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Inledning.

Den föreläsningsserie jag härmed begynner kom-
mer icke att bli rent psykologisk. Den skall få en peda-
gogisk anstrykning främst därigenom, att problemen
valjas med hänsyn tili deras betydelse för uppfostran.
Någon gångskall jagäven utgå från en pedagogisk fråge-
ställning. Detta kommer att ske, då jag tycker mig ha
skäl att vänta, att framställningen avsevärt skall vinna
i klarhet och intresse genom pedagogisk belysning: det
kan ju inträffa, i synnerhet lärare emellan, attmanlät-
tast tränger in i en psykisk företeelses vasen genom att
iakttaga densamma i dess roll av pedagogisk faktor.
Jag viii icke heller avsäga mig rätten att genom en eller
annan kortare utvikning reservera mig mot en peda-
gogisk konsekvens, som ligger närä tili hands, men
vilken jag bestämt icke viii ha på mitt samvete. Men
man bör icke av min framställning vänta sig pedagogiska
tillämpningar i stil med dem, vilka regelbundet tjäna
som kapitelslut i flertalet tyska psykologiska hand-
böcker för lärare. De pedagogiska konsekvenserna äro
i de flesta f ali bäst på sin plats i ett pedagogiskt system,
där de psykologiska synpunkterna kunna mångsidigt
konfronteras med etiska och praktiskt-sociala.

Skolålderns indelning. Med skolåldern
förstår jag i det följande tiden från sex å sju tili aderton



å nitton år. Denna period är utbruten ur utvecklings-
tidenfrämst avpraktiskaskäl: minframställning vänder
ju sig företrädesvis tili lärare eller blivande lärare. En
inskränkning av densamma tili skolåldern vore dock
endast skenbart praktisk, om den vore psykologiskt
h. o. h. oberättigad, d. v. s. om den stode i uppenbar
disharmoni med en rent psykologisk indelning. Lyck-
ligtvis förefinnes icke en sadan disharmoni. Det kan
visserligen icke för närvarande bevisas, att gränserna
för det ifrågavarande avsnittet träffa vändpunkter i den
naturliga psykiska utvecklingen. Men skolmän och lek-
män skulle väl icke så allmänt omfatta åsikten, att sex,
sju års åldern är en lämplig tidpunkt för skolarbetets
början och aderton, nitton års åldern för dess avslut-
ning, om icke även psykologiska rön talade därför.

I den fysiska utvecklingen bildar pubertetstiden en
avgörande vändpunkt. Hos oss kan könsmognaden an-
ses äga rum för gossar i åldern femton tili sjutton, för
tlickor i åldern tretton tili femton år. Det är sannolikt,
att även i den psykiska utvecklingen en ny epok
begynner ungefär vid samma tid. Detta bestyrkes av
undersökningar, för vilka i sinom tid skall redogöras.
Det synes då ändamålsenligt att indela skolåldern i två
huvudperioder, av vilka den förra sträcker sig för flickor
tili c. fjorton, för gossar tili c. sexton år. Den första
perioden benämnes i det följande den tidigare
skolåldern eller den senare barndomen,
den andra åter den senare skolåldern. Den
senare skolåldern sammanfaller med y nglinga- resp.
ungflicksålderns början.

Gränserna mellan de olika skedena äro flytande.
I vilken mån har vetenskapen dock ännu icke utrett.
Medan flertalet forskare, likväl med undvikande av
Rousseaus påtagliga överdrifter, tro på ganska
skarpa svängningar hos utvecklingskurvorna och så-
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lunda på ganska väl markerade gränser mellan utveck-
lingsstadierna, gör Edward Thorndike så-
som det förefaller mig, icke heller han utan överdrift
den uppfattningen gällande, att utvecklingen under
hela uppväxttiden försiggår i tämligen likartat tempo.

Noter.

Jfr. E. Claparede: Psychologie de I'Enfant, Kiindig,
Geneve, 1911 s. 142 ff. E. M eu m a n n: Abriss der experi-
mentellen Pädagogik, Engelmann, Leipzig 1914 s. 42 ff.
M. Ok e r-B 1o m: Om längd och viktförhållanden hos ele-
verna vid Helsingfors stads folkskolor. Finska Läkaresällska-
pets handlingar 1912 band II s. 353 ff. Kouluhygienia, Otava,
Helsingfors 1910 s. 274 ff. A. R. Rosenqvist: Valhe
ja eetillinen luonteenkasvatus, Dissertation, Helsingfors 1914
s. 56. P. S andif o r d: The mental and physical Life of
School Children. Longmans, Green and Co., London 1917,
s. 26 ff. G. Stanley Hall: Adolescence, Appleton,
New York 1908 del I. Edward Thorn d ik e: The
original nature of man, Teachers College, Columbia uni-
versity, NewYork 1913 s. 260 ff. De: Educational psy-
chology, d:o d:o 1915s. 107ff. (Jfr noterna tili tredje kapitlet.)
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FÖBSTA KAPITLET.

Historik och metodik.

H is tor i k.

Barn- och ungdomspsykologin är en ung vetenskap.
Naturligtvis anträffar man långt tillbaka i tiden prelu-
dier tili en barnpsykologisk grundläggning av pedago-
giken. Naturligtvis förmärkes dylikt redan hos greker
och romare. 81. a. skrev Aristoteles två inne-
hållsrika sidor om ynglingars själsliv. Århundraden
senare finner man starkt barnpsykologiskt intresse t.
ex. hos Vives, Montaigne, Comenius, och
ännu mera hos John Locke. Men även vad Locke
bjuder av psykologisk utredning är för knapphändigt
för att motivera ett tillbakaskjutande av barnpsyko-
logins födelsedatum tili 1693, då »Thoughts concerning
Education» sågo dagen. Däremot går sjuttonhundra-
talets epokgörande pedagogiska verk, Bousseaus
Emile, i väsentlig mån ut på psykologisk undersök-
ning. Det kan t. o. m. sägas, att den är föga mindre
barnpsykologi än den är pedagogik. I den framhålles
också uttryckligare än någonsin förr nödvändigheten
att studera barnsjälens utveckling, om man eftersträvar



pedagogisk reform. Det synes därför icke orimligt att
räkna barnpsykologins ålder från 1762. Att Emile
nastan uteslutande bygger på intuition och retrospektiv
självanalys, ter sig icke för mig som ett absolut hinder.
I alla tiders barnpsykologiska forskning skola dessa
samma metoder göra strålkastartjänst. Och om Rous-
seau begått många och svåra psykologiska misstag, så
har han å andra sidan förvärvat vetenskapen om
barnsjälen obestridliga och ovärderliga nyvinningar.

I regeln utpekas emellertid som det första barn-
psykologiska arbetet läkaren Tiedemanns »Beob-
achtungen iiber die Entwickelung der Seelenfähigkeiten
bei Kindern» (1787). Av Rousseaus maktmedel, siar-
kraften, finnes här föga, men den vetenskapliga forsk-
ningens krav på ordnad iakttagelse, försiktighet och
konsekvens tillgodoser den lilla skriften i högre grad än
Emile. Men framför alit är Tiedemanns avhandling
veterligen den första, som h. o. h. är ägnad barnpsyko-
login. Den föll emellertid hastigt i glömska. Under de
närmast fötjande årtiondenatorde barnpsykologi publi-
cerats blott som inslag i pedagogiska verk. Det är
märkligt, att Herbart, så djupt intresserad av
empirisk psykologi och av pedagogik och så medveten
om den förras värde som grund för den senare, icke
inlät sig på rent barnpsykologiskt författarskap. Men
å andra sidan är det betydligt missvisande, när Stern
säger: »Då i nittonde århundradet Herbart och her-
bartianismen betonade, att psykologin måste vara en
grundvetenskap för pedagogiken, så förstod man där-
med närmast blott den allmänna psykologin, som grun-
dade sig på logisk systematik och iakttagelse av full-
vuxna människor (mest på forskarnes själviakttagelse);
den så närä liggande konsekvensen att inleda enbarnets
psykologi blev icke heller här ännu dragen.» Hemlig-
heten med den herbartska pedagogikens framgångar
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ligger docki hög gradi dess medvetna och konsekventa
strävan att icke förblanda bar n och fullvuxna utan
bygga på det för varje utvecklingsstadium karakte-
ristiska, och Herbart har i sinä pedagogiska arbeten
strött ut mycket barn- och ungdomspsykologiskt
material. Han har blott underlåtit att samia det i en
skild bok. Jämte, måhända t. o. m. framom Herbart,
förtjäna Pestai oz zi och Fröbel nämnas bland
barnpsykologins vägbrytare i nittonde seklets början.
Även Jean Paul Richters »Levana» inne-
håller mycket av barnpsykologiskt intresse.

Vid mitten av detta sekel publiceras i Tyskland åt-
minstone tre barnpsykologiska arbeten (L öbis c h:
Die Entwicklungsgeschichte der Seele des Kindes 1851,
S i g i s m u n d: Kind und Welt 1858 och K us s m a u1:
Untersuchungen iiber das Seelenleben des neugeborenen
Menschen 1859). Åter sker starten från läkarhåll.
Allmännare uppmärksamhet tillvinner sig barnpsyko-
login dock först sedän Wilhelm Preyer
också han läkare år 1882 utgivit första upplagan
av »Die Seele des Kindes». Tiden var mogen. Men
också bokens prägel av omsorg och vederhäftighet
medverkade. Dock är det en viss överdrift, när Stern
söker göra gällande, att det är här barnet första gången
blivit föremål för systematisk iakttagelse. Det fanns
dock mycket planmässighet och reda i de observationer,
som lågo tili grund för tidigare uppsatser i ämnet, icke
minst för Charles Darwins artikel »Biografical
Sketch of an Infant», publicerad i tidskriften Mind 1877.

T. o. m. i dessa sidoskott av medicinsk och biologisk
forskning finner man blott svaga spår av den metod,
den experimentella, som naturvetenskapen och läke-
konsten redan hade att tacka för sinastörstatriumfer,
och som genom Weber på 1830 och Fechner på
1850 talet införts i studiet av de vuxnas psykologi.
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Förklaringen är väl den, attsåväl Darwins som Preyers
undersökningar gällde den tidiga barndomen, vars
själsliv troligen alltid i jämförelsevis ringa grad skall
visa sig tillgängligt för experimentell forskning.

Ett ganska omfattande barnpsykologiskt forsknings-
arbete med starkt experimentellt tycke hade emeller-
tid utförts redan 1870—71. Mitt under brinnande
krig startade lärarföreningen i Berlin en undersökning
av barns föreställningsförråd vid skoltidens början.
Detkan på grundhärav sägas, att det är pedagoger, som
infört experimentet i denbarnpsykologiskaforskningen.
Sedän W. Wu n dt inlett en ny epok i den allmänna
psykologins historia genom att 1879 i Leipzig grund-
lägga ett laboratorium för experimentalpsykologi, bör-
jade man alit allmännare använda experimentellt- för-
farande även vid utforskning av barns själsliv.

Ungefär jämsides med tilltron tili experimentets
användbarhet inom barnpsykologin har intresset för
denna vetenskap i dess helhet spritt sig och stadgat
sig. Allmän utbredning vann detta intresse tidigast i
Förenta Staterna, där Stanley Hall efter åratals
väckelsearbete 1891 grundade den utmärkta tidskriften
»Pedagogical Seminary» och 1893 den livaktiga förenin-
gen »National Association for the Study of Children».
Stanley Hall är också den förste, som ägnat ynglinga-
ålderns psykologi ett ingående studium. Den ledande
barnpsykologen i Amerika är för närvarande dengeniale
Edward Thorndike, professor vid Columbia
universitetet.

För närvarande finnas barnpsykologiskalaboratorier,
barnpsykologiska föreningar och barnpsykologiska tid-
skrifter i alla stora kulturländer t. o. m. i Japan

och i många av de små. Centralhärdar för den barn-
psykologiska forskningen i Europa finnas företrädes-
vis i Tyskland. Främst kunna nämnas universitetet
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i Leipzig och psykologiska laboratoriet i Hamburg
(W. Stern, tili 1915 E. Meu ma n n). Under vårt
sekels första decennium intog Sorbonneuniversitetet
(Paris) på vissa barnpsykologiska områden en ledar-
ställning. Denna gick förlorad vid Alfred Binets
dod 1912. Nämnda år grundlades i Geneve Rousseau-
institutet, där barnpsykologisk forskning bedrives under
ledning av professor E. Claparede.

M et o di k.

Vid en översikt av de metoder, medels vilka barn-
och ungdomspsykologin samlar sitt material, synes den
inom naturvetenskapen klassiska indelningen i obser-
vation och experiment främst böra komma i åtanke.
Som beteckningar för motsatta förfaringssätt äro dessa
termer visserligen icke i denna sammanträngda form
fullt oantastliga. Också i experimentet ingår observa-
tion. Av stilistiska bekvämlighetsskäl håller jag mig
dock tili de hävdvunna uttrycken, vilka icke torde kunna
missförstås.

Vår historik har givit vid handen, att observa-
ti o n e n liksom på andra områden så ock i barnpsy-
kologin föregått experimentet. I de vuxnas psykologi
var själviakttagelsen, introspektionen, länge
den allena härskande. Dess svaghet ligger förnämligast
däri, att den klyver själslivet i en iakttagande och en
iakttagen del och därnied, i synnerhet i vissa f ali, för-
tager de iakttagna processerna mycket intensitet och
ursprunglighet. Vili själviakttagelsen använda material,
som icke skadats genom sadan klyvning, måste den
halla sig tili själsrörelser, som redan utspelat sig, den
måste bli retrospektiv, men möter därvid
svårigheten att undgå den förvanskning, som vid re-
producering hotar varje minnesbild. För barnpsyko-
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logen är retrospektionen själviakttagelsens enda möj-
liga form. De företeelser från det egna själslivet, som
han opererar med, härröra från en längesedan förfluten
livsperiod. Och vad han erinrar sig från denna tid, är
mestadels sådant, som under årens lopp gång efter
annan dykt upp i hans hågkomst. En upprepad repro-
ducering är naturligtvis ägnad att prägla åtminstone
vissa delar av bilden djupare i minnet. Knappt någonsin
torde en upplevelse, som under mellantiden alls icke
gjort sig påmint, träda fram för hans erinring med den
tydlighet, som utgör grundvillkoret för dess brukbarhet
som vetenskapligt råämne. Men ju flera gånger en
minnesbild passerat medvetandet, desto större är å
andra sidan sannolikheten, att den omedvetet om-
danats och bemängts med främmande beståndsdelar.
Materialsamling genom själviakttagelse är sålunda inom
barnpsykologin en ännu osäkrare utväg än i frågaom
de vuxnas själsliv. Det är en annan sak, att förmågan
av retrospektion inåt barndomen är en nödvändig
förutsättning för to 1 k n i n g e n av barnpsykologiska
fakta, samlade på vilket sätt som helst varmed ju
ickeärsagt, att förmågan att tydhgterinr a sig enmängd
bestämda upplevelser under barndomen skulle spela
någon avgörande roll; ännu mera betyder denkänslans
retrospektion, som möjliggör ett intuitivt medlevande
i olika uppenbarelseformer av barn- och ungdomsliv.
Barnpsykologen borde besitta mer än vanlig förmåga
att vara som en av dess a små.

Större värde som materialsamlingsmetod bör till-
erkännas extrospektionen (iakttagelsen av
andra). I synnerhet har densamma stor betydelse vid
studiet av den tidigare barndomen. I viss mån med-
verkar härvid den rent yttre omständigheten, att en
och samma iakttagare har jämförelsevis gott tillfälle
att följa med ett barns livsyttringar under den tid, då
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barnets dag ännu icke är delad mellan skolan och
hemmet. En mera betydande roll spela dock vissa psy-
kiska egenskaper hos den ifrågavarande åldern. Den
har jämförelsevisringa håg och förmåga att hämma de
naturliga uttrycken för sinä stämningar, och den ut-
vecklar sig jämförelsevis hastigt. Materialet för iakt-
tagelser flödar därför rikare. Å andra sidan kan experi-
mentet, såsom redan i historiken antyddes, blott i ringa
mån användas vid studium av den tidigare barndomen.
Vid deflestapsykologiskaexperiment kräves avförsöks-
personerna en avsiktlig medverkan, som för små barn
är omöjlig att prestera: det gäller att förstå givna före-
skrifter och att energiskt ställa in uppmärksamheten
i en viss riktning; mången gång är också ett eller annat
moment av självanalys nödvändigt eller åtminstone
högst önskvärt. Men även extrospektion av små
barn är en krävande uppgift. Av observatorn fordras
å ena sidan förmåga att intuitivt förstå små barn och
ett sätt, som vinner deras förtroende, å den andra kali
kritik, begreppsreda, psykologiska insikter och meto-
disk skolning. Det kan tänkas, att tvenne makar på
ett lyckligt sätt kunna komplettera varandra i dessa
avseenden. Ett lysande bevis på möjligheten härav
utgöra Clara och William Stern.

Redan därför, att iakttagaren måste stå på intimaste
fot med observationens föremål, är han eller hon nöd-
sakad attinskränka sig tili en mycket liten grupp av
barn. Då det emellertid för lösningen av vissa frågor
är av behovet att samia en så stor mängd data, att sta-
tistisk bearbetning kan komina i fråga, har man till-
gripit den s. k. frågeboksmetoden, utarbetad och i stor
utsträckning använd av Stanley Hall och hans
lärjungar. Metoden kan, i motsats mot de påomedelbar
observation grundade förfaringssätten, om vilka tidi-
gare värit fråga, kallas en medelbar observationsmetod.

14 HISTORIK OCH METODIK



Densamma går nämligen ut på att som medhjälpare
anlita föräldrar, lärare och andra barnkännare genom
att låta demifyllakringsända frågeformulär. Denna me-
tod betraktas emellertid vanligen som ett slags experi-
mentellt förfarande och med densamma vunnaresultat
refereras i redogörelser för experimentell forskning.
Frågeboksmetoden liknar experimentet såtillvida, att
det gäller att träffa viss a föranstaltningar. Men den-
samma saknar i regeln experimentets väsentliga kän-
nemärke: att hos försöksobjektet en reaktion fram-
kallas under bestämda, av forskaren för ändamålet
valda eller anordnade omständigheter. Ty med insikt
om, att ett psykologiskt experiment nastan undan-
tagslöst är en alltför ömtålig uppgiftför att kunna anför-
tros åt andra än män av facket, hava forskarnei all-
mänhet undvikit att av lekmän utbedja sig annat än
observation av spontana psykiska yttringar.

Trots denna försiktighet har metoden rakat i miss-
kredit. Även observationen av själslivets spontana ut-
tryck kan juvara ett krävande värv. För svårare iakt-
tagelser kan det bli nastan omöjligt att förvärva en
kompetent medhjälparkrets. Önskvärdheten av, att i
frågeböckerna intagas blott frågor, vilka jämförelsevis
lätt och entydigt kunna besvaras, har åter förlett en
och annan tili undersökningar, som kalla i minnet
Strindbergs skildring av knappforskaren och hans
epokgörande system: knappar med ett hål, knappar
med två hål, knappar med tre hål. En man av Stanley
Halls skola har genom frågeböcker utrett t. ex. proble-
met, huru niånga procent barn i en viss ålder visaför-
kärlek för porslinsdockor, huru niånga, soin föredraga
dockor av trä, och huru niånga dockor av tyg. Dylikt
härflyter dock icke med nödvändighet ur metodens
vasen.

En komplettering av sin observationskrets vinner
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barnpsykologen även genom biografisk litteratur, som
skildrar barn- eller ungdomsliv. Psykologerna tillgodo-
göra sig härvid iakttagelser, som gjorts eller samlats
av diktare och biografer. Metoden har onekligen sin
betydelse. I den icke-fackpsykologiska litteraturen fin-
nas rika skatter av psykologisk observation bevarade.
Det är blott utomordentligt svårt att avgöra vad som
är fantasiprodukt och vad som är faktisk iakttagelse.
Den största tillförlitligheten kunde man vänta av själv-
biografierna. Flera av de förnämsta autobiografiska
arbeten världslitteraturen äger syssla ingående med
barn- och ungdomstiden. Så Rousseaus »Confes-
sions», Goethes »Aus meinem Leben», S tri nd-
bergs »Tjänstekvinnans son». I synnerhet Rousseau
och Strindberg utmärka sig genom en hänsynslös
öppenhet, som ur barnpsykologens synpunkt kunde
innebära en betydande förtjänst. Men just deras tili
synes obegränsat sanningskära skildringar äro fram-
drivna av ett vulkaniskt temperament, väl ägnat att
omedvetet sammanlöda dikt och sanning.

Tili avsevärd nytta för forskningen vore dagböcker
från ynglings- och ungflicksåren, i synnerhet sådana,
som skrivits med helig föresats att evigt hemlighållas.
Men dylika dokument äro svåra att överkomma.

Av andrahandsbiografierna kan man vänta sig större
objektivitet. Men i fråga oin barndomen tryter dem
vanligen material. Anekdoter, mer ellei- mindre om-
formade av traditionen, aro mången gång det mest
belysande de ha att bjuda på. Och även den respektab-
laste förtäljare kan vara för mycket benägen att från
en märklig personlighets utvecklingstid leta fram före-
bud tili den fullvuxnas karakteristiska egenskaper.
Emellertid har Wilhelm Ostwald i »Grosse
Manner» visat, vilket betydande gagn ungdomspsyko-
login kan draga av den biografiska forskningen, på
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samma gång som han skapat ett varnande exempelpå
alltför djärv generalisering.

Den egentliga skönlitteraturen kan ju däremot icke
för barnpsykologin ha värde som materialgruva,
icke ens då densamma såsom Charles Dickens
»David Copperfield» eller Gottfried Kellers
»Der griine Heinrich» innehåller en mängd själfbiogra-
fiska element. Man vet ju icke vad som är och vad som
icke är avsiktlig omgestaltning av fakta. Men diktarens
intuition och analyserande skarpblick kunna ge veten-
skapsmannen vinkar och väckelser, som djupt gripa in
både i planläggningen av undersökningar och tolkningen
av deras resultat.

Närä observationsmetoderna står också bearbetnin-
gen av sådant material som skolornas betygböckeroch
straff journaier. Visserligen stöda sig de kunskapsvits-
ord läraren tilldelar sinä elever på avsiktligt framkallade
reaktioner, d. v. s. hans förhör äro ettslags experiment.
Men hans avsikt är icke ett vetenskapligt experimen-
terande och deförsiktighetsmått, som ett sådant kräver,
har han därför icke vidtagit.

Det experimentella förfarandet mö-
ter på det psykologiska området många svårigheter,
som den naturvetenskapliga experimentatorn har föga
känning av, isynnerhet om han arbetar med död natur.
Kemisten pulveriserar, löser och destillerar utan minsta
pietet för materialet. Botanisten och zoologen äro i re-
geln tvungna att ålägga sig vissa hänsyn för under-
sökningsobjektets trevnad. Ungdomspsykologens för-
sökspersoner äro dyrbarare än hans möjliga resultat.

En bit rent guld är i fysiskt och kemiskt avseende
representativ för alit guld, som i världen finnes; genom
undersökning av denna enda bit kunna guldets alla
egenskaper utrönas. Ett djur eller en växt kan icke
i samma grad gälla som representant för sin art. Här
2 Skolålderns själsliv.
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föreligga alltid individuella variationer, vilka måste
neutraliseras genom användning av ett omfattande
material, för att de för arten utmärkande egenskaperna
skola kunna fastställas. Annu större individuella va-
riationsmöjligheter har man att räkna med vid under-
sökningar av det mänskliga själslivet. Detta förhållande
gör sig ännu mera kännbart vid experimentell forsk-
ning än vid iakttagelse av spontana psykiska yttrin-
gar, och icke blott därför, att det ligger i experimen-
terandets vasen, att uppmärksamheten inriktas på möj-
liga felkällor. Vid detsamma eftersträvas ju materia-
lets isolering fråu störande yttre inflytanden. En sadan
isolering, kinkig att tillnärmelsevis genomföra med en
enda försöksperson, förorsakar hastigt växande svårig-
heter, ju mera materialet ökas. Stundom är det prak-
tiskt omöjligt att utesluta menliga påverkningar. Dock
kunna ju även de yttre bifaktorerna i många fall
tillnärmelsevis neutraliseras. Men derasförekomstvållar
nya omsorger och minskar trots dessa resultatens
exakthet. Isoleringssvårigheter möta ju även natur-
forskaren, men i regeln äro de för honom relativt lätta
att övervinna. Slutligen behöver naturforskaren
icke taga med i räkningen någon mer eller mindre med-
veten avsikt hos försöksobjekten att leda honom vilse.
Psykologen nödgas uppmärksamma även en sadan fel-
källa. I detta avseende är forskaren vid experiment
med barn i en både mera och mindre fördelaktigställ-
ning än vid undersökning av vuxna. De förra kunna
icke lika väl som de senare uppskatta forskningsarbetets
betydelse och göra sig kanske mindre samvete av ett
litet bedrägeri. Men å andra sidan hava de vanligen
icke någon föreställning om forskarens syfte och kunna
då icke påverkas av någon förutfattad mening om det
troliga eller önskvärda resultatet.

Ehuru man av det experimentella förfarandet inom
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barnpsykologin således icke ■— i stort sett ■— kan hop-
pas på lika minutiöst tillförlitliga resultat som i natur-
vetenskapen, erbjuder det även inom det förstnämnda
området vissa fördelar, som böra skattas mycket högt.
Det innebär en tidsbesparing, enär företeelsernas ofta
sällsynta spontana uppdykande icke behöver inväntas.
Forskaren är beredd på deras framträdande och kan
på förhand inrikta sin uppmärksamhet på dem ■— en
väsentlig betingelse för uppfattningens klarhet och till-
iörlitlighet. En del sidoinflytanden kunna i viss mån
utestängas. Andra på saken verkande faktorer kunna
hållas tillnärmelsevis konstanta, medan den faktor,
som för tillfället studeras, planmässigt tillåtes variera.
(Härvid är dock att märkä, att en sadan variation inom
psykologin medför speciella svårigheter; själslivets
elementstå iså intimtsamband med varandra, att varje
förändring av någon viss faktor i en psykisk process mer
eller mindre förändrar även övriga faktorer. Vid ett
naturvetenskapligt experiment kan ljusstyrkan ökas
och värmegraden hållas konstant eller tvärtom, men
det är icke möjligt att öka känslointensiteten utan att
även f örestallandet undergår förändring. Olägenheten
häravär docki många f ali av ringa praktisk betydelse.)

Arbetsfördelning mellanforskarne kan lättare genom-
föras. Effektivare ömsesidig kontroll kan fås tili stånd,
än då fråga är om tulfälliga observationer: experimen-
tatorn bör ju vidtaga sådana anordningar, att experi-
mentet kan upprepas under likaförhållanden.

Experimenten kunna indelas i tvenne huvudgrup-
per (mellan vilka dock en serie övergångsformer före-
finnes): sådana experiment, vid vilka försökspersoner-
nas självanalys anlitas, och sådana, vid vilka densamma
icke spelar någon roll. Inom den förra gruppen kunna
nämnas enqueter bland barn angående deraspersonliga
ideal, deras mest och minst omtyckta skolämnen o. d.
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Dessa enqueter, vid vilka lärare ofta användas som
mellanhänder, erinra om frågeboksförfarandet, vilket
jag hänfört tili de icke-experimentella metoderna. Men
de skilja sig från detsamma i en avgörande punkt. Det
är icke fråga om observation av spontana företeelser;
tvärtom föranledas undersökningsobjekten att reagera
mot frågor, som göras i forskningssyfte under plan-
mässigt ordnade förhållanden. Med hänsyn tili intro-
spektionens vanskligheter, i synnerhet för barn, är det
nödvändigt att vid dylika enqueter fråga blott efter
sådana psykiska fakta, som kunna antagas vara för barn
lättast att introspektivt konstatera. Tili denna grupp
höra kanske främst sympatier och antipatier för objekt,
som i barnens medvetande äro starktkänslobetonade.
Känslobetoningen är i allmänhet en lätt urskiljbar
psykisk företeelse och måste så vara, om den skall fylla
sin biologiska uppgift att tjäna som regulator för hand-
landet.

Till gruppen av experiment utan introspektion höra
de flestalaboratorieförsök med barn. Barnet har t. ex.
vid minnes- resp. trötthetsundersökningar attupprepa
så många som möjligt av en serie stavelser eller att
inom en viss tid utföra enkla additioner. Dylika försök
giva ofta resultat, vilka äro mera tillförlitliga och en-
tydiga än sammanställningar av barnens introspektiva
observationer. Men å andra sidan äro de icke säilän
relativt livsfrämmande, d. v. s. de giva oss i allmänhet
relativt ringa besked om, huru de olika utvecklings-
stadierna förhålla sig tili det vanliga livets komplice-
rade påverkningar och uppgifter.

De experimentella metoderna få naturligtvis olika
prägel av de olikartade problem, som det gäller att
lösa. Man kan skilja t. ex. mellan utforskningen av

olika yttre faktorers psykiska inverkan på barn över-
huvud och jämförelse mellan olika barntypers förhål-
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lande tili en och samina påverkning. I det förra fallet
måste varje försöksperson deltaga i ett större antal
experiment; istället kan man nöj a sig med färre försöks-
personer. I det senare fallet bör försökspersonernas
antal vara jämförelsevis stort större ju flera de
grupper äro, som skola jämföras men varje person
prövas färre gånger.

Studiet av skolålderns psykologi främjas naturligt-
vis i hög grad genom beaktande av resultat, som vunnits
inom besläktade områden, framför alit småbarnspsyko-
login samt de vuxnas psykologi, inklusive studiet av
de primitiva folkens själsliv: jämförelser mellan barn
och vildar kunna vara upplysande helt enkelt därför,
att båda befinna sig på en jämförelsevis naiv stånd-
punkt, men även på den grund, att man har skäl- att
antaga, det varje individ såväl fysiskt som psykiskt
i många stycken repeterar grunddragen av artens ut-
veckling en teori, som i den zillerska skolans peda-
gogik spelar en dominerande roll. Kontakt bör ytter-
ligare upprätthållas med djurpsykologin, den psykiska
patalogin samt med anatomin, fysiologin och ärftlig-
hetsforskningen.

Det relativa värdet av barn- och ungdomspsyko-
logins metoder uppskattas på skilda håll mycket olika.
Den experimentella riktningens mest bemärkte repre-
sentant, Ernst Meumann (f 1915), uttalade sig
om den intuitiva ungdomspsykologin i en ton, som
tyckes mig vittna om bristande uppskattning av dess
värde. En helt annan mening framträder hos vår tids
kanske främste intuitionspedagog, F. W. Foerster,
(som dock någon gång åberopar den experimentella
psykologins resultat). I en av hans senaste skrif-
ter heter det: »Verklig och för livet användbar psy-
kologi uppstår endast ur medkänsla och självkänne-
dom. Vetenskapen kan systematisera de resultat, som
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dessa erfarenheter lämnat, men den kan icke fram-
bringa dem genom sinä uteslutande förståndsmässiga
metoder. Den, som icke förstår detta, han bedrager sig
själv, eller också har hans föreställning om psykologi
ingenting med det Verkliga livet att göra.» Jag nödgas
räkna mig tili dem, som åtminstone icke fullt förstå
detta. Mig synes, att den vetenskapligt psykologiska
forskningen ingalunda har blott att systematisera de
resultat, som vunnits genom medkänsla och själv-
rannsakning. Det vetenskapliga förfarande, som är
mest oberoende av dessa båda faktorer, experimen-
terandet, har redan, såsom Meumann påvisat, riktat
uppmärksamheten på psykologiska problem, vilka icke
sakna praktiskt värde, men vilka undgått den intuitiva
psykologin. Och mellan de mångskiftande uppfattnings-
sätt, vilka framvuxit ur intuition och allmän erfaren-
het, skall experimentet framdeles i många fall kunna
fälla skiljedom. Och redan nu har den experimentella
metoden väsentligen bidragit tili uppklarandet av
gamla, djupgående stridsfrågor. Här må som exempel
blott en sadan fråga nämnas: Ges det olika slag av med-
född intellektuell begåvning? Man har dock även på
håll, där ensträvan att objektivt bedöma den experimen-
teUa barnpsykologin tydligt röjer sig, mot densamma
riktat anmärkningen, att vinningarna icke uppväga
de kolossala arbetsmängderna. Det skall med glädje
erkännas, att den stilla spekulationen i många fall med
mindre möda nått betydelsefulla resultat. Och huru
än metoderna förbättras, aldrig skall experimentet
inom barnpsykologin spela samma roll som i natur-
vetenskapen, alltid skall det barnpsykologiska experi-
menterandet i jämförelsevis hög grad kräva spekula-
tiv interpretering och komplettering. Men om det en
gång är så, att många barnpsykologiska problem kunna
lösas endast steg för steg på det petiga och arbetsdryga
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experimenterandets väg, så får denna väg icke skys
och terrängvinsterna få icke mätäs med alnsticka. Det
ges punkter och skenbart oviktiga punkter t. o. m.

där man alla ansträngningar tili trots kommer fram
blott tum i taget. Men också de punkterna måste pas-
seras, innan ilmarschen kan börja. —Ja väl, det experi-
mentella förfarandet är petigt och arbetsdrygt, men
det är långtifrån så själlöst och glädjelöst, som det ter
sig för mången utomstående. Varje experiment har
sin utgångspunkt i en mer eller mindre genomarbetad
hypotes, och varje det minsta grepp kräver insiktsfull
och klarsynt prövning. Och frågan, huruvida experi-
mentet skall bekräfta hypotesen eller icke, kanstundom
förläna spänningens tjusning t. o. m. åt minutiösa
mätningar och långa additioner.

De mest konträra omdömena om experimentell
och spekulativ ungdomspsykologi anträffas i regeln
hos de jämförelsevis litet sakkunniga. Det' är ju icke
att förvåna sig över, att den segervana experimen-
tella metodens överflyttning tili psykologin här och var
imponerar på okritiska sinnen mera än den förtjänar.
Snarare kan man undra över, att en och annan pedagog,
som ingalunda är ängslig att draga slutsatser på grund
av lösa erfarenheter och allmänna analogier, blir den
mest överlägsna skeptiker, då frågan gäller resultat,
som vunnits på experimentell väg.

Men även om barn- och ungdomspsykologin någon
gång kunde ha rätt att önska större måttfullhet av sinä
belackare, så måste det ju å andrasidan med eftertryck
framhållas, att den icke i alla delar står på så säker
metodisk grund, som önskligt är. Området är dessutom
mycket ojämnt bearbetat. Någon gång tror jag mig
kunna meddela mycket säkra fakta och mycket tro-
värdiga förklaringar; i andra f ali måste vi noja oss
med hypoteser av lägre sannolikhetsgrad eller med
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enstaka synpunkter. Men också halvklarhetenharinom
vetenskapen sin uppgift: den är forskningslustens
moder.

Noter.

Tili historiken. Jfr. E. Claparede, Psychologie de
l'Enfant, Kundig, Geneve 1911 s. 16 ff. G. Co m p ayr e:
Övergångsåldern, Norstedt & Söner, Stockholm 1916. M.
D e s s o i r: Abriss einer Geschichte der Psychologie, Winter,
Heidelberg 1911 s. 226 ff. —R. Gaupp: Psychologie des Kin-
des, Teubner, Leipzig 1912 s. 2 ff. O. Li p ma n n o. W.
Stern: Forschung und Unterricht in der Jugendkunde I.
Systematischer Übersicht iiber die bestehenden Veranstal-
tungen, Teubner, Leipzig 1912. E. Meumann: "Vor-
lesungen zur Einfuhrung in die experimentelle Pädagogik I,
Engelmann, Leipzig 1911 s. 3 ff. W. Stern: Psycholo-
gie der friihen Kindheit, Quelle & Meyer, Leipzig 1914 s. 4
ff. E. B. Titch e n e r: Experimental Psychology, In-
structors Manual, del 11, Macmillan, NewYork 1905s. XIII ff.

I ett arbete av Muthesius (Die Stellung der Heimat-
kunde im Lehrplan 1890) omnämnas tvenne för mig i övrigt
obekanta pedagogiska arbeten från adertonhundratalets bör-
jan med stark barnpsykologisk hait: det ena av Schwartz,
publicerat 1804, det andra av madame Necker de Saus-
s u r e, utkommet på 1820-talet.

Tili metodiken. Jfr. O. Anderssen: Tidsspörsmaal
i skole og opdragelse, Aschehoug & Co, Kristiania 1913 (ka-
pitlet Skolen og den pedagogiske psykologi). G. Anschutz
Spekulative, exakte und angewandte Psychologie, Engelmann,
Leipzig 1912 s. 342 ff. —H. Bergson: Intelligens och in-
tuition, Wahlström & Widstrand Stockholm 1911. —E.
Claparede: Anfört arbete s. 100 ff. —A. D am: Barne-
psykologi (ingår i »Barnet, Handbog for Hjem og Skole, Dan-
marks Lsrerforenings Forlag, Aarhus 1909). F. W. Foe r-
s t er: Brottet och dess försonande, Norstedt & Söner, Stock-
holm 1913 s. 144. R. Ge i j er: Situationen inom det psy-
kologiska arbetsfältet, tidskriften Psyke, Uppsala 1911 s.
132 ff. K. Gro os: Anfört arbete s. 12 ff. B. Ham-
mer: Experimentell och intuitiv pedagogik, Almqvist &

Wiksell, Uppsala 1908. Om enquetmetodens användbarhet
inompsykologi och pedagogik, Psyke 1912 s. 70 ff. —G. He y-
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man s: Psychologie der Frauen, Winter, Heidelberg 1910,
s. 13 ff. A. H e r r 1 i n: Psykologins utveckling tili exakt
vetenskap, Psyke 1912 s. 35 ff. —Jo d1: Lehrbuch der Psy-
chologie I, Cotta, Stuttgart och Berlin 1903 s. 12. —H. L a r s-
so n: Intuition, Bonnier, Stockholm 1910. —W. A. La y:
Experimentelle Didaktik, Nemnich, Leipzig 1905 s. 570 ff.

O. Lipm an n: Grundziige der Psychologie fur Pädago-
gen, Barth, Leipzig 1909 s. 1 ff. —E. Meumann: Anf.
arbete Is. 17 ff. —H. Miinsterbe r g: Grundziige der
Psychotecknik, Barth, Leipzig 1914 s. 45 ff. Th. Rein:
Psykologi Is. 342 ff. -W.Ster n: Anfört arbete s. 7 ff.
W. Wun dt: Grundriss der Psychologie, Engelmann, Leip-
zig 1907 W. 24 ff.

Som handböcker vid psykologiska experiment torde, utom
ovannämnda arbeten av Meumann och Titchener, kunna re-
kommenderas: A. Höf 1 e r och S. Wita s e k: Hundert
Psychologische Schulversuche, Barth, Leipzig 1911. . R.
S c h u 1 z e: Aus der Werkstatt der experimentellen Psycholo-
gieundPädagogik. Voigtländer, Leipzig 1909. E.L.Thorn-
dik e: The Psychology of Learning, NewYork 1913. Mate-
matisk ledning ger E. L. Tho r n dike: An Introduction
to the Theory of mental and social Measurements, New York
1904.

V. Vasenius har för sin biografi över Z. Topelius, del
I och II (Edlund, Helsingfors 1913 o. 1914) haft tili förfo-
gande ett sällsynt rikt material av dagboksanteckningar, gjorda
under barn- och. ungdomstiden. —G. Stanley Hall äg-
nar i Adolescence (Appleton & Co, NewYork 1908) del I ett
kapitel åt ungdomen i litteratur, biografi och historia.
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ANDRA KAPITLET.

Psykisk ärftlighet.

För den pedagogiska psykologin har ärftlighetsforsk-
ningen betydelse ur mera än en synpunkt. Det är av
intresse attfå utrett, i vad mån den psykiska utvecklin-
gen är förutbestäind genom ärftligheten, i vad mån
arten av den ärftliga predestinationen kan i enskilda
fall konstateras, och huru mycket uppfostran kan in-
verka på denna predestination, d. v. s. i vilken utsträck-
ning den uppfostran en viss generation erhåller kan in-
fluera på det följande släktledets medfödda egenska-
per.

För närvarande är dock möjligheten att giva en sa-
dan utredning ganska ringa. Med andra ord, det är
icke möjligt att här prestera en redogörelse för ärftlig-
hetsforskningens resultat, vilken i alla stycken skulle
te sigsom en nödvändig grundval för den följande frani-
ställningen. Men det ges å andra sidan hopp, att man i
en snar framtid skall kunna sammanknyta ärftlighets-
forskning och b arnpsykologi inycket fastare än nu.
Tack väre nya metoder har utforskningen av fysiska
egenskapers nedärvning under de senaste tiderna vun-
nit framgångar av genomgripande betydelse. Och ehuru



även i detta f ali det psykiska visat sig svåråtkomligare
än det fysiska, föreligga redan nu resultat, som stöda
antagandet, att dessa metoder i mer eller mindre för-
ändrad form äro användbara även i fråga om psykisk
ärftlighet. Envar, som intresserar sig för pedagogisk
psykologi, har således skäl att förskaffa sig en grund-
fond av insikter i ärftlighetsforskning. Vid sådant för-
hållande tror jag mig böra giva en bild av ärftlighets-
forskningens nuvarande gestaltning även med risk att
anses gå utanför mitt ämne.

Ett starkt uppsving i biologernas intresse för ärft-
lighetsfrågor framkallades genom Darwins »Arter-
nas uppkomst», publicerad 1859. 81. a. stimulerades
Darwins kusin Francis Galton tili omfattande
statistiskt-genealogiskaforskningar, vilkaföranledde ho-
nom att på sjuttiotalet framställa en ärftlighetshypotes,
som i en mycket viktig punkt avvek från Darwins egen
uppfattning, men å andrasidanförlänade ökad betydelse
åt dennes huvudsakliga originalbidrag tili utvecklings-
läran, d. v. s. åt teorin om det naturliga urvalet.

Redan i början av 1800-talet hade utvecklingslärans
egentlige grundläggare, Jean Lamarck, sökt för-
klara utvecklingen genom sin teori om avpassningen;
flitigt bruk skänker de organ, som bäst behövas i en viss
miljö, en alit högre fullkomning, medan onyttiga och
därför obrukade organ förtvina; den avpassning efter
levnadsvillkoren, som sålunda ernås, går i arv tili föl-
jande generation, vilken alltså startar från en gynnsam-
mare position an den föregående och därför i regeln hin-
ner ännu längre i utveckling. Darwin förkastade icke
h. o. h. dennaförklaring, men kompletterade densamma
med läran om de starkares seger i kampen för tillvaron.

Galton fann i resultaten av sinä ärftlighetsforsknin-
gar bekräftelse blott av den senare förklaringen. Någon
nedärvning av förvärvade egenskaper hade han icke
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kunnat påvisa. Den avpassning efter miljön, som under
livet förvärvades, kunde således enligt Galtons mening
icke betinga något plus i avkomlingarnas nedärvda ut-
rustning.

Oberoende av Galton inledde tysken August
Weismann 1883 en energisk aktion mot tron på
förvärvade egenskapers ärftlighet. Weismann kriti-
serade ingående en mängd f ali, vilka framdragits som
bevis på nedärvning av dylika egenskaper. Därjämte
påvisade han å ena sidan svårigheten att tanka sig,
huru nedärvningen av förvärvade egenskaper kunde
försiggå, samt utarbetade å den andra enhypotes, som
åsyftade att utreda, huru medfödda egenskaper kunde
övergå tili följande släktled.

