirskande diskurs, en sorts kunskap som privilegieras
framfor
det sunda fornuftet, iir ofta omstridd inom psykologin
som iir en
disciplin som tycker om att se sig siSrv som en
vetenskap. Det har
forekommit fors.k att begreppsligg6ra rerationen
meran olika kunskapsformer och hur fcirderninger.u,., ,.pr.rentationer
av viirrden
fungerar ideologiskt for att starti eller stoppa
vissa former av handling. Fdrflyttningen fr6n individuelr kognition
til studiet av delade
"sociala representatloler" i inflytelserii fransk
forskning har varit
siirskilt viktig, i en s6dan utstrackning att fodattare
inori det ,,nya
paradigmet" pistod att de ocks6 alrtid
studerat sociara ,"pr.r..rtrtioner' Det finns ocksi en oro 6ver hur reifierade
och g.-J.rru*-u
kunskapsformer fungerar i samhdlret och
hur de ger dJ sociara akt6rerna ramar f6r att forsti sig sfiilva (Moscovici,
Lg76).

rerkligheten
fter teoretiska
t- Tolkningen
t niir man forogins misstag
ran den stor?
pade aktivite6nkel, 7967).
beskrivningar
la som sjlillos
r

Det m6ste dock siigas att en stor der av
detta arbete tenderar att for_

vetenskapen

som om den vore en speciell kunskap, istiillet
lingliga
for att se pa de institutioner som den iir innesruten
i, hur den fungerar i maktens tiiinst genom diskursiva
praktiker. AIa kunskapsfor_
mer behover ifragasiittas, behandras som probrematiska
och vi
maste vara uppmiirksamma p6 hur kunskapen
ar koppral tiil makten' Detta skulle vara en tredie komponent
hos god riigoru.r;. k.r-

gen undviker
rumaniserade
ktandet av en
tisitet medfor
e tullst:indigt
nrt upplevda
lerna i denna
bka modeller
m vardagliga
liserande och
Htan" beho-

skap.

Den sociala konstruktionismen har varit
oviirderrig for utvecklandet av en kritisk psykorogi och den inbfuder
oss att reflektera over
hur var och varannan psykologisk upplevelse
vi erfar fru, ,tuput, ul,
olika former av diskurs och hindlirrg, ,.rurur.
an att vara best?imd
och tagen for given. Den fir oss att tJtku
o"t miinskriga tivets tom_
plexitet och friga oss hur det har brivit
som det iir, istiilet for att
acceptera antaganden som vidarebefordrats
av det sunda fornuftet
och som sedan upplevs vara sanna. Det betyder
ocks6 att om vi ska
vara humanistiska i v6rt arbete, s6 m6ste
vi vara det p6 ett mer teoretiskt sofistikerat siitt iin vad som foresprakas
av aen nr-rrrirtirtu
psykologin. vi behover en komprex huriranism,
torkning som st6ds
av teorier som tar makt p6 arvar och
en kdtisk reflexivftet som ar
f<irkroppsligad och grundad i olika former
av praktik.

ningen, spr6rmtliga kunn att tala till
D
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