Enligt Weismannfinnes i könscellerna ett ämne, grodd-
plasmat, vilket utgör bärare av de ärftliga egenskaperna.
Vid utvecklingen av ett nytt individ förbrukas grodd-
plasmat tili en del, men resten återfinnes i det nya indi-
videts könsceller. Man kan sålunda tala om en grodd-
plasmats kontinuitet genom generationer. Groddplas-
mat kan icke tänkas röna inflytande av partiella för-
ändringar i den övriga kroppen, allraminst sålunda, att
det skulle erhålla förmåga att framkalla samma egen-
skaper, som kroppen förvärvat. Men väl är det möj-
ligt, att groddplasmat i någon mån förändras genom
påverkningar, vilka omfatta hela organismen, såsom in-
flytande av värme, köld och fuktighet under en längre
tid. Ämnen, sådana som alkohol, vilkavid starkt eller
långvarigt bruk genomtränga alla vävnader, påverka
även groddplasmat. Kroppens allmänna nutritionstill-
stånd kan icke lämna groddplasmat oberört.

Weismann ansåg groddplasmat identiskt med vissa
i cellkärnan förekommande stavformiga kroppar, de
s. k. kromatinkropparna. En dylik stav innehåller en-
ligt Weismann determinanter, d. v. s. bärare av ärftliga
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egenskaper. Varje den minsta kroppsdel motsvaras i
könscellernas kromatinkroppar av flere determinanter.
Om bland determinanterna för samma kroppsdel fin-
nas olikartade element vilket i regeln vore fallet
bestämmes dess utvecklingsriktning av den starkaste
gruppen av samverkande determinanter.

Under striden mot och försvaret av de galtonska och
weismannska teorierna uppdagades alit flere belysande
fakta och utarbetades teorier, som alltmera närmade
sig precisionen av matematiska formler. Det som man
eftersträvade och mer eller mindre tydligt skönjde kon-
turerna av, hade emellertid tili mycket väsentlig del
med enastående klarhet och tillförlitlighet uttalats åra-
tal före Galtons och Weismanns framträdande.

Under inflytande av den väckelse, som utgick från
Darwin, hade augustinermunken i Briinn Gregor
Mendel anställt ytterst noggranna och på nya prin-
ciper baserade undersökningar angående ärftlighetsfö-
reteelser hos växter. Resultaten publicerades i tvenne
artiklar, den ena 1865, den andra 1870, men blevo, kan
man säga, fullkoniligt obeaktade ända tili seklets slut.
Nägeli, en av ärftlighetsforskningens mest bemärkta
män på sin tid, kände dem och stod t. o. m. i brevväx-
ling med Mendel, men förstod icke bärvidden av hans
uppslag. År 1900 riktades uppmärksamheten på dennes
banbrytargärning av icke mindre än tre vetenskapsmän:
H. de Vries, C Correns och E. v. Tsch e r-
mak, vilka var på sitt håll gjort upptäckter, som
kommo mendelismen närä.

Mendel utgick från försök med olika varieteter av
trädgårdsärten (Pisum sativum). Arten varierar i olika
avseenden: med hänsyn tili frönas färg, plantornas höjd
o. s. v. Mendel gjorde nu ett par enkelt geniala grepp.
För det första underkastade han nedärvningen av en
enda egenskap den noggrannaste undersökning genom
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flera generationer, för det andra utgick han från varie-
teter, vilka skiljde sig från varandra blott i avseendepå
denna egenskap. Korsbefruktning anordnades mellan
två ärtsorter, vilka avveko från varandra t. ex. endast
däri, att den ena hadegula, den andra gröna frön. Av-
komlingarna korsades sinsemellan o. s. v.

Under de senaste åren hava Mendels undersökningar
fortsatts av talrika forskare samt utsträckts även tili
djurvärlden. Hans rön hava härvid i huvudsak bekräf-
tats.

Bland de fakta, vilka mendelisterna konstaterat,
förtjäna följande framhållas:

Vid korsning av tvenne varieteter med konstan-
ta kännemärken kunna följande huvudfali in-
träffa:

a) Hos alla avkomlingarna i den förstafilialgeneratio-
nen (F x ) gör sig blott den ena av de antagonistiska egen-
skaperna gällande. Vid korsning mellan höga och
låga ärter blir F x generationen hög utefter hela linjen;
vid korsning av ärtsorter med gula och med gröna frön
uppstå endast gulfröiga plantor; bruna och fuxfärgade
fullblodshästar få endast bruna föl. Den egenskap,
som framträder kallas dominerande, den andra
recessiv (vikande).

Emellertid bör härvid beaktas, att blott det domi-
nerande anlaget torde kunna anses som tillskott tili
de hos arten överhuvud förekommande anlagen. Ett
individ, som säges äga ett visst recessivt anlag, skuhe
med andra ord egentligen icke besitta någonting, som
ett invidiv med motsvarande dominerande anlag saknar.
Också gula ärter ha grön färg, men denna täckes av
den dominerande gula. De höga ärterna sakna icke
något av de låga ärternas anlag, men äga dessutom ett,
som betingar högheten. Att tala om recessiva anlag så-
som någonting samordnat med de dominerande, är
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således strängt taget oriktigt. Men ett sådant språk-
bruk är hävdvunnet och bekvämt och kan därför anses
tillåtligt.

b) Alla avkoinlingarna uppvisa en intermediär form,
d. v. s. en form, som står ungefär mitt emellan föräldra-
formerna. Ora en rödblommig Mirabilis Jalapa korsas
med en vitblommig, får hela F 2 generationen svagt röda
blommor. Detta f ali är vida mindre vanligt än a.

I vartdera fallet tillhöra F1 generationens alla in-
divid samma typ (u nif or mi tetsr e g el n).

Schema för åskådliggörande av egenskapers nedärvning vid
parning av två rasrena individ, det ena med dominerande,

det andra med recessiva anlag.

Helt annoiiunda förhåller sig generationen F 2, d. v. s.
den generation, som uppstår genom parning eller
självpollination inom Fv Härvid gälla följ ande klyv-
ningsregler:

I fallet a återfinnes den dominerande egenskapen
(D) hos 75 °/o och den recessiva (R) hos 25 °/0 . Man fär
således D: R = 3: 1.
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I fallet b äro 25 °/0 av den dominerande typen, 50 °/ 0
av den intermediära (I) och 25 °/0 av den recessiva.
<D:I:R = 1:2:1).

Som exempel på, huru noggrant dessa regler åter-
giva verkligheten, kan nämnas, att Mendel i en försöks-
serie erhöll i generationen F 2 1,064 ärtplantor, av vilka
787 voro höga och 277 låga (i stället för beräknade 798
och 266). Haecker fick vid korsning av svart och vit
axolotl 573 svarta och 191 vita djur, d. v. s. precis det
beräknade förhållandet.

Mendelismens förklaring av de anförda rönen är i huvud-
sak följande. Äggcellen eller z y got e n, d. v. s. den cell, som
genom upprepade delningar växer ut tili ett nytt individ,
uppstår genom sammansmältning av tvenne könsceller eller
gameter. Vid zygotens delningar uppstå bl. a. nya gamet-
celler. Om zygoten innehållit såväl dominerande som reces-
siva anlag, får halva antalet gameter blott de förra anlagen,
halva antalet blott de senare (d. v. s. ena hälften får ett visst
anlag, andra hälften dess frånvaro). Denna lära om gamet-
renheten är mendelismens kärna.

Om båda urföräldrarna tillhöra två varieteter med kon-
stanta kännemärken, två rena raser, kan det antagas, att den
ena i avseende på de antagonitiska egenskaperna har blott ga-
meter med dominerande, den andra blott gameter med reces-
siva anlag. Varje exemplar av ¥x ärver båda anlagen, men
det recessiva täckes av det dominerande. Om korsning äger
rum mellan individen A och B av denna generation kunna an-
lagen kombineras på fyra sätt: 1) ett dominerande anlag från
A med ett dominerande från B, 2) ett dominerande från A med
ett recessivt från B, 3) ett recessivt från A med ett domi-
nerande från B och 4) ett recessivt från A med ett recessivt
från B. Envar av dessa kombinationer har lika stor sannolik-
het för sig.

Om det dominerande anlaget helt täcker det recessiva,
bör således 3/4 av generationen F 2 få den dominerande egen-
skapen och 1/i den recessiva, d. v. s. ett fall av kategorin a före-
ligger. Om äter dominansen försvagas genom närvaron av
recessiva anlag, bör den dominerande egenskapen med full
styrka framträda endast hos Iji av individen, medan 2/ 4 äro in-
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termediära och l ji recessiv. Vi ha iså fall kategorin b exempli-
fierad.

Vid undersökning av ärftligheten hos människor
uppväges den experimentella metodens uteslutning blott
iringamån därav, att mani några f ali såsom i fråga
om den habsburgska underläppen haft förmånenav
släktuppgifter, vilka sträcka sig långt tillbaka i tiden.
Dock har man i fråga om många fysiska och även om
ett antal psykofysiska egenskaper medstörre och mindre
sannolikhet gjort gällande, att de mendla, d. v. s.
nedärvas enligt Mendels regler. Ärftlig fallandesot,
dövstumhet och ungdomsslöhet torde mendla reces-
sivt. Rödgrönfärgblindheten torde åter vara en domine-
rande egenskap, som dock i allmänhet icke framträder
hos kvinnor, ehuru den regelbundet nedärves genom
dem. Här föreligger ett exempel på det icke alldeles
ovanliga förhållandet, att nedärvda egenskaper visa
större benägenhet att aktualisera sig hos det ena könet
än hos det andra.

En bajersk tukthuspredikant, dr C arl Ra th, har
genom ganska omfattande undersökningar konstaterat
fakta, som tyckas ådagalägga, att ett visst slags för-
brytaranlag, närmast yttrande sig som benägenheten
att stjäla, är en recessiv egenskap, som visar starkare
tendens att aktualisera sig hos män än hos kvinnor.
Som exempel kunna främst nämnas de sju av Rath
undersökta »renrasiga» förbrytarfamiljerna (d. v. s.
familjer, där båda föräldrarna på grund av upprepad
tjuvnad kömmit på tukthus). I fem av dessa familjer
föddes sammanlagt femton söner, vilka alla blevo tukt-
husfångar; den sjätte familjen hade fem, och den sjunde
fyra söner; av dessa kommo resp. tre och två på tukthus.

Om de förbrytaranlag, som i nyssnämnda f ali fram-
trätt hos föräldrarna, mendla recessivt, borde alla sö-
nernavara utprägladeförbrytarnaturer. Framträdandet

3 Skolälderns själsliv.

33PSYKISK ÄRFTLIGHET



av ett recessivt anlag betyder ju, att det dominerande
fullkomligt saknas. Förete båda föräldrarna samma
recessiva egenskap kan intet av deras barn få den do-
minerande i arv. Möjlighet föreligger, att alla tjugu-
fyra sönerna i de nämnda renrasiga familjerna värit
så att säga födda förbrytare, ehuru anlagen hos endast
tjugu manifesterat sig så, att tukthus blivit följ den. Två
av de fyra obestraffade dogo nämligen vid resp. 17 och
15 års ålder, den tredje var arbetsskygg och den fjärde
notorisk drinkare.

Av de undersökta männen härstammade 177 från
föräldrar, av vilka den ena bestraffats med tukthus, den
andra sannolikt haft blandade anlag. Av dessa män
hade 89 bestraffats med tukthus. Det funna procent-
talet var i detta f ali 50,5 mot beräknade 50.

De manliga tukthusfångar, vilka Raths undersök-
ningar omfattade, hade 204 systrar. Endast 9 av dem
hade suttit i tukthus. Av dessa tillhörde 5 familjer,
i vilka båda föräldrarna värit tukthusfångar; ingen
härstammade från föräldrar, som båda värit obe-
straffade.

Enligt Raths naturligtvis något osäkra —uppskatt-
ning skulle 75 °/ 0 av de förbrytare han undersökt hava
erhållit en ordentlig uppfostran. Trots goda uppväxt-
förhållanden blevo 33 °/o bestraffade medfängelse förrän
de fyllt 16 år.

Andra undersökningar äro mig icke bekanta, vilka
skulle ge ens så klart besked om psykiska egenskapers
förhållande tili Mendels regler som de av Rath anställda.
(Jag tar icke hänsyn tili egentliga sinnessjukdomar).
Men det ges resultat angående psykisk ärftlighet, vilka
ur andrasynpunkter äro minst likavärdefulia.

Intressanta och mycket omfattande undersökningar
över psykisk degeneration hava utförts med materia],
lämnat av de amerikanska familjerna Jukes och Kalli-
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kak, den schweiziska familjen Zero alit fingerade
namn samt en blekingesläkt.

Stamfadern för familjen Jukes föddes 1740. Enligt
en undersökning över hans avkomlingar, vilken omfat-
tade 700 personer, voro 140 bland dem landsstrykare
och 64 utfattiga; 106 barn voroföddautom äktenskapet.
Under en tid av 75 år åsamkade släkten samhället en
utgift av mer än sex miljoner mark. Under ameri-
kanska frihetskriget fick en andligt normal soldat, Mar-
tin Kallikak, med en svagsint flicka en svagsint son.
Denne blev stamf ar för en släkt av c. 500 personer. Av
dessa voro endast 46 normala, 143 voro svagsinta, åter-
stoden tvivelaktig eller icke närmare känd. I sitt äk-
tenskap fick Martin Kallikak sunda barn, från vilka
sunda släkter härstamma.

Släkten Zero företer en mängd zigenarlika drag, ehuru
densamma icke härstammar från zigenare. Dess med-
lemmarha i ett par hundra år levät som vagabonder, al-
koholister och förbrytare (76 av 310 personer). Zeroer-
nas hederskänsla är lika med noll, tukt och sedlighet
äro för dem främmande begrepp. Men en utpräglad
samhörighetskänsla råder. Den, som viii biläggatvister
dem emellan, får stryk av båda parterna. Bland
blekingesläktens 1,909 kända medlemmar voro 394
(= 20.6 °/ 0 ) undermåligai ett eller annat avseende, där-
ibland 150 (= 7.9 °/o) höggradigt (idioter, imbeciller,
sinnessjuka, utpräglade psykopater samt epileptiker).
Vissa sällsynta nervsjukdomar (myoklonusepilepsi och
paralysis agitans) uppträda inom släkten i ett ovanligt
stort antal f ali.

Alla hittills nämnda undersökningar angående psy-
kiska egenskapers ärftlighet höra tili patologins om-
råde eller stå detsamma närä. Normalpsykologin har
i hithörande ting icke ens så mycket att uppvisa. Detta
beror icke endast därpå, att ärftlighetsforskarne tili

35PSYKISK ÄRFTLIGHET



stor del värit läkare, utan har även en orsak däri, att
det är jämförelsevis lätt att konstatera närvaron eller
frånvaron av en patologisk egenskap. Antingen är man
färgblind eller är man det icke, man lider eller man
lider icke av dementia praecox. I andra f ali, t. ex. i
fråga om driften att stjäla, är motsatsen mellan det pa-
tologiska och det normalavisserligen icke lika uppenbar,
men ändå skarpare än den plär vara mellan normala
psykiska egenskaper. I den egentliga normalpsykolo-
gin tyckes man hava att skilja blott mellan ett mer och
ett mindre av en egenskap, icke mellan dess närvaro
och absoluta frånvaro. En normal människa besitter
förmågan att särskilja olika färgnyanser i högre eller
lägregrad, mensaknar den icke, hon löser matematiska
problem mer eller mindre skickligt, men kan alltid i
någonmånopereramedmatematiskabegrepp. Måhända
skall man också i dylika fall framdeles kunna uppvisa
mendelska egenskapspar som grund för olikheterna.
De undersökningar, vilkas mål är att uppspåra de ele-
mentära faktorer, vilka överhuvud konstituera de
psykiska variationerna, skola härvid giva ärftlighets-
forskningen en god handräckning och själva mottaga
en icke mindre värdefull återtjänst.

Men äro icke de starkt övernormala, de geniala egen-
skaperna för ärftlighetsforskningen ett lika tacksamt
material som de starkt undernormala, de patologiska?
Beklagligt nog torde de starkt övernormala männi-
skorna i allmänhet ha få descendenter. Icke heller torde
genialiteten, om än så stor, någonsin stå i så enkel och
klar motsats tili det genomsnittliga som många f ali av
undermålighet. Huru som helst, om lagarna för starkt
övernormala egenskapers nedärvning veta vi ännu föga.

Bland ärftlighetsundersökningarna på normalpsy-
kologins område torde den av holländarne H e y mans
och Wiersma anställda enqueten vara den vikti-
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gaste. Av kända läkare införskaiiades noggranna upp-
gifter angående psykiska egenskaper hos ett stort an-
tal familjer. Tyvärr sträckte sig undersökningarna
över endast två släktled. De egenskaper, vilka efter-
frågades, voro motsatspar ehuru troligen icke i men-
delsk mening såsom flitig och lat, impulsiv och be-
tänksam, slösaktig och sparsam. Beträffande alla dessa
egenskaper kunde ärftlighet spåras. Störst är enligt
denna enquete sannolikheten för nedärvning av intel-
lektuella egenskaper, mindre för etiska, minst för egen-
domligheter i temperamentet. Företrädesvis nedärvas
psykiska egenskaper från far tili son och från mor tili
dotter. Ärftlighetsinflytandet på samma kön befanns
vara trettio tili fyratio procent starkare än på det mot-
satta könet. Moderns inflytande var överhuvud' tio
procent starkare än faderns.

Härmed är ju ännu icke bindande bevisat att modern
i fråga om psykiska egenskapers nedärvning betyder
mera än fadern. I en fråga av så komplicerad natur
måste man fordra grundligare utredning än en ärftlig-
hetsenquete kan skänka.

Om det verkligen visar sig, att modern utövar större
inverkan än fadern på barnens medfödda psykiska ut-
rustning, ligger det ju närä tili hands att antaga, atthen-
nes övermakt beror på blodsgemenskapen underhavan-
deskapet. Man hade då att göra med en överföring av
förvärvade egenskaper på sidan om groddplasmai.

Så mycket kan anses säkert, att om förvärvade egen-
skaper av starkare differentierad natur alls nedärvas,
så sker detta i vida mindre utsträckning, än man all-
mänt antog för ett tredjedels sekel tillbaka. Teorin
att sådana egenskaper icke nedärvas, har ju, förutom
i Galtons och Weismanns bevisning, fått ett mycket
viktigt stöd i de mendelska reglerna, som ingen hän-
syn taga tili förvärvade egenskaper och likväl göra in-
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tryck av matematisk exakthet. Detta är onekligen äg-
nat attstäcka många drömmar om uppfostrans roll som
utvecklingsfaktor, vilka tidigare kunde anses äga veten-
skapligt stöd.

Men å andra sidan erkännes allmänt och erkän-
des ju redan av Weismann ■— att vissa faktorer, som
påverka organismen i dess helhet, t. ex. nutritionstill-
ståndet, utöva inflytande på avkomlingarnas medfödda
sundhetsgrad, bl. a. på sundheten av hjärna och nerver.
Härmed erkännes, att pedagogiken genom att främja
de blivande föräldrarnas självbehärskning och fysiska
hälsa väsentligen kan medverka tili uppkomsten av alit
välbornare släktled välbornare även med hänsyn tili
psykiska funktioner.

En annan frågaär den, i vilken utsträckning de med-
födda anlagen ovillkorligt dirigera den individuella ut-
vecklingen, och huru mycket de kunna genom upp-
fostran omformas. Det slutliga svaret väntar på lös-
ningen av en tredje fråga, också den tidigare betecknad
som pedagogiskt betydelsefull: frågan om möjligheten
att konstatera, vad hos olika individ är att betrakta
som nedärvt. I detta avseende vet man ju i fråga om
fysiska egenskaper ett och annat, i fråga om psykiska
vida mindre.

Det kan emellertid redan nu betecknas sorti mycket
sannolikt, att uppfostran i en del fali står ganska makt-
ips mot de ärvda dispositionerna. I alla är fall det ju
hennes skyldighet att utgå från satsen: »Nemo despe-
randus est», om ingenfår man förtvivla. Den allmänna
regeln är likväl, att hon har vidsträckta möjligheter att
influera. »Man må», säger Foerster, »taga i betrak-
tande, att den nedärvda naturen icke är någonting en-
kelt utan ett konglomerat av talrika och ofta diametralt
motsatta tendenser, och att uppfostrans alla möjlighe-
ter just bero av denna mångfald av de förefintliga
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anlagen. Uppfostraren haringalundaärftlighetens makt
endast emot sig, han har den även för sig, om han
nämligen förstår att göra den ena delen av den med-
födda naturen verksam emot den andra.»

Foersters tro på koexistensen av medfödda, dia-
metralt motsatta tendenser hos samma barn och möj-
ligheten att utveckla företrädesvis den ena eller andra
av dem kan synas disharmoniera med Mendels lära,
direkt tillämpad på psykiska egenskaper. Enligt men-
delismen förefinnas ju hos individ, som i ett visst av-
seende äro renrasiga, anlag blott tili den ena av två
antagonistiska egenskaper. Och hos de icke rasrena in-
dividen kan blott det ena, det dominerande anlaget ak-
tiveras, medan det recessiva alls icke framträder eller
• i bestämda undantagsfall, oberoende av varje yttre
inflytande medverkar vid uppkomsten av en inter-
mediär form.

Emellertid är det troligt, att Foersters inlägg alls icke
står i strid med mendelismen. Egenskaper, vilka i viss
mening kunna betraktas som diametralt motsatta,
bilda icke med nödvändighet ett antagonistiskt egen-
skapspar i mendelsk mening. Om t. ex. sympati för
ett visst objekt vore en mendelsk egenskap, vore dess
mendelska motsats med ali sannolikhet icke antipati
utan likgiltighet. Huru som helst, det kan icke bestri-
das, att starkt divergerande tendenser kunna kampa
om herraväldet över en människa:kamplust och vård-
instinkt, attraherande nyfikenhet och repellerandefruk-
tan rymmas bevisligen inom samma bröst. Foersters
ovan citerade inlägg utgår från psykologiskt riktiga
förutsättningar och utmynnar i en fundamental peda-
gogisk sanning. Icke minst har den experimentella psy-
kologin genom att ådagalägga anlagens höggradigaöv-
barhet i olika riktningar stärkt vår tro på uppfostrans
makt gentemot ärftligheten.
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TREDJE KAPITLET.

De växandes lekar.

Efter långa, men, jag hoppas, icke onyttiga prelu-
dier är jagnu redo att intränga på mitt egentliga gebit,
skolålderns själsliv. Den vanliga psykologiska vägen
går genom sinnesförnimmelser, föreställningar, tänkande
tili kansio- och viljelivet. Denna väg är sannolikt den
bästa, då fråga är om allmän psykologi. Men det är
tänkbart, att saken ställer sig annorlunda, då uppgiften
är att behandla de ungas själsliv. Det synes mig, att
det ges en annan väg, som alls icke är svårare, men
som genare leder fram tili de företeelser, som bäst ka-
rakterisera just det vi önska få ökad insikt om: ung-
domens psykiska egenart. Det ges en alldaglig, tili sitt
yttre allom välbekant manifestation av det speciellt
barnsliga och ungdomliga, och denna manifestation är
leken. Förmå vi tränga fram tili lekens djupare
vasen, så hava vi nått in medias res och kunna sär-
skåda övriga företeelser i ungdomens psykiska liv från
en dominerande utsiktspunkt. Då jagväljer den nämnda
vägen trampar jag i Groos och Claparedes spår. Dock
kan jag icke följa någondera tili slut.

Lekens uppgift. Liksom arbetet är leken en



verksamhet, men den skiljer sig från arbetet därigenom,
att den icke har något medvetet mål utanför sig själv.
Men varpå beror då leklustens styrka och allmännelig-
het? Har leken måhända någon uppgift, varom ut-
övaren icke är medveten?

Det har funnits dem, som menat ungefär, att leken
tjänar tili ingenting, om icke tili förargelse för de Vuxna

och frestelse för de unga. Och det har icke värit endast
otåliga eller pedantiska föräldrar, som på grund av en
dylik uppfattning bekämpat leken. Pietisten A. H.
Franckes i många avseenden baiibrytande peda-
gogik gick tili icke oväsentlig del ut på att eliminera
leken ur ungdomens liv och ersättä den med sådant
ordnat och övervakat arbete, vilket kunde tjäna som
rekreation efter de egentliga skoltimmarna. Han synes
i alla fall hava betraktat leken som en rekreation, om
också icke som den pedagogiskt plausiblaste.

Fullt tydligt har rekreationsteorin uttalats
av »folkpsykologins» grundläggare Laza r u s och
Steinthal. Man leker, när man är trött efter arbete,
men icke så trött, att mari önskar fullkomlig vila. Så
gör verkligen den normala fullvuxna. Men ett barn
leker ofta från morgon tili kväll och sätter ut sinä
yttersta krafter i leken. För barnet är det sannerligen
icke fråga om någon rekreation. Bättre än genom denna
lekteori kan man icke åskådliggöra, vad det viii säga att
direkt tillämpa på barn slutsatser, vilka dragits vid
iakttagelse av vuxna.

En alldeles motsatt teori har först uppställts av
Friedrich Schiller och sedermera av Her-
bert Spencer. Leken beror icke på behov av
relativ vila utan tvärtom på ett övermått av krafter.
Icke heller denna kraftöverskottsteori mot-
svarar i allo faktiska förhållanden. Också ett sjukt
barn leker. Claparede uttrycker sig dock icke
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fullt träffande, då han säger, att denna teori icke mot-
svarar verklighetens kritik bättre än den förra. Den
kommer otvivelaktigt sanningen närmare. Satsen: ju
mera krafter, dess större leklust, är dock i fråga om
barn i huvudsak riktig.

Hos Spencer förekomma även uttalanden, vilkaföre-
båda en ännu mera djupgående teori. Denna har
vunnits på vägen nedifrån uppåt: från djurpsykologi
tili barnpsykologi och människopsykologi överhuvud.
Karl Groos, den berömde författaren av »Spiele
der Thiere» och »Spiele der Menschen», anses som dess
upphov. Dock präglas redan Fröbels »Menschen-
erziehung» (1826) av den uppfattning om lekens be-
tydelse som utvecklingsfaktor, vilken Spencer utveck-
lade och Groos på basen av ett vidlyftigt material här-
ledde och klart formulerade. Kattungen springer efter
bollar och virvlande löv och killingar stångas på lek.
Men aldrig ser man killingar fånga en boll eller två
kattungar stångas. Hos djurens ungar och även hos
människornas barn är leken en omedveten själv-
utbildning, d. v. s. en förövning av funktioner,
som äro eller åtrriinstone värit den enskilde och arten
tili gagn.

Genom orden »eller åtminstone värit» viii jag antyda,
att ett mått av sanning kan inneligga även i en teori,
som uppställts av Stanley Hall, och som går
ut på, att leken vore av atavistisk natur, d. v. s. att den
vore en kvarleva av funktioner, som på tidigare ut-
vecklingsstadier åtminstone delvis hait en allvarligare
betydelse än nu. Halls uppfattning står i samband med
den förut omnämnda kulturstadieteorin. Då individen
i sin utveckling repeterar ett visst kulturstadium, upp-
träder hos honom behov att utöva de sysselsättningar,
som för detta stadium värit karakteristiska och gagne-
liga. Under den tidigare skolålderns första år ha gos-
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sarna lust att leka krig och skola väl så hava, även näi-
den eviga fredens tider hägra långt närmare än nu. Med
andra ord: genom mången lek utvecklas egenskaper,
vilka på ett tidigare kulturstadium kanske gällt som
odelat önskvärda, men vilka icke i allo harmoniskt
förbereda för de högsta formerna av modernt kulturliv.

Tili denna uppfattning ansluter sig den av Hall och
vissa hans anhängare uttalade hypotesen, att leken
vore nyttig genom att giva vissa atavistiska disposi-
tioner utlopp och sålunda försvaga dem. Riktigt
är, att lustbetonade handlingar kunna förlora mycket
av sin lustprägel, förlora nyhetens behag, om de genom
övning mekaniseras. Men dispositionerna att utöva
dem försvagas dock icke utan förstärkas genom in-
övningen utom ide fall, då överansträngning vållar
äckel. Men att äckla genom att övermätta kan föga nog
betraktas som en normal uppgift för en lektendens.

Av icke ringa betydelse är däremot invändningen,
att en disposition kan renas och f örfinas, om densamma,
innan den blir i tillfälle att förverkliga sig på allvar
och helst redan vid sitt första framträdande i leken
underordnas en tendens av högre slag. Gossarnas
kampinstinkt försvagas icke, men den förlorar i råhet
och dess inriktande mot de ädlaste syften förberedes,
om den frivilligt underordnas humana lekregler. Fram-
för alit sker detta i sociala lekar, där den enskildes
ansträngningar åsyfta hela partiets fördel, där med
andra ord kampinstinkten tjänar syften av altruistisk
art, om också icke av allra högsta ordning. Den oblan-
dade egoismen har dämpats och en motivför-
skjut n i n g mot alit högre ideal förberetts.

Men kun de icke missriktade instinkter oskadliggöras
på ett enklare sätt, nämligen genom att lämnas utan
uppövning? Otvivelaktigt kunna instinkter starkt
försvagas, i vissa fall t. o. m. förintas endast genom att
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de icke få tillfälle att aktualisera sig. Ettbarn, som
några dagar efter födelsen matats med sked, kan blott
med svårighet vänjas att suga. Då en kyckling kryper
ur ägget, har den instinkten att följa en levände varelse
• t. ex. en höna, anka eller människa som rör sig
i dess närhet. Men ser kycklingen under c fyra dagar
intet rörligt vasen, fördunstar instinkten att löpa efter;
djuret flyr skräckslaget undan den människa, vilken
det någon dag förut skulle ha sprungit i hälarna. Men
det är en annan fråga, om det totala utrotandet av en
farlig instinkt är ofarligt. Rousseaus sats, att barnets
natur ursprungligen är god, torde vara sann åtminstone
såtillvida, att det hos normala barn finnes blott få
medfödda dispositioner, som äro enbart av ondo.
Med ett oroväckande anlag, som undertryckes, kväves i
de flesta f ali även en grodd tili någonting gott. Och det
är svårt att beräkna, huru långt verkningarna av ett
sådant undertryckande sträcka sig. Att dödaen psykisk
disposition kan för den själsliga utvecklingen i dess
helhet betyda detsamma, som det kan betyda för den
fysiska, om man opererar bort ett av kroppens organ.
Det kan också hända, att instinkten är så stark, att den
icke låter döda sig. Kvävningsförsöket kan då ha tili
följd, att dispositionernasökasighemligautlopp. Visser-
ligen kan t. ex. det alltför tidiga framträdandet av den
sexuella driften under gynnsamma omständigheter
förhindras. Men när pubertetstiden kömmit, kan in-
stinkten icke mera helt trängas tiuhaka ■— låt vara,
att den kan försvagas, t. ex. genom sport. Då kan det
vara lyckligt, om den tar sig uttryck i ridderlig flirt,
ungdomsförälskelse och kärlekslyrik.

Parallellt med sin psykiska inövningsuppgift fyller
leken naturligtvis även en fysisk: att öva kroppens
organ, då de börja bli funktionsdugliga, men ännu icke
mäkta med allvarliga uppgifter eller icke behövas för
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sådana. Redan dibarnets joller utbildar de organ, som
fungera vid stämbildningen, dess lek med skallran in-
verkar i sin mån på handens och armens utveckling.

Lek och instinkt. Begreppet instinkt
är ett omstritt och dunkelt begrepp. Vi vilja här
betrakta instinkterna såsom medfödda tendenser eller
dispositioner att utöva vissa komplicerade handlingar,
vilka för arten eller individen äro tili gagn utan att ut-
övaren är medvetenom handlingens djupare ändamåls-
enlighet. Dettabetyder icke, att varje instinkthandling
utföres utan spår av medveten avsikt. En jagad måsunge,
som orörlig trycker bland strandstenarna, kan ha ett
medvetet syfte att undgå förföljaren och drives icke
dess mindre av en instinkt. Den har icke räknat ut,
att den tack väre sin skyddande likhet på detta sätt
vi da bättre når sitt syfte, än om den sökte springa
undan. ■— Mången betraktar som kännetecken på
instinkt, att tendensen förekommer hos alla individ
av samina art.

Leken har sitt ursprung i medfödda dispositioner,
och den har ett ändamål utanför sigsjälv, ettändamål,
varom barnet icke är medvetet. Alla barn leka. Man
borde väl då kunna tala om en lekinstinkt? Emellertid
förnekar Groos tillvaron av en sadan instinkt. Det
finnes nämligen ingen särskild instinkt, som kunde få
detta namn. Leken är tvärtom ett medel att befästa
och utveckla så gott som alla instinkter. »Varje lek-
tendens är morgongryningen av en allvarsinstinkt»,
säger Stern. Men just i allmänneligheten av denna
instinkternas egenskap att i förtid funktionera ser Stern
ett bevis på, att man har att göra med en innersta,
enhetlig disposition, som har rätt att kallas lekdrift
eller lekinstinkt.

Antingen kunde således lekinstinkten betraktas som
andrainstinkters gemensammarot eller som deras barn-
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sköterska. I vartdera fallet vore lekinstinkten någon-
ting väsentligen annat än de övriga instinkterna. Det
synes mig då riktigare att i anslutning tili Groos säga,
att det icke gives någon särskild lekinstinkt, men att det
tillhör instinkternas vasen att vakna för att utveckla
sig genom lek, innan de behövasför allvarligauppgifter.
Vili man med ett kort uttryck beteckna de inre or-
sakerna tili, att barnet leker, torde det vara lämpligare
att sammanställa ordetlek med ett ord av vidsträcktare
betydelse och såsom här ovan skett —■ tala om en
lektendens eller såsom Claparede ■— om lek-
impuls.

Instinkterna vakna upp en efter annan och tendera
vid olika åldrar i olika grad att omsätta sig i lek. Såväl
på grund härav som på grund av olika intellektuell
mognad ha de skilda åldrarna skilda lekar. Även de
båda könen visa redan tidigt i leken sinä olika utveck-
lingstendenser. Hos flickorna är vårdinstinkten, hos
gossarna kampinstinkten mera bestämmande för lekar-
nas art. Gossarnas lekar äro våldsammare och rörligare.
Flickorna syssla mera med dockor, gossarna mera med
leksaker, som föreställa djur, samt med byggnads-
klotsar och andra ting, som ge deras större konstruk-
tionslusf tillfälle att taga sig uttryck. Enligt Stern
erkänna alla opartiska iakttagare, att flickorna i sinä
lekar visa mindre produktivitet. Redan tidigt kunna
också ett barns individuellasärdrag uppenbara sigi le-
ken. »Det ena barnet leker energiskt och uthållande, det
andra slappt och nyckfullt; det ena gör sig i sociala
lekar genast tili ledare, befaller och behärskar, som
vore det en självfalien sak, sinä lekkamrater, det andra
låter leda sig, visar föga initiativ och leker med som en
hjordvarelse.» Visserligen säger ett barns lek icke mera
om dess framtida utveckling än barometern om morgon-
dagens väder, men det ges å andra sidan ingen annan
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yttring av barnets själsliv, som vore ens ett så säkert
framtidsförebud, som sättet att leka.

Lek och härmning. I någon mån skymmas
de individuella egendomligheterna i barnens lekar av
imitationen. Barn äro apor, heter det. De härmä
i sin lek såväl djur som varandra och fullvuxna män-
niskor. Dock härmä de icke alla och alit, som de se.
Högt uppskattade personer imiteras mera än andra.
Även handlingar, som genom bilder och berättelser
införts i barnets tankekrets, göras tili föremål för imi-
tation. Av alit detta efterbildar barnet företrädesvis
sådant, som harmonierar med dess spontana lekimpul-
ser. Leken kan sägas vara enresultant av dessaimpulser
och de förebilder, vilka starkt eller ofta väckt barnets
uppmärksamhet. Dock imiteras förebilderna i allmän-
het icke direkt, utan omkombineras av fantasin.

En så allmän företeelse som efterhärmningen har
utan tvivel sin stora betydelse som utvecklingsfaktor.
Genom efterhärmningen blir den förövning, som leken
utgör, mer eller mindre inriktad mot
de speciella förhållandena i den
miljö, i vilken barnet växer upp och
i vars arbete det framdeles skall
ingrip a. Det övar sig att utföra en mängd grepp,
som de fullvuxna använda, och det lär sig mer och mer
att förstå de vuxnas liv. »Som barn ha vi alla efter-
härmat, innan vi förstått, och lärt oss förstå just genom
efterhärmning», lyder ett ofta citerat uttryck av Hirn.
Icke minst förmedlar efterhärmningen förståendet av
andras känsloliv. Reproduktionen av en viss handhng
är i högre eller lägre grad ägnad att framkalla ett visst
känsloläge. Flickan, som leker sjuksköterska, försättes
genom själva leken i en annan stämningän gossen, som
leker krig. Slutligen må här i förbigående näinnas, att
den imiterande leken har en viktig social effekt. Det

48 DE VÄXANDES LEKAR



befäster den historiska kontinuiteten i samhällslivet.
Sedvänjan rotar sig starkare, om barnen med lekens
stämningsalstrande makt levä sig in i den.

Från imitationens verkningar övergå vi tili dess or-
saker. Ges det en härmningsinstinkt? Groos be-
tvivlar detta. Enligt honom låter sig imitationen för-
klaras ur det faktum, att varjeföreställning om en rörelse
tenderar att omsätta sig i denna rörelse. Man kan ut-
gående från denna ståndpunkt säga, att det är lättare
att förklara, varför vi härmä en rörelse, än varför vi
icke göra det. Claparede känner sig dock icke
tillfreds med Groos tolkning. Han anser, att densamma
icke tillbörligen förklarar, varför ett barn upprepar
imitationen tills detsamma lyckats kopiera sin före-
bild, och han viii komplettera den genom att antaga
existensen av en instinkt att eftersträva överensstäm-
melse. Claparede tyckes icke hava beaktat föreställ-
ningarnas perseverationstendens, d. v.s. deras benägen-
het att, en gång framkallade, upprepat inträda i med-
vetandet en företeelse som framdeles skall bli före-
mål för utförligare behandling. Dessutom kan man
med Baldwin och Stern tanka sig, att i många
f ali av den art Claparede åsyftar föreligga s. k. cirkulära
reaktioner. Bariiet härmar ett ljud, uttalat av en vuxen;
ljudet av dess egen stämma framkallar ånyo föreställ-
ningen om ljudframbringelsen, och denna föreställning
resulterar i ljudets upprepning. Med andra ord: efter-
härmningen av den vuxne övergår tili självimitation.
Och ännu en f örklaring kan givas. Om imitationen miss-
lyckas och barnet märker detta, kan liksom vid
varje annat misslyckande behovet att övervinna
nederlagets olust föranleda ett nytt försök. Imita-
tionens upprepning kan således mycket väl förklaras
utan Claparedes hypotes.

På basen avenskarpsinnigutredning,som dethärbleve
4 Skoläldems själsliv.
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för vidlyftigt att återgiva, gör Thorndike gällande,
att det icke gives någon allmän härmningsinstinkt,
men väl vissa starkt specialiserade härmningsinstink-
ter, t. ex. att le, då andra le, skrika, då andra skrika,
tystna, då andra tystna, beträkta, vad andra betrakta,
springa efter människor, som springa i samma riktning,
springafrån centrum, då an^draspridasig.

Barnen leka ringlekar, springlekar och andra lekar
enligt traditionella regler. Ur både barnpsykologisk
och kulturhistorisk synpunkt är det märkligt, att
dessa lagbundna lekar äro sig mycket lika över alit
i världen. »Det har», heter det iHi rn s »Barnlek»,
»av många upptäcktsresande blivit framhållet som
någonting egendomligt, att de vilda och barbariska
barnens förströelser så livligt påminna om barnsyssel-
sättningarna hos de civiliserade.» I fråga om de enklaste
lekarna kan detta anses utgöra ett vittnesbörd om att
den mänskliga naturen och i synnerhet barnnaturen
överalit är sig lik (såsom besläktade djurs ungar ha
större likhet sinsemellan än de fullvuxna djuren, så äro
de växande människorna utan tvivel meralika varandra
än vuxna av olika raser). »Men det inses utan vidare»,
säger Hirn, »att man icke kommer långt med vädjande
tili den mänskliga naturens enhetlighet, då det är
fråga om lekar, som göra anspråk på en komplicerad
apparat eller lekas under iakttagande av bestämda och
hävdvunna regler. I sådana fall måste man förut-
sätta, att lekens apparat eller lekens regler utvecklats
på en bestämd plats och därifrån överförts tili fynd-
orterna.» Det är de smås respekt för lekens lagar, som
konserverar dessa under överflyttningen från tid tili
tid och från ort tili ort. De levä sig in i leken med sin
känslas och viljas fulla intensitet. För dem är lycka och
framgång i leken, vad lycka och framgång i arbetet är
för de vuxna. De tåla icke att se sin allvarliga kraft-
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insats bragt på skam genom ett lagbrott. Dessutom äro
barnen djupast i sitt inre ännu auktoritetsdyrkare.
»De upprepa», fortsätter Hirn, »i sinä traditionella rim
många ord, vilkas betydelse de ej mera förstå och
dem man sedän århundraden ej mera förstått och de
iakttaga i sinä lekar former, vilkas ursprungliga inne-
börd sen urminnestider har fallit i glömska. Det ligger
någonting nastan religiöst i den trofasthet, med hvilken
de bevara gamla lekar, som under generationer lekts
i deras förfäders barndom; och det är icke troligt, att Dr
Haddon gjort sig skyldig tili någon överdrift, då han
säger, att barnen betrakta en medveten avvikelse från
lekens hävd som en moralisk förseelse, eller rättare som
ett slags helgerån. Barnsinnets förkärlek för det hävd-
vunna har genom tiderna bevarat förströelsernas och
tidsfördrivens former i en ofta nastan oförändrad
karaktär, medan samhällenas och statslivets former
undergått de mest genomgripande förändringar.»

Den långa uppväxttidens betydelse.
Läran om leken som en omedveten självutbildning
låt vara att denna självutbildning modifieras av ten-
densen att realisera föreställd verksamhet är väl
ägnad att motivera och förallmänliga den respekt för
uppväxttiden och dess spontana intressen, i vilken redan
Rousseau dock med en viss ensidighet såg den
högsta uppfostrarvisdom. Denna lära står i skarp
kontrast mot den uppfattning om lättja och ungdom,
enkannerligen lättja och pojkar, som så starkt präglat
äldre tiders pedagogik, nämligen att de naturligt höra
samman. Det är tvärtom för ungdomstiden karakte-
ristiskt, att den av inre tvång drives tili kraftspänning
och kraftövning. »Barndomens vasen är självvillig
rörelse.» Om en pojke förefaller lat, så är han kroppsligt
eller själsligt sjuk eller tillfälligt trött eller deprimerad
eller ock drages han av övermäktiga instinkter tili annan
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sysselsättning än den, som bjudes honom. En stark
dissonans mellan dessa instinkter och uppfostrarens
anspråk bör av denne betraktas som ett allvarligt
memento. Dock undanber jag mig redan nu den slut-
satsen, att man borde giva ungdomen blott sådana upp-
gifter, som i allo behaga den. En utförligare dryftning
av detta spörsmål är bättre på sin plats i annat samman-
hang i kapitlet om viljan.

Leken är för oss människor en ytterst viktig ut-
vecklingsfaktor, då vi nu en gång födas med outvecklade
instinkter. Men är icke just lekbehovet hos människan
och hos de djur, vilka i det zoologiska systemet stå
henne närmast, ett tecken på en oändamålsenligare
utrustningsprincip än den, som gör sig gällande t. ex.
hos insekter och spindlar, vilkas instinkter utan nämn-
värd förövning funktionera med överlägsen säkerhet?

Svaret lyder: Ryggradsdjuren och de högre rygg-
radslösa, främst leddjuren, hava även psykiskt utveck-
lat sig i divergerande riktningar. Leddjuren äro utom-
ordentliga automater, men äga en jämförelsevis ringa
förmåga att själsligt avpassa sig efter olika förhållanden.
Ryggradsdjurens psyke är i stort sett icke från
födelsen med samma precision inställd på att parera
den vanliga miljöns påverkningar, men äger en större
bildbarhet. Än mera gäller detta människan. Vårt
släkte har sinä rika utvecklingsmöjligheter på ont
och gott visserligen just därför, att det själsligahos
oss icke födes färdigt utan har att genomgå en lång-
varigare utveckling än hos något djur av ungefär
samma kroppsstorlek, måste dock försiktigtvis tilläggas.
Elefantens fysiska utveckling varar lika länge eller
längre än människans. Antagligen är också dess hjärna
längre tid stadd i tillväxt.

I och med behandlingen av barnens lek ha vi tangerat
frågan ora deras naturliga intressen, men icke närmare
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ingått på densamma. Om jag nu söker komma den inpå
livet, följer jag en riktning, som läsarens tankar redan
slagit in på, och därjämte en princip, som jag redan tidi-
gare uppställt: att så vitt möjligt först behandla sådana
sidor av ungdomens själsliv, som synas mig bäst ägnade
att inifrån belysa dess egenart. Intresset är en före-
teelse, som har intima förbindelser med både tankeliv
och viljeliv, men dock närmast hör känslopsykologin tili.

Noter.

Jfr om 1 e k e n i allmänhet: E. Claparede: Psychologie
de I'Enfant, Kiindig, Geneve 1911 s. 166 ff. —A. Fischer:
Über die Faulheit, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1912 s. 507
ff. Fr. Fröb e 1: Gesammelte pädagogische Schriften,
Berlin 1862, andra delen s. 95 ff. o. 189 ff. K. Gro o s:
Die Spiele der Menschen, Fischer, Jena 1889; Das Spiel als
Katharsis, Zeitschr. f. päd. Psychologie 1911 s. 353 ff; Das See-
lenleben des Kinders, Reuther & Richard, Berlin 1913 s. 52 ff.

B. Hammer: Fantasien i några av dess yttringar,
Svenskt arkiv för pedagogik 1916 s. 51 ff. W. A. Lay:
Experimentelle Didaktik, Nemnich, Leipzig 1905 s. 45 ff.
P. C. Mitchell: Die Kindheit der Thiere, Hoffmann, Stutt-
gart 1913 s. 264 ff. J. Priif e r: Kleinkinderpädagogik,
Nemnich, Leipzig 1913 s. 153 ff. —W. Ste r n: Psychologie
der friihen Kindheit, Quelle & Meyer, Leipzig 1914 s. 52 ff.
o. 211 ff. J. Su 11 y: Untersuchungen iiber die Kindheit,
Wunderlich, Leipzig 1909 s. 29 ff. Th. Waitz: Allge-
meine Pädagogik, Vieweg & Sohn, Braunschweig 1898 (om-
tryck av första upplagan, som utkom 1852) innehåller ett för
sin tid utmärkt kapitel om leken. Det säges där bl.a.: »Durch
das Spiel wird das Kind gerade zur Aneignung der Fertigkei-
ten gefuhrt, deren es zunächst bedarf, wenn eine weitere gei-
stige Ausbildung möglich werden soll».

Jfr speciellt om härmning: Claparede: Anf. arbete
s. 192 ff. Y. Hirn: Konstens ursprung, Söderström &

Co, Helsingfors 1902 s. 76. H. Haffd i n g: Etik, Phi-
lipsen, Köpenhamn 1887 s. 207. Lay: anf. arbete s. 82 ff.

Mitchell: anf. arbete s. 269 ff. —Stern: anf. arbete
s. 48. E. T h o r n d i k e: Educational Psychology, Briefer
Course, Teachers College, NewYork s. 40 ff o. 60 ff.
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Jfr speciellt om instinkt: W. James:' Psychologie,
Quelle & Meyer, Leipzig 1909 s. 403 ff. U. J o s e f o v i ci:
Die psychische Vererbung, Engelmann, Leipzig 1912 s. 218 ff.

A. Lehmän n: Den individuelle sjselelige Udvikling,
Frimodt, Köpenhamn 1913 s. 66. H. Söderhjelm:
Instinkt och känsiä, dissertation, Helsingfors 1913.

Jfr om lekars konformitet hos olika folk
Y. Hirn: Barnlek, Söderström & Co 1916 s. 41f.

Jfr om människans långa utvecklingstid: Claparede:
anf. arbete s. 202 ff. E. B. Titch e n e r: Lehrbuch der
Psychologie, Barth, Leipzig 1910, förra delen s. 213 f. En-
ligt Mitchell: anf. arbete s. 46 ff äro de stora människo-
aporna fullvuxna vid B—l2 års ålder, elefanten vid 20—24 år,
noshörningen vid 7 —B år; enligt Hall (Adolescence, Apple-
ton, NewYork, del I s. 473) varar elefantens uppväxttid
30 år.

Tili s. 46. Enligt E. Thorndike (Educational Psycholo-
gy s. 107 ff) är det ett favoritpåstående hos ytliga psykolo-
ger och pedagoger, att instinkter överhuvud äro latenta tili
en början och sedän kunna växa ut tilifull styrka inom en myc-
ket kort tid. På ett visst åldersstadium vaknar någon viss
instinkt. Tre år är tiden för fruktan, sex för klättring, fem-
ton för kooperation, säger man. Detta är, anser Thorn-
dike, i de flesta fall missledande. Han anför undersöknin-
gar, vilka förete mycket långsamt och jämnt stigande ut-
vecklingskurvor och betonar, att bl. a. könsinstinkten, vil-
ken om någon borde exemplifiera instinkternas plötsliga upp-
vaknande och snabba växt, utvecklar sig småningom. Tili en
del kan Thorndike ha rätt. Det ges dock, som av det fötjande
framgår, utvecklingskurvor, vilka återge en stark böljegång i
vissa dispositioners utveckling. Tili en viss grad kan dessa
kurvors hackighet dock bero på bristfälliga undersökningsme-
toder, d. v. s. utvecklingen kan försiggå i jämnare tempo, än
kurvorna utvisa. Men och detta är en omstän-
dighet, som ofta förbises språng i utveck-
lingen kunna även döljasav en massun-
dersökning. Någon viss disposition kan jämförelsevis
hastigt utvecklas t. ex. vid tiden för könsmognaden. Men då
könsmognaden äger rum vid olika ålder hos olika personer,
händer det, att förhållandet i avsevärd mån utsuddas vid jäm-
förelse mellan olika årsgrupper. Könsmognadens inverkan
på instinkter av olika slag kan exakt utredas blott, om tiden för
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dess inträde konstaterats för varje särskild försöksperson.
Vad speciellt könsdriften vidkommer, är det min övertygelse,
att dess utvecklingskurva ingalunda är så iämn som Thorn-
dike viii göra gällande.
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FJÄRDE KAPITLET.

Allmänt ur känslans psykologi.

Jag har redan i det f öregående en och annan gång an-
vänt ordet kansia. Någon missuppiattning om dess be-
tydelse torde icke värit möjlig. Men då jag nu går att
skildra företeelser, vilka främst höra känslolivet tili,
kan en invikning på den allmänna känslopsykologins
område vara lämplig som förberedelse för den speciellt
ungdomspsykologiska utredningen.

I psykologin bör med kansia förstås blott den lust
eller olustbetoning, som ingår i de flesta eller såsom
jag i synnerhet på grundvalen av H. L ar s s on s fram-
ställning ville antaga ■— i alla medvetenhetstillstånd.
Det allmänna språkbruket använder ordet känsiä i en
mycket vidsträcktare bemärkelse. Vi tala om en känsiä
av köld, en känsiä av värme, en kansia av, att vi sagt
någonting, som vi icke bestämt kunna erinra oss. T. o. m.
i den psykologiska litteraturen förblandas känsiä såväl
med vissa slag av sinnesförnimmelser som med oklara
föreställningar.

Vi måste antaga, att kansionia i stort sett främja
livet, att således lustkänsla åtföljer psykiska och fy-
siska företeelser, som äro gagneliga för den naturenliga



utvecklingen, medan skadliga företeelser äro olustbeto-
nade. Lustbetonade smakförnimmelser ange, att ett
ämne ärhälsosamt, olustbetonade, att det är ohälsosamt.
Dock äro vi psykofysiskt icke så fullkomligt organise-
rade, att känslans värdering i varje fali vore tillförlit-
lig. Det finnes välsmakande gifter likaväl som hälso-
bringande ämnen med obehaglig smak.

Vara psykiska och fysiska anlag förbättras genom öv-
ning, genom en lagom grad av aktivitet. Vi kunna så-
ledes antaga, att en funktionsstegring skall framkalla
lust såvida icke de funktionerande organen överan-
strängas och att funktionshämning skall framkalla
olust. Detta antagande bekräftas såväl av laboratorie-
försök som av den introspektiva analysen. Det motsä-
ges endast skenbart av sådana fakta, som atttillstånd
av sorg och vrede, vilka i allmänhet gälla som olust-
betonade, kunna få så aktiva utbrott som gråt och ra-
seri. Härvid är aktiviteten att betrakta som en reak-
tion mot den förlamning, vilken är olustens fysiska mot-
svarighet; dess uppgift är att befria från olustens tryck.
Gråtskoven och raserianfallen bli lustbetonade i den
mån den inre förlamningen övervinnes. Förmågan att
hastigt besegra den olustbetonade hämningen och att
intensivt hänge sig åt utbrottens njutning kan ut-
vecklas tili virtuositet. Emellertid kan också vilan
vara en lust. Men vilans njutning har sannolikt tili
mycket väsentlig del sin orsak däri, att inre organ, vilka
under den föregående ansträngningen hämmats i sin
verksamhet, nu funktionera fritt. Dessutomfaller exem-
plet under kontrastens lag. En förnimnielse, som i re-
geln vållar olust, kan bli lustbetonad, om den föregås
av en ännu obehagligare förnimnielse. Ju plågsammare
den föregående ansträngningen värit, desto större möj-
lighet, att t. o. m. svaga eftersmärtor förnimmas som
lustorsaker.
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Intresse definieras i den psykologiska och peda-
gogiska litteraturen på många olika sätt och ordet an-
vändes i det allmänna språkbruket i skiftande betydel-
ser. Man torde dock kunna enas om, att intresse i psy-
kologisk-pedagogisk mening är en motsats mot likgil-
tighet. Intresse sammanhänger även med uppmärk-
samhetens inriktande på ett visst objekt. Man kan säga,
att man har intresse för sport, läsning, musik, men det
går icke att säga, att man är intresserad av att dåsa i
vårsolen eller av att låta tankarna irra utan mål. Det
finnes t. o. m. psykologer, vilka identifiera uppmärk-
samhet med intresse. Enligt min mening är det dock
i synnerhet ur pedagogisk synpunkt av stor betydelse att
göraskillnad mellan dessa begrepp. Vid ali diskussion i
denna fråga, som är mig bekant, har man förbisett
en omständighet, som synes mig vara avgörande.
Då man blir likgiltigare, blir man
icke alit mera intresserad. Men upp-
märksamheten kan växa, medan 1ik-
giltigheten växer. Vid långvarig övning att
bruka uppmärksamheten på vissa sätt eller inom vissa
områden stegras uppmärksamheten i flere riktningar,
men det kan därvid hända, att uppmärksammandet
sker med alit större likgiltighet. Såsom i kapitlet om
viljan närmare utlägges, har vanan en stor förmåga
att försvaga känslobetoningen. Även på grund av med-
födda anlag kan den likgiltigare t. ex. av tvenne iakt-
tagare ha den i flere avseenden starkare uppmärksam-
heten.

En svårare fråga är den, huruvida varje motsats mot
likgiltighet borde i psykologin betecknas som intresse.
Det allmänna språkbruketär äveni dettaavseende något
vacklande. Det f örefinnes dock hos detsamma en stark
tendens att företrädesvis förknippa intresse med den
motsats mot likgiltighet, som beror på förväntan om
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lust. En kvinna har obehag för råttor och kan icke låta
bli attspeja efter sådana, då hon går i sin källare. Hon
är således alit annat än likgiltig för råttor, men söker
hon uttrycka detta genom att säga, att hon är intresse-
rad för dem, så missförstår man henne och tror, att hon
väntar sig lust av deras åsyn. Analoga exempel tryta
icke. Synnerligen stark är de pedagogiska teoretikernas
benägenhet att betrakta intresse och lust som oupplös-
ligt sammanhängande f öreteelser. Såsom ovan nämnts
definiera även pedagogerna intresse på olika vis, men
huru definitionerna än utfalla, märker man åtminstone
i den pedagogiska litteratur som är mig bekant —, då
intressets utvecklande dryftas, att frågan städse gäller
väckande av lust. Med att intressera eleverna t. ex.
för ett visst ämne menas genomgående att hos dem för-
binda lustförväntan med uppmärksammandet av så-
dant, som hör tili ämnets svär.

Här ovan har intresse betecknats som förväntan
om lust. Det förtjänar uttryckligen framhållas, att in-
tresse kan föreligga, ehuru uppmärksamheten för ögon-
blicket icke är övervägande lustbetonad. En konstnärs
eller en vetenskapsmans kamp med ett svårt problem
kan vara hart när förtvivlad och likväl få gälla som
utslag av ett starkt intresse. Avgörande är blott, om
uppmärksamheten uppbäres av hoppet, att densamma
skall utmynna i ett tillstånd av lust.

Då lusten väntas som en direkt, så att säga immanent
följd av uppmärksamhetsprocessen, säges intresset vara
omedelbart. Medelbart kallas intresset, då
lusten hägrar utanför kraftspänningen och dess direkta
resultat, väre sig densamma väntas av friheten att
efter uppfyllt värv ägna sig åt någonting annat, av det
goda samvetets vittnesbörd eller av yttre belöningar.
Det medelbara intresset lämnas här å sido.

Det kan sägas, att en person hyser intresse, även utan
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att detta för ögonblicket gör sig gällande. Intressets
existens erkännes, blott detsamma under vissa omstän-
digheter manifesterar sig. M. a. o. intresset kan vara
en psykisk disposition. Intresset som disposition kan
även kallas potentiellt intresse. Det pote n tiellä
intresset för ett visst objekt kan de-
finieras som en disposition att av
objektets uppmärksammande förvän-
ta lus t.

En sadan disposition kan vara övergående eller djupt
och segt inrotad. Den kan i vartdera fallet vara mer
eller mindre laddad med potentiell energi. Den kan be-
roende på yttre inflytanden och inre bif aktorer vid olika
tillfalien aktualisera sig med olika grader av intensitet.

Intresset, försatt i verksamhet, viii jag kalla akti-
verat intresse. Samma f öreteelse, betraktad från
en annan sida, kan även benämnas intresserad uppmärk-
samhet.

I allmänhet f öreligger icke behov att använda de skil-
jande benämningarna potentiellt och aktiverat intresse.
Av sammanhanget plägar framgå, huruvida den ena
eller den andra eller vardera av intressets former åsyf-
tas. Distinktionen hör i alla f ali nied även tili en koit
beskrivning av intresset. Ovanstående intressedefinition
söker, såsom antytts, i väsentlig mån stöd i en intuitiv
uppfattning om ordets användning i den pedagogiska
litteraturen. I pedagogiken behöver mau oi'det intresse
framför alit i denna betydelse. En av pedagogikenssvå-
raste och viktigaste frågor är den, i vilken grad upplost-
ran i olika f ali bör utveckla och stödasig på dispositioner
att förvänta lust. Det är då för begreppsklarheten i
pedagogiken av en viss vikt, att den angivna innebör-
den av ordet står attläsa icke blott mellan raderna utan
även i uttryckliga definitioner. Och då begreppet in-
tresse har en ojämförligt vidsträcktare användning i
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pedagogiken än i psykologin, bör den senare rätta sig
efter den förras krav.

Intressena ha ofta sitt ursprung i medfödda disposi-
tioner. Aktiveringen av ensådan disposition äråtminstone
i regeln i och för sigförbunden medlust. De omständighe-
ter, under vilka aktiveringen sker, kurina naturligtvis
motverka lustbetoningen men även stegra densamma.
Anknytningen av lustbetonade minnen vid en verk-
samhet är ägnad att stärka dispositionen att av verk-
samhetens förnyande vänta sig lust. Närmare utredning
angående intressenas utvecklingsbetingelser skall givas
i samband med behandlingen av olika intressearter.

Noter.

Jfr F. Brentano: Von der Klassifikation der psy-
chischen Phänomene, Duncker & Humblot, Leipzig 1911 s.
30 f. (intresse och lust). G. Brandell: Skolbarns intressen,
Carlsson, Stockholm 1913 s. 11 ff. —E. Diir r: Die Lehre
von der Aufmerksamkeit, Quelle & Meyer, Leipzig 1914 s.
50 ff (intresset som disposition). Y. Hirn: Konstens ur-
sprung, Söderström & Co, Helsingfors 1902 s. 32 ff (funktions-
stegring och lust). —H. Larsson: Gränsen mellan sensa-
tion och emotion, Gleerup, Lund 1911. A. Lehmän n:
Grundzuge der Psychophysiologie, Reisland, Leipzig 1912 s.
318 f. H. Mai e r: Psychologie des emotionalen Denkens,
Mohr, Tiibingen 1908 s. 409. E. Meumann: Abriss der
experimentellen Pädagogik, Engelmann, Leipzig o. Berlin
1914 s. 211 f. —W. Miin c h: Unterricht und Interesse Z. f.
päd. Psychologie 1909 (elfte årgången) s. 31 ff. —W. S t er n:
Differentielle Psychologie, Leipzig 1911 s. 23 ff (om disposi-
tioner). —E. B. Titc h e n er: Lectures on the elementary
Psychology of Feeling and Attention, Macmillan, NewYork
1908 s. 294 (uppmärksamhet och intresse). E. L. T h o rn-
d i k e: The originalnature of man, Teachers College, Columbia
University, XewYork 1913 s. 297 ff (intresse och lust).
Th. Zieg 1 e r: Das Gefiihl, Leipzig 1912 s. 50 f (d:o).

Herbart och hans skola behandla intresset vidlyftigt
ur pedagogisk synpunkt. Herbart beskriver i sin »Allgemeine

61ALLMÄXT UR KÄXSLAXS PSYKOLOGI



Pädagogik» intresset som en psykisk företeelse, vilken över-
ensstämmer med begäret, viljan och smakomdömet däri, att
den utgör en motsats mot likgiltigheten, men skiljer sig från
dessa därigenom, »dass es nicht iiber seinen Gegenstand dispo-
niert, sondern am ihm hängt. Wir sind zwar innerlich activ
indem wir uns interessieren, aber äusserlich so lange miissig,
bis das Interesse in Begierde oder Wille übergeht. Dasselbe
steht in der Mitte zwischen dem blossen Zuschauen und dem
Zugreifen». (Pädagogische Schriften, utg. av O. Willmann,
Leipzig 1873—1875 del I s. 309).

Förutom tili Herbarts egna skrifter hänvisas tili W. R u in:
Karaktärsbildningens didaktiska hjälpmedel, dissertation, Hel-
singfors 1887. —D: e: Onnellisuus ja kasvatus, Otava, Hel-
singfors. M. Soininen: Allmän pedagogik, Edlund,
Helsingfors 1911 s. 73 ff. —T. Zi 11 er: Grundlegung zur
Lehre vom erziehenden Unterricht, Veit & C:o, Leipzig 1884
s. 316 ff. —A. W a 1 s e m an n: Das Interesse, Meyer, Berlin
1907. —O. Wi 11 man n: Didaktik als Bildungslehre, Braun-
schweig 1895 del II s. 25 ff.

Då herbartianerna säga, att undervisningens uppgift är att
utveckla mångsidigt intresse, åsyfta de närmast intresse i
potentiell form.
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FEMTE KAPITLET.

Kunskapsintresse.

Kunskapsintressetspirar uppur nyfikenhetsinstinkten,
riktar sig mot det nya, det okända. Konsekvensen borde
bli: ju nyare, dess intressantare. Det är dock otvivel-
aktigt, att det mycket obekanta åtminstone i många
f ali väcker mycket ringa intresse. Nybörjaren i matema-
tik intresserar sig föga för en trigonometrisk kalkyl, pe-
dagoger läsa säilän i sin tidning om trävarunoteringarna.
Fastmera tyckes vetgirigheten frodas på områden, som
redan äro tili stor del bekanta. Notiser om orter, där vi
länge vistats, om personer, med vilka vi länge umgåtts,
eller om vårt arbetsområde äro i regeln väl ägnade att
attrahera vår uppmärksamhet. Vi vilja höra nytt om
gammalt. Tili en viss grad gäller satsen, att ju större
förnyelse av vår gamla föreställningskrets vi vänta av
den nya insikten, med dess större intresse söka vi tili—-
ägna oss den. Det är främst för de vuxnas skull och där-
näst för barnens, som uttalandet måste göras med re-
servation. Det glada modet att gå tili storms mot sin
gamla föreställningsvärld finner man i synnerhet hos
ynglingen. Men därom senare.

För närvarande gäller det att söka de allmänna or-



sakerna tili, att nyfikenheten ofta nog icke ter sig pro-
portionell mot den väntade insiktens nyhetsgrad.
I några fall medverkar en instinkt att taga sig i akt för
det obekanta, varom utförligare skall talas i kapitlet
om fruktan. En annan orsak kan vara den, att det myc-
ket nya förefaller alltför svårt, d. v. s. att dess tiliäg-
nande icke synes stå i riktigt förhållande tili vår dispo-
nibla andligakraft. Vi emotse olustbetonad överansträng-
ning eller t. o. m. ett pinsamt misslyckande. Veta vi där-
emot, att det nya hör tili ett kunskapsområde, med
vilket vi redan äro förtrogna, kan dess erövrande under
en måttlig kraftspänning synas oss sannolikare. Ju
större vår andliga vigör för tillfället är, mot dess svå-
rare uppgifter riktar sig vårt intresse. I stunder av över-
flödande kraft äro vi därför i regeln mest benägna att
inlåta oss på en mycket ny uppgift.

Ovanstående förklaring räcker dock icke tili för alla
fall. Jag tror mig lika väl förstå en utläggning om A's
äventyr som om B's, men A är min vän och för B hyser
jag varken sympati eller antipati. Jag intresserar mig
avgjort mera för den förres öden. Mitt intresse är i
hög grad beroende av de känslor, som reproduceras
jämte den föreställningskrets, tili vilken en ökning vän-
tas. För intresset gynnsamma känslor äro knutna vid
föreställningarna t. ex. om en person, för vilken vi hysa
kärlek eller medlidande, eller för ett verksamhetsom-
råde, där vi tidigare arbetat under angenäm kraftspän-
ning eller njutit den logiska lusten av vunnen klarhet
och lusten av stärkt självförtroende. Men även olust-
känslor kunna främja intresset. I synnerhet är den lo-
giska olustens sporrande makt värd att beakta. En sa-
dan olust är förenad med frågor, vilka dykt upp i vårt
medvetande, men icke fått sin lösning. Upprepade få-
fänga försök att lösa problemet kunna mäktigt stegra
vårt intresse. Slutligen kan ju dock ur dem växa fram
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enförlamandemisströstan. Vid en ny föreställningskrets
är i regeln ett mindre mått av intressestegrande känsiä
f örbundet än vid en gammal. Men det kan naturligtvis
också hända, att föreställningen om ett relativt nytt
tankeområde för med sig en stark och gynnsam känsiä,
medan föreställningen om ett gammalt kan vara så gott
som utan känslobetoning eller förknippad med känslor
av övervägande ogynnsam art. Det är icke sällsynt,
att människor hellre tanka på ett liebhaberi från i går
än på ett arbetsområde, med vilket de sysslat sedän år
tillbaka.

Efter denna korta undersökning på ett område, som
icke hör blott ungdomspsykologin tili, men i synnerhet
där har stor betydelse, är jag redo att rikta uppmärk-
samheten på kunskapsintressets utveckling under barn-
doms- och ungdomstiden.

Jag tror mig böra gå tillbaka ända tili den tidigare
barndomen och ber att som introduktion få begagna
några rader ur Romain Roll an ds roman Jean
Christophc, märklig icke minst ur barn- och ungdomspsy-
kologisk synpunkt. »En solstråle smyger mellan gardi-
nerna. Gossen överskådar den välbekanta lilla värld,
som han ser varje morgon, då han vaknar; alit det han
börjar igenkänna och giva naran för att kunna behärska
det hans kungarike lyses upp. Här är matbordet,
här skåpet, där han på lek brukar gömma sig, det rutade
stengolvet, på vilket han kryper, och tapeterna, vilkas
underliga krumelurer berätta löjliga eller hemskasagor,
och väggklockan, som pladdrar haltande ord, vilka han
ensam förstår. Vilken mångfald av föremål i detta rum!
Han känner ej tili dem alla. Var dag beger han sig ut
på upptäcksfärd i detta universum, som är hans:
intet är likgiltigt. Alit har samma värde; alit lever lika
mycket: kätten, elden, bordet, dammkornen, som dansa
i solstrimman. Rummet är ett helt land. En dag är
5 Skolatderns sjätsttv.
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som ett helt liv. Hur skall man finna sig tillrätta i dessa
omätliga rymder?»

I denna Jean Christophes morgonstämning ingå
många med fin intuition givna drag, vilka kunde tjäna
som utgångspunkter för en barnpsykologisk betraktelse.
I detta ögonblick intresserar mig framför alit skildrin-
gen av barndomens vetgirighet. Också ett ungt djur är
nyfiket: en kyckling pickar på alla korn, en hundvalp
snusar på alit, som rör sig eller liknarmat. Nyfikenheten
är utan tvivel en instinkt, som börjar djupt nereidjur-
världen. Dess betydelse i kampen för tillvaron är allt-
för uppenbar för att behöva närmare utläggas. Den är
en drivande kraft också i det mänskliga själslivets ut-
veckling. Men medan den hos djuren tyckes taga sig ut-
tryck blott i f örbindelse med andra instinkter: närings-
instinkten, flyktinstinkten, kampinstinkten, har den
hos människan vunnit självständighet. Redan barnet

och kanske framför alit barnet och ynglingen —■ sö-
ker kunskap för kunskapens skull.

Denna barnets vetgirighet, dess lust att noga lära
kanna den värld, i vilken det lever, består vid sidan
av behovet att i fantasin skapa sig en bättre värld. »Det
är ett hedrande kännetecken för barndomen», sä-
ger Sully, »att den förmår förena fantasins livfullhet
och styrka med en fullkomligt allvarlig och nykter blick
på yttervärlden.» Än tränga de båda intressena vä-
xelvis varandra åt sidan, än vävas de in i varandra, öm-
sesidigt skänkande impulser. Likartat är väl den barns-
liga vetgirighetens förhållande tili behovet av handgrip-
lig produktion.

Det bör dock erkännas, att denna uppfattning om
kunskapsintressets ursprunglighet måhända icke skulle
lämnas oanfäktad av de radikalaste bland vara dagars
förkämpar för arbetspedagogiken. De se gärna i pro-
duktionsbehovet icke blott den i regeln bästa utan hart
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när den enda jordmån, ur vilken kunskapslängtan na-
turligen kan spira upp. De kunna t. o. m. finna stöd
i något enstaka yttrande hos den oförlikneligt store
barnkännare, vilken kan betraktas som arbetspedago-
gikens egentlige upphovsman, Friedrich Frö-
b el. Men å andra sidan framträder åter och åter i
Fröbels skrifter den uppfattningen, att behovet av »In-
nerlichmachung Äusserliches», behovet att själsligt till-
ägna sig den yttre världen, är hos barnet ungefär
lika starkt och ursprungligt som behovet av »Äusser-
lichmachung Innerliches», behovet att giva yttre form
ät inre upplevelser.

Det tyckes mig, att det ideliga frågande, som ut-
märker den tidigare barndomen, giver denna uppfatt-
ning det kraftigaste stöd. Barnfrågorna gå ju lös på
oändligt mycket både jordisktoch överjordiskt, som har
föga samband med behovet att producera, men desto
mera med behovet att veta och förstå. Vid c. två år
gälla frågorna i ali synnerhet tingens namn och utvisa
sålunda ett starkt empiriskt intresse. Men redan under
fyra, fem års åldern bryter ett ganska starkt spekulativt
intresse fram. De stora frågorna, de om födelsen, dö-
den, livet efter döden, aUtings upphov, vilja de små få
lösta, men också mera alldagliga spörsmål av teoretisk
artsysselsätta dem: var är solen om natten? har månen
ledsamt? varför blåser vinden? Åtminstone då de stora
icke kunna eller vilja ge svar, forska barnen självstän-
digt. »Var dag bege de sig på upptäcktsfärd i det uni-
versum, som är deras: intet är likgiltigt.» Sinä käraste
leksaker petä de sönder för att få veta, »hur det ser
ut inuti».

Barnets intresse är i hög grad riktat på frågan om
tingens uppkomst; hari kan spåras en inverkan
av dess håg att självt skapa. Men intresset för till-
blivelsens problem kan uppstå och vinna styrka även
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på andra vägar. Lövsprickningen om våren och höstens
förstasnö, överhuvud varjeöverraskande naturfenomen,
men allra mest barnets egen obegripliga existens måste
vara ägnade att väcka spörsmålen varifrån? och huru?

Det är anmärkningsvärt, att barnens frågor redan
tidigt vittna icke blott om empiriskt utan även om spe-
kulativt intresse. Varför är kanske fyra-, femåringens
vanligaste frågeord. Sully framhåller, att detta varför
mycket ofta är teleologiskt, är en fråga om ändamålet,
där den fullvuxna fattar det som en fråga om orsaken.
Varför blåser vinden? betyder i barnets mun: tili vad
nytta är det, att vinden blåser? Jag ville tillägga —• fullt
i samklang med Sullys allmänna uppfattning om barn-
domen att det kanske understundom betyder: i vil-
ken avsikt blåser vinden? Dessa förklaringar gå väl
ihop med sådana fakta, som att barnens naturuppfatt-
ning är antropocentrisk och att de gärna personifiera
naturföremål och naturkrafter, men stå i en viss, ehuru
kanske icke oupplöslig motsats tili undersökningar om
det progressiva och regressiva intressets utveckling, för
vilka senare skall redogöras.

Strömmen av frågor kan vara svår att hejda. Varjo
besked följes av ett nytt varför, tills även gränsenför
den vuxnas vetande är uppnådd. Det är åter Sully, som
framhållit, att det ges ett visst slags svar, som bättre
än de flesta ha utsikt att tillfredsställa. Varför är trot-
toaren jämn? Emedan alla trottoarer äro jämna. Var-
för studsar gummibollen? Emedan alla gummibollar
studsa. Barnet anser, liksom ofta vi vuxna, saken för-
klarad, om den inordnats under en allmän regel. Min
egen erfarenhet är den, att intet besked bringar en
fyra-, femåring så säkert tili oppositionslös tystnad, som
ett övertygat ma n bruk ar. Varför skall jag lägga
mig klockan 7? För att man brukar lägga små barn kloc-
kan 7. En regel, som de stora människorna enats
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om, äger stor makt att imponera. Huru som helst, ett
dunkelt behov att systematisera kunskapen förefin-
nes redan och därmed en gryende tendens att från kon-
kreta fakta övergå tili de abstrakta begreppens och
lagarnas värld. Men ännu måste känningen med den
åskådliga verkligheten vara mycket intim.

Kausalsammanhang, enlda och klara nog att av barn
förstås, prövas och nyttjas, förefinnas i större utsträck-
ning inom naturkunskapens råmärken än i det mänsk-
liga livets f örhållanden. Livet i och med naturen lockar
barnen genom sin friskhet och frihet och troligen även
med atavistiska instinkters makt. I påfallande hög grad
riktar sig också småbarnens kunskapsintresse mot natur-
föremål och naturföreteelser.

I fråga om de intresseriktningar, som utmärka den
tidigare skolåldern, fåvien viss vägledning
av undersökningar angående skolbarns sympatier och
antipatier för olika skolämnen. Dessa undersökningar
ha ägt rum i form av enqueter. Man har frågat eleverna,
vilket skolämne de tyckt mest och vilket de tyckt minst
om. Vid undersökningar i Finland och Sverge ha ele-
verna även fått motivera sinä tycken.

I sinä banbrytande »Vorlesungen» skänker Meu-
m a n n hithörande undersökningar en mycket knapp
och föga välvillig uppmärksamhet. I de få rader han
unnar dem heter det om de tyska undersökningarna bl.
a.: »Resultaten av dessa undersökningar äro delvis så
underliga, att jag förmodar, att eleverna ofta icke upp-
fattat frågeställningen riktigt. Med »omtyckthet»
kunde eleven förstå såväl, vad som är honom bekvämast,
vad som anstränger minst, som också vad som i högre
mening sakligt intresserar honom och synes honom vär-
defullt. Flertalet av eleverna tyckes hava fattat frågan
i den första betydelsen.» Andra auktoriteter, exem-
pelvis Stern och Munsterberg, tillskrivasamma
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forskningsresultat vida större värde än Meumann. »Över-
ensstämmelsen mellan omdömena är så stark», säger
Miinsterberg, »att här säkerligen föreligga allmänna psy-
kologiska och sociologiska betingelser.»

Meumann har utan tvivel rätt däri, att olika barn
bedöma ämnena ur olika synpunkter, att man således
icke utan vidare vet vad som ligger bakom barnens vota.
Genom att barnen få motivera dem, kan dock olägen-
heten härav i avsevärd mån upphävas. Det synes mig,
att det snarare är Meumann, som något missuppfattat
saken, då han anser resultaten väsentligen förvanskade
därav, att i en stor del omdömen tagits hänsyn tili, om
ett ämne känts ansträngande eller icke. Man kan vara
lugn för, att sunda barn icke tycka mest om ett ämne
därför, att undervisningen bedrives slappt och att föga
energi kräves av dem. Barnälskaju att nytt jasinäkr af-
ter, blott kraftspänningen står i harmoni med deras
naturliga böjelser och disponibla kraftförråd. Där denna
betingelse är för handen, är regeln den, att t. o. m. ett
betydande uppbåd av krafter icke förnimmes som an-
strängning. Resultaten av enqueterna äro icke mindre
beaktansvärda därför, att ämnenas lätthet och svårig-
het spela in.

En annan fråga är den, i vad mån barnen kunna
klargöra ens för sig själva, vilket ämne de tycka mest
om och vilket minst. Och en tredje: är det säkert, att
de rättframt vilja yppa sinä tycken?

Det är troligt, att vara sympatier eller antipatier för
sådana ting och företeelser, som mycket sysselsätta
oss, höra tili de psykiska fenomen, som av introspek-
tionen hos barn såväl som hos fullvuxna lättast
och säkrast fastställas. Frågan om skolämnenas rolig-
het eller tråkighet upptar otvivelaktigt en icke ringa del
av elevernas tankar och diskussioner.

Misstag äro ju i alla fall icke otänkbara. Den ena kan
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ha låtit påverka sig av ett meningsutbyte med en infly-
telserik kamrat, den andra av ett tillfälligt intryck,
en tillfällig ideassociation. Det är dock skäl att antaga,
att misstagen äro undantag, och att de i det närmaste
neutralisera varandra, om ett tillräckligt stort material
användes, och oin försöken anordnas så, att alla sido-
inflytanden så vitt möjligt elimineras. Härvid bör ett
flertal omständigheter beaktas. Om frågorna ställas
tili flera klasser i samma skola, bör besvarandet ske
samtidigt i dem alla, för att eleverna icke skola påverka
varandra. Det är lämpligt att ge eleverna tryckta för-
teckningar över ämnena. Annars kan det hända, att
mångasvar bli alldeles inkommensurabla. Några elever
göra skillnad t. ex. mellan välskrivning, rättskrivning
uppsatsskrivning, andra sammanföra dem under rubri-
ken skrivning. Det händer även, att elever icke komma
att nämna vissa ämnen, om förteckning ej finnes att
tillgå. I synnerhet får såväl goss- som flickslöjd färre
röster, om förteckningar saknas. Emellertid inverkar
ämnenas ordningsfölj d i förteckningarnai någonmånpå
barnens vota; de ämnen, som äro upptagna i början av
förteckningen tilldraga sig i allmänhet mera uppmärk-
samhet än de, som finnas angivna i slutet. Det är där-
för fördelaktigt att använda två olika slag av förteck-
ningar, det ena upptagande ämnena i alfabetisk, det
andra i omvänt alfabetisk ordning. Varannan elev får
en förteckning av det ena, varannan en av det andra
slaget. I slutresultatet neutralisera de båda slagen av
förteckningar varandra nastan fullständigt. För ele-
vernas uppriktighet utgör åter svarens anonymitet en
viss borgen. Med hänsyn tili övriga försiktighetsmått
hänvisas tili speciallitteraturen.

Naturligtvis utövar lärarens individuella förmåga
att göra de olika ämnena intressanta en betydande in-
verkan på elevernas sympatier för dem. Denna faktor
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kan dock elimineras genom att materialet tages från ett
stort antal klasser. Men icke enshärigenomfrigöras re-
sultaten från inverkan av läroplanernas och metoder-
nas art. Ett ämne kan i och för sig vara mera ägnat
än ett annat attväcka elevernas intresse, men kan blott i
mindre grad göra sin attraktionskraft gällande, emedan
det på orten, i landet eller i alla länder ännu undervisas
enligt en relativt oändamålsenlig pian och metod. Om
man har fasta hållpunkter i barnpsykologin bör man så-
ledes kunna med ledning av ifrågavarande undersöknin-
gar påvisa, vilka ämnen, som i jämförelsevis ringa grad
utveckla sin inneboende kraft att väcka intresse, med
andra ord, inom vilka ämnen jämförelsevis stor möjlig-
het föreligger att genom reform av metoder och kurser
stegra intresset. Det kan sålunda förefallasom om dessa
undersökningar hade större pedagogiskt än psykologiskt
värde. Måhända är det så. Dock tror jag, att man i
vissa fall även kan gå den motsatta vägen, d. v. s.
att med kännedom om skolans undervisningssätt ur
elevernas vota draga slutsatser om deras psykiska lägg-
ning.

Diagrammet på följande sida är uppgjort på grund
av en enquete, som anställts vid folkskolor i Helsing-
fors, Vasa och Åbo.

Förkortningarna betyda: sl- slöjd, hi- historia, ha-
handarbete för flickor (i tabellen över gossarnas vota
gosslöjd), rä- räkning, gy- gymnastik, ge- geografi,
na- naturkunskap, re- religion, te- teckning, äm- äm-
neskrivning, in- innanläsning, rätt- rättskrivning, vä-
välskrivning, gm- geometri, gr- grammatik, så- sång.

Den streckade kurvan anger positiva, den prickade
negativa röstprocent, med andra ord procenttalen av de
barn, som uppgivit de olika ämnena som mest resp.
minst omtyckta. Den sammanhängande linjen anger
procentdifferenser, d. v. s. skillnaderna mellan de posi-
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tiva och de negativa röstprocenten. De ämnen, som
enligt denna linjef alla under nollstrecket, havafåttflere
negativa röster än positiva och omvänt. Men man bör
akta sig för att uppfatta detta streck som en absolut
gräns mellan omtyckta och icke omtyckta ämnen. Det
kan hända, att även de ämnen, som höjt sig över det-
samma, av det stora flertalet elever omfattas med anti-
pati. Och även motsatsen kan äga rum. Procentdiffe-
renslinjerna göra anspråk endast på att approximativt
riktigt angiva ämnenas relativa omtyckthet inom veder-
börande elevkrets. Deras största förtjänst är, att de
möjliggöra mycket åskådliga jämförelser mellan opi-
nionerna inom olika grupper av elever.

Tabellerna sid. 74 åskådliggöra resultat från Göte-
borg och Norrköping (G. Bra n d e 11), Helsingfors,
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Gossar.

■åc-M aägu m<wm ti emin jiMmamat 4a
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Vasa och Åbo (A. Lili u s) samt från lantfolkskolor
i Finland (R. Malmberg). Linjerna ange procent-
differenser.

Att kurvorna uttrycka ringa grad av sympati för
grammatik och geometri, står i full samklang med den
hävdvunna uppfattningen, att abstraktioner föga till-
tala den ifrågavarande åldern. Trots sin något abstrakta
karaktär hör emellertid räkningen tili de jämförelsevis
omtyckta ämnena. Det är otvivelaktigt den intellek-
tuella kraftövningen, som här framför alit skänker lust.
Det är kanske lättare i räkningen än i något annat ämne
att varsamt, men oavbrutet stegra uppgifternas svå-
righetsgrad, så att en hög kraftspänning och stark för-
nimmelse av den andliga förmågans tillväxt ständigt
hållas vid lTiakt. Även nyttighetssynpunkter spelaifråga
om räkningen en viss roll. I alla fali kan egentligt kun-
skapsintresse icke betraktas som omtyckthetens huvud-
orsak. Räkneresultaten såsom sådana angå barnen föga

åtminstone om exemplen valjas såsom hittills van-
ligen skett. Måhända beror, såsom R. Malmberg för-
modar, religionens placering bland de indifferenta och
sångens bland de minsta omtyckta ämnena tili en del på
en viss ebb i känslolivet under den tidigare skolåldern.

De ämnen, vilka vid en jämförelse av kurvorna i
nyssnämnda tabeller framstå som de mest omtyckta
äro slöjd, manlig såväl som kvinnlig, samt historia, båda
av väsentligen annan art än geometri och gramnvatik,
men även sinsemellan långtifrån ensartade.

Orsakerna tili slöjdens omtyckhet äro helt säkert av
många slag. En mycket viktig omständighet är, att ele-
verna ha jämförelsevis stora sammanhängande upp-
gifter attlösa, med andra ord, att de arbeta jämförelse-
vis självständigt; de tvingas icke varje ögonblick att ge
akt på lärarens frågor och anvisningar. Lika mycket
betyder kanske slöjdens egenskap av fysiskt ämne, av

75KUNSKAPSINTRESSE



ett ämne, som tillstädjer bruk av kroppens lemmar.
Här har skolans första bud: sitt stilla! ingen giltighet,
här råder ingen rivalitet med naturens enträgna maning:
rör på er!

Bland de mest omtyckta ämnena är det endast histo-
rien, som representerar de egentliga kunskapsfacken.
Men icke ens i detta fali torde omtycktheten väsentligen
betingas av åtrå efter insikt. Ett dominerande behov
av historisk spekulation tillhör en mognare ålder. Icke
heller är det troligt, att avlägsna historiska fakta mera
egga barnens empiriska intresse än t. ex. närliggande
biologiska. Vida sannolikare är, att barnens tycke för
historien är av övervägande estetisk art, att det fram-
för alit beror på längtan att levä med i de historiska
äventyren. Barnen njuta historien ungefär som de ujuta
en spännande saga, varvid dock tron, attsaganärsann,
betydligt höjer effekten.

Det vore dock oberättigat att antaga, att barnens
kunskapsintresse h. o. h. ligger nere under den ifråga-
varande åldern. Skolan ger ännu så litet rum åt både
den motoriska driften och fantasin, att de ämnen, som i
dessa avseenden tillmötesgå barnen, genom sin undan-
tagsställning tillvinna sig sympatier. Det ämne, hos
vilket man kunde vänta sig den största förmågan att
attrahera barnens kunskapsintresse, naturvetenskapen,
tyckes i allmänhet icke ha kunnat gå detta intresse rakt
tili fnöte, utan på något vis siktat på sidan därom. De
moderna reformsträvandena hava, låt oss hoppas det,
betingelser att föra ämnet in på riktig stråt, men de ha
ännu blott i ringa mån lyckats förverkliga sinä syften.

Om ock vara kurvor icke utan pedagogiska kommen-
tarier kunna brukas som psykologiskt beyisniaterial,
giva de dock med ganska stor sannolikhet vid handen,
för det första, att kunskapsintresset under dentidigare
skolåldern i ringa grad är inriktat mot abstrakt ve-
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tande, och för det andra, att även hungern efter konkret
kunskap har mäktiga konkurrenter i de motoriska drif-
terna, i den intellektuella kraftövningen samt i fantasi-
verksamheten.

Det är troligt, men har mig veterligen icke tidigare
av andra framhållits, att kunskapsintresset ungefär
vid gränsen mellan den tidigare och den senare barn-
domen gör en vändning i riktning från spekulation och
motempiri. Sju-, åttaåringarnafråga åter mindre varför?,
mera vad? och huru? Åtminstone te r sig intresset
för de stora problemen svagare än förut. Detta beror
kanske på, att dessa frågor redan fått en lösning, som
en tid framåt synes tillfredsställande. Även skolunder-
visningen medverkar kanske i någon mån.

Att döma av de ifrågavarande enqueterna tycka
gossarna mera än flickorna om geometri, gymnastik,
teckning och naturkunskap, flickorna mera än gossarna
om religion och sång. Av de båda naturhistoriska fac-
ken föredrar flertalet flickor botaniken, gossarna med
ännu större röstövervikt zoologin. Gossarna avsky ab-
straktioner mindre än flickorna (geometri). Gossarnas
intresse är mera dynamiskt än flickornas, d. v. s. de
tycka mera om att själva röra sig (gymnastik) och syssla
hellre med de rörliga djuren än de passiva växterna.
Flickornas intresse vittnar om starkare behov av rikt
känsloliv (religion och sång) samt om vaknad vård-
instinkt (botaniken; eleverna hade i skolan vida mera
tillfälle att vårda växter än djur).

I fråga om intressets förändring med tilltagande ålder
har Meumann i tvennetyskaenqueter ansettsigfinna
en bekräftelse på antagandet, att sympatierna för de
»fysiska»ämnena avtager, medansympatierna för de»psy-
kiska» äro i tillväxt. Men för det första har han missupp-
fattat i ali synnerhet den ena enquetens resultat och för
detandraäro de ifrågavarande undersökningarnai detta

77KUNSKAPS INTRESSE



avseende icke att bygga på, emedan valet på olika sta-
dier delvis stått mellan olika ämnen. En enquete, som
genomgående tillstädjer vai blott mellan samma äm-
nen, kan härvidlag ge en betydligt tillförlitligare väg-
ledning. En undersökning av denna art, anställd av
mig vid Helsingfors svenska folkskolor, tyder i sin
mån på, att intressetförfysiska ämnen (slöjd, gymnastik,
teckning) under åldern 9—13 år icke avtager. Det är
framtida undersökningar förbehållet att slutligt avgöra
frågan.

Med hänsyn tili elevernas motiveringar av sinä vota
synas mig ett par omständigheter i detta sammanhang
vara av intresse. De undersökningar, vid vilka motive-
ringar förekommit, bestyrka, att såväl gossar som flic-
kor år efter år fästa mera avseende vid ämnenas prak-
tiska nytta. Hos gossarna gör sig utilitetssynpunkter
mera gällande än hos flickorna. Lätthet uppgives gan-
ska säilän som motiv för omtyckthet, däremot framhål-
ler betydligt mera än hälften av barnen svårighet och
bristande f örmåga som orsak tili antipati mot ett ämne.
Jag finner hari ett stöd för antagandet, att sympatierna
i ganska ringa grad bestämmas av bekvämlighetssyn-
punkter, blott svårigeheterna utan överansträngning
kunna besegras. Men där dessa gå över förmågan, för-
nimmas de som källor tili dominerande olust.

I fråga om den senare skolålderns intresse för olika
ämnen föreligga jämförelsevis obetydliga hållpunkter.
I denlärdaskolanochävenifolkskolornas fortsättnings-
klasser förekommer facklärar- i stället för klasslärarsy-
stem. För att under sådana förhållanden neutralisera
lärarnes inverkan erfordras ett så kolossalt material,
att iugen mig veterligen inlåtit sig på mera än ansatser
tili experimentell undersökning.

Ehuni de resultat, som vid hithörande undersöknin-
gar vunnits, icke i och för sig äga synnerlig beviskraft,

78 KUNSKAPS INTRESSE



raå dock nämnas, att S te r n vid en enquete f ann, att
flickornas intresse för undervisningen i modersmålet
med ett språng steg i höjden vid fjorton, femton års
åldern. Detta Sterns rön står i samklang med den om-
gestaltning och fördjupning av känslolivet, som vid
denna tid pubertetstiden äger rum, och
som icke kan undgå att påverka kunskapsintresset.
Det står i ungflicksåren en helt annan strålglans än förr
kring poesi och poeter —• och kring litteraturläraren,
framhåller Stern. För gossarna äga ju motsvarande fy-
siska förändringar rum ett par år senare och de psy-
kiska sannolikt ävenså.

En intressant belysning vinner problemet om den
senare skolålderns kunskapsintresse genom amerika-
nen E. D. Starbucks undersökningar över det
religiösa tvivlet. Nedanstående tabell utvisar i procent
frekvensen av krisartat tvivel under olika levnadsår.

Ålder: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kvinnor: 12 6 12 14 16 16 10 10 2 4 0 0 0 0 0 0
Män: 0 2 2 12 tO 7 7 17 10 10 2 5 7 2 2 5

Kurvorna tyda på, att kunskapsintresset under
ynglinga- och ungflicksåldern har en starkt spekulativ
prägel och riktar sig mot de stora livsproblemen.
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Pedagogerna veta för övrigt mer än väl, att där lär-
domsskolornas konvent ha diskussionsfrihet, dryfta ele-
verna med förkärlek de mest djupgående livsfrågorna.
Den intellektuella förmågan växer raskt, när puberteten
är överstånden. Detligger naturligtvis en tjusning i att
kunna handskas med och tro sig lösa problem, vilka
nyss tedde sig oöverskådliga, oangripbara. Men här
äro även andra krafter i rörelse. Den tid närmar sig, då
de unga skola träda ut ur den stödande och värnande
familjekretsen för att ilivet tagasin egen position. Yng-
lingaålderns spekulationer äro halvt instinktiva föröv-
ningar, äro lek, om man så viii. Men den moderna
ungdomspsykologin lär oss att i lektendenserna ana
en djupt allvarlig innebörd. Det är därför ingen skarp
dissonans mellan ungdomspsykologens syn på de högt-
flygande konventsdiskussionerna och ungdomens egen,
även om han ler ett stillalöje åt den ungdomligasjälv-
säkerheten.

Man torde sålunda hos de växande kumia iakttaga
tvenne perioder, då det spekulativa intresset jämförel-
sevis starkt gör sig gällande: den senare delen av små-
barnstiden samt ynglinga- och ungflicksåldern, ävensom
tvenne, då detempiriskaharrelativt stor översikt, näm-
ligen de tre, fyraförstalevnadsårenoch den tidigareskol-
åldern. Otvivelaktigt ärdet spekulativa intresset under
ynglingaåldern betydligt starkare än vid sin första kul-
mination.

För utredning bl. a. av frågan, i vad mån de ungas
spekulation intresserar sig för utredning av orsaken och
i vad mån för verkan, har Gro o s anställt beaktans-
värda experiment. Försökspersonernafingo del av korta
påståenden t. ex. av följande innehåll: Man har beräk-
nat, attsolen varje år avtager i storlek. Under desenaste
åren har invånarantalet i Charlottenburg starkt till-
vuxit. I juvelerarens skådefönster befinner sig en sten
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av utmärkt skönhet. Uppgiften var att skriftligt
fråga, vad man med anledning av varje notis helst ville
ha upplysning om. En stor del av frågorna gällde
orsaken, en betydligt mindre del verkan, d. v. s. av 108
kausalfrågor voro 758 av tillbakablickande, regressiv
art och 150 av framåtblickande, progressiv. Nedanstå-
ende tabell upplyser oss om, huru de regressiv aoch pro-
gressiva frågorna fördelade sig på olika åldersgrupper:

Ålder Regress Progress Kvot
12—13 108 11 9.8
14—15 365 49 7.4
15—16 165 35 4.7
16—17 74 19 3.9
Studenter 46 36 1.3

Med tilltagande ålder blir således de regressiva frågor-
nas övervikt alit mindre. Detta harmonierar icke fullt
med Sullys hypotes, att den tidigare barndomens spe-
kulation präglas av ett icke ringa progressivt intresse.
Groos själv framhåller, att den nutida skolundervisnin-
gen mera riktar uppmärksamheten på regressen, leken
däremot på progressen. Det synes därför icke orimligt
att antaga, att vid övergången från den tidigare barn-
domens skaparfrihet tili skolarbetet det progressiva in-
tresset i någon mån träder tillbaka för det regressiva.
Men i så fall skulle det progressiva intressets tillväxt
under den senare skolåldern kanske icke varai den mån,
som Groos förmodar, ett utslag av den ökade intellek-
tuella mognaden, utan tili mycket stor del utgöra en
på psykisk elasticitet beroende, långsam återgång tili
ett ursprungligt förhållande. Man skulle sålunda i fråga
om det progressiva och regressiva intresset ha attiakt-
taga en ungefär likadan böljegång, som i fråga om det
empiriska och spekulativa. För övrigt är det troligt,
6 Skolålderns själstiv.
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att övervägande regressivt eller progressivt intresse är
ettsymptom av djupgående psykologisk olikhet. Denna
olikhet sammanhänger antagligen med de psykiska dis-
positioner, som populärt, men ganska tydligt beteck-
nas som inåtvändhet och utåtvändhet.

En märklig olikhet mellan ynglingars och ungflic-
kors kunskapsintressen har framhållits av J. Diic k.
Vid en enquete, som gällde det intressantaste partiet i
historiekursen, visade det sig, att ynglingarnas intresse
mera var inriktat på fredlig kulturhistoria, ungflickor-
nas på krigshistoria. Enqueten gav emellertid själv gå-
tans nyckel. Flickornas krigshistoriska intresse koncen-
trerade sigkring Napoleons gestalt. I aflmänhet är krigs-
historien i skolböckerna mera än kulturhistorien en
skildring av dåd och personligheter. Diicks enquete
tyckes således peka på ett större personintresse hos
ungflickorna, ett mera abstrakt, allmänt socialt intresse
hos ynglingarna.

Jag har härmed, liksom ett par gånger tidigare be-
rört frågor, vilka gå in på de etiska intressenas område.
Det skall åter vid tai om dessa intressen liksom i fråga
om.det estetiska och det religiösa intresset icke kunna
undvikas, att kunskapsintresset tangeras. De intres-
sen, vilka frair.stå såsom huvudsakligen estetiskt, etiskt
eller religiöst färgade, äro ju mången gång starkt upp-
blandade med kunskapssträvan. Speciell uppmärksam-
het förtjänar i detta sammanhang den senare skolål-
derns förhållande tili konsten. Behovet att vinna en
egen livsåskådning är vaket, men vägen därtill via ve-
tenskapliga utredningar ter sig ännu något för abstrakt
och känslotom och går liksom också den egna livser-
farenhetens väg i alltför många bukter mot målet,
för attfullt kunna uthärdakonkurrensen medkonsten ■—i synnerhet skönlitteraturen som främst viii verka
på känslan och kan vara på samma gång merakonkret
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och djärvare himlastormande än vetenskapen; den
öppnar genvägar, som tilltala den ungdomliga otålig-
heten.

Noter.

Jfr G. Brandell: Skolbarns intressen, Carlsson, Stock-
holm 1913, speciellt s, 96 (kurvorna i tabellerna sid. 66 äro
uträknade av undertecknad). J. Diic k: Das geschicht-
liche Interesse der Schiller, Zeitschrift fiir päd. Psych. K.
Gro o s: Das Seelenleben des Kindes, Reuter & Richard, Ber-
lin 1913 s. 242 ff. M. Johnsson (Soininen) Opetusoppi
del 11, Otava, Helsingfors 1906 s. 18 ff (om intresse för gammalt
och nytt). —A. Lehmän n: Hovedlovene for det menneske-
lige Folelseliv, Frimodt, Köpenhamn 1892 s. 170 (olusten som
forskningsorsak). D:o: Den individuelle sjselelige Udvikling,
Frimodt, Köpenhamn 1913 s. 142 f. —E. Lehm a n n: Bryt-
ningstiden, Bonnier, Stockholm 1914. —A. Lilius: Utveck-
lingsläran i skolorna. Tidskrift utg. av Ped. Föreningen, Hel-
singfors 1906 (om ynglingaålderns kunskapsintresse). D:o:
Zillers formalstadier och den moderna oppositionen, nämnda
tidskrift 1907 (intresse för gammalt och nytt). D:e: Om
folkskolbarns intresse för olika skolämnen, nämnda tidskrift
1911 och 1912 (1912 s. 94 ingår en utförligare förteckning
över litteratur ang. skolämnenas omtyckthet. I samma upp-
sats ingå diagram, åskådliggörande tyska resultat i jämförelse
med författarens). D:e: Annu något om folkskolbarns in-
tresse för olika skolämnen, nämnda tidskrift 1914. M. L o b-
sie n: Kinderideale, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1903.

D:e: Beliebtheit und Unbeliebtheit der Unterrichtsfächer,
Beyer & Söhne, Langensalza 1909. R. Malmberg:
Barnens intresse för skolämnena. Tidskrift för folkskolan,
Helsingfors 1913 s. 179 ff. D:e: Ungdomspsykologi, Finsk
Tidskrift 1917, häft. I. E. M e u m an n: Vorlesungen zur
Einf. in die exp. Pädagogik del I, Engelmann, Leipzig 1911
s. 661 f. H. Miinsterberg: Grundziige der Psycho-
technik, Lepzig 1914 s. 599. J. O. Nordl u n d: Om in-
tresset för skolämnena hos gymnasister, Svenskt arkiv för pe-
dagogik 1913 s. 141 ff. R. Ro 11 an d: Jean Christophe
del I, Bonnier, Stockholm 1914 s. 27. E.Starbuck:
Religionspsychologie, Klinkhardt, Leipzig 1909 del II s. 251
ff. —W. Stern: Beliebtheit und Unbeliebtheit der Schul-
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fächer, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1903 s. 4 ff. D:e:
Zur vergleichenden Jugendkunde der Geschlechter, Deutscher
Kongress fiir Jugendkunde, Teubner, Leipzig 1914 s. 17 ff.
J. Su 11 y: Untersuchungen iiber die Kindheit, Wunderlich,
Leipzig 1909s. 55 o. 65. —E. Westermarck: Entstehung
der Moralbegriffe, Klinkhardt, Leipzig, del II s. 136 och del
II s. 92, 194 och 463. (Respekt för det hävdvunna, fruktan

för det nya). Th. Ziegler: Das Gefuhl, Göschen, Leip-
zig 1912 s. 170.
'.%i Tili sid. 68. Om receptivet och produktivet ur pedagogisk
synpunkt har bl. a. F r. W. Foerster skrivit några mycket
beaktansvärda sidor. Jfr. Erziehung und Selbsterziehung,
Schulthess & Co, Zurich 1917 s. 77 ff.

Tili sid. 72. Vid undertecknads enquete i Helsingfors, Vasa
och Åbo föredrogo 58 °/0 av flickorna botaniken, 38 °/o zoolo-
gien, 74 °/ 0 av gossarna zoologien och 22 °/ 0 botaniken. Bland
såväl gossarna som flickorna kunde 4 °/0 icke gifva företräde
åt någotdera ämnet. I samklasserna var skillnaden mellan
gossar och flickor, märkligt nog, större än i separatklasserna.

På initiativ av Bampsykologiska föreningen i Tammerfors
anställdes 1913, 1914, 1916 och 1917 enqueter ang. skoläm-
nenas omtyckthet i de högsta klasserna vid stadens folkskolor.
Vid dessa enquete användes nastan fullkomligt samma förfa-
ringssätt, som vid minä ovannämnda undersökningar i Hel-
singfors, Vasa och Åbo. Enligt en av folkskolläraren L. Lo u-
ko 1 a detta år utförd, ännu opublicerad framställning av
resultaten överensstämma dessa år efter år synnerligen väl
med de av mig vunna. Även i Tammerfors tycka gossarna mest
om handarbete, historia, gymnastik, räkning och minst om
sång, medan flickorna tycka mest om historia, handarbete,
räkning, geografi och minst om geometri. Även där tycka gos-
sarna mera än flickorna om geometri, grammatik, gymnastik
och naturkunskap, flickorna mera än gossarna om religion
och sång. Däremot tycka flickorna i Tammerfors mera om
teckning.
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SJÄTTE KAPITLET.

Estetiskt intresse.

Mellan barnets lek och den konstnärliga verksam-
heten råder en erkänd frändskap. Vardera har ett mål
utanför sig själv: leken är en väsentlig faktor i barnets
utveckling, konsten i mänsklighetens, men båda te sig
i utövningens ögonblick som självändamål. I båda åter-
finnes en strävan att utvidga livets gränser, att under
fantasins ledning skapa åtminstone brottstycken av en
ny värld, att vinna lusten av en kraftutövning, som be-
ror främst av de egna impulserna. Med andra ord,
tendenser av starkt estetiskt tycke aro för barndomen
karakteristiska. En annan fråga är naturligtvis den,
i vad mån barnets estetiska intressen och omdömen
skilja sig från de vuxnas.

På grund av kulturstadieteorin kunde man vänta
sig, att mycket i barnets lek, t. ex. fabulerandet, teck-
nandet, formandet, i sin uppkomst och utveckling skall
befinnas likartat med konstens förstaframträdande hos
primitivafolk. Likaså är det antagligt, attbarn och pri-
mitiva i många avseenden analogt uppskatta konstens
och naturens skönhet. Den moderna iorskningen har i
många avseenden bekräftat dessa antaganden. Nyligen



har Malte Jacobsson gjort intressanta jäm-
förelser mellan vildars och barns produktion på de bil-
dande konsternas område. Det ligger dock i sakens
natur, att barndomens lekar aro betydligt friare från
främmande strävanden än de primitivas konst, som
i mycket hög grad är förbunden med praktiska syften:
ekonomiska, erotiska, krigiska, magiska. Och barnens
konst- och naturuppfattning är naturligtvis påverkad
av den konstnärligt mer eller mindre kultiverademiljö,
i vilken de växa upp.

Barnets njutning av synintryck spirar fram ur rent
fysiologisk grund. Lampan, månen och stjärnorna, sol-
strålarnas lek på väggen, alit klart ljus, som försätter
näthinnan i funktion och icke är för starkt, väcker ögats
första fröjder, och förblir genom alla åldrar en av livs-
glädjens huvudkällor. Efterhand utvecklar sig för-
mågan att glädjas över färger och färgspel. Men länge
utgör färgernas glans och lyskraft hos barn som hos
äldre en mäktig attraktionskraft.

Den allmänna uppfattningen är, att barn älska rött
mer än andra färger. Omfattande experiment, vilka
anställts i olika länder bl. a. av Engelsperger
och Zieg 1er i Tyskland, Winch i England,
Schuyten i Belgien, Aa r s i Norge bekräfta
i huvudsak detta antagande i fråga om de första'skol-
åren. Enligt Engelsperger och Ziegler vore dock icke
den rent röda färgen utan lila-purpur mest omtyckt.
Det är dock icke uteslutet, att lilapurpurns sällsynthet
kan hava spelat in i avsevärd mån. Under skoltidens
lopp äger en förskjutning av smaken rum. Flertalet
äldreskolbarn tycka mest om mörkblått. Ocksåi folkens
utveckling torde en liknande förskjutning kunna spåras.
Homeros sjunger om det vinröda havet, men aldrig om
det blå. Den blåa färgen torde ytterst säilän före-
komma i de primitivas bilder. Orsaken tili lägre kultur-
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stadiers ringa uppskattning av den blå färgen är icke,
såsom man tidigare med Gladstone antagit, en
ringa förmåga att urskilja nyanser i den blå-violetta
delen av spektrum. De primitiva folken urskilja ganska
välblå och violetta skiftningar. W. Jones har ådaga-
lagt, att detta gäller även om barn; enligt hans under-
sökningar är förmågan att urskilja färgvalörer hos 4—7
åringar finast utvecklad i fråga om blått.

Star den alit högre uppskattningen av den blå fär-
gen himlens, havets och de fjärrän höjdernas färg
—■ i samband med utvecklingen av sinnet för det im-
materiella och sublima? Det synes mig ej otänkbart,
att så förhåller sig. Den lust eller olust en färg väcker,
beror icke blott på fysiologiska faktorer, utan även på
de mer och mindre medvetna associationer den fram-
kallar.

Vid färgsammanställningar väljä barnen med för-
kärlek kontrastfärger, med andra ord färger, som star-
kast öka varandras lyskraft.

Sinnet för skönhet i linjer och proportioner fram-
växer icke lika omedelbart ur enkla fysiologiska feno-
men som smaken för färger. Det är sannolikt tili mycket
väsentlig del genom åsyn och yttre eller inre efterhärm-
ning av behagfulla rörelser som uppskattning av linje-
och proportionsskönhet förvärvas. Rörelsernas grace
sammanhänger åter med den lätthet och säkerhet, var-
med de utföras. Det torde således fordras en ganska
grundlig.erfarenhet av rörelsers ändamålsenlighet för
att ens anblicken av rörelserna själva skall väcka este-
tisklust. Härifrånär ännu ett steg tili estetisk värdering
av kroppskonturer, vilka tyckas gynnsamma för rörel-
sernas behag, och yttermera ett tili uppskattning av
linjeskönheten hos döda ting. Glädjen över vackra linjer
är i stort sett av mera härledd, mera abstraktkaraktär
än färgglädjen. Tili estetisk värdering av symmetri
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torde barnet dock kunna komma även på en annan,
genare väg, nämligen genom vanan vid attfinnasym-
metri i människornas, djurens och blommornas bygg-
nad, i människornas klädsel och i anordningaribonings-
rummen.

Det är dock icke att förundra sig över, att vid expe-
riment angående skolbarns uppfattning av linjer och
proportioner i synnerhet de yngsta försökspersonerna
visat en betydligt större likgiltighet, än då fråga värit
o m färger.

Medan flickorna reagera starkare än gossarna inför
färgintryck, visa dessa tidigare ett visst intresse för este-
tisk värdering av linjer. Det är svårt att avgöra, huru-
vida det sistnämnda förhållandet närmast sammanhän-
ger med gossarnas starkare dynamiska intresse, deras
svagare avsky för det abstrakta eller deras klenare
färgsinne.

H of f ding har sagt, att barn och vildar i regeln
icke hava något sinne för naturskönhet. Hoffding
tänker härvid troligen på skönheten av vida vyer och
med hänsyn tili dem har han väl i huvudsak rätt. Det
är en vanlig erfarenhet, att små barn, som förts tili en
utsiktspunkt, hellre plocka blommorochbrokigastenar,
än de se på panoramat. Men just sådana små natur-
ioremål, som stenar och blommor, väcka redan tidigt
hos barn ett intresse, som visserligen icke är oblandat
estetiskt • lusten att plocka, äga och använda spelar
utan tvivel en betydande roll men där förekomsten
av en estetisk faktor icke torde betvivlas. Och även
skönheten av ett landskap ■— t. o. m. av en vid vy
kan redan på fyraåringar under vissa viflkor göra ett
starkt intryck. Henrik L. såg vid nyss fyllda fyra år
över den månbelysta Saale dalen vid Jena, där ett
avlägsetband av lyktor speglade sig i floden. Den djupa
betagenheten i hans: »det är så vackert»ochihansstiHa
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beskådande kunde icke missförstås. Mitt eget tidi-
gaste minne från fyra, fem års åldern är stadsbarnets
f örsta åsyn • den våren —av en solig äng med lysande
gula blommor. Jagtror jag aldrig sedermera sett någon-
ting vackrare. Likartade fall meddelar Stern. Mäng-
den av antecknade exempel är dock icke stor, och dessa
exempel gälla kanske tili en del barn, som värit mer
än vanligt känsliga för naturintryck. Underbarn är det
dock icke fråga om. Jag vågar tro, att framtida under-
sökningar skola bestyrka, att en ganska stark mottaglig-
het för vissa slag av naturskönhet förefinnes fr. o. m.
fyra, fem års åldern, och synes det mig mycketsannolikt,
att landskapet för att tilltala småbarnen bör vara enhet-
ligt och enkelt och bjuda på glada eller åtminstone
milt behagliga ljus- och färgeffekter. Sammanfattningen
av ett komplicerat landskap tili ett estetiskt helhets-
intryck torde däremot överstiga småbarnens och även
den tidigare skolålderns krafter. Det sublima i åsynen
av stora vidder tilltalar i ganska ringa grad barnen, för
det första, emedan de ha svårt att uppfatta viddernas
storhet, och för det andra, emedan det sublima på dem
överhuvud verkar mera skrämmande och mindre upp-
lyftande än på en fullvuxen. Det kan bereda barnet
en fröjd att kunna berätta, att det från en bergtopp
sett tre kyrktorn, men så snart faktum är konstaterat,
söker det sig annan sysselsättning. Förmågan att
fullt medvetet frossa i naturstämningar utvecklas
snabbt vid ynglingaålderns inträde.

Jag känner ingen utredning av frågan, när barn
börja uppfatta människoansiktens skönhet. Men med
stöd av egna upplevelser under barndomen och iakt-
tagelse av barn, tyvärr icke systematiskt bedriven, är
jag förvissad om, att redan den tidigaste skolåldern i
detta avseender eagerar ganska starkt. Antagligen verka
friska färger och ett glatt och vänligt eller hurtigt an^-
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siktsuttryck vida mera än anletsdragen bestämmande
på barnens smak. Det är troligt, att barnen, åtminstone
hos oss, föredraga blonda framom mörkhåriga.

Redan under andra levnadsåret börja barn intres-
sera sig för bilder. De levä sig intensivt in i den situa-
tion, som framställes. Jag minnes en bok med bilden
av en liggande ko och märken av barnfingrar runt om-
kring densamma. Det väckte i småbarnsåldern Axel L:s
förtrytelse, att kon oföränderligt låg; han slog marken
bredvid den, för att den skulle stiga upp, och grät
över dess halsstarrighet. En märklig blandning av illu-
sion och klart medvetande om, att bild är bild, iaktto-
gos, hos Lisa L. vid 3år 2 månader. Hon göt strida
tårar över en postkortsbild, föreställande en flicka, som
sörjer över ett leksakslam, vilket brutit haisen av sig.
»Det är det», förklarade Lisa mellan snyftningarna,
»att lammet aldrig kan bli helt, när det är en bild.»
Det är i föreliggande f ali ingen artskillnad mellan barn
och vuxna • ty också vi kunna stundom så helt levä
oss in i ett konstverk, att vår känsiäreagerar likastarkt
som inför verklighet och stundom starkare men i
genomsnitt en ganska betydande gradskillnad. Redan
därför, att bilderna verka mera illusoriskt på barn än
på vuxna, bedöma de förra dem mera efter innehål-
let, d. v. s. så som de skulle bedöma den verklig-
het, som återgives.

Att så är fallet, har framgått vid flera i Tyskland
utförda undersökningar. Vid dessa ha växande av olika
ålder angivit, vilken av tvenne eller flera bilder de fun-
nit vackrast, samt motiverat sitt vai. Hos de yngsta
ingå estetiska synpunkter så gott som alls icke i moti-
veringarna. Med tilltagande ålder framträder en este-
tisk värdering alit oftare. Dock visade sig fabriksarbe-
tare i sitt bildbedömande ännu mera än skolbarn
beroende av innehållet; bilderna uppskattades främst
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med hänsyn tili den tendens, som ur socialdemokratisk
synpunkt kunde i dem inläggas.

Såväl hos barn som hos arbetare beror resultatet
tili stor del på jämförelsevis svagt utvecklad blick för
färgsammanställningar och linjespel och på bristande
kännedom om det konstnärliga arbetets teknik. En
ändamålsenlig undervisning i teckning kan utan tvivel
betydligt påskynda framträdandet av en estetisk vär-
dering. De goda tecknarnes omdömen ha visat sig stå
på en jämförelsevis hög niva. Bedrives yttermera
direkt och ingående instruktion i bildbedömande kan
man få njuta av de praktfullaste drivhusblomster.
Vid Dehnings prövning av barn, som genomgått
en dylik kurs, utlät sig en fjorton års gosse sålunda:

»På denna (bild) tycker jag om alit, t. ex. belysningen
och linjeföringen. Blicken går från det ena trädet tili
det andra. Ljus- och skuggverkan är skönast vid de
främre träden. Endast på den bakersta delen av bilden
är det en smula överlastat. Eljest har målaren lyckats
rätt bra etc.»

Man kan förena sig med Jacobsson därom, att dy-
lika praktblomster visa oss, vilken risk det är med
instruktionskurser i bildbetraktande. Man erinrar sig
G o e t h e s ord: »Oskattbar är den stillafruktbarheten
av sådana intryck, vilka man i sig upptar njutande, utan
splittrande omdöme. Ungdomen är mäktig denna
högsta lycka.»

Dock bör ju alit detta icke uppfattas som kritik av
ett försiktigt uppmärksamgörande på sådana former
av skönhet, som de unga kumia tänkas helt tillägna
sig. Men det är att märkä, att barnen hava sitt eget
slag av skönhetssinne, som är tili stor del annorlunda
beskaffat än de vuxnas och som för dem är mera berät-
tigat och värdefullt. Vi underskatta lätt barnens
estetiska uppfattning därför, att den i vissa stycken
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är olik vår egen. Och t. o. m. experimentella resultat
misstolkas tili barnens nackdel. Om barn vid sitt bild-
bedömande tala endast om innehållet, bevisar detta
icke, att t. ex. färgVal och enkla, karaktäristiska former
skulle förfela att göra intryck på dem. Det är mer än
troligt, att det för barn är svårare att ge språkligt ut-
tryck åt estetiska än åt »sakliga» motiv. En estetisk
motivering kräver, även ganska anspråkslöst formad,
en terminologi, som icke tillhör barnens dagliga språk-
bruk. Och för barn är det väl ännu svårare än för full-
vuxna att vid självanalys fasthålla en faktor, som icke
kan fixeras med tillhjälp av ett namn. Med andra ord,
de estetiska motiven äro för barn icke blott svårare att
språkligt uttrycka än innehållsmotiven, utan även svå-
rare att introspektivt uppdaga. Den växande språk-
behärskningen medverkar kanske lika mycket som den
växande estetiska känsligheten därtill, att barn vid
tilltagande ålder alit oftare uppgiva estetiska motiv
för sitt bildbedömande.

Det är troligt, att barn även i sin bilduppskattning
stå de primitiva folken ganska närä. I denna riktning
pekar såväl den av Kerschensteiner och andra
uppvisade likheten mellan barns och vildars bildpro-
duktion som ett av Jacobsson omnämntförsök. Svenska
bondemålningar visades för elever i Göteborgs högre
samskola; barnen fingo sedän ur minnet komponera
liknande illustrationer tili Karlfelts »Dalmålningar på
rim». Elevteckningarna visade, att »barnen på ett för-
träffligt sätt lyckats få samma dekorativa verkan som
på de bästa bondemålningar.» Detta ådagalägger, att
barnen värit starkt mottagliga för bondemålningarnas
estetiska verkan.

Även i utvecklingen av de växandes skönlitterära
intressen har man i synnerhet inom den zillerska
skolan sett en motsvarighet tili mänsklighetens evo-
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lution. Hos det grekiska folket, vars litterära utveck-
ling erbjuder det bästa exemplet på självständighet och
fullständighet, har man ansett sig kunna åtskitja fyra
utvecklingsstadier: den fantasibehärskade episka dikt-
ningens, den verklighetstrohet eftersträvande historie-
skrivningens, den känslostarka lyrikens och den spe-
kulativt fördjupade dramatikens stadium. En analog
stigning från en sagolystnad, som jämförelsevis litet
frågar efter verklighetsprägel, tili fordran på skildrin-
garnas sannolikhet åtminstone i det yttre förloppet och
vidare genom lyrisk känslosamhet tili behov av djupare
inre sammanhang, har den alldagliga erfarenheten
konstaterat även hos de unga. För att bekräfta detta
synas icke några experiment vara behövliga.

Däremot kan experimentet i avsevärd mån bidraga
tili att mera i detalj klargöra utvecklingsförloppet.
För ändamålet hava i synnerhet folkskolelever i olika
länder blivit frågade om sin litterära smak. Bland hit-
hörande undersökningar synes mig en i Hamburg an-
ställd, kolossal enquete förtjäna speciell uppmärk-
samhet.

Enqueten omfattande icke mindre än 440 klasser
och c. 17,500 elever i åldern 8 tili 15 år. Uppgiften var
att angiva de tre vackraste dikterna i skolans läsebok
samt att motivera valet. Medan B—lo8—10 åringarna för-
delade sinä röster ganska jämnt mellan ett stort antal
dikter, samladesig barnens röster I'rån och med 11—12
års åldern starkare kring vissa stycken, ett tecken
på, att valet blivit medvetnare, mindre beroende av till-
fälligheter. En individuell smakriktning, framträdande
däri, att de tre utvalda dikterna värit närä besläktade,
iakttages alls icke på delägstaochmellanstadierna, men
då och då på det högsta (i åldern 14—15 år). Alla
äldrar f öredrogo episka dikter, i synnerhet brett skild-
rande ballader, framom ren lyrik. Annu om det högsta
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stadiet säges: »Dikter med stark handling, klar bygg-
nad och genomskinligt språk äro de mest omtyckta.»
Dock tilltager smaken för lyrik med åren, och detta
sker snabbare hos flickorna än hos gossarna. Under
13—14 års åldern förhåller sig antalet utvalda episka
dikter tili antalet lyriska på gossidan som 3 tili 1, på
flicksidan som 3 tili 2. Även i andra avseenden för-
märkas betydande olikheter mellan gossarnas och
flickornas vai, dock ännu icke i åldern B—lo8 —10 år. Gos-
sarna föredraga krigiska och humoristiska dikter,
flickorna stycken med moralisk innebörd. Flickornas
motiveringar innehålla tidigare estetiska synpunkter.
Om tioåringarna säges: »Tydligare än förut träder fram-
ställningsformen i synfältet; flickorna äro i detta av-
seende längre hunna än gossarna.» Och om 11-—12
åringarna heter det, att versernas behagliga klang
oftare iakttages av flickorna.

I full harmoni med det ovannämnda står det bl. a. av
Bran de 11 vunna resultatet, att flickorna mera än gos-
sarna tycka om stycken i bunden form. Flickornas
finare värdesättning av den språkliga formen motsvaras
av större stilistisk förmåga (H eyma ns, Me u-
ma n n). Åtminstone uttrycka sig flickorna med större
ledighet. Vid undersökning av gossars och flickors
uppsatser har jag dock trott mig finna, attgossar oftare
än flickor prestera vändningar med en viss prägel av
originalitet. En tolvårig gosse skrev om bilden av Hiero-
nymus Holtzschuer med den genomträngande blicken:
»Jag tycker han ser hål igenom mig.» Sådant har jag
jämförelsevis säilän funnit hos flickor av sammaålder.
I en viss motsats tili dessa rön stå statistiska uppgifter
från Helsingfors kommunalbibliotek. Enligt dessa
tagas boklån vida oftare av gossar än av flickor,
och med ali sannolikhet är det härvid fråga väsentligen
om lån av skönlitteratur vartill jag i detta f ali hän-
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förocksåindianböcker och detektivromaner. Gossarna
torde vara mindresamvetsgranna medläxor änflickorna
och hjälpa mindre i hemmet samt få sålunda mera tid
tili nöjesläsning. Det oaktat tyckes deras litterära
smak utvecklas långsammare.

Under de första skolåren, då ungefär hälften av
barnen teckna och måla frivilligt, är även författande
av sagor och dikter ganska vanligtbland dem, isynner-
het, tror jag, bland flickor. Författarlusten domnar av
i mellanklasserna, men vaknar ånyo i de högsta och
nu i synnerhet bland gossarna.

Det kan a priori påstås, att barn tidigt och starkt
intressera sig förskåd e s p e 1. Man kan sluta därtill
utgående från deras motoriska läggning och deras
behov av åskådlighet. I själva verket äro ju bärn
ytterst begivna både på attse och attsjälvaspela teater.
Redan att kläda utsig och uppträda i improviseraderoller
är en högt skattad njutning. Många av den tidigare
barndomens och den första skolålderns lekar äro intet
annat än improviserade skådespel, där de lekande sam-
tidigt utgöra aktörer och publik. Ett ensamt barn spe-
lar for sig självt. Gossen svärtar sig mustascher och
drar i krig mot nässlor med träsvärdet i hand. Med
tilltagande ålder tar man sig mera i akt för kritik och
får själv större anspråk på egna och andras presta-
tioner, varjämte naturligtvis även på detta område bö-
jelserna starkare differentiera sig.

Det musikaliska intresset utvecklar sig Jmed ali
sannolikhet mycket tidigt. Detta antagande bekräftas
av de musikaliska underbarnens relativa talrikhet, och
motsäges enligt min mening icke av sångens ringa om-
tyckthet som skolämne. Denna har troligen en viktig
orsak i sångundervisningens alltför teoretiska art, och
kanske en ännu viktigare däri, att ett stort antal elever
icke få aktivt deltaga i sångövningarna.
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I frågan om de växandes förhållande tili de estetdska
uppenbarelseformerna: det enkelt sköna, det behag-
fulla, det värdiga, det sublima och det komiska, veta
vi ännu föga. En vidlyftig behandling av hithörande
ting skulle giva oss alltför litet utbyte. Jag viii noja
mig med några antydningar.

Det har harovan framhållits, att det sublima för
barndomen torde vara relativt onjutbart. »Den blotta
storheten innebär», säger Hirn, »något beklämmande,
då den höjer sig över de mått vi äro vana vid. Styrkan
hotar oss, då den är fysisk överlägsenhet, och förebrår
eller anklagar oss, då den är andlig.» »Blott den, som
inför dessa intryck kan frigöra sig från känslan av egen
ringhet, förmår avvinna dem en estetisk njutning. Men
en sadan hållning förutsätter en andlig oavhängighet,
som icke står att finna på lägre utvecklingsstadier.»
Dessa ord, sagda med tanke på de vuxna, gällai huvud-
sak även om barn. Dock njuter redan den tidigare skol-
åldern av sådana skildringar av enkel moralisk stor-
het som Fänrik Ståls sägner. Icke ens för njutningen
av det trag i s k t sublima äro de små fullkomligt
okänsliga, ehuru de i regeln föredraga en lycklig ut-
gång. Sagoberättarnevetadärav, ty nastan utanundan-
tag övervinnas farorna, och hjälten och hjältinnan få
halva kungariket och levä lyckliga tili sin död.

Också det värdiga, närä befryndat med det sub-
lima, torde vara barndomen alltför främmande för att
väcka samma lust som det behagfulla och enkelt
sköna, vilka båda känneteckna den gyllene ålder, som
skalderna besjunga och som de förliknat vid barn-
domstiden.

Htelt annorlunda förhåller sig ynglinga- och ung-
flicksåldern. De storhetsdrömmar, som utmärka de
högsta skolstadierna, predestinera för njutning av det
estetiskt sublima. Den oppositionslust, som hör åldern
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tili, den starkt pessimitiska stämning, som under
densamma omväxlar med en starkt optimistisk, för-
nimmelsen av, att det egna växande värdet icke kom-
mer tili sin rätt, alit detta alstrar sympati med dem,
som kampa mot ett övermäktigt öde. De sista skol-
åren och åren närmast efteråt utgöra kanske den livs-
period, som mest älskar tragisk konst. För denna pe-
riod är konsten en allvarssak mera än förut och även
mera än efteråt. Den vuxne söker ofta i konsten blott
förströelse, glömska av dagens bekymmer, icke av-
görande, djupt revolterande intryck.

Det behöver knappt sägas, att skolåldern starkt rea-
gerar för det komi s k a. Trots sin läggning för det
tragiska gör ynglingaåldern intet undantag, rik på
motsatser som den är. Enligt hamburgerenqueten
värdera gossarna komisk poesi högre än flickorna. Ett
sådant resultat synes a priori sannolikt. Flickorna äro
de känslosammare. Sinnet för det komiska och lätt-
rörd medkänslastå åter i en vissmotsatsmotvarandra.
I humorn ingå de visserligen förbund, men man kan
vågapåstå, att humorn är en komplicerad, högt stående
utvecklingsprodukt, som man hos den tidigare skol-
åldern finner blott ansatser tili. Även den dagliga er-
farenheten bekräftar rönet, att gossarna äro mera an-
lagda för det komiska. Man skall icke låta missleda sig
av, att flickorna skratta mera. Flickornas skratt är
otvivelaktigt oftare än pojkarnas blott ett uttryck för
en livsglädje, som har inte annat med det komiska att
göra än att det i sitt övermått självt kan verka komiskt.
Det är gossarna, som göra de flesta vitsarna och spela
andra de flesta spratten.

Vad en människa skrattar åt är utoraordentligt ka-
raktäriserande för hennes intellektuella och etiska ut-
vecklingsståndpunkt. Att reda ut vad de olika skol-
stadierna finna komiskt, vore därför en ingalunda ovik-
-7 Skolåtderns sjätsliv.
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tig uppgift för ungdomspsykologin. Tills vidare veta vi
därom ganska litet.

»Det kan som en allmän iakttagelse uttalas», säger
Hirn, »att icke blott vildar utan även obildade bland
de s. k. kulturfolken se någonting komiskt i nastan alit,
som är ovanligt (n. b. så vida detta ovanliga icke är
skrämmande).» Detta gäller påtagligen även den tidi-
gare skolåldern. Alit, som strider mot det konventionella
i dräkt och seder, blir föremål för kamratkretsens löje.
Skolbarn visa därför den mest utpräglade motvilja att
visa sig bland kamrater i en kostym, som på något sätt
avyiker från ortens bruk. Varje originell skiftning
i kamraters och än mera i lärares uppträdande tas från
sin komiska sida. Också för farsartad situationskomik
har den tidigare skolåldern ett öppet sinne. Under den
sista skolåldern kan man vänta sig ett allmännare
intresse för humor samt —i den mån oppositionslusten
och bitterheten växa samt främst hos gossarna även
för samhällssatir.

Noter.

Jfr om intresset för skönhetenav synin-
tryck: Goethe: Aus meinem Leben (Werke, del 5) Insel
Verlag, Leipzig, 1909 s. 170:»denn welcher Sinn, welches Talent,
welche Übung gehört nicht dazu, eine weite und breite Land-
schaft als Bild zu begreifen»; citatet s. 81 är hämtat från slutet
av elfte boken. —H. Hoffding: Psykologi, Det nordiske
Forlag, Köpenhamn 1898 s. 299. G. Kerschenstei-
ne r: Die Entwickelung der zeichnerischen Begabung, Ger-
ber, Munchen 1905 s. 474 f. M. Jacobsson: Den este-
tiska uppfostran (öfvertryck ur Svenskt arkiv för pedagogik),
Stockholm 1914 s. 57 ff, s. 69 ff, s. 75 ff. E. M e u man n:
Vorlesungen zur Einfuhrung in die experimentelle Pädagogik,
Engelmann, Leipzig 1911 s. 243 ff. o. 592 ff. A. Stö ss-
ner: Pädagogische Psychologie, Klinkhardt, Leipzig 1913
s. 16. W. Stern: Psychologie der friihen Kindheit, Quelle
& Meyer, Leipzig 1914 s. 317 ff. J. Su 11 y: Untersuchun-
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gen iiber die Kindheit, Wunderlich, Leipzig 1909 s. 255 ff.
D. Tiedemann: Beobachtungen iiber die Entwickelung
der Seelenfähigkeiten bei Kindern, Bonde, Altenburg 1897
s. 31.

Jfr om intresset för litteratur: G. Bran-
d e 11: Skolbarns intressen, Carlsson, Stockholm 1913 s. 219
ff. "W. S ee m an n: Wie stehen die Kinder zu Gedichten?
Pädagogische Forschung 1914 s. 276 ff. M. Soi n i n en:
Opetusoppi, Otava, Helsingfors, del I, s. 95 o. 215. —U.
Ther m a n: Berättelser över Helsingfors kommunalbiblio-
teks verksamhet 1913 och 1914. (Antalet låntagande barn
1913: 3,696 gossar och 2,079 flickor, samt 1914: 3,757 gossar
och 2,221 flickor.)

Citaten av Hirn s. 85 f. äro hämtade från »Det estetiska
livet», Söderström & C:o Helsingfors 1913 s. 183 o. 259.

Tili sid. 76: Även en av teckningslärarinnan, fröken A. L.
Wahlroos under min ledning utförd undersökning bekräftar,
att skolbarns (i detta fall främst gossarnas) smak för blått
tilltar med åren.

Lektor K. Bruhn iVasa är för närvarande sysselsatt med
ett arbete om de växandes estetiska liv. Med anledning av
hans anteckningar har jag modifierat ett par av minä uttalan-
den. Men då hans undersökningar ännu icke äro slutförda,
har jag icke ansett lämpligt att i större utsträckning begagna
mig av desamma.
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SJUNDE KAPITLET.

Självkänsla och sympatiskt intresse.

Självkänsla. Självkänslan i ordets vanliga me-
ning är icke, eller åtminstone icke enbart, en känsiä.
A. Lehmann definierar självkänslan som en känslo-
betonad föreställning om jagets betydelse i för-
hållande tili andra människor. Med accepterande av
denna definition anser jag mig kunna och böra —lik-
soin Lehmann behandla frågan om självkänslans
utveckling under skolåldern inom känslolivets ram,
emedan förändringarna av känslobetoningens art och
styrka härvid synas mig vara det märkligaste.

Är det någon yttring av skolålderns vasen, som av
gångna tiders allmänna opinion ansetts framom andra
förtjänt att underkuvas, så är det väl den spirande
självkänslan. Uppstudsighet och fåfänga väntade man
sig av den, men ingenting gott. I ett nytt land, där
man under fria förhållanden lärt sig värdera opposi-
tionslusten som stagnationens vedersakare och tilliten
tili den egna kraften som initiativens fader, iAmerikas
Förenta stater, fick självkänslan tidigast sin pedago-
giska rehabilitering. Under amerikanskt inflytande har
F. W. Foer st e r utbildat sitt moralpedagogiska



system, där självkänslan, i synnerhet iformen avsjälv-
respekt, uppträder som en av den etiska uppfostrans
huvudfaktorer. Hans uppskattning av självrespekten
som skyddsmur för den frestade och satsbräde för den
ångerfulle är psykologiskt fast grundad. Och icke blott
som medel, utan även som mål, icke blott ur den djupast
psykologiska, utan även ur den mest upphöjt etiska syn-
punkt måste ju varje människas respekt för sig själv,
för den livsemanation, som hon utgör, tillerkännas
högsta värde. Det vore därför i en pedagogisk psykologi
av vikt att i fråga om självkänslans utveckling kunna
giva många och säkra upplysningar. Tyvärr äro minä
möjligheter i detta avseende starkt begränsade.

Då jag säger, att självkänslan under den tidigare
skolåldern ännu är jämförelsevis litet framträdande,
glömmer jag icke pojkarnas skrytsamhet, envishet och
lust att handia på eget bevåg. Det finnes i allaf ali ännu
mycket kvar av det ursprungliga förtroendet tili de
äldres auktoritet och av behovet att i alla viktigare
frågor ta stöd av dem. Vid ynglingaålderns början sker
även i detta avseende ett omslag. Nu närmar sig den
period, då de unga fordomdags trädde ut ur familje-
kretsen, sökte sig egen bärgning och grundade eget
hem. Instinktivt växer nu tilliten tili den egna kraf-
ten och jämsides därmed lusten att slå in på egna
vägar, att orientera sig i livsförhållandena, att be-
stämma om sig själv eller åtminstone att ha sin egen
mening.

Denna tes står i en viss motsats tili det, som tidigare
sagts om den senare skolålderns stora mottaglighet för
intryck. Dock har både det ena och det andra sin giltig-
het. En ganska intressant belysning får koexistensen
av de stridiga tendenserna genom experiment, vilka
A. R. Rosenqvist anställt enligt en av Ne t-
sc h a j ef f anvisad metod.
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Försöket utfördes sålunda, att experimentatorn gav
klass efter klass tvenne uppgifter. Först fingo eleverna
följande uppmaning: så snart jag sagt »nu!» skola ni
skriva något tai på papperet, t. ex. talet 9 eller något
annat, vilket ni själva vilja»; sedermera fingo eleverna
en analog uppmaning att skriva en mening t. ex. om
sång. Eleverna anmodades således att utföra en för
dem ganska likgiltig uppgift, varjämte de utsattes för
en svag påtryckning i fråga om sättet för uppdragets
fullgörande; möjligheten att mot påtryckningen hävda
sin självständighet var dem icke betagen. En del av
eleverna gåvo i det ena eller andra fallet • eller i båda

omedelbart vika för trycket, d. v. s. skrevo siffran
9 eller någonting om sång, t. ex. »Det är trevligt att höra
sång». Andra gjorde starkare motstånd mot den direkta
påverkningen, men lato sig dock medelbart influeras,
d. v. s. de skrevo t. ex. talen 19 eller 90, eller en mening,
som visserligen icke innehöll ordet sång, men dock
stod i associativt samband därmed, t. ex. begynnelse-
orden av en sång. Naturligtvis förekommo även svar,
i vilka ingen påverkan kunde spåras.

I resultaten iakttagas fluktuationer från år tili år,
-vilka tili en del kunna bero på inverkan av bifaktorer.
Totalintrycket av desamma är dock, att hos ynglinga-
åldern motståndet mot direkt påverkan är större, mot-
ståndet mot indirekt påverkan mindre än under den
tidigare skolåldern. Det synes mig, att dessa resultat,
om också icke i och för sig bevisande, bestyrka en upp-
fattning, som vinnes både vid samliv med ungdom och
vid granskning av egna minnen. Ynglingaålderns lust
att stå på sig är iögonenfallande, men om blott illu-
sionen av bibehållen självständighet är räddad, gör sig
mottagligheten för intryck starkt gällande. Självsäker,
kamplysten och lätt hänförd, med stark tendens både
att kritisera och att dyrka, lockas denna ålder av varje
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uppror mot åsikter och förhållanden, som bära det all-
mänt godkändas prägel av fadd trygghet, av ideström-
ningar, som på något vis äro utmanande. Vi ha här
en av orsakerna tili de generation efter generation upp-
repade dissonanserna mellan fäder och söner, tili själva
kufturutvecklingens ständiga böljegång. Visserligen
är ynglingaåldern icke bärare av någon ny fas i den
allmänna utvecklingen. Men den riktning, som sinnet
får i denna ålder, inverkar mycket starkt på den vuxnas
livsåskådning. »Ungdomen är livets omotståndliga
drivkraft», säger Topelius. »Icke alit stort är
utfört av ungdomen, men alit stort har tagit sin början
i ungdomens drömmar.» Detaljer i livssynen kunna
ändras, radikalismen kan betydligt avtrubbas, hänförel-
sen för idealen svalna, men grunduppfattningen av livs-
företeelsernas relativa värde och av livets krav på en
själv förblir i allmänhet tili stor del densamma. Här-
vid medverka åtminstone fyra faktorer: ömhet för det
åskådningssätt man under ynglingaåldern med ångest,
längtan och segerjubel, med mer eller mindre inbillad
självständighet tillkämpat sig, alit djupare inrotade
tankevanor, sinnets bundenhet vid dagens praktiska
bestyr och de sociala obehag, som åtfölja en positions-
ändring vid mogen ålder. Jag nödgas lämna oavgjort,
huruvida som femte faktor borde nämnas en relativ
psykisk bekvämlighet, som naturnödvändigt skulle
höra den mognade åldern tili. Under sociala eller
kulturella stagnationsperioder är det snarast lyckligt,
att en ny generation gärna bryter med de härskande
åsikterna. Det ligger större kraft i utvecklingsarbetet,
då det sker i oppositionens tecken, än om det gällde att
trampa på långs en given rät linje. Men å andra sidan
måste det medgivas, att meningsolikheter mellan fäder
och söner ofta lett tili bitter och beklaglig söndring
tili en del på grund av fädernas brist på psykologisk
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insikt och pedagogiskt inresse och att det kan inne-
bära en samhällsfara, om en jäsande ungdom utan
livserfarenhet direkt får ingripa i lösningen av sociala
frågor. Varje oppositionsparti, som räknar på de
mycket unga, bör även räkna med, att det sannolikt
har just dem emot sig, när det en gång kömmit tili
makten.

Då jag framhållit självkänslans starka tillväxt vid
ynglingaålderns början, har jag därmed icke velat
göra gällande, att denna ålder vore en period av
kontinuerlig självöverskattning. Ro lii ns ord: »skol-
gossens utmärkande egenskaper äro stolthet få-
fänga», framhäva blott en sida av saken. Och om
dessa ord också på visst sätt hava sin tillämpning
i synnerhet på de äldre skolgossarna, så gäller det också
iramför alit om dessa, att den stolta självkänslan ofta
och hastigt växlar med vemodig eller bitter misströstan
om sig själv.

Sympatiskt intresse. Det är ytterstvansk-
ligt att uttala sig om de sympatiska känslornas ur-
sprung. Jag inskränker mig tili att påpeka, att åt-
minstone tre instinkter främja deras utveckling: för-
äldrainstinkten, flockinstinkten, den hos alla hjord-
varelser förekommande instinkten att sälla sig tili var-
andra i och för ömsesidigt beskydd —, samt könsin-
stinkten. Alla tre yttra sig redan tidigt, modersinstink-
ten hos flickorna dock vida tydligare än gossarnas fa-
dersinstinkt.

Medlidandets utveckling har studerats av W.
B o ec k under ledning av K. Groos och med använd-
ning av frågeboksmetoden.

Följande tabell utvisar, huru föremålen för med-
lidandet fördelat sig på de olika levnadsqren.
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Tabell IX.

Levnadsår 123456789 10 11 12 S:a

Familjemedlemmar 3343828 32 13 8 6 4 3 2 1 172
Andra människor 3131219 12 9 4 6 3 8 3 92
Djur 8 17 23 20 20 18 10 17 13 9 5 160
Dockor, växter etc —lB 14 10 11 3 1 3 1 61
Männniskor o. djur i berät-

telser o. bilder 313 211112 6 7 7 5 1 80
Summa 366 95 94|93 60 41 28 37 25 19 10 57l

Tilläggas må, att 74 fall av medlidande gällde mo-
dern och endast 23 fadern.

Det starka sjunkandet av antalet observerade fall
från och med sjätte levnadsåret anses av Boeck föror-
sakat av, att »barnet, vilket är beroende av föräldrarnas
kärlek och vård och i många fall skämmes bort, har
i mycket högre grad behov att återgälda sympati och
lägga yttringar av sympati i dagen än den självständi-
gare vordna raänniskan, hos vilken självkänslan utveck-
lat sig.» Och han citerar ett uttalande av en lärare:
»Jag har funnit, att hos äldre barn (12 tili 14 år), isyn-
nerhet hos gossar, medlidandet är en känsiä, somytterst
säilän kommer tili uttryck.» De sista orden förtjäna
betonas. Det bör uttryckligen framhållas, att hos barn,
och i synnerhet hos gossar förefinnes en växande lust
att halla tillbaka uttryck av känslosamhet, och att
jämväl förmågan att behärska sig växer med åren. Det
synes antagligt, att Boecks siffror i icke ringa mån äro
indirekta exponenter för tillväxten av denna lust och
denna förmåga vilket icke utesluter att de sympa-
tiska känslorna under den senare delen av barndomen
verkligen något avmattas. Det bör även observeras, att
sänkningen av nämnda siffror tar fart ungefärvid skol-
ålderns inträde, d. v. s. vid den tid, då barnen mer och



mer dragas bort från hemmet, den miljö, där deras
känslor i regeln yppa sig mest oförbehållsamt. Meu-
mann förenklar problemets lösning så starkt, att den
blir betydligt missvisande. Han ser i Boecks siffror
rätt och slätt ett stöd för antagandet, att de sympatiska
känslorna under barndomen efter en kort och rask till-
växt avtaga och att själviska känslor och en viss
»levnadshårdhet» intaga deras plats.

Det märkligt stora antalet fall av medlidande med
djur tyckes stå i skarp motsats mot den grymhet mot
djur, som mången anser sig hava iakttagit hos barn,
i synnerhet pojkar; de riva vingarna av flugor ochbenen
av skalbaggar och kasta sten efter kattor. Bakom denna
skenbara elakhet ligger dock i allmänhet icke någon
lust att vålla smärta ehuruväl nervsjuka barnsåväl
som fullvuxna kunna finna njutning i tanken på plå-
gor, andras och egna. Nyfikenhet, jaktlust, härm-
ning äro i normala fall de drivande orsakerna och någon
klar föreställning om offrets lidanden förefinnes icke.
JYtedkänslan beror utan tvivel i hög grad på fantasins
riktning och styrka.

Tili belysning av frågan om det sympatiska intressets
utveckling tjäna även Monroes undersökningar över
skolelevers vänskapsförhållanden. Monroe lät 2,336
folkskolbarn i Massachusets i en ålder av 7—16 år i
form av små uppsatser besvara frågan: vilket slags lek-
kamrater har du helst och varför? Av svaren fram-
gick, att mycket få barn endast 26 gossar och 28
flickor önskade sig lekkamrater av det andra könet.
Medan gemytsegenskaper (vänlig, glad) uppskattades
jämförelsevis högt av de yngre eleverna, nämndes
egenskaper av mera utpräglat etisk art (sanningskärlek,
trohet, osjälviskhet) oftare av de äldre. Vackra lek-
kamrater önskade sig blott fem gossar och fjorton
flickor. Det kan emellertid ifrågasättas, huruvida icke
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i synnerhet den senare skolåldern drar sig för att i en
skoluppsats önska sig en kamrat av det motsatta könet.

Enligt Stanley Hall iakttages en barnslig form
av intresset för det andra könet ända upp tili åtta års
åldern. Känslan är genomskinlig och oskuldsfull. Den
tar sig stundom uttryck i omfamningar och kyssar,
men vanligen blott i förkärlek för varandras sällskap,
i små gåvor, i synnerhet godsaker. Där är ingen blyghet
eller fruktan att visa sig löjlig. Stundom överenskomma
de små om giftermål och bygga i fantasin ett gemen-
samt hem.

Från ungefär åtta tili tolv eller fjorton års åldern
uppträder barnförälskelsen ien annan form. Öppen-
heten har vikit för tafatthet i den tillbeddas närvaro
och en ytterlig ängslan att blotta sinä känslor för obe-
höriga. Mycket ofta är känslans föremål en fullvuxen.
Strindberg ger en i många avseenden typisk bild av
denna ålders erotik, då han skildrar sin kärlek vid tolv
år tili en tjuguårig inspektorsdotter: »Han kom aldrig
att tala med henne; men spanade ut hennes vägar och
kom ofta i närheten av hennes bostad. Det var en
madonnadyrkan, som intet åtrådde, utom att få ge ett
stort offer, hälst en dränkning i fjärden.»

År efter år separera sig könen i sinä lekar alit mera
från varandra. Detta beror tili en del på att olika
sysselsättningar intressera gossar och flickor, men också
på en växande antagonism dem emellan. Omdömena
om det andra könet äro vanligen föga älskvärda. Poj-
karna utmålas som tölpiga och bråkiga, flickorna som
sjåpiga och pjåkiga. Ungefär vid pubertetens inträde
får skyggheten för det andra könet ofta starkt tycke
av en instinkt. Dock beror denna skygghet även på
själviakttagelse och reflexion. I synnerhet gossarna äro
vid denna ålder föga tilldragande och veta i någon mån
därav. Rösten är än sträv, än gäll, kroppen gänglig,

107SJÄLVKÄNSLA OCH SYMPATISKT INTRESSE



rörelserna obehärskade. I alla fall är den positivt ero-
tiska driften icke helt insövd. Först mot skoltidens slut
och stundom ännu senare besegras de sexufugala ten-
denserna definitivt. Nu yppar sig ett starkt behov att
passionerat forälska sig.

En så sammanträngd framställning som ovanstående
åsyftar naturligtvis endast att giva konturerna av ut-
vecklingsförloppet i grova drag. Avvikelserna från re-
geln äro många och olikartade. Framför alit är att
beakta, att skolålderns känsloliv redan tidigt kan
bemängas med inslag av sinnlighet. Dock ligger det san-
ning i Foersters ord, att den själsligt och kroppsligt
sunde ynglingen mera trår efter det evigt kvinnliga
än efter det kvinnliga, och att flickan genomgår en
romantisk period, då det rent ideala behovet är vida
starkare än det rent sinnliga.

I synnerhet under den tid, då attraktionen tili det
andra könet är svagast, florerar vänskapen mellan
ungdomar av samma kön och når stundom höga gra-
der av hängivenhet, stundom t. o. m. av exaltation.

Noter.

Jfr om självkänslan: A. Lehmän n: Den indi-
vidiäelle sjeelelige udvikling, Köpenhamn. E. Lehmän n:
Barnelaerdom og Ynglingeliv, Branner, Köpenhamn 1913 s.
116 ff. D:e: Brytningstiden, Bonnier, Stockholm 1914.

F. Paulsen: Pädagogik. A. R. Rosenqvist:
Valhe ja eetillinen kasvatus, dissertation, Helsingfors 1914
s. 58 ff. Z. Topel i u s: Blad ur min tänkebok, Edlund,
Helsingfors 1899 s. 90 ff.

Jfr om sympatin: Boeck: Mittleid bei Kindern, Dis-
sertation, Giessen. Stanley Hall: Adolescence, App-
leton, NewYork 1908, del II s. 102 ff.

Jfr om ungdomserotiken: Fr. W. Foerster:
Erziehung und Selbsterziehung, Schulthess & Go, Zurich 1917
s. 317.
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ÅTTONDE KAPITLET.

Etiskt intresse.

Monroes undersökningar angående vänskapsförhål-
landen sträcka sig redan in på de etiska intressenas om-
råde. Annu ett steg längre från spörsmålet om den
omedelbara sympatin och ett steg närmare den egent-
liga etiska värderingen kommer mau genom under-
sökningar angående barns personliga
id e ai. I olika länder ha folkskolebarn blivit frågade:
Vem ville du helst likna och varför? Även vid dessa
enqueter är ju svarens fullkomliga uppriktighet icke
höjd över alit tvivel. Om t. ex. de äldre elevernas svar
mera än de yngres överensstämma med vuxnas upp-
fattning, kan detta bero på en ökad insikt, som icke
i allo motsvaras av en fördjupning hos de etiska intres-
sena och strävandena. Och naturligtvis är valet i många
fall beroende av tillfälliga omständigheter. Troligt är,
att barn ytterst säilän fullt medvetet valt sig ett per-
sonligt ideal, innan rundfrågan förelägges dem. Den
överensstämmelse, som framträder vid olika under-
sökningar i avseende på väsentliga omständigheter,
bevisar dock, att vissa lagar göra sig gällandeallatill-
fälligheter tili trots, och det synes mig troligt, att



enqueterna ge oss en i huvuddrag riktig bild av deungas
etiska intressen, sådana de i bättre stunder gestalta sig.
På samma gång få vi en rätt karakteristisk inblick i upp-
fostringstendenserna på olika håll.

Vid en enquete i Göttingen, utförd av G o d d ar d,
gåvos de flesta rösterna åt Wilhelm I, sedän följde
Fredrik den store, Bismarck, den store kurfursten,
Sokrates, Goethe och Gustaf II Adolf. Bich t e r fick
vid försök i Sachsen följande serie: Luther (med stor
röstövervikt), Bismarck, Wilhelm 11, Fredrik August 111
(Sachsens konung), drottning Louise av Preussen, Fre-
drik den store, Schiller. Vid en undersökning av Hi 11
i Förenta Staterna fick Georg Washingtoninemottredje-
delen av alla avgivna röster.

G. B r and el 1 har anställt en enquete bland folk-
skolbarn i Göteborg (889 barns svar togos med i räk-
ningen). De flesta rösterna tillföllo Gustav II Adolf
(22.4 °/0 av gossarna och 11.1 °/0 av flickorna). Bland
historiska personligheter följde närmast Gustav Vasa,
JohnEricson (vald endast av gossar), Karl XII, Oscar II
och Gustav Fröding, bland levande offentliga personer
Selma Lagerlöf (14.8 °/ 0 av flickorna och 1.8 °/0 av gos-
sarna), Sven Hedin, Carl Larsson och Verner v. Hei-
denstam. Av mänskliga gestalter ur bibeln nämndes
oftast Josef och Jakob, av diktade personer Buffalo
Bill och Bobinson.

Följande tabell anger huru rösterna fördelade sig
på olika kategorier av ideal.

Gossar. Flickor Alla.
I. Personer ur omgivningen 21.9 °/0 35.3 °/0 28.2 °/o
11. Historiska och offentliga

personer 69 » 53.4 » 61.6 »

111. Personer ur diktningen
IV. Personer ur bibeln

4.9 » 1.4 » 3.2 »

4.2 » 9.4 » 6.7 »>
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I Finland gjordes den första enqueten på detta om-
råde 1911 av fröken Toini Stadigh (gift Johans-
son). I densamma deltogo c. 2,500 elever i Helsingfors
svenska och finska folkskolor. Resultaten hittills
opublicerade låta Gustav II Adolf, Runeberg och
Topelius framstå som Helsingfors folkskolbarns mest
dyrkade ideal. Envar av dem samlade c. 12 °/ 0 av total-
summan röster. Närmast i ordningen, men med betyd-
ligt lägre rösttal följa bland historiska och offentliga
personer: Uno Cygnaeus, den finska folkskolans fader,
Karl XII, Napoleon, Alexander 11, Elias Lönnrot,
Luther, Per Brahe, Selma Lagerlöf, Jeanne d'Arc
och Alexander I. Debåda kvinnorna, Selma Lagerlöf och
Jeanne d'Arc, fingo sinä röster av idel flickor. Bland
gestalter ur bibliska historien nämnas • förutom
Kristus ■— företrädesvis Abraham och Josef. De mest
uppmärksammade diktade personligheterna voro åter
Buffalo Bill och Sven Dufva.

På de olika kategorierna komma följande avrun-
dade procenttal:

Gossar. Flickor Alla.
I. Personer ur omgivningen 30 °/° 46 °/0 38 °/0

11. Historiska och offentliga
personer 45 » 35 » 40 »

111. Personer ur diktningen 13 » 3 » 8 »

IV. Personer ur bibeln 7 » 14 » 10.5 »

Yttermera röstade c. 3 °/0 (mest sju-, åttaåringar) på
djur etc.

Den stösta enqueten av hithörande art har utförts
av A. Lehmanni Danmark. Densamma omfattade
icke mindre än 2,448 gossar och 2,154 flickor. Den med
stor kritisk skärpa gjorda bearbetningen av materialet
ledde tili resultat, som i många viktiga avseenden
överensstämma med Brandells och Stadighs.
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I alla de tre nordiska undersökningarna föll således
största rösttalet på historiska och offentliga personer,
sedän följde personer ur omgivningen, ur bibeln och ur
diktningen. Vid alla dessa undersökningar valde gos-
sarna oftare än flickorna förebilder bland historiska
och offentliga personer samt diktade gestalter, flic-
korna oftare än gossarna bland personer ur bibeln och
ur sin egen omgivning.

Med tilltagande ålder stiger vid Stadighs enquete
antalet förebilder, valda bland historiska personer. An-
talet bibliska gestalter växer under de fyra första folk-
skolåren, men sjunker åter under de två sista. Antalet
vai bland diktade personer varierar men är dock under
senare hälften av skoltiden större än under den tidi-
gare. De personligt kända idealen bli år efter år alit
färre. Bland dessa stå föräldrarna tili en början i för-
grunden, men måste från och med tredje skolåret ge
övertaget åt förebilder från kamratkretsen. I huvud-
sak överensstämma även dessa resultat med de i ut-
landet vunna.

Orsaken tili, att de personligt bekanta förebilderna
bli färre och färre, är väl mindre den, att kritiken skär-
pes mot det dagliga umgänget, än den, att kretsen av
bekantskaper, förvärvade genom förmedling av under-
visningen och litteraturen, blir alit större och förtro-
ligare. Undervisningen i profan historia spelar härvid
en väsentlig roll. Dess inverkan spåras mycket tydligt
bl. a. däri, att antalet bibliska förebilder, såsom nämnts,
i Helsingfors sjunker under femte skolåret, då profan-
historien inträder i läroplanen.

Enligt flera undersökningar visar de bekanta idealens
procenttal åter tendens att växa, de historiska idealens
att sjunka, då undersökningen utsträcktes tili högre
skolstadier, tili de heta vänskapsföbindelsernas tider.
Och skulle man fråga fullVuxna, finge man kanske
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bevittna en ännu starkare förskjutning åt samma hali.
Det synes mig troligt, att genomsnittsmänniskor, som
icke längre hysa några storhetsdrömmar och dessutom
kanske besmittats med en viss misstro tili de historiska
storheternas moraliska hait, ofta betrakta som sitt
personliga föredöme en karaktär ur den levnadskrets
de själva tillhöra. Ett högre procenttal förebilder
från historien och litteraturen torde därför icke så
obetingat, som t. ex. Meum an n anser, kunna
betraktas som exponent för en högre utvecklingsgrad.
Att vissa barn, t. ex. de amerikanska, väljä flere före-
bilder bland offentliga personer än t. ex. de tyska, kan
bero icke blott på, att skolundervisningen på det förra
hållet är i högre grad idealbildande och skolungdomen
mognare, utan även därpå, att familje- och vänskäps-
banden på det andra hållet måhända äro starkare.

Att flickorna i jämförelsevis ringa utsträckning utse
sinä ideal bland offentliga personer är naturligtvis
främst ett utslag av den kvinnliga likgiltigheten för det
allmänna och hängivenheten i konkreta, personliga för-
hållanden, men beror tili någon del även därpå, att så
få kvinnor framträda i historien. Bibliska personer
valjas dock företrädesvis av flickor, vilket väl harmo-
nierar med flickornas större intresse för religions-
undervisningen. Märkligt nog är det dock icke bibelns
kvinnliga gestalter, som främst tillvinna sig flickornas
beundran. De uppträda tydligen mer än nödigt vore
som bifigurer. Att gossarna i jämförelsevis hög grad
väljä förebilder ur skönlitteraturen, står väl i samband
därmed, att såväl bibliska historien som den omedel-
bara bekantskapskretsen skänker dem relativt få ideal;
men det är också troligt, såsom tidigare framhållits,
att gossarna läsa mera nöjesböcker.

Som motiv för sitt vai nämna de yngre barnen jäm-
förelsevis ofta fysiska egenskaper, i synnerhet kropps-
-3 Skolålderns själsliv.
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styrka, ävensom rikedom, de äldre åter intellektuella
och moraliska egenskaper. Flickorna nämna oftare än
gossarna godhet och ömhet, gossarna oftare än flickorna
mod och makt.

Märkligt är, att flickornas uppskattning av intellek-
tuella egenskaper enligt A. Lehmanns undersök-
ning förblir nastan oförändrad från elva tili fjorton år
för att sedän växa, medan motsvarande kurva för
gossarna raskt stiger från elva års åldern. Lehmann
anser detta förhållande bero på, att flickorna under
pubertetstiden äro jämförelsevis trötta och likgiltiga
för intellektuella sysselsättningar.

Som komplettering tili det ovansagda må nämnas,
att A. R. Rosenqvist frågat skolelever i Helsing-
fors: Vilka karaktärsegenskaper sätter du mest värde
på och varför? Gossarna nämnde oftare mod och kraft,
flickorna självbehärskning och. sanningskärlek. Vid
jämförelse mellan olika undersökningsresultat kommer
Rosenqvist tili slutsatsen, att ett klart medvetande om
nödvändigheten av absolut redlighet och sanningsenlig-
het förekommer hos skolflickor oftast vid 14, hos skol-
gossar vid 16, 17 år. Vid alla åldrar förefinnes dock
otvivelaktigt en stark benägenhet att förlåta i synnerhet
den heroiska lögnen, den lögn, som säges med
risk av straff men utan tanke på eget gagn men
även partilögnen, som åsyftar en hei kamratkets för-
del, inklusive ens egen.

Det är ju ej att undra på, att barn icke kunna enas
om lögnens absoluta fördömande, då t. o. m. de lärde
tvista därom. Satsen: sanningen för vara vänner, lög-
nen för vara fiender, sanktioneras dessutom dagligen
av de vuxnas levnadspraxis. Härtill kommer, att den
positiva uppskattningen av de heroiska lögnerna tili
mycket stor del hämtar sin näring ur tendenser,vilka
överhuvud, i mänsklighetens som i barnets utveckling,
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äro krafter tili det goda, och för barnet omedelbart
framstå såsom sådana. Känslan manar ett barn att
hellre ljuga än störta en kamrat i olycka, med andra
ord, tesen, att sanningen går framom alit, omfattas av
ungdomen, då den omfattas, vida mindre med hjärtat
än med förståndet. Härmed förnekas icke ungdomens
iver att i de stora livsproblemen s ö k a sanningen: den
mest brinnande forskarhåg kan även hos en vuxen levä
sida vid sida med olust att i varje situation yppa san-
ningen.

En jämförelsevis tillfällig omständighet ökar oklar-
heten i de växandes uppfattning om sanningskravet:
skolarbetets nutida organisation. Blott i undantagsfall
få eleverna legitima tillfällen att hjälpa varandra. Dag-
ligen ställas de inför valet: ohjälpsamhet eller bedrä-
geri. Hjälpsamheten är ofta förbunden med fara och
uppfattas som bevis på mod, medan sanningskärleken
kan te sig som inställsamhet och stackaraktighet.
G. Kerschensteiner har pekat på botemedlet:
bildande av arbetslag, så att hjälpsamheten får över-
hetligt godkännande. Beformen kan alit lättare genom-
föras, i den mån skolarbetet blir produktivare. Natur-
ligtvis måste såväl av praktiska som av etiska skäl en
stor mängd arbetsuppgifter förbli individuella.

En dygd, som vid de ovannämnda enqueterna säi-
län nämnts, och som dock av skolåldern skattas högt,
är rättvisa. Det är känt och erkänt, att eleverna
halla av t. o. m. en oskicklig lärare, blott han är orubb-
ligt rättvis, och att de hysa antipati mot den orättvise,
även om han annars har vilka förtjänster som helst.
Barnen inneha ännu mindre än flertalet vuxna för-
mågan att trygga sig tili sitt eget samvetes vittnesbörd.
Uppfostrarens omdöme betyder för dem icke blott
yttre f ördel eller nackdel, det är en måttstock de kanna
sig nödvändigt behöva för att kunna moraliskt bedöma
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sig själva och sin omgivning. Är detta omdöme god-
tyckligt, blir ali strävan så gott som värdelös; den etiska
utvecklingens fundament vacklar under fötterna. Yng-
lingen har visserligen ett större självförtroende, men
även han beror ännu av uppfostraren, även för honom
är dennes rättvisa vad lagens helgd är för den vuxne
medborgaren. Att egenskapen rättvisa säilän nämnes
i enqueterna har troligen sin främsta orsak däri, att
eleverna betrakta den som ett självklart villkor för att
en person skall tillerkännas högre moraliskt värde.
Det är ett förbiseende av skolålderns deciderade upp-
skattning av rättvisan, då Foerster föreslår, att
den moraliskt mindervärdiga skall ställas på en hed-
rande och ansvarsfull post för att vinna stimulans och
styrka tili förbättring: den varsta plundraren av fågel-
bon borde utses tili ordförande i endjurskyddsförening.
På den, vilken åtgärden närmast gäller, kan densamma
måhända verka i övervägande grad lyckligt, oaktat den
skänker en högst vilseledande livserfarenhet. Men det
av Foerster föreslagna förfarandet skulle stå i så uppen-
bar strid med ett åskådningssätt, som är djupt rotat

Sanford Bells diagram.
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i ungdomens sinnen och djupt berättigat, att det icke
kunde undgå att förvirra den etiska utvecklingen inom
den kamratkrets, i vars mitt den äger rum.

En ungefärlig föreställning om den intensitet de
etiska intressena kunna nå på olikautvecklingsstadier,
ger oss en enquete, utförd i Amerika av Sanford
Bell. Några hundra män och kvinnor meddelade,
vid vilken ålder de mottagit den starkaste påverkningen
i idealistisk riktning. Fjorton, resp. sextonårsålderns
starka influerbarhet framstår med skärpa.

Noter.

Jfr G. Bran-dell: Skolbarns intressen, Carlsson, Stock-
holm 1913 s. 239 f; D:e: Skolbarns personlighetsideal, Svenskt
arkiv för pedagogik 1913 s. 1 ff. —Godd a r d: Ideale der
Kinder, Zeitschrift f. experimentelle Pädagogik 1907, s. 156 ff.

Stanley Hall: Adolescence, New York. D. Hill:
Gomparative Study of Childrens Ideals, The Pedagogical Se-
minary 1911 s. 219. —F. Kems i e s: Schiilervergehen und
Schulstrafen unter statistischen Gesichtspunkten, Zeitschrift
fiir päd. Psychologie 1911 s. 615 ff. G. Kerschenstei-
n er: Grundfragen der Schulorganisation. —A. Lehmän n:
Om Borns Idealer, särtryck ur det Kgl. Danske Videnskaber-
nes Selskabs Forhandlinger 1916. M. L o b s i en: Kinder-
ideale, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1903 s. 341. —Rich-
ter: Statistische Erhebungen iiber die Ideale von Volksschul-
kindern, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1903 s. 254 ff.
A. R. Rosenqvist: Valhe ja eetellinen kasvatus, Disser-
tation, Helsingfors s. 196 ff. Lärarinnan, fröken T. Sta-
dig h s enquete utfördes under min ledning vid akademiska
fortsättningskurser för folkskollärare 1911.

En artikel av M. L. Rupnert: Über Personlichkeits-
ideale im höheren Jugendalter, Statistiselle Untersuchung
iiber die Ideale von Schiller an norrvegischen\Lehrerschu-
len, Zeitschrift f. pad. Psychologie 1918 s. 10 ff. har köm-
mit mig tillhanda för sent för att kunna beaktas i texten.
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NIONDE KAPITLET.

Religiöst intresse.

Av rundfrågorna om det mest och det minst om-
tyckta skolämnet har framgått, att religionskunska-
pen i folkskolorna hör tili de indifferenta ämnena. Det
vore likvälförhastat att på grund härav dragaslutsatsen,
att barnen i motsvarande grad sakna religiöst intresse.
Dock är det troligt, att det religiösa intresset under den
tidigare skolåldern är svagare än under den senare. I
den riktningen peka flera i Amerika utförda religions-
psykologiska undersökningar. Bland dessa viii jag här
halla mig tili de av dr E. D. Starbuck utförda.
Starbuck använde frågeboksmetoden. Enär användnin-
gen av denna metod på ett så ömtåligt gebit som det
religiösa kan synas betänklig, kan det vara av intresse
att höra några uttalanden om Starbucks förfarande av
en så försiktig forskare som W. Ja me s. Jag anför
här nedan ett utdrag ur James företal tili Starbucks
religionspsykologiska bok.

»För många år sedän försökte dr Starbuck, då stu-
dent vid Harvard universitet, attvinna minasympatier
för sinä statistiska undersökningar över religiösa ideer
och erfarenheter. Jag fruktar att mitt svaga erkännande



snarare verkade som ett avrådande. Materialsamling
genom enqueter i psykologiska och pedagogiska frågor
hade i Amerika redan nått den höjdpunkt, där en be-
gynnande skadlighet förmärkes. Dr Starbucks frågor
voro av en speciellt inträngande och intim art. Ett allt-
för stort antal svar av ouppriktiga egoister kunde vara
att förvänta. Vidare hava så få gemyt en gnista av
egenart, att på brett framställda frågor svar av rentkon-
ventionellt innehåll syntes sannolika.

Men dr Starbuck höll blott dess mera deciderat fast
vid sitt försök. Jag har haft en stor del av hans råma-
terial i min hand, läst och prövat. Jag måste säga, att
resultaten i rikt mått rättfärdiga hans personliga
förtroende tili metoden, och att jag i detta ögonblick
känner mig någotskamsen över min egen ringa tilltro.»

Ovillkorligen riktigt är det ju att som James bedöma
ett forskningsarbete av ifrågavarande slag icke blott på
grund av spekulationer över sannolika ielkällor utan
även med beaktande av resultatens sannolikhetstycke.

Vi se här ovan tvenne kurvor, uppritade av Star-
buck och utvisande det relativa antalet omvändelser
under olika levnadsår. Med omvändelse förstås här en
skarp vändning i den individuella utvecklingen i rikt-
ning mot ett intensivare religiöst liv. Den sammanhän-
gande linjen anger förhållandet bland männen, den
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streckade bland kvinnorna. De båda kurvorna förete
stora likheter. Vardera ser ut som genomskärningen av
en stor våg. På vardera sidan om den högsta spetsen
bildar flickornas kurva en tydlig mindre vågkam;
gossarnas kurva visar ansatser tili någonting liknande.
I kulminationspunkten sammanträffa de bådavågber-
gen. Med andra ord, hos såväl män som kvinnor äger
det största antalet omvändelser rum vid sexton års ål-
dern. Men medan gossarnas våg har sin tyngdpunkt
efter denna ålder, har flickornas sin före densamma,
d. v. s. hos flickorna förekomma flere omvändelser före
än efter det sjuttonde året; hos gossarna är förhållandet
det motsatta. Hos båda könen är antalet omvändelser
efter fyllda tjugo år mycket obetydligt. Att flickorna
på det religiösa området äro tidigare utvecklade än gos-
sarna torde överensstämma med den allmänna menin-
gen. Däremot verkar det i någon mån överraskande,
att de religiösa kriserna i allmänhet utspela sig så tidigt

även om man tar i betraktande, att den amerikanska
ungdomen sannolikt utvecklar sig sn abbare än vår.
Mera än c. ett års skillnadkan det väl icke vara fråga om.

Orsaken tili denna anhopning av mäktiga religiösa
upplevelser under ynglinga- och ungflicksåldern finner
Starbuck dels i denna ålders intensiva känsloliv, dels
i den vaknande förmågan av intellektuell fördjupning.
»Det gives», säger han, »någonstädes mellan barndomens
oskuld och den mogna ålderns stadigvordna vanor en
normalperiod, då människan ännu är mottaglig för in-
tryck och redan äger förmågan av andlig insikt; då äga
omvändelser oftast rum.»

Enligt Starbuck aro dalarna emellan vågkammarna
dock icke att fatta som bevis på relativ andlig slöhet
under de motsvarande åren. Det kan tänkas, att andra
intressen än de religiösa under dessa år taga överhand.
En kurva, som återger utvecklingen av alla andliga int-
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ressen, borde således förete ett relativt jämnt förlopp.
En kurva av dylik art är den av Sanford Bell konstrue-
rade, vilken är upptagen sid. 116.

Redan tidigare har anförts ett av Starbuck uppgjort
diagram över frekvensen av religiöst tvivel under olika
åldrar. Detsamma intogs i kapitlet om kunskapsintres-
set för att åskådliggöra tillväxten av detta intresses spe-
kulativa element. Här må i anslutning tili nämnda dia-
gram några kompletterande meddelanden givas.

Enligt Starbuck har tvivlet hos ynglingar en något
annan karaktär än hos ungflickor. En yngling börjar
med tvivel på den ena eller andra lärosatsen, t. ex. bi-
belns gudomliga ursprung, treenighetsläran, odödlig-
hetstron och stannar därvid eller skrider långsamt vi-
dare. Hosungflickanbetyder tvivlets uppvaknande vida
oftare ett sammanstörtande av hela hennes religiösa tro.
Å andra sidan håller hon oftare orubbligt fast vid den
uppfattning hon en gång tillägnat sig. Enligt Starbuck
gå fyra män av fem genom en period av allvarligt reli-
giöst tvivel, men blott varannan kvinna. Dettasamman-
går väl med H e y m an s tes, att kvinnan i sociala frå-
gor oftare är radikalt framstegsvänlig eller radikalt
konservativ, mindre ofta moderat än mannen.

En jämförelse mellan diagrammen ger vid handen
att perioderna av tvivel vanligen inträff a senare än pe-
rioderna av religiös omvändelse.

Noter.

Jfr E. Meum a n n: Vorlesungen zur Einfuhrung in die
experimentelle Pädagogik, Engelmann, Leipzig 1911 del I s.
612 ff. Stanley Hall: Adolescence, Appleton, New
York 1908 del II s. 381 ff. —E. Starbuck: Religions-
psychologie, Klinkhardt, Leipzig 1909, I s. 30, II s. 259.
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TIONDE KAPITLET.

Fruktan. Barndoms- och ungdomslyckan.

Fruktan. I min föregående framställning har jag
i synnerhet påpekat föremål för de ungas välbehag och
därmed indirekt angivit, var objekten för deras leda
eller avsky stå att söka. Någon gång har jag t. o. m.
direkt påpekat dem. Att särskilt behandla ledan eller
avskyn synes mig därför icke erbjuda tillräckligt in-
tresse. Däremot anser jag mig böra ägna ett par sidor
åt en inre makt, som står avskyn närä.

I folkens barndom har fruktan sannolikt värit en
olustkälla utan like, och den kan alit fortfarande vara
det för enskilda människor. För de primitiva folken är
den därjämte en livsbevarande faktor av största bety-
delse. För människor, vilka levä i ett kultursamhälle,
är dess nytta mindre väsentlig.

Små barn frukta de mest olikartade ting, såsom främ-
mande människor, stora djur, mörker, plötsliga och
starkaljud. Mångaskildrareavbarndomenhamed över-
tygande åskådlighet framställt den makt fruktan kan
få över ett barns sinne. Här må hänvisas tili Dickens
»Oliver Twist» och »David Copperfield», Victor Hugos
»Les Miserables», Rollands »Jean Christophe» och Strind-
bergs självbiografi.



Barnens fruktan skiljer sig i allmänhet tili sitt vasen
högst betydligt från de vuxnas. De senares fruktan är
i övervägande grad en produkt av deras erfarenhet.
De frukta det de lärt sig betrakta som orsak tili skada;
de äro medvetna om motivet tili sin fruktan. Barnen äro
ofta rädda utan att veta, vad ont de väntaavrädslans
föremål. Alit tyder på, att barnens fruktan tili väsent-
lig del är av instinktiv natur.

Härom äro psykologerna ense. Men meningarna dela
sig inför problemet, om det finnes flere arter av instink-
tiv fruktan eller endast en, med andra ord, om barnet
hyser en medfödd fruktan för bestämda olika grupper
av företeelser, vilka icke hava något annat gemensamt,
än att de åtminstone under mänsklighetens barndoms-
tider värit så f arliga, att det värit ändamålsenligt att
taga sig i akt för dem, eller dm de fruktan ingivande fö-
reteelserna kännetecknas av en gemensam egenskap,
som i varje f ali är den instinktiva fruktans orsak.

Darwin hyste den förra åsikten. Han tydde t. ex.
den fruktan hans gosse visade inför de stora rovdjuren
i en zoologisk trädgård som en instinkt att undfly just
sådana djur. Stanley Hall har utvecklat denna
tankegång in absurdum. Han viii t. ex. förklara barns
fruktan för vatten som en rest från tider, då männi-
skans förfäder från vattendjur nyligen utvecklats tili
landdjur; under denna period var en instinktiv fruktan
för vatten nödvändig som motvikt mot en ännu kvar-
levande dragning tili vattnet.

En annan ståndpunkt intages av Gro o s och
Stern. Enligt de m kan ali instinktiv
fruktan betecknas som fruktan för
det gåtfullt obekanta. Dock verkar det obe-
kanta icke alltid skrämmande. Intrycket av det nya
(kanske i synnerhet det f ullkomligt nya, som saknar an-
knytning tili någon existerande intressekrets) kan vara
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så svagt, att det icke förmår tränga tili medvetandets
centrum och blir då så gott som obeaktat. Uppträder
det med ett visst mått av styrka blir det föremål för
fruktan. Stundom kan man se fruktan kampa med ny-
fikenhet. Hundvalpen och det ettåriga barnet både
lockas och skrämmas av den automatiskt rörliga lek-
saken.

Detkan synas oändamålsenligt, att djur och människor
äro utrustade med två instinkter, vilka draga åt olika
håll liksom nyfikenheten och fruktan för det nya. Groos
framhåller emellertid, att båda äro nödvändiga icke
mindre var för sig än som varandras motvikter. Det
är nyttigt, att instinkten lockar djuret och barnet att
utforska det nya de möta, men det är också nyttigt,
att de äro på sin vakt mot det okända. Och då det nya
uppträder så plötsligt, att prövningstid icke gives, är
det i regeln mera livsbevarande att skygga tillbaka än
att närma sig.

Det är mycket sannolikt, att det gives en instinktiv
fruktan för det obekanta, och att denna art av fruktan
även i barnens själsliv spelar en betydande roll. Dock
är jag benägen att tro, att även andra slag av instinktiv
fruktan existera. I synnerhet är det mig svårt att upp-
giva tron på, att den för många barns nervero desdigra
mörkrädslan beror på en speciell instinkt. Det måste
visserligen medgivas, att mörkrädslan någotsånär till-
fredss tallande kan förklaras på basen av den groos-
sternska teorin. Mörker framkallar en viss olust redan
därigenom, att synsinnet hammas i sin funktion. Sin-
nesstämningen blir sålunda gynnsam för fruktan. Före-
målen te sig annorlunda än på dagen, på visst sätt främ-
mande. Fantasiverksamheten stegras genom bristen
på säkra hållpunkter för iakttagelsen. Mer eller mindre
medvetna associationer med rövar- och spökhistorier
kunna medverka. ■— Teorin stödes i viss mån även av
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Sterns argument, att mörkrädsla icke yppar sig hos alla
barn.

Men å andra sidan ges det omständigheter, vilka
tyckas tala för existensen av en specifik instink-
tiv mörkrädsla. Främst förtjänar framhållas
mörkrädslans utomordentliga styrka hos en del barn,
vilka sannolikt aldrig i nämnvärd mån påverkats av
skrämmande berättelser. Hos mig själv har jag, då
jag ensam gått genom en mörk skog, ännu som full-
vuxen iakttagit ett visst obehag, -vilket icke liknat något
så mycket som gryende rädsla, alit medanmittförstånd
värit fullt på det klara med, att jag ickehaft minsta an-
ledning tili fruktan. Jag har icke, så vitt jag kan erinra
mig, någonsin vid dager iakttagit en så påtaglig dissonans
mellan fruktan och förstånd. Att vissa barn icke yppa
mörkrädsla, synes icke vara ettbindande bevis
mot mörkrädslans instinktiva ursprung. Om mörkräds-
lan innehåller en instinktiv f aktor, så torde dennas makt
varai avtagande, emedan densammaförkulturmänniskor
är tili f öga nytta. Det vore då icke någon omöjlighet, att
den hos en del barn redan förefinnes i minimal grad, och
att den —såsom i de av Stern åberopde fallen alls
icke gör sig bemärkt i ett tryggt hem, där den icke
får förstärkning av fruktan för det obekanta, och där
barnen äro medvetna om människors närhet.

Men i synnerhet förtjänar beaktas, att en instinktiv
mörkrädsla vore tili stort gagn för dagdjuren och de
primitiva människorna. Den kan icke ersättas genom
fruktan för det obekanta. Det kan för dylika varelser
medföra många faror att nattetid röra sig även i en be-
kant omgivning. Den instinktiva mörkrädslan vore för
dem t. o. m. tili vida allmännare gagn än t. ex. fruktan
för rovdjur, vilka förekomma blott inom ett begrän-
sat område. Dess tillvaro är därför så mycket sanno-
likare.
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Fruktan kan antaga betänkliga proportioner icke
blott under barndomen utan även under skolålderns se-
nare period. Stanley H ali har undersökt frekven-
sen av iakttagnaf ali av fruktan under olika åldrar. Ma-
terialet utgjordes av 1,700 personer.

Enligt Halls siffror avtager fruktan efter femton-
årsåldern hos gossar men tilltager ännu starkare hos
flickor. Med andra ord skulle de båda könen i avseende
på fruktan de sista skolåren avvika från varandra betyd-
ligt mera än under tidigare utvecklingsperioder.

Olika undersökningar bestyrka, att flickor mera
än gossar frukta de tvenne slag av olyckor, vilka fram-
om andra höra skollivet tili: att straffas och att under-
kännas i examen. Synnerligt känsliga äro flickorna för
en tillrättavisning med ironisk eller satirisk udd. Jag
misstar mig måhända, men jag har det intrycket, att
ironi och satir av lärare oftare riktas mot flickor än mot
gossar. Man tror sig använda ett på samma gång milt
och effektivt förfarande. Men ironi och satir sara i
regeln och väcka ett bittert agg, ifall de icke mildras
av mycken godmodighet, men även om de objektivt
taget äro motiverade. Och jag misstar mig knappt, om
jag säger, att detta gäller mera om flickor än om gossar.

Heymans har framhållit, att det överskott av
mod, männen anses äga jämförda med kvinnan, är en
verklighet blott i fråga om plötsligt uppdykande faror.
Inför en fara, som långsamt närmar sig: en svår ope-
ration, döden genom en lång sjukdom, är det ofta kvin-
nan, som visar den större behärskningen. Heymans tes
har icke ringa sannolikhet för sig och det är troligt, att
den passar in även på ynglingar och ungflickor. Orsa-
ken tili, att kvinnan, då hon får tid tili besinning, jäm-
förelsevis väl behärskar sin fruktan, står att söka både
i hennes större religiositet och hennes större hänsyn för
sin omgivning.
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Metschnikoff betonar ynglingars likgiltighet
t. o. m. för dödsfaror och anser orsaken vara den, att
själva den instinkt, som driver människan att halla fast
vid livet, hos ynglingar är mycket svagt utvecklad, sva-
gare än hos mannen och t. o. m. än hos gubben. I vissa
fall medverkar säkert ynglingens lätt uppflammande
hänförelse och hans medvetande av att vara relativt
obunden av sådana självtagna förpliktelser, som hos
mannen motivera en viss aktsamhet om liv och hälsa.
Men även Metschnikoffs förklaring förtjänar beaktas.
Härmed är dock icke sagt, att Metschnikoff har rätt,
även då han i livsinstinktens svaghet under ynglinga-
åldern ser en av den mänskliga naturens stora dishar-
monier. Ur artens synpunkt är det väl tvärtom ända-
målsenligt ochsunt, att det är ynglingarna, icke famflje-
försörjarna, som främst träda upp att värna hem och
stam. »Skam och nesa drabbar en här, om i fylkinge-
spetsen framom de unge man ser gubben förblöda och
dö.»

Barndoms- och ungdomslyckan. Vår
framställning om fruktan har låtit barndomen och även
ungflicksåldern framstå som perioder med starka olust-
tendenser. För den allmänna opinionen torde dock upp-
växttiden gälla som livets lyckligaste. Men i ungdoms-
psykologiska frågor är den allmänna meningen mången
gång värd endast måttligt förtroende. Den har många
felkällor att dras med och icke minst, då det gäller att
bedöma ungdomslyckan. Vi dröja hellre vid angenäma
minnen än vid o angenäma och glömma därför jämfö-
relsevis lätt de senare. Intrycket av en resas vedermö-
dor fördunstar ju hastigare än minnet av dess ljuspunk-
ter. Överhuvud är den gångna tiden den goda tiden.
Och vi tycka, att ungdomen måste vara en lycklig
tid. Den har hälsan, den har hoppet, den tynges icke
av ansvar som den mognade åldern och har icke att se
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tillbaka på så många ohjälpliga felgrepp. Och framför
alit: den känner växandets lycka. Vidder klarna för
den skärpta blicken. Lockande uppgifter, nyss olösliga,
betvingas av snabbt stegrade krafter. Ständigt har livet
någonting nytt att bjuda. Även det gamla blir nytt
igen, emedan de unga snart se det med nya ögon, nal-
kas det från en ny sida, med nya böjelser. Vi le över-
lägset åt ungdomens sorger och förneka deras intensitet,
emedan det synes oss, att de sakna reell grund. Många

och det är i allmänhet det mest omdömesgilla
halla dock före, att åtminstone ungdomen långtifrån
är så lycklig som man i allmänhet föreställer sig. Wal-
demar Ruin skriver: »Istudentlyrans vårdagar, då
världen först öppnade sig för de självständiga lärospå-
nen och livetkunde locka med dessa hägringar i guld och
violett, som kallas framtidsdrömmar —, då tedde sig
frågan: skulle väl jagets anspråk på lycka där väga nå-
got och huru mycket, skulle livet överhuvud visa sig
värt den redobogna kraftinsats, som uppfostran gjort
oss tili plikt, alit det högtidliga allvar, varmed vi på för-
handrustats för dess emottagande. Och man må icketro,
att svaret var givetioch med det hälsans och glädjens
naturliga översvall med ty åtföljande sangviniska för-
gyllningskonst och segervisshet, som mansågärnatilläg-
ger ungdomen —säkert med orätt, i ty attynglingens na-
turliga grundstämning långt oftare är melankoli. En
Runebergs så obetingat harmoniska livssyn, den mest
solskensdruckna norden kan uppvisa, hade i de åren de
minsta chanser att smitta eller ens rättvist uppskattas.
Nej, under ideliga protester lästes »Trädgårdsmästarens
brev», där den evigt solögda fredsidyllen med symbolen
av lilj a kändes nastan retsamt f add emot den f örnämare
vishet, som tycktes vinka i Ed. v. Hartmanns reflexio-
ner över livsbegärets och passionernas svek, tillvarons
smärta, det »omedvetnas» förlossande Nirvanadjup. Och
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skulle det engång vara motiv av solsken, så måste åt-
minstone molnets slagskugga vara med för att därmed
kraftigt förbindas tili temat evig längtan, ljusbehov,
i motsats tili den så triviala besittning, den man tack-
samt njuter.»

Även ynglingaålderns pessimistiska stämningar ha
sinä begripliga orsaker. Självtillit och framgång mot-
svara blott delvis varandra. Plötsliga framgångar om-
växla med oväntade nederlag. De ungas ögon ha öpp-
nats för världens vrånghet och deras entusiastiska
världsförbättrarplaner möta ofta hos de äldre blott över-
lägsen ironi. Tvivlet, i synnerhet detreligiösa, som eggar
tili lustbetonat trots, kan även vålla hopplös ängslig-
het. Vid sidan av het, bestämt inriktad åtrå vibrerar
en dunkel längtan: »Vad önskar jag, vad viii jag, vad
tänker jag uppå?» En väsentlig grund tili många ynglin-
gars missmod är kampen mot frestelser, i synnerhet se-
xuella. Sannolikt medverkar även den anatomisk-fysio-
logiska kris organismen genomgår.

Det är naturligtvis omöjligt att avgöra, huruvida
ungdomen i allmänhet är lyckligare än den mognare ål-
dern. Säkert veta vi blott, att de växande kanna lycka
av ringare anledning och i rikare mått än de vuxna,
men att det förhåller sig lika med olyckan. Dock ter
sig barnets grundstämning övervägande solig. Och yng-
lingen har lyrikerns förmåga att av sin smärta göra sig
en vemodsfull njutning. Han har också en mer eller
mindre dunkel aning om, att en ung Werthers lidanden
egga ungflickans instinkt att trösta och hela. Ungflic-
kan å sin sida anar, att mannen har mindre böjelse än
hon själv för tröstarens roll. Med ett leende gärna nå-
gon gång ett leende genom tårar väcker honsäkrast
hos honom de känslor hon längtar efter. Troligen ha vi
här en orsak tili, att hennes grundstämning ter sig
ljusare än ynglingens. Men måhända är den det
9 Sliolålderus själslio.
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även. Hennes skönlitterära produktion tyder därpå.
Världssmärtan uppenbarar sig där relativt svagt och
säilän.

Noter.

Jfr om fruktan: K. Groos: Das Seelenleben des
Kindes, Reuther & Richard, Berlin 1913 s. 305. G. H e y-
m a n s: Frauenpsychologie, Winter, Heidelberg 1910 s. 79.
E. Metschnikoff: Disharmonier i den mänskliga na-
turen. W. Stern: Psychologie der friihen Kindheit,
Quelle & Meyer, Leipzig 1914 s. 81 f. 283 o. 313 ff. Stern
säger, att hans barn aldrig visat mörkrädsla. Dock anför
han i annat sammanhang ett exempel, där fruktan att vistas
i mörker utan skydd av någon vuxen framträder med sadan
styrka, att man icke helt kan avvisa tanken på en medfödd
disposition för mörkrädsla. En sommarnatt blevo Sterns barn
lämnade ensamma av en opålitlig tjänarinna. Sonen Giinther
(två år och fyra månader) vaknade oförmodat, kallade på tjä-
narinnan och blev utom sig, då hon icke kom. Föräldrarna hörde
hans rop, men kunde icke komma tili gossen, emedan dörren
var låst. Fadern måste slå in en ruta och gå in genom fönstret.
Alit utspelade sig i mörker. Genom denna händelsebragtes
gossen för en lång tid ur jämvikt. Fruktan för det obekanta
torde det här icke kunna vara fråga om. A. Stössner:
Lehrbuch der pädagogischen Psychologie, Klinkhardt, Leip-
zig 1913. —J. Su 11 y: Untersuchungen iiber die Kindheit,
Wunderlich, Leipzig 1909 s. 162 ff.

H e y m a n s meddelar, att enligt en preussisk statistik 19 %
av de manliga och 49 % av de kvinnliga självmördarne bland
skolungdomen berövat sig livet på grund av fruktan för straff.
För jämförelse mellan ynglingar och ungflickor vore uppgiften
av ännu större värde, om man kände även de absoluta talen.

Jfr om barndoms- och ungdomslyckan: E.
Lehm a n n: Brytningstiden, Bonnier, Stockholm 1914.
W.Rui n: Är livet värt att levä? Nutid 1905.

Tili sid. 116: Då de intellektuella processerna hos vuxna
av icke alltför hög ålder försiggå snabbare än hos barn och
även, ehuru i mindre grad, än hos ynglingar, upplever en
vuxen på sätt och vis mera än en växande under samma tids-
period. Åren borde således, kunde man tycka, te sig alit längre
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för minnet ju äldre man blir. Emellertid äger motsatsen rum.
Detta har sannolikt sin huvudorsak däri, att lust- och olust-
betoningen i allmänhet blir svagare med åren, d. v. s. att
känslolivet blir enformigare.
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ELFTE KAPITLET.

Viljeliv.

En framställning av ungdomens viljeliv borde na-
turligtvis grunda sig på en utredning av viljans rätta
vasen. Nu är viljebegreppets innebörd kanske det svå-
raste och mest omstridda avdenallmännapedagogikens
problem. Striden gäller t. o. m. viljans existens d. v. s. dess
existens som ett självständigt psykiskt element. Medan
en del psykologer i viljan se det ursprungliga, fundamen-
tala i alit psykiskt skeende, betrakta andra den s. k.
vijjebestämda handlingen som ett resultat av en psykisk
verksamhet, som består av ett mer eller mindre känslobe-
mängt föreställande, men där andra psykiska element än
föreställning och känsiä icke stå attfinna. Enresumeav
de kämpande meningarna, som kunde skänka läsaren en
någotsånär klar uppfattning om frågans nuvarande läge,
skulle nödvändigtvis bli för vidlyftig för att harmoniera
med detta arbetes pian. Genom en kort och koncis for-
mulering av min egen ståndpunkt kunde i varje f ali den
följande framställningen få ryggrad. Tyvärr nödgas
jag avstå även från denna utväg att förläna skildringen
av ungdomens viljeliv en fastresning, helt enkelt av den
orsak, att jag i denna fråga ingen deciderad mening har.



Mig återstår således endast att giva en konturteckning
av det empiriskt fastställbara eller åtminstone belys-
bara i de växandes viljeliv utan att söka fånga i ord det
väsentliga av viljans vasen. Ett analogt förfaringssätt
kommer att någon gång inslås även i fråga om andra
psykiska företeelser. Det är naturligtvis en nödfallsut-
väg, men äger neutralitetens förmåner i en strid, där
utgången är oviss.

Viljeakterna kunna resultera i rörelser men även
inskränka sig tili reglering av föreställningsförloppet.
Man skiljer på grund härav mellan yttre och inre vilje-
handlingar. De förra uppträda tidigt, de senare före-
komma först på ett något högre utvecklingsstadium.
Men icke alla rörelser äro viljebestämda, såvida icke
vilja tages i en mycket vidsträckt mening.

En stor del av den nyföddes rörelser äro reflexrörel-
ser, framkallade av yttre retning, men lika litet förmed-
lade av någon medvetenhetsakt som den vuxnes blin-
kande, då ett föremål hastigt träder i ögats närhet.
Andra bero på en inre retning och föregås måhända av
dunkla psykiska processer men ha helt säkert icke nå-
got medvetet syfte, ehuru de kunna vara synnerligen
ändamålsenliga (exempelvis vid hunger). Förekomsten
av dessa rörelser ådagalägger, att barnet födes med en
nervmekanism, bestående av redan brukbara förknipp-
ningar mellan vissa sensoriska och motoriska lednings-
banor. Dessa förknippningar befästas i den mån de
nyttjas och kunna härvid även så att säga träda i tjänst
hos högre medvetenhetsprocesser. Därjämte uppstå nya
kombinationer. Ett ljus framkallar en retning i ögat och
samtidigt en iakttagelse av enklaste art. Blicken inriktas
mot ljuskällan, möjligen vändes också huvudet. En
medfödd koordination av ljusretning samt ögon- och
huvudrörelser förefinnes otvivelaktigt. Men varje gång
en viss retning föranleder en viss rörelse, stärkes dispo-
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sitionen att mot den ifrågavarande retningen reagera
på samma sätt. Rörelsen utföres alit säkrare och ända-
målsenligare. Även det motsvarande psykiska förloppet
undergår en förändring. Tili ögonblickets förnimmelse
sällar sig en erinring såväl av den tidigare iakttagna ljus-
strimman som av den tidigare utförda rörelsen och
slutligen en reproduktion av den lustkänsla, i vilken
dennarörelse resulterade. Mer och mer träder den känslo-
betonade föreställningen om rörelsens resultat i förgrun-
den, d. v. s. handlingenutföres i alit mera medvetet syfte
att nå detta resultat. I samma mån som detta syfte blir
medvetnare, blir rörelsens rätt att kallas viljehandling
alit otvivelaktigare.

I ett nytt stadium inträder viljehandlingen, då den
föreställning om resultatet, som framkallar densamma,
icke uppkommer på grund av omedelbar retning, utan
såsom reproduktion. Och på ett ännu högre pian möter

viljehandling, som föregås av en jämförelse
mellan olika möjligheter och ett vai mellan dem. Valet
kan gälla såväl olika syften för handlandet som olika
sätt att nå dessa syften.

Såvida icke det träffade valet mellan de rivaliserande
motiven lett tili en handling, med vars resultat vi värit
missnöjda, stärker detta vai dispositionen att nasta gång
handia på samma sätt. Efterhand blir valet alit omedvet-
nare. Handlingen utföres med alit mindre tvekan och
därjämte alit säkrare. Mellan vissa sensoriska och moto-
riska banor, vilkas förbindelse värit fullkomligt oupp-
arbetade, uppstår en lätt trafikabel kommunikations-
led. En mekanisering av viljehandlingen äger rum. En
rörelse, som ursprungligen utförts trevande och osäkert
ocheftermogenöverläggning, kan genom en sadan pro-
cess slutligenfå samma karaktär av omedveten säkerhet,
som de medfödda reflexrörelserna.

Den inre viljehandlingen undergår en

134 VILJELIV



liknande, först progressiv, sedän regressiv ombildnings-
process. Det inre handlandet kan antagas framspira
ur yttre handling, d. v. s. att det förutsätter hämning
av tendenser tili yttre handling. Ett barn ser en ros,
griper den och sårar sig på törnena. Nasta gång det ser
rosor, kan det hända, att den bittra erfarenheten hej-
dar gripimpulsen. Det nöjer sig kanske med att betrakta
blommorna d. v. s. halla blicken och uppmärksamheten
riktade på desamma, eller eftersinnar det, huru det skall
bryta en av dem utan att sara sig. Om blomman fi-
xeras under eftersinnandet, är handlandet ännu i ringa
mån av yttre art. Äger icke ett sådant fixerande rum,
är handlingen en typisk inre viljehandling. Den består
endast i ett avsiktligt inriktande av uppmärksamheten
på en målföreställning. Även det inre handlandet'kan
alltmera mekaniseras. Ett noggrant uppmärksam-
mande av minnesräkningsexempel kan tili en början
vara resultatet av ett medvetet vai, men sker efterhand
alit mera automatiskt.

En handlings övergång tili vana medför regelbun-
det en pedagogiskt utomordentligt betydelsefull för-
skjutning av dess känslobetoning. Denna förskjutning
är i huvudsak riktad mot neutralitetszonen. Andra gån-
gen äger ej mer i fullt mått denförstas tjusning. Kanske
ännu påtagligare är den minskningav obehag, som med-
följer mekanisering av en olustbetonad handling.
Attförsta gången ta en kali dusch kan vara pinsamt, att
göra det femte gången medför kanske en knapptmärk-
bar olust. Känslobetoningen kan t. o. m. övergå i sin
motsats. Tagen tionde gången är duschen måhända en
njutning, som ännu kan stegras, men slutligen vid yt-
terligare invänjning åter närmar sig det indifferenta. In-
differentismen betyder dock endast, att den lust- eller
olustbetoning, som åtföljer en grundligt invand hand-
ling, är relativt svag, men ingalunda att handlingens
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hämmande vore ur känslosynpunkt likgiltigt. Röka-
rens positiva glädje av cigarren är en obetydlighet mot
det obehag han erfar, om han avstår från densamma.

Beslut och handling äro icke alltid ett. Jag gör icke
alltidvad jagviii göra. Varpå beror denna klyftamellan
viljande och handlande?

Jag har t. ex. beslutat att gymnastisera varje mor-
gon, och det händer dock att jag låter bli. Disharmonin
mellan beslut och handling kan bero helt enkelt därpå,
att jag alls icke erinrar mig beslutet. Det kan också
hända, att det rinner mig i hågen, men att de motiv,
som betingat detsamma, nu blott i starkt f örsvagad grad
göra sig gällande. Jag har kanske icke tänktut den tan-
ken, att jag skulle göra minä övningar även, då jag
har så skyndsamt som i dag. Då jag fattade beslutet
omstrålades det av den lust, som hoppet om ökad ar-
betskraft skänker. I dag är jag trött och tanken på
fysisk ansträngning väcker olust.

I sitt intressanta arbete »Intelligenz und Wille» be-
tonar M e u m a n n vikten av, attinnebörden av ett all-
mänt beslut noga genomtänkes och detta icke blott för
tryggandet av beslutets förnuftighet utan även för sä-
kerställandet av dess realisering. Genom att alla slag av
f ali beaktas vid beslutets f attande och de beslutet betin-
gande motivens giltighet godkännes för ettvart av dem,
vinnes säkrare borgen såväl för att själva beslutet ihåg-
kommes, då tili dess gebit hörande fall dyka upp i
verkligheten, som för att de synpunkter, vilka då voro
bestämmande, jämväl skola träda fram i medvetandet.
Styrkan av de känslor, som buro upp beslutet och in-
vävdes i detsamma, tillskriver Meumann en jämfö-
relsevis ringa betydelse. Ett tillstånd av ånger kan
vara präglat av den våldsammaste känsiä, och dock
kan den beslutna bättringen vara rent illusorisk. För
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att ett starkt känslosvall skall kunna genomdriva för-
verkligandet av ett beslut, måste handlingen utföras,
innan stämningen lagt sig. Man kunde, åberopande sig
på W. James, tillägga, att ora den goda föresatsens
realisering uteblir, innebär detta tvärtom första steget
tili vanan att låta varje hänförelse förklinga utan ma-
nifestering i ett dåd. Religiösa sekter och korporatio-
ner, exempelvis metodisterna och frälsningsarmen, vilka
starkt lägga an på plötslig omvändelse, hava, framhåller
Meumann, också insett, att omvändelsen för att bli be-
stående måste följas av lång inövning i ett nytt sätt att
levä livet, och föra därför så vitt möjligt de omvända
omedelbart in i nya förhållanden och underkasta dem
en sträng preventiv kontroll.

Det betraktelsesätt Meumann företräder är utan tvi-
vel tili stor del berättigat. Det är sant, att en känsiä,
som plötsligt flammar upp, kan slockna lika plötsligt
och vara förgäten, när tillfälle kommer att omsätta den
i handling. Och det är också sant, attman medkalit hu-
vud och lugnt hjärta kan träffa valet mellan viktiga
handlingsmöjligheter. Dock torde Meumann gå för
långt i sin opposition mot riktningar, vilka framhäva
viljans relationer med känslan på bekostnad av tankens
och inövningens viljebestämmande makt. Även vid
de vai, där känslan tyckes vara helt bragt ur spelet,
kan den vara representerad i en knappt urskiljbar och
dock förtätad form. Det ges otvivelaktigt en represen-
tation för de känslor, som äro förknippade vid ett
visst föreställningsområde, vilken förhåller sig tili de
konkreta känslorna ungefär som ett abstrakt begrepp tili
de föreställningar det omfattar. Med dessa bleka känslo-
representanter opererar i synnerhet den vuxna männi-
skan, liksom hon opererar med begrepp och ord, utan att
aktivera vad alit de företräda. Härmed är ingalunda
sagt, att vi alltid väljä den väg, där vi ana den rikaste
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framtida lyekan, och överhuvud är frågan om viljande
oberoende av kansia med denna korta antydan icke be-
lyst i alla dess irrgångar. Avsikten har blott värit att
rikta uppmärksamheten på, attkänsloerfarenheter kunna
vara av stor betydelse för viljandet, även där de knappt
märkbart göra sig påminta. Och jag viii ytterligare
framhålla, att Meumann icke tillbörligt beaktar makten
av den lust eller olust, som förknippas vid tankekret-
sar, vilka man dagligen och stundligen sysslar med.
En gång på gång upprepad tillfredsställelse över
samvetsgrant fullgjorda skyldigheter associerar sig alit
intimare med olika föreställningskomplexer och blir
sålunda en säkrare kommunikationsled mellan beslut
och plikthandling än en tillfällig moralisk hänförelse.
Det är vidare av yttersta vikt att beakta skillnaden
mellan intressen, som frammanas genom yttre påverkan
utan samband med ungdomens förhärskande instinkter,
och sådana, som i dessafinna lämplig jordmån. Enlust-
förväntan, som ståri närä kontakt med sådana inre mak-
ter, har utsikter att aktiveras vid minsta anledning.
Men å andra sidan bör det rättvisligen framhållas
och det är en omständighet, som vid fråga om villkoren
för intressets utveckling i allmänheticketillbörligenob-
serveras att intresse icke kan bestå
utan vanavid lösning av ointres san t a
uppgifter. En alltför vanlig företeelse är den vilje-
svage entusiasten, som irrar från det ena verksamhets-
fältet tili det andra. Överallt möter han hinder, som
icke utan möda kunna övervinnas, överallt förlamar
motgångarnas olust snabbt nog denlarmande begeistrin-
gen. Lika litet som intressealstringen får försumma
viljehärdningen, om den viii nå sitt mål, lika litet får
den, som önskar betrygga viljans omsättning i goda gär-
ningar, underlåta att ta vara på och främja de värdiga
intressena. Det är den av Foerster representerade
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moralpedagogikens ovanskliga förtjänst, att den beto-
nat viljeövningen, men icke främst den viljeövning, som
tvingas fram av yttre makter, utan den, som drives av 'de
växandes ädlaste böjelser. Det gäller att spela ut in-
tresse mot intresse, att sätta de högre intressena i till-
fälle att ta de lägre i sin tjänst, eller, om detta är möj-
ligt, att låta dessa högre intressen så fyllä medvetandet,
att de lägre ickefårum att växa; men det gäller också att
låta de högre intressena ta sig uttryck i dåd, så attde-
ras utlösande i handling blir en vana.

Denna fordran på viljeövning genom förmedling av
intresse är icke resultatet av en kammarspekulation,
den grundar sig på det konstaterade f aktum, att de vä-
xandes intressen kunna vara starka nog att bära fram
genom enformiga övningar, ansträngningar och farör.
Ofta träder visserligen intressets makt tydligast i da-
gen på fysiskt område. Idrottsträningen har en säker
anknytningspunkt för sinä krav åtminstone i de flesta
gossars naturliga böjelser. Det fysiska modet kan, så-
som redan nämnts, hos ynglingen kanske t. o. m. lät-
tare än hos mannen stegras tili dödsförakt. Men man
har icke heller skäl att förtvivla om de psykiska intres-
senas viljeövande förmåga. I synnerhet scoutrörelsen
har visat, att psykisk träning åtminstone i kombination
med fysisk har mäktiga intressekällor att lita tili. Och
även utan kontakt med idrottslivet kan ett psykiskt
intresse, t. ex. ett naturvetenskapligt, historiskt eller
musikaliskt, utvecklas tili ett liebhaberi, som utan yttre
påtryckning frammanar viljans spännande och uppöv-
ning.

Medan intresset för fysisk förkovran såväl som in-
tellektuella amatörskap i allmänhet äro mäktigare driv-
krafter för viljeövningen hos gossarna än hos flickorna,
hava i synnerhet flickorna en givande etisk kraftkälla i
sin varmare religiositet och i sitt starkare sympatiska
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intresse för uppfostrarna, i synnerhetföräldrarna, även-
som i den gryende vårdinstinkten. För att icke göra
en älskad moder emot eller för att hjälpa och skydda
en yngre bror eller syster eller ett värnlöst djur kunna
flickor redan på tidiga stadier göra vackra och vilje-
övandeinsatser av självbehärskning och självuppoffring.

I det föregående har angivits, vid vilka åldrar vissa
huvudintressen äro lättast aktiverbara. Det är tider,
vilka icke böra gå onyttj ade förbi. Mendetligger natur-
ligtvis även en stor fara i en alltför intensiv vädjan tili
känslolivet under dessa p eriö der av stor nervös labilitet.

För att ett allmänt beslut skall tillförsäkras trygga
realisationsutsikter är det således av vikt, att dess
verkstallan de i olikartade fall genomtänkes och
med övertygelse godkännes, och vidare, att beslutet
bringas i närä och mångsidig kontakt med ålderns för-
härskande instinkter och med tankekrets ar, vilka ide-
ligen impregnerats med intressen. Men det förtjänar med
eftertryck framhållas, utöver vad tidigare antytts, att
den fastaste möjliga förknippning mellan beslutet och
handlingens utlösning vinnes genom inövning. Det är
inövningen James närmast har i sikte, då han säger,
att uppfostrans huvuduppgift är att göra nerverna tili
bundsförvanter, icke tili fiender. Foerster anför
en kvinnas ord: »Kärleken övervinner döden men en
liten ovana kan ofta övervinna kärleken.» Fasta och
förnuftiga hem- och skolvanor äro ägnade att mäktigt
främja utformningen av de växandes nervsystem tili
en mekanism, som understöder deras strävan att handia
i enlighet med sin övertygelse. Precision i tid och rum,
renlighet, hövlighet, självbehärskning i många former
automatiseras, förlora sin möjliga prägel av olust och
få t. o. m. en svag lustkaraktär. Ett av de ödesdig-
raste bidrag tili de ungas utveckling, som uppfostran
kan giva ej minst ur synpunkten av deras framtida
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lycka är däremot bibringandet av vana vid lyx, som
vid mogen ålder icke kan upprätthållas eller åtmin-
stone icke utan bekymmer och svårigheter. Genom var-
dagligheten förlorar lyxnjutningen det mesta av sin
sötma, men kan icke utan plåga saknas.

En lika skarp dom måste fällas över den tidiga för-
trogenhet med en högre ålders nöjen, som under hemli-
vets förfallsperiö der förtagit musten av generationers
ungdomsglädje. Ett nöje, i förtid njutet, skänker en
bråkdel blott avsinaglädjemöjligheter, och när den rik-
tiga tiden kommer, är det knappt nöje mer, endast en
vana med förklingande betoning av lust. Det har på
sätt och vis värit välbetänkt av den luxuösa engelska
rikmansklassen, att den sänt sinä söner att uppfostras
ielevhemmed enklaoch härdande seder. Det är en an-
nan fråga, om det icke för de ungas utveckling vore ännu
lyckligare, om det egnahemmet hade de vanor och den
andliga atmosvär, att det dugde tili uppfostringsmiljö.

Här viii måhända någon invända, att således även ar-
betsuppgifters lustbetoning måste försvagas vid inöv-
ning. Vili man bibehålla arbetsglädjen, borde alltså trä-
ning undvikas. Förhållandet är i huvudsak följande.
Lustdagern över svåra uppgifter är tili en början vä-
sentligt en reflex av den lust,somväntas infinna sig, då
man övervunnitsvårigheterna eller åtminstone de varsta
av dem. De första greppen på en uppgift, som man
långt ifrån behärskar, äro med andra ord egentligen icke
nöjsamma, ehuru de kunna vara starkt intressebe-
mängda. Sedän kan, såsom antytts, följa ett stadium
av segerfröjd, men från denna kulmination glider lust-
kurvan åter nedåt. Över ett arbete, som utföres rent
rutinmässigt, vilar även i bästa f ali blott en svag lust-
betoning. Vili man bibehålla ett starkare intresse för
sin dagliga verksamhet, måste man ständigt eftersträva
nya svårigheter, ställa sig nya uppgifter, vilka man
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ännu icke kan utföra automatiskt, eller söka utföra de
gamla enligt nya och bättre metoder. För varje över-
vunnen svårighet anknytes ett lustbetonat minne vid
verksamhetsområdet; samtidigt växer tillförsikten om
nya framgångar. Förmågan att avvinna en monoton
verksamhet arbetsglädjevarierar dock, såsom i synnerhet
Munsterberg påvisat, inom ganska vida gränser.

Även då fråga icke är om arbetsuppgifter, torde den
stegring av lustkänslan, som vanan tili trots kan iakt-
tagas, bero på utvecklad förmåga att av en sysselsätt-
ning mottaga nya intryck. Rökarens lust kan stegras, så
länge hans förmåga att av cigarren mottaga alit finare
smakkvaliteter är i avsevärd tillväxt. Njutningen av ett
dagligen betraktat konstverk kan ökas, så länge vi i
detsamma upptäcka nya tilltalande drag eller vår tilleg-
nelse av dess stämning ännu märkbart fördjupas.

I viljelivets psykologi förtjänar den senare skolål-
dern speciell uppmärksamhet. Det har tidigare fram-
gått att pubertetstiden är en period av inre jäsning och
oro. Den är åtminstone delvis, märkligt nog, även en
tid av inre slapphet, märkbar icke niinst på viljans om-
råde. I detta tillståndav upplösning och omgestaltning,
av ofärdiget, kan ett incitamentverka med överraskande
styrka, ett annat utöva oväntat ringa effekt. Och trots
förmågan av explosiva utbrott är nervernas reaktions-
förmåga snarare liten än stor. Den kraftförbrukning,
som nydaningen åsamkar, tär på funktionsförmågan.
Även experimentella resultat tyda på trög nervfunk-
tion och klen handlingskraft under pubertetsåren. Föl-
j ande må anforas. Gi 1 b er t lät växande av olika ål-
der så snabbt som möjligt knacka på en telegraf under
fem sekunder. I stort sett presterade de äldre en större
rörelsesnabbhet än de yngre, men ungefär vid tiden för
puberteten uppträdde hos vartdera könet en tillbaka-
gång.
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Om viljestyrkan—här f attadsom förmågan att i hand-
ling följa de principer man av övertygelse godkänner
under pubertetstiden och de närmast följande åren ofta
sviker jämte det densamma i den ideella hänförelsens
tjänst så ofta triumferar så beror detta dock kanske
främst på den utomordentliga stegringen av gamla be-
gär eller tändningen av ny a: självständighetsbehov,
ärelystnad, maktlystnad, könsdrift, alit sunda krafter,
men ovana vid tygel och samgång.

I det föregående har en handlingsbestämmande fak-
tor av djupt ingripande betydelse lämnats obeaktad:
suggestionen. I sin mest utpräglade form fram-
träder denna vid hypnos, där den hypnotiserades före-
ställningsvärld och handlingar nastan fullständigt stå i
hypnotisörens våld. I svagare former,

t
är suggestionen

en alldaglig företeelse. En människa accepterar en an-
nans åsikter, reagerar med hennes känslor, viii vad hon
viii, men awiker ej så långt från sitt eget jag som vid
hypnos. Suggestion är ej fullt detsammasom imitation,
ej heller detsamma som auktoritetstro, ehuru besläktad
med dem båda. Den suggererade imiterar, men ofritt,
utan syfte att efterhärma. Suggestionen utgår före-
trädesvis från personer, vilka gälla som auktoriteter.
Men om man följer en auktoritet med klart medvetande
om, att man gör det, emedan auktoriteten san-
nolikt förstår just denna sak bättre än man själv, och
man följer den just så långt, som man tror, att dess
säkrare omdöme sträcker sig, är man ännu icke sugge-
rerad. Suggestionens kännemärke är, att den egna re-
flexionen tystnar, utan att man är medveten därom.
Man blir ofriare, men tror sig friare, man tycker sig
tanka, kanna och handia ur djupet av sig själv, medan
ens själsliv är en resonnans av den suggererandes. Sug-
gestionen kan uppträda även med minimal kraft. Mel-
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lan suggererat och suggestionsfritt tillstånd ges därför
ingen tydlig gräns.

Om suggestibilitet hos växande har redan värit fråga
i samband med självkänslan, ehuru ordet suggestion
därvid icke nämndes. Den större och mindre benägen-
het att följa experimentatorns föreskrifter, som där om-
nämnes, torde i huvudsak kunna foraspå suggestionens
räkning. Det är troligen mera suggestibiliteten än en
ursprunglig och avsiktlig dubbelhet i naturen, som vål-
lar, att mångabarn uppföra sig helt olika i hemmet, i
skolan och på lekplatsen. Hemslarven kan vara en
exemplarisk elev, och mammasstillsamrnegosse kan vara
en av skolans bråkmakare. Det kan ju i vissa f ali också
vara fruktan, som orsakar, att fogligheten och försagd-
heten är större på det ena hållet än på det andra, det
kan tili en del vara vanans makt, men det är, som sagt,
synnerligen troligt, att en högst väsentlig faktor står
att söka i de dunkla suggestiva kraiter, somströmma
från människa tili människa. Om olikheten mellan
hemmets och skolans inflytande skall yttermera talas i
kapitlet om de växande och skolarbetet.
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TOLFTE KAPITLET.

Uppmärksamhet.

Vårt medvetande inrymmer i varje nu ett flertal
föreställningar, liksoin vår synkrets omfattar ett flertal
föremål. Och liksom föremålen i synfältet avteckna
sig med olika skärpa, i det de föremål, vilka befinna
sig i synfältets centrum eller blickpunkt, framstå kla-
rare än de, som befinna sig vid periferin, så äga före-
ställningarna i vårt medvetande olika tydlighet. Den
föreställning (eller föreställningskomplex), som äger
den högsta graden av tydlighet, befinner sigimedvetan-
dets blickpunkt, de mindre tydliga föreställningarna
vid dess periferi. Föreställningen i medvetandets blick-
punkt är föremål för uppmärksamhet.

Den föreställning eller föreställningskomplex, på vil-
ken uppmärksamheten är inriktad, har den betydelse-
fulla makten att i huvudsak behärska föreställnings-
associationens förlopp. I regeln associera sig nya före-
ställningar blott med de uppmärksammade föreställ-
ningarna. En föredragare utreder uppmärksanihetens
problem. I centrum av hans medvetande befinner sig
föreställningen om den uppgift han har att lösa, och
med denna målföreställning associera sig nya föreställ-



ningar. I medvetandets periferiska delar röra sig dunk-
lare föreställningar om lyssnande människor, om brin-
nande lampor, om ett avlägset buller, men tankearbetet
försiggår i alit väsentligt oberoende av dem. Plötsligt
växer bullret i styrka. Föreställningen, att någonting
märkligt inträffar därute, tränger sig med omotståndlig
kraft tili centrum av medvetandet, d. v. s. tager upp-
märksamheten i anspråk och bestämmer associations-
förloppet.

Redan tidigare hava tvenne olika slag av uppmärk-
samhet omtalats: den intresserade uppmärk-
samheten, som uppbäres av förväntan att upp-
märksammandet skall utmynna i lust, och den
ointresserade, som icke uppbäres av en sadan
förväntan. Den ointresserade uppmärksamheten' är
närä besläktad med den s. k. villkorliga eller
på beslut grundade uppmärksamheten, den intres-
serade åter med den ovillkorlig a. Dock före-
ligger icke en fullständig kongruens. Jag viii förtydliga
min mening med ett exempel.

En yngling flanerar på hamnkajen. En segelbåt
lägger ut och styr tili havs. Ynglingen stannar och följer
båten med ögonen. Han fortsätter sin vandring, men
tankarna återvända tili seglaren. Ynglingen är i sin
lyriska period. Han beslutar att på hemvägen dikta ett
poem om seglats på havet. Annu då han kömmit hem
och satt sig vid sitt arbetsbord, gå hans tankar då och
då tili poemet, men han behärskar sin diktarlust. och
återför uppmärksamheten tili de motbjudande mate-
matiska problem han är ålagd att lösa.

Den uppmärksamhet ynglingen ägnar segelbåten är
såväl ovillkorlig som intresserad. Den uppmärksamhet,
som ägnas diktandet under vandringen hem, är en in-
tresserad uppmärksamhet, ty den väntas utmynna i
skaparlust, men den är på samma gång villkorlig. Den
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uppmärksamhet ynglingen skänker de matematiska
problemen är villkorlig och ointresserad, i varje fall
icke omedelbart intresserad.

Även i övrigt kan uppmärksamheten framträda med
olika karakteristika. I åskådlig och allmänt bekant
form yppa sig viktiga uppmärksamhetsdifferenser hos
det teoretiska tänkandets och den praktiska handlin-
gens typiska representanter. Då denna skillnad mellan
teoretiker och praktiker därjämte har en viss pedago-
gisk betydelse, må den här begagnas som utgångspunkt.

Tänkaren inriktar sig på ett begränsat problem och
abstraherar från de yttre förhållanden, i vilka han för
tillfället befinner sig från alit, som i hans närhet lever
och rör sig. Hans uppmärksamhet är saml a d och
den är o s i n n 1 i g eller intellektuell, varmed här för-
stås, att den icke begagnar sig av omedelbara sinnes-
intryck utan opererar med reproducerade föreställnin-
gar. Den praktiska handlingens man måste på ett helt
annat sätt taga hänsyn tili miljön. En spr id d och
sinnlig uppmärksamhet, en uppmärksamhet, som
samtidigt omspänner en mångfald intryck från den om-
givande verkligheten, är honom tili synnerligt gagn.
(Det är således icke filosofen utan fältherren som i egent-
lig mening är den typiskt tankspridde). Emedan hand-
lingens man i högre grad är beroende av yttervärlden
och dess förändringar, av tillfälligt uppdykande fakto-
rer, som pakalla växlingar i uppmärksamhetsriktningen,
är det för honom jämförelsevis viktigt, att hans upp-
märksamhet äger stor adaptationsförmåga,
varmed förstås, att den snabbt och lätt riktar sig med
full styrka på nya föremål. Emedan det för handlings-
människan är lägligt och t. o. m. nödvändigt att ofta
växla uppmärksamhetsobjekt, torde hon jämförelsevis
lätt komma tillrätta med en flyktig, lab i 1 upp-
märksamhet, d. v. s. en uppmärksamhet, som endast
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genom oftaupprepade viljeansatser kan förmås att länge
häfta vid samma objekt. Däremot synes tänkaren
vara i behov av den dynamiska uppmärksamhetens
motsats, den uthålliga, st ab il a uppmärksamheten.

En lätt störd eller lätt avlänkad uppmärksanihet
är uppenbarligen olämplig för både praktiker och teo-
retiker, men i synnerhet för de senare. Det bör obser-
veras, att stor avlänkbarhet ingalunda sammanfaller
med stor adaptationsförmåga. Avlänkbarheten är en
brist, adaptationsförmågan en förtjänst. Den förra är
ett utslag av partiell viljesvaghet, den senare av vilje-
styrka. Snarare tyckes den labila uppmärksamheten stå
närä den lätt avlänkade. Dock gives det personer av
stabil uppmärksamhetstyp, vilka äro mycket känsliga
för ett eller annat slag av störande faktorer, exempelvis
ljud eller medvetandet om andra personers närvaro i
arbetsrummet.

Yttermera skiljer man mellan fixerande och fluk-
tuerande eller som vi, enligt Herr 1 i n s föredöme,
hellre säga ob j ekt i v och su b j ekt i v uppmärk-
samhet. Innebörden av dessa uttryck åskådliggöres.
tili en början bäst genom ett ofta använt exempel.
Ordet Kastanienverkäufer förevisades med användande
av mycket kort expositionstid. En försöksperson läste:

Vid l:a expos.
» 2:a »

käufer
verkäufer

» 3:e »

» 4:e »

astanienverkäufer
Kastanienverkäufer

En annan person läste
Vid l:a expos.

åter:

Kleinverkäuferin
Kleinverkäufer
Kannenverkäufer
Kastanienverkäufer.

»> 2: a »

» 3:e »

» 4:e ■>
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Den förra försökspersonen företedde prov på objek-
tiv (fixerande), den senare på subjektiv (fluktuerande)
uppmärksamhet. I förra fallet riktar sig uppmärksam-
heten företrädesvis på det objektivt givna, i det senare
på de subjektiva tillsatser, som äro av nöden för tyd-
ningen av synförnimmelserna. Den subjektiva upp-
märksamheten predisponerar för snabb tolkning av in-
tryck, men medför större fara för misstydningar. Det
synes härvid dock icke vara fråga om nya, självständiga
egenskaper hos uppmärksamheten, utan om samlad,
resp. spridd uppmärksamhet i förening med olika sätt
att appercipera iakttagelsematerialet, d. v. s. olika
sätt att införliva detsamma med gamla föreställnings-
kretsar.

Vissa karakteristiska olikheter mellan de växandes
och de vuxnas uppmärksamhet äro tillgängliga för
den alldagliga observationen, andra framstå något-
sånär tydliga först i belysning av experiraentella re-
sultat.

Ett mycket använt förfarande för undersökning av
uppmärksamheten är Kraepelins additionsmetod.
Försökspersonernas uppgift är att addera ensiffriga tai,
tryckta i lodräta kolumner. Resultaten antecknas vid
sidan av kolumnen. En del av en kolumn jämte addi-
tionsresultat kan ta sig ut t. ex. på följande sätt:

5
9

4
12

8
17

9
15

6
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Efter förloppet av en, två eller flera minuter gives
en klocksignal. Försökspersonerna ange därvid med
ett vågrätt streck, huru långt de hunnit i sitt arbete.

Genom att jämföra det antal additioner, som utförts,
och de fel, som begåtts av olika personer under mot-
svarande skeden av försöken vinner man en viss insikt
om beskaffenheten av försökspersonernas uppmärksam-
het. 81. a. kan adaptationsförmågan och uppmärksam-
hetens övervägande stabila eller labila art på detta
sätt utrönas.

I stället för additionsuppgifter kan man använda ut-
strykning av vissa bokstäver ur en text (t. ex. alla a, e,
n, r), räkning av bokstäverna i texten, utanläsning av
meningslösa stavelser o. d.

Om försökspersonerna få arbeta under inverkarr av
störande faktorer, såsom metronomslag, hudretning
medels elektrisk ström o. d., kan uppmärksamhetens
relativa avlänkbarhettillnärmelsevisbestämmas. Dock
är att märkä, att en lindrigstöringiregeln icke minskar
utan ökar uppmärksamhetens intensitet. Störingenför-
anleder ett uppbåd av viljeenergi, som överkompen-
serar dess eget inflytande. Detta förhållande, som för
den uppmärksamhetsmätande experimentatorn kan te
sig som en felkälla, är av icke ringa psykologiskt och
kanske främst pedagogiskt intresse.

Jämförande undersökningar angående uppmärksam-
hetens spridning kunna utföras t. ex. på följande sätt.
Man låter försökspersonerna utföra en huvudhandling,
t. ex. addera eller läsa meningslösa stavelser utantill,
och därjämte en bihandling, exempelvis att tili takten
av en metronom sticka stöpslar i en platta, försedd
med hål, eller att rita spiraler efter modell. Hos en
del av försökspersonerna betingas en framgångsrik lös-
ning av båda uppgifterna mindre genom uppmärksam-
hetens samtidiga spridning över dem båda än genom
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dess snabba pendling mellan dem. Förhållandet i de
enskilda f alien torde kunna klargöras med hjälp av
försökspersonernas introspektiva observationer. En
god lösning av dylika konkurrerande uppgifter utvisar i
varje f ali en stor uppmärksamhetsenergi.

I sinäf öreläsningar karaktäriserar M e u m a nn, vä-
sentligen på basen av experimentella undersökningar,
barnens uppmärksamhet, jämförd med de vuxnas, i
huvudsak på följande sätt.

Ett tillstånd av stark uppmärksamhet ger sig hos
barnet tydligare tillkänna än hos de vuxna genom åt-
börder och minspel. Dessa fysiska uttryck för upp-
märksamheten äro dock icke i den mån, som några
forskare antagit, ett villkor för barnets uppmärksam-
het.

Under den tidigare barndomen och ännu under de
första skolåren visar uppmärksamheten en stark be-
nägenhet att i varje nu samia sig kring en mycket
trång föreställningskrets. Men å andra sidan äro upp-
märksamhetsobjekten stadda i stark växling. Båda
företeelserna bero på svaghet. Barnet kan icke i sin upp-
märksamhet fasthålla så många samtidiga föreställ-
ningar som de Vuxna. Den bitti-aste sorg glömmes, om
blott ett nytt intryck förmår fånga uppmärksamheten.
Men barnet har icke heller samma förmåga av uthållig
uppmärksamhet. Barnets uppmärksamhet är relativt
labil. Men trots sin labila natur har den barnsliga upp-
märksamheten ringa adaptationsförmåga. Barnets
uppmärksamhet är avlänkbarare än den vuxnas, då
den är av villkorlig art, mindre avlänkbar då den är
ovillkorlig. En rolig bok absorberar barnets uppmärk-
samhet så fullständigt, att det har varken ögon eller
öron för någonting annat, men varje småsak kan av-
länka uppmärksamheten hos ett barn, som sysslar
med tråkigt arbete.
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Överhuvud äga barnen vida mindre förmåga av
villkorlig uppmärksamhet än de vuxna. Blott långsamt
utvecklas förmågan att halla uppmärksamheten riktad
på objekt, vilka icke omedelbart fånga densamma.
I högre grad än hos vuxna är uppmärksamheten hos
barn av subjektiv (fluktuerande) art. Dock förekomma
redan vid skolålderns början otvetydiga differenser
i detta avseende olika barn emellan.

Det är sannolikt, att Meumanns karakteristik i stort
sett är riktig. Dock är det möjligt ■— mig synes det
t. o. m. mycket troligt att Meumann för starkt fram-
håller barnets underlägsenhet. Meumanns slutsatser
äro, tyckes det, för mycket byggda på experiment, för
litet på observation. Vid experimenten opererar mau
i relativt hög grad med ointresserad uppmärksamhet.
Visserligen ådagalägga barn, som deltaga i experimen-
tella undersökningar, enligt många experimentatorers
samstämmande vittnesbörd ett större intresse än laici
i allmänhet torde föreställa sig. Men detta intresse är
ofta i hög grad medelbart, av ambitiös natur. Uppgif-
terna äro säilän i och för sig ägnade att fånga uppmärk-
samheten. Åtminstone gäller detta flertalet av de spe-
ciella uppmärksamhetsundersökningarna. Vilket ome-
delbart intresse kan ett barn hysa för utstrykning av
vissa vokaler i en text? Den underlägsenhet hos bar-
nen, som genom experiment konstaterats, gäller därför
i främsta rummet den ointresserade uppmärksamheten.
Det är möjligt, att underlägsenheten på den intresserade
uppmärksamhetens område är jämförelsevis obetydlig.
Den alldagliga omgivningen har jämförelsevis mycket
nytt och ovillkorligt attraherande att bjuda barnsjälen,
med andra ord, barnets uppmärksamhet mottager i
regeln utifrån talrikare och mera eggande påverkningar
än den vuxnes. Barnets uppmärksamhet når härigenom
en prestationsförmåga, vilken i fråga om uthållighet och
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adaptation visserligen är underlägsen den vuxnes, men
dock långtifrån så klen som den framstår i laboratoriet.
Minä och mångas dagliga iakttagelser bekräfta riktig-
heten av denna förmodan.

Härmed kan kapitlet ora uppmärksamheten avslu-
tas. Att detsamma trots uppmärksamhetens stora be-
tydelse för själsverksamheten blivit jämförelsevis kort,
beror såväl på, att en vidlyftig franiställning av de oav-
gjorda striderna om uppmärksamhetens vasen icke
synts mig lämplig i en bok om skolålderns sj älsliv, som
ock på mitt förmenande, att många med uppmärksam-
hetens psykologi närä sammanhängande frågor med
större fördel behandlas dels i föregående dels i efter-
följande kapitel.

Noter.

Jfr E. D ii rr: Die Lehre von der Aufmerksamkeit, Quelle
& Meyer, Leipzig 1914. B. Hammer: Bidrag tili upp-
märksamhetens psykologi, Akademiska bokhandeln, Uppsala
1908. —A. Herr 1 i n: Minnet, Bonnier, Stockholm 1909
s. 245. Jodi: Lehrbuch der Psychologie, Cotta, Leipzig
o. Berlin 1903, del II s. 75. Th. Kerrl: Die Lehre von
der Aufmerksamkeit, Bertelsmann, Giitersloh 1909. E.
Meum a n n: Vorlesungen z. Einf. in die exp. Pädagogik,
Engelmann, Leipzig del I och 11. W. Wund t: Grund-
ziige der physiologischen Psychologie, Engelmann, Leipzig
1903 s. 342.
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TRETTONDE KAPITLET.

lakttagelse.

Vid den sinnliga iakttagelsen samverka tvenne pro-
cesser: mottagandet av sinnesintrycken eller p e r c e p-
tio n e n och dessa intrycks förknippning med till-
möteskommande föreställningar och känslor eller ap-
perceptionen.

Vid apperceptionen sammansmälta vissa av de till-
möteskommande föreställningarna så intimt med de
objektiva intrycken, att de framstå som beståndsdelar
av de sistnämnda. Tack väre en sadan sammansmält-
ning eller assimilation uppfattas penseldragen
på en teaterkuliss som en landskapsbild och de otydliga
ljuden av en avlägsen röst som ett sammanhängande
tai. Andra delar av de apperciperande föreställningarna
bibehålla en större självständighet. Kulissen inregistre-
ras som bild av en bestämd trakt, den talande rösten
såsom tillhörande en viss bekant person.

lakttagelseförmågan kan således utvecklas icke blott
därigenom, att själva sinnesförnimmelserna tilltaga i
tydlighet och differentiering. Av kanske ännu större
betydelse är, att de vid apperceptionen tillströmmande,
de apperciperande föreställningarna tillväxa i rikedom,
klarhet och riktighet. Betydelsefullt är även, att iakt-



tagelsens ledning medelst uppmärksamheten blir star-
kare och målmedvetnare.

De experimentella undersökningar, som hänföra sig
tili iakttagelseförmågan, hava tili största delen gällt
perceptionen, med andra ord sinnesförnimmelsernas
skärpa. Man har undersökt barns förmåga att urskilja
befryndade intryck på syn-, hörsel-, lukt-, smak-, kän-
sel- och muskelsinnets gebit. I fråga om iakttagelser
med synsinnet har även apperceptionen istor utsträck-
ning gjorts tili föremål för experiment.

Vid undersökning av barns förmåga att särskilja
färger användes tidigast den s. k. benämningsmetoden
(Preyer). Vidförsöket användas färgade kort, alla av
samma form samt glanslösa ■— glans verkar på många
sätts toran de. Korten läggas i bestämd ordning fram-
för försökspersonen, och denne anmodas att utpeka
och namngiva de färger, vilka äro honom bekanta. Me-
toden prövar snarare språkkunskapen än färgsinnet.
En undersökning enbart av detta sinne tillstädjer där-
emot den s. k. täckmetoden. En samling färgade kort,
som innehåller dubletter av varje representerad nyans,
förelägges barnet och detta uppmanas attläggasamman
lika färgade kort. En variation av metoden innebär an-
vändniiigen av färgtavlor med små färgprov av bestämd
form. Åt försökspersonen gives ett färgat kort av
samma form som proven. Uppgiften är att täcka den
likafärgade figurenpå f ärgtavlan. Något svårare ställer
det sig för ett barn att med stöd av minnet söka upp
ur en hög av färgade kort paret tili ett f örevis at färgprov
(igenkänningsmetoden).

En noggrann prövning av färgsinnet möjliggöres
genom användning av en roterande cirkelskiva med
sektorer i olika färger. Genom förändring av sekto-
rernas storlek kunna olika färgnyanser och olika mätt-
ningsgrader av samma ton åstadkommas.
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Utförda undersökningar giva vid handen, att kän-
nedomenomfärgernasnamn ännu vid skolålderns bör-
jan är i mycket ringa grad utvecklad. Engels-
perger och Ziegler funno vid undersökningar
i Munchens folkskolor, att bland de nyinträdande skol-
barnen 30°/ 0 av gossarna och 28 °/0 av flickorna icke
kunde riktigt benämna alla de fyra huvudfärgerna rött,
gult, grönt och blått. Däremot kände nastan 100 °/0
av barnen namnen på svart och vitt ■— färger, vilka
enligt samma forskare tilltalade barn mindre än de
kulörta färgerna.

Enligt Engelsperger och Ziegler äro näst svart och
vitt färgbenämningarna bekanta för de nyinträdande
i följande ördning: rött, blått, grönt, gult, brunt, grått,
rosa, violett, orange. Stora individuella variationerfore-
komma.

Täckmetodens resultat övereiisstämma med benäm-
ningsmetodens bl. a. däri, att svart och vitt framstå så-
som lättast identifierade. Vid de engelsperger-zieg-
lerska försöken täcktes dessa färger raskt och säkert av
allabarn. Orange, lilapurpur och rosastå dem närmast;
sedän följa violett, ljus- och mörkblått samt blågrönt.
Ungefär 90 °/0 av barnen täckte dessa färger fullt rik-
tigt. Härvid är att observera, å ena sidan att enligt
sistnämnda undersökningar benämningarna orange,
rosa, lilapurpur och violett höra tili de minst bekanta, å
den andra att lilapurpur blått och violett äro mycket
omtyckta färger. De föga omtyckta färgerna grått och
brunt täcktes med större säkerhet än mörk- och ljus-
grönt, ljus- och scharlakansrött. Sambandet mellan
namnkunskap, estetisk värdering och förmåga att sär-
skilja ter sig sålunda ganska invecklat.

Flickornas identifieringsförmåga visade sig v ara större
än gossarnas; 49 °/0 av flickorna, men endast 36 °/o
av gossarna bestänide samtliga förelagda färger fullt
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riktigt. I jämförelse med vuxna visade en stor del av
barnen en underlägsen särskiljningsförmåga. Men då
denna förmågas gränser hos talrika barn icke upp-
nåtts vid hittills gjorda försök och senare åldersklasser
av ungdom icke i nämnvärd mån blivit prövade i av-
seende på densamma, måste dess utvecklingsgång beteck-
nas såsom i huvudsak okänd.

Mera ingående kunskap äga vi om förmågan att
särskilja färgers mättningsgrader. Enligt
W. Jones undersökningar tillväxer denna förmåga
i mycket betydande grad ännu under skoltiden. Flic-
korna visade sig tili en början överlägsna, men distan-
serades efterhand av gossarna. Bland de fullvuxnahade
åter kvinnorna övertaget, men då endast fyra vuxna
försökspersoner användes, ter sig resultatet föga till-
förlitligt.

Gossarna visade den stoista särskiljningsförmågan
i fråga om blått, rött, grönt, gult. För flickorna var
ordningsföljden rött, blått, grönt, gult. Från fjärde tili
sjunde året visade sig särskiljningsförmågan vara be-
tydligt starkare för blått än för någon annan färg och
svagast för gult ■— ett rön, som står i uppenbar dis-
harmoni med antagandet, att förmågan att se blått vore
sent förvärvad.

Uppskattning av korta sträckor med ögonmått ut-
föres med ganska stor säkerhet redan under den tidi-
gare skolåldern. Vid halvering av en 2 cms sträcka
gjorde enligt Me uman n några sexåringar fel
om 4/5 mm, men sjuåringarna på sin höjd om 1/10, i
medeltal om 1/20 mm. Bedömandet av långa avstånd
kan för den tidigare skolåldern misslyckas högst be-
tydligt, men det är troligt, att huvudorsaken härtill
är bristande övning. Förmågan att uppfatta perspek-
tivisk framställning tillväxer ansenligt under skoltiden;
hos gossarna sker utvecklingen mycket snabbare än
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hos flickorna. Även hos fullvuxna män kan dock den
perspektiviska uppfattningen vara mycket bristfällig.
Meumann berättar, att han en gång förgäves sökt över-
tyga en docent, att det icke är möjligt att avteckna
husen vid ett trekantigt torg så, att alla fasaderna bli
synliga på samma bild.

Vi hava härmed redan kömmit ett stycke in på de
apperceptiva processernas gebit. • Det är företrädesvis
den apperceptiva sidan av iakttagelsen vi behandla, då
vi i det följande redogöra för barns betraktande av
bilder. Det är naturligt, att experimentatorerna i stor
utsträckning använt bilder som hjälpmedel; bilder
kunna lättare än verkliga föremål avpassas enligt expe-
rimentens anspråk på jämförbarhet och stegvis växande
svårighet; kännedom om barns förmåga att uppfatta
bilder kan ju dessutom ha stor pedagogisk betydelse.

I sin första början är barnetsbildbetraktandesåflyk-
tigt, att det knappt ger skälför sitt namn. Bilden tolkas
med ledning av något enstaka drag, söm väcker upp-
märksamhet. En kamel kallas gås på grund av den
långa, böjda haisen, en huvudskalle får heta farbror
eller pappa. Efterhand blir betraktandet grundligare
och identifieringen säkrare. Lange tydas dock bilderna
mera med hjälp av en djärv fantasi än av en grundlig
analys av det.i bilden givna, eller annorlunda uttryckt,
med tillhjälp av en starkt subjektiv uppmärksamhet.
Redah under den tidigare skolåldern torde likväl ana-
lysen hos de flesta barn få övertag överfantasin. Märk-
ligt är, att färgerna vid bildtydningen spela en mycket
underordnad roll. T. o. m. små barn förstå en bild
i svart och vitt ungefär lika väl som en kolorerad bild.
Ej heller har modelleringen genom skuggor och dagrar
i detta avseende någon nämnvärd betydelse. Det är
framför alit konturerna barnet håller sig tili. Den stun-
dom förbluffande skickligliet, varmed små barn på
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grund av en enkel konturlinje kunna tyda en bild,
tyckes utvisa en märklig förmåga att med frånseende
från olikheter uppfatta det likartade hos bild och före-
mål, med andra ord en ganska stor förmåga av abstrak-
tion. Detta strider emellertid emot alit vad vi annars
kanna om barnets abstraktionsskicklighet. Förhål-
landet kan också trovärdigt förklaras sålunda, att
barnet på grund av dålig observation och klent minne
uppfattar och erinrar sig endast ett fåtal av ett skådat
föremåls kännetecken. Konturerna, som mer än färger
och skuggor bibehålla sig lika i skiftande belysningar,
prägla sig lättast i minnet. Emedan barnet har så
oklar erinring av föremålets färger och dragarnas spel,
varsnar det icke ens i samma grad som den vuxne
olikheten mellan den färglösa, omodellerade bilden och
föremålet.

Det riktiga igenkännandet är således under den tidi-
gaste barndomen i hög grad lyckträff. Ju mer barnets
iakttagelseförmåga och kunskap om tingen tillväxa,
dess färre bli vantolkningarna; men det händer även,
att den större kunskapen förhindrar en riktig tydning.
Hilde Stern igenkände vid ett år tio månader en kontur-
bild av en flaska; 2% år senare kunde hon icke längre
tyda bilden.

Dock främjar utvecklingen i stort sett uppfattningen
av konturbilder. Detta i och för sig ganska självklara
förhållande bekräftas av va n der Torren s under-
sökningar. Men även mera överraskande resuitat ha
dessa att uppvisa.

Torren tillämpade på normala barn en metod, som
utarbetats av H e i 1b r o n n e r för psykiatriska ända-
mål. Enkla konturbilder, vilka återge ett föremål, t. ex.
en kyrka med växande fullständighet, förevisas succes-
sivt. Varje gång frågas: vad är detta? i syfte att ut-
röna, vid vilken fullständighetsgrad igenkännande äger
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rum. Från och med andra bilden frågas därjämte: Vad
har blivit annorlunda? Försökspersonen bör visa och
säga, vilka linjer bilden företer utöver dem, vilka ingått
i föregående bild. Torren använde 17 bildserier, om-
fattande inalles 103 bilder. Försökspersonerna voro
4—12 årgamla, varje åldersklass representerades av tio
gossar och tio flickor. Jag återger här några siffror,
som gälla den tidigare skolåldern.

Igenkända bilder:
Ålder. Gossar. Flickor.

6 48 »/o 34 o/ o
8 57 o/ 0 36 »/ 0

10 70 »/ 0 52 «/ 0
12 76 »/„ 55 %

Av de sexåriga gossarna igenkändes således av varje
serie i medeltal så gott som hela den senare hälften,
av de tolvåriga nastan precis trefjärdedelar. Flickorna
igenkände vid sex år blott den sista tredjedelenochvid
tolv drygt hälften. Såsom icke igenkänd betraktades
varje bild, inför vilken barnet teg eller direkt tillkänna-
gav sin okunnighet eller nämnde ett föremål, som det
avbildade äger blott obetydlig likhet med (konfabu-
lering).

Riktigt utpekade åtskillnader:

Ålder. Gossar. Flickor.
6 95 »/o 92 <7 O
8 97 o/0 95 »/o

10 96 o/ o 96 o/o
12 98 °/ 0 96 °/ 0

Medan den föregående tabellen anger en igenkän-
ningsförmåga, som är mindre än man väntar sig, ut-

-11 Skotuhlerns själsliv.
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visar den senare en överraskande stor förmåga att med
stöd av minnet upptäcka de obetydliga tillsatser, som
förekomma i varje ny bild. Flickor och gossar visa sig
vara i lika hög grad uppgiften vuxna. Den förra tabel-
len uppvisar förmåga av syntes, den senare av analys.
En jämförelse mellan tabellerna anger i sin mån, vilken-
dera verksamheten det är, som för barn ställer sig
svårare.

Den senare uppgiften kunde lbsas icke blott genom
uppvisning, utan även genom benämning av den nya
detaljen. Det senare lösningssättet innehåller ett synte-
tiskt moment. Nedanstående tabell, som anger procent-
talet på denna väg gjorda riktiga lösningar, uppvisar
åter en avsevärd skillnad mellan gossar och flickor:

Ålder. Gossar. Flickor.
6 26 »/o 16 °/o
8 45 °/0 39 «/ 0

10 56 »/0 45 »/„
12 53 o/0 49 «/0

Vid dessa undersökningar av barns bildbetrak-
tan d e hai- man ansett sig kunna konstatera, att
barn på olika utvecklingsståndpunkt fästa sig vid
olika sidor av de förevisade bildernas innehåll. Först
observeras blott enstaka ting och personer: barnet be-
finner sigisubstansstadiet; härefter f öljer ett
aktionsstadium, där de framställda personernas
verksamhet iakttages; det tredje eller relations-
stad i e t knyter uppmärksamheten vid föremålens
förhållande tili varandra i avseende på rum, tid och
orsak; slutligen analyseras på kvantitetssta-
diet föremålens egenskaper.

Det för dessa olika stadier karakteristiska framgår
ganska tydligt ur följande prov på beskrivningar av
en bild, föreställande det inre av en bondstuga.

162 lAKTTAGELSE



En åttaårig flicka (substansstadium): en man, en
kvinna, en vagga, en säng, en gosse, en
stol, en bänk, en dock a, tre bilder, ett
kors, ett fönster, en stövelknekt, ett
bord, en ta 11rik, en ka r o 11.

En tioårig flicka (aktionsstadium): En familj. Fa-
dern si 11 e r vid bordet och äte r. Hans lille son si t-
te r också vid bordet. Det minsta barnet lig g e r i
vaggan. Hunden si 11 er på golvet och se r på bordet.
På väggen h ä n g a tre bilder, en klocka och ett kors.
Modern står vid bordet.

En fjortonårig gosse (relationsstadium): I niitten,
av rummet står ett bord; vid de 11 a sutto en maa
och hans son, mannen på en stol, sonen p å en
bänk, modern ställde ett krus på bordet. På
b o r de t stod en karott och tre tallrikar. Tili v ä n-
s t e r stod en vagga o. s. v.

En nittonårig yngling (kvalitetsstadium): Jag ser en
stuga, taket är upptill försett med rutor av
trä, troligen ek, på en vägg hänger en bild i gu 1 d-
ra m, den föreställer små hus och träd. På den
andra väggen två bilder, p å den en a ett land-
skap med träd, två vandrare, på den andra ett
hus. Ett fönster med en ru 11 gard i n, so m e j
är helt upprullad, sned, med en bild
p å o. s. v.

De yngsta skolbarnen befinna sig i allmänhet ännu
på substansstadiet; övergången tili aktionsstadiet skei~
ungefär vid åtta, övergången tili relationsstadiet vid
nio å tio år. Barn, sorin tidigt vanja sig vid bildbetrak-
tande, passera otvivelaktigt de olika stadierna i ett
betydligt raskare tempo än det här angivna. Även i
övrigt torde undantagen från regeln vara talrika.

Vid uppfordran att redogöra för sinä iakttagelser
giva de flesta barn ytterst knapphändiga beskrivningar,
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men det ges även dem, som utlåta sig mycket detaljerat.
Äldre barn äro ofta ännu försiktigare än de yngre.
Vid utfrågning visar det sig dock, att de äldre gjort
betydligt flere och riktigare iakttagelser. Medan vid
vissa undersökningar ungefär tredjedelen av sjuårin-
garnas uppgifter värit falska, inskränkte sig feluppgif-
terna vid fjortonårsåldern tili blott en femtedel. Dock
framträder de äldres övertag framför alit däri, att de
bättre uppfatta sammanhanget i det sedda.

De flesta felen begås vid taluppgifter (svar på frågan:
huru många?) Sedän följa uppgifterna om färger, om
personernas handlingar och om objekt (ting och män-
niskor). Uppgifternaom läge i rummet visa stor korrekt-
het.

Gossarna överträffa flickorna i fråga oin uppgif-
ternas riktighet; de otvivelaktigt falska uppgifterna före-
komma ungefär lika ofta hos båda, men flickorna göra
ett större antal obestämda meddelanden. Flickorna äro
åter överlägsna i spontan beskrivning (med undantag
av åldern om c. elva år.)

En betydande skillnad tyckes förefinnas mellan
stadsbarns och landsbarns iakttagelseförmåga. Detta
framgår bl. a. av undersökningarnaangåendebarnsföre-
ställningsförråd. Landsbarns iakttagelser äro i allmän-
het klarare och tillförlitligare. Enligt Meumanns referat
av Hall skulle detta bero därpå, attstadsbarns upp-
märksamhet företrädesvis attraheras av rörliga före-
mål, medan landsbarn iakttaga även vilande ting, vilka
tillåta en grundligare observation. Det kan dock ifråga-
sättas, om icke huvudorsakernä äro å ena sidan den,
att stadsbarnen dagligen och stundligen möta en sadan
mängd nya intryck, att en grundligare analysbliromöj-
lig barnet vänjes sålunda vid flyktig iakttagelse

å den andra att det observationsmaterial lantlivet
erbjuder bättre motsvarar barnets instinktiva böjelser.
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Ett även ur pedagogisk synpunkt mycket beaktans-
värt bidrag tili iakttagelsens psykologi har lämnats av
Meumann ochAlbien.

Syftet med den undersökning jag åsyftar var att ut-
forska, huru mycket det analyserande betraktandet och
kännedomen av formerna inverkar på iakttagelsens
resultat eller från en annan sida sett, vilken behållning
man har av en observation av former, vilka icke genom
analys upplösas i bekanta element.

För ändamålet förevisades enkla figurer, valda
med hänsyn tili följande fordringar. 1) De få icke
vara tidigare bekanta och borde så litet som möjligt
erinra om kända figurer. 2) De böra vara enkla, men
dock icke så enkla, att ingen möjlighet tili analys före-
ligger. Här nedan anföres ett prov på de figurer, som
användes vid försöken. Linjekombinationen framhålles
av Meumann som synnerligt användbar.

Före försöket täckes figuren med en kartong; i
denna har anbragts ett hål, genom vilket den på figuren
synliga stjärnan framlyser. Försökspersonen riktar in
sin blick på stjärnan och fixerar denna även sedän
kartongen avlägsnats. Ögat förhindras sålunda att
följa figurens linjer. En analys av figuren motverkas
även därigenom, att försökspersonen slår takt med
handen under den tid betraktandet varar; härigenom
omöjliggöres nämligen teckning med handen i luften.
Försökspersonen är dessutom uppmanad att så vitt
möjligt undvika varje analys med tanken. Efter tio
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sekunder täckes figuren ånyo och försökspersonen får
en minut teckna figuren så gott han kan.

Resultaten voro synnerligen överraskande, även för
försökspersonerna själva. För de flesta av dem miss-
lyckades reproduktionen vid första försöket fullstän-
digt och äVen vid upprepade försök med mångdubblad
expositionstid blevo avbildningarna ytterst bristfälliga.
T. o. m. för fullvuxna, övade tecknare misslyckades för-
söket nastan totalt. Detsamma ådagalägger, att man
i minnet bibehåller en tydlig bild blott avsådanaformer,
vilka man vid observationen lyckats upplösa i enkla
beståndsdelar, m. a. o. vilka man fullt förstår.

Någon fullt motsvarande experimentell undersök-
ning ifråga om färguppfattningen har icke utförts. En
sadan skulle även möta mycket stora svårigheter. Det
synes t. ex. omöjligt att under expositionen förebygga
analys. Det är i alla f ali troligt, att färgerna f örhålla sig
soin formerna, d. v. s. att blott analyserande färgobser-
vationer leda tili tydliga minnesbilder. Nyanser, vilka icke
inordnas i färgskalan, äro nästansom vore deickesedda.
Den vid färganalys övane minnes naturenvida f ärgfatti-
gare än den är och överraskas, dåhanpåentavlaserfär-
ger, vilka icke överensstämma med vanligt språkbruk:
iör hans minne är gräset grönt, himlen blå och snön vit.

Gilbert har undersökt gehörets utveckling
■och iakttagit en avsevärd utveckling under skoltiden.
Om såsom enhet användes trettiotvåendedelen av en hei
lon, Var medeldifferensen mellan särskiljbara toner:

för 6 åringen 12.3
» 7 » 9.1
» 8 » 6.8
» 9 » 4.8
» 13 » 3.7
»> 19 »> 2.4
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Hörselskärpan prövades av Seashore me-
dels audiometer (en telefon, i vilken knallartade ljud
av olika styrka framkallas genom elektrisk induktion)
och visade sig densamma stadd i utveckling ända tili
tolv års åldern.

På smak-, lukt-, känsel- och muskel-
förnimmelsernas gebit synes utvecklingen vara
åtminstone i det närmaste avslutad vid skoltidens bör-
jan.

I samband med iakttagelseförmågan behandla vi
lämpligast även tidsuppfattningens utveck-
ling. Förmågan att uppskatta längden av en »utfylld»
tid kan prövas i förening med andra experiment; mau
frågar efter avslutningen av en fas i arbetet, huru lång
tid densamma enligt försökspersonens förmenande
tagit i anspråk. En tid av en minut överskattas betyd-
ligt, och mera av barn än av vuxna; en skolflicka upp-
skattade tiden tili fem minuter. Överskattningen min-
skas tili en början med växande arbetstid, upphör
vid ungefär tio minuter och förändras tili underskatt-
ning. Den dagliga erfarenheten visar dock, att upp-
skattningen av tiden mycket är beroende av syssel-
sättningens art. En tid, uppfylld av enformigt arbete,
förefaller lång för den omedelbara uppskattningen, kort
vid uppskattning efter längre tids förlopp; om en tid,
uppfylld av omväxlande sysselsättning gäller ofta, men
ingalunda alltid, det motsatta.

Zie he n har fastslagit, att 6—B åriga barn ha en
mycket dunkel föreställning om längre tidsskeden.
Timmar, halvtimmar, kvarttimmar och minuter äro
redan för åttaåringarna ganska välbekanta begrepp,
men t. o. m. antalet timmar under ett dygn var för de
flesta av hans försöksbarn obekant. På frågan, huru
många dagar gå på ett år, erhöll Ziehen bl. a. svaren
19, 21, 23, 60, 113, 160. Det högsta uppgivna antalet
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var 300. Annu oklarare föreställningar ha barnen natur-
ligtvis om innebörden av uttrycken årtionde, århund-
rade, årtusende. Men härmed ha vi redan tangerat
gränsen mellan iakttagelsens psykologi och ämnet för
nasta kapitel.

N o t e r.

Jfr H. Breuk i n k: Über die Erziehbarkeit der Aus-
sage, Zeitschrift fur angewandte Psychologie 1910 s. 32 ff.
J. Keller: Wie unsere Schulkinder die Aussenwelt auffas-
sen. Teubner, Leipzig 1914 (Säemann Schriften). E. M eu-
man n: Vorlesungen z. Einfiihrung i. d. exp. Pädagogik, En-
gelmann, Leipzig. —W. Stern: Psychologie der friihen
Kindheit. Quelle & Meyer, Leipzig 1914. —M. Zergiebel:
Der Einfluss des Grosstadtmilieus auf das Schulkind, Zeit-
schrift f. päd. Psych. 1912, s. 324.
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FJORTONDE KAPITLET.

Föreställningsförråd.

Den pedagogiska betydelsen av undersökningar an-
gående elevernas föreställningsförråd eller andliga in-
ventarium är uppenbar, i synnerhet om man ställer sig
på den herbert-zillerska pedagogikens ståndpunkt. En
hörnsten för denna pedagogik är ju Herbarts sats, att
läraren måste kanna de fogar, i vilka det nya och det
gamla beröra varandra, för att det intresse det gamla
väckt må kunna ledas över tili det nya. Och icke blott
för intressets spridning, även för en fast resning av
kunskapsbyggnaden är det av vikt att kanna den grund
man bygger på. Visserligen åligger det läraren att vid
början av varje nytt skede i arbetet söka fasta stödje-
punkter i elevernas tankekrets detta är ju en huvud-
uppgift för det första av de fem formalstegen men
detta utesluter icke behovet av periodiska generalunder-
sökningar. I ali synnerhet synes det ur pedagogisk
synpunkt önskvärt, att de nyinträdande elevernas före-
ställningsförråd granskas, ty därom har läraren annars
den minsta kunskapen.

Såsom redan i första kapitlet framhållits, gällde den
första undersökning av skolbarns själsliv, vilken kan



anses tillhöra den experimentella forskningens gebit,
just de nyinträdande elevernas föreställningsförråd och
sattes i gång av lärarföreningen i Berlin 1870. Det är
ytterst sannolikt, att densamma inspirerats av den her-
bartska pedagogiken.

Som ett allmänt resultat av undersökningen kan
framhållas, att nykomlingarnas föreställningsvärld vi-
sade sig mycket fattig och dunkel. Storstaden tycktes
utöva ett synnerligen menligt inflytande på barnets ob-
servation.

Berlinerförsöken voro i metodiskt avseende ganska
bristfälliga. Barnen frågades icke i enrum, innebörden
av svaren på huvudfrågorna utreddes icke genom un-
derfrågor o. s. v. Efterhand har metoden förbättrats
och undersökningen utsträckts över skolor av olika slag
och flera åldersklasser av elever.

K. Lange undersökte 500 elever i stads- och 300
i byfolkskolor. Varje barn fick 14 frågor att besvara.
t. ex.: Vem har sett solen gå upp? Vem vet, huru man
förfärdigar bröd av säd? Lange inskränkte sig tili dy-
lika allmänna frågor, emedan han antog, att man av
ett jakande svar på en sadan fråga kan sluta sig tili,
att barnet besitter hela föreställningskomplexer, som
aro befryndade med den sak frågan gäller. »Om ett
barn värit t. ex. i kyrkan, så är man berättigad att an-
taga förefintligheten icke blott av några få enstaka före-
ställningar utan av hela föreställningsgrupper (nämligen
sådana som äga samband med kyrkan).» Mot sanno-
likheten av detta antagande skall från vår sida ingen
anmärkning göras. Det är blott fullkomligt osäkert,
vil k a av alla de föreställningar, som sammanhänga
med begreppet kyrka, barnet verkligen äger, och huru
klara dessa föreställningar äro. Det är i alla fall icke
oviktigt för undervisaren att få konstaterat, att t. ex.
en stor del av klassen aldrig sett en kyrka invändigt.
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Den langeska undersökningens betydelse ligger också
väsentligen däri, att den bekräftar berlinerförsökens
resultat, att det observationsmaterial folkskolans rekry-
ter förfoga över, är förbluffande bristfälligt.

Den förtjänst Meumann tillerkänner Lange, att han
är den förste, som i föreliggande avseenden jämfört
stadsbarn och landsbarn, kan däremot icke skattas
högt. Frågorna voro nämligen nastan undantagslöst av
den art, att de väsentligt gynnade landsbarnen. Om
relativt många av dem sett solen gå upp och kanna
brödberedningsprocessen o. d., berättigar detta ännu
icke tili någon jämförande slutsats beträffande stads-
barn och landsbarn. Något större värde äger iakttagel-
sen, att gossarna bättre kanna hembygdens natur,
flickorna åter religiösa begrepp.

Langes slutsats i fråga om stadsbarn och landsbarn
bekräftas emellertid av Stanley Halls 1880
anställda undersökningar i Boston och dess omnejd.
Stadsbarnen kanna enligtHall flera ting än landsbarnen,
men föreställningarna äro oklarare. Ett egendomligt
ljus över barnens förhållande tili lantlivet kastar ett
bostonbarns påstående, att goda människor efter döden
komma tili landet. På grund av sinä undersökningar
drar Hall slutsatsen, att vid den ålder, då skolgången
begynner, »en landsvistelse om några få dagar höjer
barnets uppfattningsnivå mera än några månaders skol-
undervisning.» Blott i fråga om kännedom av sociala
förhållanden skulle stadsbarnen vara de överlägsna, ett
resultat som dock rönt motsägelse.

Urß. Hartmanns resultat, vunna genom vid-
lyftiga undersökningar i Annaberg (Sachsen) må här
endast framhållas, att gossarna visade större kunskap
om djur, mineralier och sociala begrepp, flickorna åter
om vissa sociala företeelser (t. ex. bröllop och barndop),
tidsindelning, det omgivande landskapet och i synnerhet
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religiösa begrepp (begreppet Gud kände 56 °/ 0 av gos-
sarna, 61 °/0 av flickorna, Jesus 10 °/0 av de förra och
22 °/0 av de senare).

R. Seyfert förde barnen först i en bostad, vars
alla enskildheter gjordes tili föremål för frågor, sedän
ut i det fria; tredje gruppen av frågor gällde förevisade
bilder och den fjärde barnens familjeförhållanden. Det
visade sig att barnen voro mera förtrogna med hem-
livets f örhållanden än med naturen, och att de i synner-
het kände väl alla föremål, som de själva handskats
med. Intressets stora betydelse för iakttagelsen bestyr-
kes av Seyferts resultat. Vad som icke intresserar ett
barn kan otaliga gånger träda inom dess synkrets utan
att lämna bestående intryck.

Paola Lombroso har förvärvat förtjänsten att
vara den första, som i avsevärd omfattning undersökt
föreställningsförrådet icke blott hos nyinträdande ele-
ver utan även hos senare åldersklasser (ända tili tolvår).
Hennes resultat giva dock mera upplysning om barns
tolkning av ord och uttryck än om deras föreställnings-
förråd. Även dessa resultat bestyrka emellertid, att
användningen av en benämning är en mycket osäker
borgen för, att barnet ens tillnärmelsevis känner mot-
svarande ting eller företeelse, och att i synnerhet de
föreställriingar, som bildas blott på grund av beskriv-
ning, kunna vara i högsta grad inadekvata.

Under ledning av Meumann har H. Po h 1 m an n
utfört mycket omfattande och metodiskt förtjänst-
fulla undersökningar angående elevernas andliga inven-
tarium. Liksom Lombrosos så gälla Pohlmans under-
sökningar emellertid ungefär lika mycket barnens språk-
behärskning som deras föreställningsförråd.

Utmärkande för Pohlmanns metod är kanske främst
det genomarbetade systemet av huvud- och under-
frågor. Även vid allehanda biomständigheter fästes
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uppmärksamhet: vid noggrann instruktion av försöks-
barnen, innefattande bl. a. uppmaning att taga tid på
sig vid frågornas besvarande, vid valet av tid på dagen.
försökslokal, isolerad prövning av varje barn, person-
ligt utförande av alla försök. Samtliga svar stenografe-
rades.

Frågorna gällde tio ordgrupper. Som exempel må
nämnas: verktyg och instrument (såg, kikare, litermått
m. m.), naturvetenskapliga begrepp (däggdjur, idisslare,
fågel m. m.), släktskapsbenämningar (moder, fader, ku-
sin m. m.), sociala och etiska begrepp (familj, stat, väl-
vilja, rättvisa m. m.), religiösa begrepp (bedja, synd,
Gud, frälsning m. m.).'

Genom försöken bekräftades åter en gång den peda-
gogiskt viktiga satsen, att hos barnen de språkliga' ut-
trycken ännu vida mindre än hos vuxna äro tillförlit-
liga exponenter för det verkliga vetandet. Å enasidan
äga barnen talrika föreställningar, för vilka de icke
finna något träffande uttryck, å den andra operera de
med ord, vilka hava en ytterst dimmig innebörd och
ofta beteckna mycket heterogena ting.

En mycket stor okunnighet visade barnen bl. a. i
fråga om släktskapsförhållanden samt sociala, etiska
och religiösa begrepp. (Dock förefalla mig ett par av
Meumann anförda exempel icke vara så tydliga bevis
på religiös okunnighet, som denne tyckes anse. Om
en elev förklarar ordet »Erlösung» (frälsning), med,
att soldaterna bli avlösta, en annan med, att koffer-
tarna måste utlösas (erlöst werden) på stationen, så
kan detta likaväl bero på otillräcklig språkbehärsk-
ning som på verklig obekantskap med läran om den
religiösa frälsningen. Ehuru jag ansett mig på detta
ställe kunna och böra framhålla, att jag icke känt mig
övertygad av Meumanns framställning, medger jag, att
förhållandet vid fullständig kännedom om alla de
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ifrågavarande elevernas svar kan te sig väsentligen
annorlunda).

Icke mirist Pohlmanns undersökningar bestyrka,
att barnen ungefär tili femtonårsåldern använda en be-
tydligt större procentsats konkreta föreställningar än
de vuxna. Även de s. k. abstrakta föreställningarna
äga en jämförelsevis konkret och individuell karaktär:
oftare än hos fullvuxna ersättes det abstrakta begreppet
med ett konkret exempel, som ligger inom dess omfång.
Likväl når barnet säilän fram tili skarpt markerade
individualföreställningar, d. v. s. barnet har svårt
att upptäcka och i minnet fasthålla de individuellt ka-
rakteristiska egenskaperna. Med andra ord, barnets
föreställningar äro i regeln föga differentierade; de äro
oftare än de vuxnas ettslags mellanting mellan allmän-
och individualföreställningar med starkare prägel av
det ena eller andra. Eller låt oss taga saken från en
annan sida. De vuxna äro i övervägande grad or d-
tänk ar e, säilän saktänkare. Vid ordtänkan-
det sysslar man företrädesvis med allmänföreställnin-
gar och begrepp; tänkandet är ett slags rnre talande:
orden användas som symboler eller representanter för
begrepp utan att dettas omfång åskådliggöres ens ge-
nom bilden av något individualfali • ungefär som pen-
gar uppfattas som värdetecken utan tanke på något
speciellt av alla de värden de representera. Vi tanka
på och tala om kärlek och frihet, krig och fred utan
att för vårt ime öga se någonting annat än möjligen
själva orden. —• Som saktänkare använda vi i jäm-
förelsevis stor utsträckning individualföreställningar; vi
minnas en angenäm sommarfärd och se för oss en grön
äng och en blå sjö och höra skogens sus. Barnen äro
företrädesvis saktänkare, och detta även då det gäller
att operera med allmänföreställningar. Men om en
vuxen söker framkalla en sakföreställning med utpräg-
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lat individuella drag, lyckas detta i regeln bättre än
för ett barn.

Ordtänkandet har förmånen av större snabbhet och
bekvämhet; därförutan vore uppbyggandet av abstrakta
tankesystem en omöjlighet. Det åskådliga föreställ-
ningsliv, som utmärker barndomen, är dock icke i alla
avseenden av lägre art. Det ger barnens minnes- och
fantasivärld i hög grad verklighetens prägel och tjus-
kraft; om ett barn genom trollmakt heltplötsligtskulle
övergå tili de vuxnas sätt att tanka, så ungefär har
någon uttryckt sig skulle det gripas av leda och be-
klämning och längta tillbaka tili sin forna tankekrets,
fylld av färg och toner. Författares talang grundar sig
ofta i främsta rummet på bibehållen och utvecklad för-
måga av saktänkande, och t. o. m. för abstrakt veten-
skaplig verksamhet kan vanan att eliminera de åskåd-
liga, konkreta exemplen betyda sterilitet och flykt från
verkligheten. Det har även påvisats, att de barn, som
jämförelsevis tidigt överge saktänkandet, icke åt-
minstone icke i allmänhet äro de mest begåvade och
löftesrika; på självbedrägligt vis operera de med sym-
boler för begrepp, som de ännu icke förvärvat sig; de
använda sedelmynt, som icke motsvaras av metallisk
valuta.

Det är klart, att saktänkandet begagnar sig av repro-
ducerade sinnesintryck. Men även ordföreställningarna
aro intimt förbundna med sinnesorganens verksamhet.
Ordet föreställes i form av synbild eller hörselbild eller
som sensation av skrivrörelse.

Frågan om frekvensen av olika slags reproducerade
sinnesintryck i vuxnes och växandes före-
ställningsvärld har under det senaste decenniet värit
föremål för ganska omfattande undersökningar.

Det har länge värit bekant, att en och annan fram-
stående konstnär haft en exceptionell förmåga att erinra
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sig något visst slag av sinnesintryck. Då Beethoven
komponerade sitt största verk, sin nionde symfoni, var
han redan döv och arbetade således endast med repro-
ducerade hörselintryck. Som fjortonårig gosse spelade
Mozart ur minnetAllegris Miserere, då han hört denförsta
gången. Claude Lorrain målade icke i det fria, gjorde
icke ens skizzer. Hans underbara landskap växte fram
ur minnen, vilka konstnären dag efter dag samlat
under långa vandringar. Gustave Dore tecknade i all-
mänhet sinä bilder tili bibeln och Divina Comoedia,
rika på gestalter i livlig rörelse, utan att använda mo-
deller. Lange har man haft sig bekant, att blinda äga
en utomordentlig förmåga att erinra sig muskel- och
känselförnimmelser. Men ganska ny är tanken, att man
i dylika fall har att göra med en företeelse, vilken även
i genomsnittmänniskornas själsliv spelar en så stor.
roll, att den kan göra anspråk på vetenskaplig upp-
märksamhet.

De hithörande undersökningarpa inleddes av den
berömde franske nervläkaren Charcot. På dennes
sjukhus vårdades en affärsman, vilken värit utrustad
med ett sällsynt minne för synintryck, men däremot
haft blott ringa förmåga att erinra sig, vad han hört.
En sjukdom nastan utplånade hans synminne, i stället
lyckades han i rätt hög grad uppöva hörselminnet.

Genom de talrika experiment i olika länder, tili
vilka det av Charcot uppmärksammade fallet givit
uppslag, har det konstaterats, att man i avseende på
irekvensen av föreställningar, tillhörande olika sen-
soriella gebit, kan åtskilja tre huvudtyper: den vi-
suell a, som företrädesvis reproducerar synintryck,
den auditiva eller akustiska, som mest
opererar med reproducerade hörselintryck, och den
tak t i 1-m o t o ris ka, som stöder sig på minnen av
muskel- och känselförnimmelser. Emedan frekvensen
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av de olika slagen av föreställningar står i ett ganska
närä samband med minnets utveckling i den ena eller
andra riktningen, benämnas dessa typer ofta minnes-
typer. Liksom Herrlin ville jag tillerkänna den
av Me u m an n använda benämningen föreställ-
ningstyper ett visst företräde på grund av dess
mera generella karaktär.

Det ges talrikaexperimentellametoderförbestämning
av en persons föreställningstyp. Vanligen måste en se-
rie försök användas, innan typen kan anses konstaterad.

Först prövas t. ex. försökspersonernas förmåga att
inlära på akustisk väg. Försöksledaren föreläser bok-
stäver, siffror, meningslösa stavelser o. s. v. och fast-
ställer huru många av varje slag försökspersonen kan
felfritt uppräkna. Sålunda uppdagas försökspersonens
nollfelgräns. Redan nu kan man genom vädjan
tili försökspersonens introspektion i många fall gissa sig
tili föreställningstypen. Den utpräglat visuelle ser de
lasta orden i skrift eller tryck för sitt inre öga, den
utpräglat auditive eller taktil-motoriska kan kanske
redan nu varsna, vilken betydande roll det inre hö-
randet samt skriv- och talrörelserna spela för honom vid
inlärandet. För ernående av visshet fortsättes dock
experimentet. Man inför störingar, vilka i olika
grad inverka på de olika typerna. Föreläsaren talar
i takt tili slagen av en metronom. Härigenom störas
i synnerhet rena akustiker. För andra försökspersoner
resulterar den avsedda störingen ofta i en bättre minnes-
prestation; störingen överkompenseras liksom vid
uppmärksamhetsundersökningar genom starkare
viljeuppbåd. Störd blir även motorikern, om han i takt
tili metronomslagen och uppläsningen säger ett, ett, ett,
och slår takt med högra handen. Härigenom blir det
nämligen omöjligt att understöda inlärandet med tal-
rörelser eller skrivrörelser. En allmänt förekommande
12 Skolålderns själsliv.
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akustisk-motorisk blandtyp störes i nastan avgörande
grad, om repetitionen av ett, ett utbytes mot uppsäg-
ning av alfabetet. Det inre hörandet hindras härigenom
i ännu högre grad. För den visuelle återstår ännu en
avsevärd möjlighet att lära sig. Han så att säga över-
sätter talet tili skrift och inpräglar den optiska före-
ställning han sålunda skapar sig.

Stoffet erbjudes nu tili inlärande på optisk väg. En
serie tryckta eller skrivna bokstäver förevisas. Under
de ögonblick förevisningen äger rum pekar försöks-
personen i takt tili metronomslag på varje bokstav
i tur och ordning samt laser upp alfabetet. Den visuelle
är tydligen även nu gynnad framom akustikern och
motorikern.

En hjä 1 p erhålla akustisk eller motoriskt an-
lagda vid rytmiskt inlärande. Försöksledaren ut-
talar bokstavsramsorna i grupper av tre och tre bok-
stäver (med en liten pausmellan varje grupp) eller enligt
något versmått. Dock kan även den visuelle dra fördel
av förfarandet om han hittar på att ordna bokstäverna
i optiska grupper, vilka motsvara rytmen. Den vi-
suelle understödes direkt och kraftigt genom följande
förfarande. Bokstäverna förevisas grupperade exem-
pelvis som nedanstående figur anger, och inläras så,
att uppräkning ur minnet i vanlig ordning, börjande
med m och slutande med f sker felfritt. Uppmanas för-
sökspersonen nu att reproducera dem i någon annan
ordning, t. ex. den omvända, lyckas detta vida sämre
för akustikern och motorikern än för den visuelle, som
bevarar en synbild av kvadraten i dess helhet.
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Dessa metoder giva i främsta rummet upplysning
om försökspersonens föreställningstyp i fråga om ord-
föreställningar. Med hänsyn tili sakföreställningar sker
undersökningen vanligen med användning av s. k. r e-
produktionsmetoder. Härvid nyttjas dels
serier av ord, vilka sensoriskt kunna fattas på olika sätt
t. ex. is, sand (visuelia eller taktil-motoriska), skrapa,
hamra, såga (visuella, auditiva eller taktil-motoriska)
eller ock av ord, vilka entydigt hänföra sig tili ett visst
sinnesgebit, t. ex. svart, vit, kulört klang, ton varm,
kali, mjuk. Försökspersonen svarar med ett ord, valt
efter eget gottfinnande, eller tillhörande ett av experi-
mentatorn föreskrivet sinnesgebit. I det förra fallet är
reproduktionen fri, i det senare bund e n. Vid den
fria reproduktionen använder en utpräglat visuell per-
son proportionsvis flera ord av visuell innebörd än en
auditiv eller motoriker o. s. v. Annu fram-
träder skillnaden vid bunden reproduktion. Redan vid
användning av två- eller mångtydiga retningsord är
det för en person av utpräglad typ vida lättare att ope-
rera med svar, som tillhöra hans specialområde, t. ex.
för en auditiv att på retningsordet hamra svara med
ord, som beteckna ljud, än med ord, som ange någon-
ting synligt. Annu svårare är det för den ensidigt ut-
rustade försökspersonen att på entydiga retningsord
svara med ord från ett annat sinnesgebit, om detta är
främmande för honom, t. ex. för en visuellt anlagd att
parera ordet röd med ett ord av akustisk innebörd. Vid
dessa försök är en noggrann uppmätning av reaktions-
tiden naturligtvis av största vikt. Men vid sidan av
experimentatorns tidmätning spelar försökspersonernas
introspektion en avsevärd roll. De olika typerna upp-
fatta t. ex. mångtydiga retningsord på helt olika sätt.

Undersökningarna hava icke kunnat påvisa exis-
tensen av rena föreställningstyper, med andra ord f öre-
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komsten av personer, vilka arbeta med föreställningar,
tillhörande ett enda sinnesgebit; däremot har man iakt-
tagit, att i vissa fall något av de tre områden, vilka här
ifrågakomma, kan vara ytterst svagt representerat. De
flesta vuxna äro såväl visuellt som akustiskt och tak-
til-motoriskt anlagda, varvid dock olika utvecklings-
gradkan påvisas hos de olika anlagen.

Hos en del personer erbjuder samarbetet mellan
sensoriskt olikartade föreställningar föga svårighet,
för andra viii t. ex. kombination av akustiska och
visuella föreställningar icke lyckas. Meumann berättar
om sig själv, att han haft svårt att lära sig geografi,
emedan han blott med ansträngning kunnat förknippa
de akustiskt inlärda ortsnamnen med kartbilden.

Barn visa större ensidighet än vuxna. Tili en bör-
jan utvecklas en av dispositionerna vida snabbare än
de övriga. Efterhand skjuta de efterblivna alit raskare
fart och kunna t. o. m., åtminstone skenbart, växa
den ursprungligen starkaste tendensen över huvudet.
Om stor ensidighet konstateras hos en elev i de högre
skolklasserna, visar det sig vanligen, att denne är föga
intelligent.

N o t e r.

Jfr W. Gens c h: Zur Analyse des kindlichen Gedanken-
kreises, Zeitschrift fiir päd. Psychologie 1911 s. 584. A.
Herrlin: Minnet, Bonnier, Stockholm 1909 s. 67 ff.
H. Larsson: Kunskapslivet, Gleerup, Lund, 1909 s. 66 ff.

W. La y: Experimentelle Didaktik, Nemnich, Leipzig
1905 s. 77 ff. —H. Pohlm a n n: Beitrag zur Psychologie
des Schulkindes, Nemnich, Leipzig 1912. E. Meumann:
"Vorlesungen z. Einf. i. d. exp. Päd., Engelmann, Leipzig.
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FEMTONDE KAPITLET.

Minne.

Minnet kan betecknas som förmågan eller disposi-
tionen att reproducera föreställningar, som tidigare fun-
nits i medvetandet. Dock uppdyker en föreställning
säilän eller aldrig över medvetandets tröskel i fullstän-
digt samma gestalt som den tidigare haft.

Tiden försvagar reproduktionsförmågan. Då vi i
minnet återkalla t. ex. en väns ansiktsuttryck vid ett
visst tillfälle, består den uppdykande föreställningen
blott tili en del av troget reproducerade drag. Resten
utgöres av föreställningselement, som strömmat tili
i och för bildens komplettering tili en någotsånär till-
fredsställande helhet. Vid upprepad erinring äro de
reproducerade elementen ingalunda alltid desamma och
de tillfogade styckena äro icke heller alltid identiska.
Mellanliggande intryck, ögonblickets stämning, den
större eller mindre uppmärksamhet, som ägnas repro-
duktionen, och ännu andra faktorer inverka på före-
ställningens sammansättning. Av praktiska skäl är det
dock tillåtligt att säga, att en och samma föreställning
kan upprepade gånger återkallas i medvetandet. Har
man klart för sig, att uttrycket är blott tillnärmelsevis



riktigt, medför dess användning knappt någon olägen-
het.

Reproduktionen sker åtminstone i regeln med an-
knytning tili den föreställning, som befinner sig i med-
vetandets centrum. Med denna assoc ie r a sig
andra föreställningar. Om lagarna för associationen
ha psykologerna icke kunnat ena sig. Allmän är den
åsikten, att med en viss föreställning a förknippa sig
endast sådana föreställningar, som tidigare ingått i med-
vetandet samtidigt med a, således föreställningar med
vilka a tidigare värit iberö rin g. Emellertid in-
träffar även association av föreställningar, vilka lik n a
varandra i något avseende, men vilka icke samtidigt
förefunnits i medvetandet. Ett nytt ansikte frammanar
bilden av en gammal bekant, en persons porträtt erinrar
om originalet, en ellips påminner om en cirkel. Några
psykologer erkänna på grund härav existensen av en
likhetens lag. Andra göra gällande, att om två
föreställningar a och b likna varandra hava de någon
beståndsdel gemensam; om detta gemensamma element
inträder i medvetandet, kan detsamma endast på grund
av samtidighets- eller beröringslagen reproducera övriga
delar av a eller b. Häremot här invänts bl.a., att lika
ting ingalunda alltid hava en gemensam beståndsdel.
En elliptisk linje och en cirkellinje likna varandra, men
hava icke några fullkomligt lika delar, en karikatyr-
bild, som icke återger ett enda parti av modellen full-
komligt noggrant, kan dock i sin helhet erinra om denna.
Vid noggrann analys visar det sig kanske, att den
identitet mellan föreställningselement, som berörings-
associationens exklusiva förkämpar ansett sig kunna
konstatera, ide flesta fall är endast likhet. Mången
gång utgör emellertid en gemensam benämning på
likartade beståndsdelar den förmedlande identiska
länken. Hos den, som i geometrin läst om kroklinjer,
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kan associationen ellips-cirkel otvivelaktigt uppkomma
på grund av beröringslagen. Vid tydningen av en kari-
katyrprofil kan språket stundom göra analoga tjänster.

Men huru än den slutliga lösningen av problemet
utfaller, måste benämningarna beröringsassociation och
likhetsassociation tillerkännas åtminstone ett relativt
berättigande. Det förra uttrycket kan användas, då
samtidigheten, den senare, då likheten ter sig predomi-
nerande.

Hos barn är beröringsassociationen jämförelsevis
vanlig. Densamma undantränges av likhetsassociatio-
nen ungefär i den mån kunskapen om likhet och olikhet
mellan tingen och mellan föreställningarna tillväxer.
Även abstraktionsförmågans stegring verkar otvivel-
aktigt i samma riktning. Beröringsassociationens
övervälde hos en vuxen är ett symptom av svag intelli-
gens. A andra sidan torde en hög intellektuell presta-
tionsförmåga åtminstone i regeln sammanhänga med
stor förmåga av likhetsassociation. Vitsen är en blixt-
snabbt funnen, överraskande likhet mellan skenbart
olikartade föreställningar. Men även i det konstnärliga
och vetenskapliga arbetet och överhuvud i ali ny-
danande verksamhet spelar association på grund av
likhet en ojämförligt större roll än beröringsassocia-
tionen.

Den tidigare skolålderns jämförelsevis starka be-
nägenhet för beröringsassociation har i ett och annat
fall förbisetts av den moderna didaktiken. Det är na-
turligtvis icke min mening att i väsentlig mån rehabili-
tera det forna utanläsningsystemet; men det saknade
dock icke h. o. h. psykologisk grundval. Å andra sidan
innebär den vädjan tili elevernas egen erfarenhetskrets,
som i de herbart-zillerska formalstadierna intar en så
framstående plats, jämte många fördelar även icke
obetydliga faror, främst den, att beröringsassociationen
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tar överhand, där man velat få fram likhetsförknipp-
ningar. Läraren påminner t. ex. om en iakttagelse,
gjord under en utflykt. Hos många av de små över-
svämmas medvetandet av de mest olikartade erinringar
från exkursionen, och den önskade likhetsassociationen
drunknar därvid. (Om nu någon invänder, att de her-
bart-zillerska formalstadierna icke längre äro modern
pedagogik, så svaras, att det totala negligerandet av de-
samma är en modeströmning, som har sin övergång.
Befriad från sinä överdrifter och bättre psykologiskt
motiverad skall formalstadieteorin ha sitt kapitel även
i framtidens metodik.)

Det förefaller emellertid, som om en föreställning
kunde dyka upp i medvetandet också oberoende av
varje association med föreställningar, som redan be-
finna sig där och även utan att direkt framkallas av
yttre inflytanden. Redan H e r b a r t ville göra gällande,
att hos varje föreställning, som passerat medvetandet,
förefinnes en tendens att åter dyka upp därstädes.
Herbarts teori om föreställningars fria stigande utgick
emellertid från en uppfattning om själens vasen, som av
en följande generation förkastades. Med grundprin-
cipen föllo även konsekvenserna.

De senaste tidernas experimentella forskning har
dock återupplivat teorin om föreställningars fria sti-
gande. »Varje föreställning har», säga Mii 11 e r och
Pilze cke r, teorins främsta förkämpar, »efter sitt
uppträdande i medvetandet enperseverations-
tend en s, det viii säga en i allmänhet hastigt för-
klingande tendens att stiga fritt i medvetandet. Vid
oftare återkommande upprepning händer det lätt, att
ifrågavarande föreställning eller föreställningsserie ute-
slutande på grund av sin perseverationstendens träder
in i medvetandet på sådana tidpunkter, då de från
andra håll anstormande faktorerna icke äga någon sär-
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skild styrka eller uthållighet.» Det må här lämnas oav-
gjort, huruvida perseverationstendensen är att betrakta
som en psykisk faktor, den där står på sidan om före-
ställningsassociationen, eller huruvida det fria stigan-
det är beroende av ett undermedvetet associationsför-
lopp. En undersökning av dessa frågor skulle här in-
taga oproportionerligt stort rum. Intresserade hän-
visas tili Herr 1i n s »Minnet och dess pedagogiska
problem» samt Jacobsson s »Psykisk kausalitet».
För oss är främst det faktum av betydelse, att föreställ-
ningar, som nyligen passerat medvetandet, ofta ånyo
uppträda där utan påvisbart associationssammanhang
med medvetandets övriga innehåll. En sadan perse-
veration iakttages vanligen hos psykiskt undermåliga
och vid trötthetstillstånd hos normala. En positiv-
melodi kan oslippligt ringa i vara öron, samma fras
kommer åter och åter på vara läppar. När vi iakttaga
en ovanligt stark perseveration hos vara elever är det
skäl att se upp. Överansträngningens gräns kan vara
hotande närä eller måhända redan överskriden. Dock
ges det begåvade växande och vuxna, hos vilka per-
severationen även vid normal psykisk vigör är starkt
framträdande. Då den icke överskjuter vissa mått, är
den en gagnelig företeelse. De nya föreställningarna få
genom densamma en motvikt mot gamla, genom repe-
tition innotta föreställningar. En stark persevera-
tion är mest tili iördel vid ihållande arbete inom en
tankekrets, men kan bli ett svårt hinder för en verk-
samhet, där hastig och fullständig övergång från ett
gebit tili ett annat ofta förekommer.

I hög grad inverkar känslotillståndet på föreställ-
ningsförloppet, varmed bör förstås, att bland i övrigt
möjliga reproduktioner de äro starkt gynnade, vilkas
känslobetoning är likartad med den, vilken för tillfället
vilar över vårt medvetande. Då man är förgrymmad
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på en människa, minnes man blott det onda hon gjort.
I en glad och vänlig stämning förbiser man lätt män-
niskors dåliga egenskaper samt upplevelsers och för-
väntningars skuggsidor. Hos de växande, som ha liv-
ligare känslor, men mindre vana än de vuxna att se
saker från olika sidor, är föreställningsströmmens rikt-
ning i mycket hög grad en stämningssak.

Man hör talas omgott och dåligt minne.
Sådana uttryck äro ofta vilseledande, enär minnet kan
te sig gott i vissa avseenden, dåligt i andra. En person
kan t. ex. ha en stor förmåga att tillägna sig minnes-
kunskap för omedelbar reproduktion, men ringa dispo-
sition att länge uppbevara kunskapen. Den ene har
en stor minnesfond säkert bevarad men förmår blott
långsamt alltför ofta när det redan är för sent
leta fram sinä skatter, en annan har ringa förråd, men
dessa ständigt parata tili användning. Man kan ha lätt
att minnas vad man rent mekaniskt lärt sig, men ha
ringa förmåga att reproducera föreställningar pä grund
av logiskt sammanhang. Jämte dessa formella
olikheter kan minnet förete även så att säga raate-
rie 11 a: man kan, såsom tidigare framhållits, ha gott
minne för vissa slag av sinnesintryck, dåligt för andra;
och även på de jämförelsevis abstraktaföreställningar-
nas område kunna vissa kategorier av en och samma
person ihågkommas jämförelsevis lätt, andra blott med
svårighet. Det är tills vidare outrett, huruvida en for-
mell egenskap gör sig i avsevärt olika grad gällande på
de olika materiella gebiten, eller om en person t. ex. kan
ha lätt att för omedelbar reproduktion inprägla både
optiska och akustiska föreställningar, men stor för-
måga av lång uppbevaring blott i fråga om det ena
slaget.

Outrett är även, i vilken grad minnets differentiering
i olika riktningar beror på medfödda egendomligheter
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hos själva reproduktionsförmågan, och i vad mån på
intressen och förvärvade vanor.

Minnets psykologi har tidigt blivit föremål för ex-
perimentell behandling, och beror detta på samverkan
av flere orsaker. Stössner framhåller, att använd-
ning av invecklade apparater icke alltid är av nöden vid
undersökning av minnet, samt att studiet av minnes-
funktionerna är av stor praktisk betydelse både för
psykiatrin och pedagogiken. Det kan tilläggas, att även
den omständigheten enligt ali sannolikhet starkt med-
verkat, att det i allmänhet är lättare att jämföra olika
minnesprestationer än t. ex. resultat av iakttagelse,
fantasi och tänkande.

Vid undersökningar angående tillägnelsens snabbhet
och bevaringens trohet hos olika åldrar använder rhan
som lärostoff i stor utsträckning ramsor av menings-
lösa stavelser: tug, fap, rod, set o. s. v. Ramsorna sam-
mansättas så, att varje avsnitt erbjuder så vitt möjligt
lika stora svårigheter vid inpräglingen somvilket annat
lika långt avsnitt som helst. Varje stavelse består av
konsonant, vokal, konsonant; alliteration, assonans och
rimbildning undvikas (utom i försöksserier, som avse
utredning av dessa faktorers inverkan på inlärandet).
Stavelserna läsas upp av försöksledaren eller förevisas
i takistoskop d. v. s. en apparat, i vilken bokstäver, små
bilder m. m. kunna exponeras under kort, noggrant be-
stämbar tid. Jämte meningslösa stavelser användas
dock även siffror, ord, sammanhängandeprosastycken
och vers.

Försöken utvisa enligt Meum an n, att barns för-
måga att lära för o m e d e 1 b a r reproduktion ungefär
tili trettonårs åldern är de vuxnas betydligt under-
lägsen. Under tretton- tili sextonårs åldern äger en
snabb utveckling rum, härefter ske framstegen lång-
sammare. De personer, som fortsätta sinä studier, nå
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maximum vid tjugutvå-tjugufem år, varpå följer först
stillestånd och sedän tillbakagång.

Meumann fann bland sjuåringar många, vilka efter
en förevisning icke kunde omedelbart reproducera mera
än tre ord och två meningslösa stavelser. Bland fjorton-
åringarna reproducerade mången t. o. m. åtta ord.
Övade fullvuxna kommo upp tili tolv ord.

Gentemot Meumanns betonande av barnens under-
lägsenhet bör även i detta fall framhållas, att försöken
mestadels utförts med stoff, vilket såsom sådant icke
det minsta intresserar barnen. Skillnaden mellan barn
och vuxna är sannolikt mindre i de fall, där själva
läromaterien väcker intresse. Även experimentella re-
sultat peka i denna riktning. I fråga om den tidigare
barndomen har det visserligen påvisats, att minnet av
starkt intressebetonade upplevelser kan totalt för-
dunsta, medan hågkomsten av jämförelsevis likgiltiga
tilldragelser består. Möjligheten av, att dylikt kan in-
träffa även under skolålderh ifrågasättes icke. Härmed
upphäves dock icke regeln.

Förmågan att för längre tid inprägla ett visst material
prövas t. ex. på följande sätt. Försökspersonerna
repetera en ramsa, tills densamraa kan felfritt reprodu-
ceras. Efter någon tid kvarstår i minnet endast en del
av ramsan. Ju större delen är, dess större minnets
trohet. Minnestroheten kan prövas även sålunda, att
ramsan ånyo repeteras, tills felfri återgivning lyckas.
Antalet repetitioner är nu mindre än första gången;
även besparingen av repetitioner är ett mått på minnes-
troheten. Härvid bör dock observeras, att förmågan att
lära utantill kan hava förändrats under mellantiden.
Genom inlärande av fullkomligt nya ramsor kan dock
utrönas, i vilken grad och riktning en sadan förändring
ägt rum.

Medan förmågan att lära för omedelbar reproduktion
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växer med åren, förändras uppbevaringsförmågan i
motsatt riktning. Dettahar påvisats bl. a. i Meumanns
laboratorium. Som försökspersoner användes dels folk-
skolbarn i åldern sju tili fjorton år, dels fullvuxna (före-
trädesvis studenter och universitetslärare). Sjuårin-
garna lärde sig långsammare men behöllo det inlärda
i trognare minne änfjortonåringarna; dessa stodo i ana-
logt förhållande tili de vuxna.

Minnet varierar i materiellt avseende icke blott med
hänsyn tili sensoriskt olikartade föreställningar. Man
har undersökt förmågan att minnas siffror, ord, som
beteckna emotionella företeelser, ord av abstrakt be-
tydelse m. m. Av resultaten må framhållas, att för-
mågan att minnas ord med emotionell betydelse är
svagt utvecklad ända tili pubertetstiden, men ungefär
vid dess inträde raskt tillväxer, i synnerhethos flickor.
Förmågan att minnas siffror och abstrakta ord under
den tidigare skolåldern utvecklas tillnärmelsevis paral-
lellt och i långsamt tempo.

Noter.

Jfr A. Franken: Über die Erziehbarkeit der Erinne-
rungsaussage, Zeitschrift fiir pädag. Psychologie 1911 s. 635.
—A. Herrlin: Minnet, Bonnier, Stockholm 1909.
M. Jacobsson: Psykisk kausalitet, Wettergren & Kerber,
Göteborg 1913. D:e: Minnesekonomi, Norstedt & Söner,
Stockholm 1917. E. Meumann: Vorlesungen zur Einf.
i. d. exp. Pädagogik, Engelmann, Leipzig. W. Stern:
Psychologie der fruhen Kindheit, Quelle & Meyer 1914.
Stössner: Pädagogische Psychologie, Leipzig 1913.
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SEXTONDE KAPITLET.

Fantasi.

Tidigare ansåg man skillnaden mellan f an tas in
och minnesverksamheten bestå däri, att
minnet reproducerar föreställningarna oförändrade, me-
dan fantasin omgestaltar dem. Häremot invänder den
moderna psykologin, att varje reproduktion av en före-
ställning innebär en partiell förändring av densamma.
Man kunde säga, att ingen erinring kommer tili stånd
utan hjälp av fantasi. Fantasin, den omgestaltande
verksamheten, kan å sin sida icke skapa av intet. Dess
råstoff utgöres av reproducerade föreställningar och
föreställningselement. Minnet, taget i vidsträckt me-
ning, är fantasins hantlangare, liksom fantasin är min-
nets. I trängre bemärkelse är minnesverksamheten ett
avsiktigt återupplivande av bestämda föreställningar,
föreställningskomplexer och föreställningsserier. Fan-
tasiverksamheten i trängre mening utmärker sig åter
därigenom, att den icke avser någon erinring, fastmera
ett frambringande av nya föreställningskombinationer.

Det kan dock inträffa, att erinrandet alstrar relativt
raycket, det egentliga fantiserandet relativt litet nya
kombinationer. En person försöker efter bästa förmåga



redogöra för en ordstrid, vid vilken han närvarit, men
återger oavsiktligt uttalandena i oriktigt sammanhang.
Trots den betydande omgestaltningen är hans redogö-
relse en produkt av erinring, låt vara av en mycket brist-
fällig. Jag sitter i min soffa och drömmer vaken om
nasta sommar. Jag ser mig stå i ett busksnår med en
trädgårdssax i handen. Bilden kan vara en föga för-
ändrad reminiscens från mitt tidigare sommarliv. Dock
lever jag i min fantasi.

Medan fantasin å den ena sidan står i närä förbindelse
med minnet, sluter den sig å den andra intimt tili
tankeverksamheten. Tanke och fantasi äro
lika varandra och olika minnet däri, att de tendera tili
en produkt, som icke tidigare förefunnits i medvetandet.

Liksom i fråga om minne och fantasi, så kan mån i
fråga om fantasi och tanke söka olikheter med avseende
såväl på föreställningsinnehållet som på syftemålet.
Några psykologer anse den väsentliga skillnaden bestå
däri, attfantasin opererar med konkreta individualföre-
ställningar, tänkandet med abstrakta begrepp. Så har
Wundt sagt: »fantasiverksamheten är ett tänkande i
bilder» (en åsikt, som han dock senare frångått). Å
andra sidan kan man fästa huvudvikten därvid, att
tankeverksamheten liksom minnet syftar mot ett
resultat med objektiv giltighet, medan f antasiverksam-
heten är av subjektiv natur; frambringandet av föreställ-
ningarna är självändamål, njutes för sin egen skull,
kan hava värde för frambringaren, även om detsamma
disharmonierar med logiken och den objektiva verklig-
heten.

Jag drömmer om den tusenårigafredens rike och åstad-
kommer därvid en komplex av starkt abstrakta, föga
åskådliga föreställningar om frihet, broderskap och
mera därtill. Föreställandet har sitt mål i sig självt
och är således ur en synpunkt sett fantasiverksamhet.
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För dem, vilka fästa huvudvikten vid föreställningarnas
natur, är den däremot snarare ett tänkande. En per-
son uppgör en pian tili en samhällsreform; för att planen
skall passa in i givna förhållanden och motsvara sitt
ändamål, måste konkreta, åskådliga föreställningar an-
litas i stor utsträckning. Här föreligger ett tänkande,
om syftet är avgörande, och ett fantiserande, om före-
ställningsmaterialets art bestämmer utslaget.

Båda uppfattningssätten ha stöd i det allmänna
språkbruket. Det är därför svårt att konsekvent till-
lämpa väre sig det ena eller det andra.

Enligt mitt förmenande skiljer man i alla f ali bäst
fantiserandet såväl från erinrandet som från tänkandet,
om man, såsom M e u m a n n, fäster huvudvikten vid
verksamhetens syfte. Med fantasiverksamhet förstås
därför i det följande ett föreställande för föreställandets
skull, en psykisk verksamhet, som varken avser att re-
producera bestämda gamla föreställningar eller att fram-
bringa nytt föreställningsinnehåll med objektiv giltighet.

Fantasiverksamheten, sålunda uppfattad, är, såsom
tidigare antytts, ett slag av lek. Emellertid är det icke
ett förbiseende, att jag icke behandlat densamma i
kapitlet om leken. Då gällde det ju blott att genom
klargörandet av lekens betydelse som utvecklingsfaktor
snarast möjligt få ett fast grepp på barndomens rätta
vasen. En ingående framställning av fantasiverksam-
heten var icke för detta ändamål av nöden. Å andra
sidan kan fantasin med framgång behandlas endast i
samband med erinringen och tänkandet.

Liksom lekandet överhuvud så är den rena fantasi-
leken en förberedelse för framtida verksamhet. Upp-
märksamhet, minne, färdighet i föreställningsseriers
upplösning och omgruppering utvecklas genom fantasi-
verksamheten. Genom den växer förmågan att gå utom
sig själv, att försätta sig i andras läge, se med andras
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ögon, att levä och kanna med människor och med natur-
varelser. Den står i livlig växelverkan med ali este-
tisk njutning. Den har ytterligare en hög uppgift däri.
att den utsmyckar stora mål med lockande färger och
sålunda eggar tili en kraftinsats, varförutan dessa icke
stå att vinna. Jag har tidigare citerat Topelius ord:
»Alit stort har tagit sinbörjan i ungdomens drömmar».

Dock föreligger ju faran, att fantiserande, som icke
omedelbart omsättes i handling, disponerar för dåd-
löshet. James har eftertryckligt framhållit denna
synpunkt. Pedagogen har emellertid skäl att i detta
samband erinra sig, att hiångä av de största stormännen
inom hans vetenskap värit utpräglade drömmare hela
sin barndoms- och ungdomstid; jag nämner Rousseau,
Pestalozzi och Fröbel. Vi veta ej, vad de hade blivit
genom en uppfostran, som redan i barndomen drivit
dem tili en mera utåtriktad aktivitet. Sannolikt mindre
bizarra i sitt uppträdande och mindre opraktiska i det
dagligalivet. Men ett starkt tillbakaträngande av f antasi-
livet hade säkertävenförsvagatsåväl siarblickens skärpa
som den längtan, vilken eggade dem tili andliga bragder.

Men oavsett den icke dess mindre existerande faran,
att verklig handling ersättes med inbillad, kan en över-
driven fantasiverksamhet även på annat sätt lända själs-
utvecklingen tili skada. I synnerhetförtjänar det fram-
hållas, att benägenheten för fri kombination kan taga
överhand, även då syftet är reproduktion. Omedveten
utsmyckning av ett vittnesbörd med oriktiga uppgifter
är, såsom tidigare framhållits, en vanlig företeelse inom
barnvärlden, och otvivelaktigt är, att den, under för
övrigt lika förhållanden, oftare uppträder i samband
med en livlig fantasi än därförutan. Mycket ofta ope-
rerar fantasin med farligt material. En yppig erotisk
fantasi är bland ungdomen, åtminstone bland gossarna,
snarare regel än undantag. Detektivlitteraturen och
13 Skolälderns sjätsliv.
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biografskådespelen ge fantasin impulser, ägnade att
aktivera, men även att snedvrida den djärva dådlust,
som hör gosselynnet tili.

I nastan alla den tidigare barndomens lekar är fan-
tasin ett dominerande element. Barnet omskapar sig
i sin inbillning enligt förebilder från sagan eller verk-
ligheten. Fantasiföreställningarnas tendens att omsätta
sig i rörelse mötes tili en början endast av svaga häm-
ningstendenser. Barnets fantasiverksamhet utmynnar
därför regelrätt i uppförandet av ett självdiktat skå-
despel med eller utan bitanke på åskådare. Efterhand
differentiera sig lekarna. De lekar, som exponeras för
yttervärlden bli dels alit mera idrottsartade, dels mera
byggda på tänkande (gissning av gåtor, rimlekar, spel
med kort av olika slag). Fantasin är likväl icke för-
driven från ungdomens värld. Vid sidan av dessa pro-
fana lekar odlas länge ett tredje slag, åt vilka ensamma
och tysta stunder helgas. Ynglingen bygger luftslott
liksom gossen, men hans inre syner äro honom nog, hau
har i regeln icke mera behov att ge dem form i s and och
lera. Med tilltagande ålder blir barnfantasin alit ak-
tivare d. v. s. låter alit mera leda sig av en målföreställ-
ning. Dock når fantiserandet redan under den tidigare
skolåldern ofta nog en ganska hög grad av aktivitei.
Som ett exempel bland många kan framhållas, att gos-
sarna T. A., C. A. och A. L. under 9—ll års åldern ihär-
digt fantiserade om ett rike på Söderhavsöarna, där de
byggde städer, utrustade härar och flottor och turvis
valdes tili presidenter. Härvid korrigerades fantasibil-
derna med hjälp av tillgänglig litteratur, i synnerhet
geografiska arbeten och böcker om uppfinningar
vilket ju i rätt hög grad gav det inre bildskapandet ka-
raktären av tankearbete.

Redan det anförda bevisar, att skolålderns fantasi
ingalunda kan frånkännas förmågan av självständig
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kombination, låt vara, att den mången gång är en gan-
ska slavisk efterbildare, och att den knappt någonsin
uppnår en originalitet, som kunde förläna dess produk-
ter annat objektivt värde än det psykologiska. Troligt
är å andra sidan, att barns fantasibilder blott säilän äro
ens tillnärmelsevis exakta kopior avverkligheten. Detta
beror på, att både observationsförmågan och reproduk-
tionsförmågan äro outvecklade. Men härmed är icke
sagt, att fantasibilderna äro matta. Min retrospektion
intygar med en bestämdhet, som är subjektivt överty-
gande, att de tvärtom äro lysande och färgstarka jag
säger icke färgrika. Ett bevis av större objektiv gil-
tighet ser jag däri, att barns fantasibilder hava en så
obestridligt stark känslobetoning och verklighetsprä-
gel. Barnens verklighetsintryck kunna vara fattigapå
nyanser och objektivt oriktiga, men de äro säkerligen
icke matta. Detsamma gäller med ali sannolikhet pro-
dukterna av barnens fantasi.

Retrospektionen och den tillfälliga iakttagelsen tyda
således på, att det vanliga talet om barns livliga och
starka fantasi är både grundat och ogrundat. Det är
grundlöst såtillvida, att barnfantasin saknar djupare
originalitet och finare nyanser och i rätt hög grad även
omväxling, men den har skäl för sig på så sätt, att
denna fantasi är ideligen verksam och att dess pro-
dukter äro i rikt mått känslobetonade, färgstarka och
illusoriska.

Emedan subjektivitet och frihet äro så väsentliga
egenskaper hos fantasiverksamheten, möter en e x p er i-
mentell utforskningav densamma betydande
svårigheter. Olika metoder framhållas dock i litteratu-
ren. Försökspersonerna ta tili uppgift att forma en be-
rättelse, utgående från några givna ord, exempelvis
vak t, a v 1 ö s n i n g, d ö d eller b ar n, e 1 d svå da,
klok apa, belöning. Eller man laser upp bör-
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jan av en berättelse och låter försökspersonen avsluta
densamma.

Denna metod har bl. a. använts av G. Brandell
vid en undersökning i Falun folkskolor 1911. I försö-
ket deltogo 143 gossar och 131 flickor. —■ Läraren skrev
på svarta tavlan: När mor tidigt en morgon skulle
väcka barnen, då fann hon o, fasa! bäddarna tomma.
Barnen uppmanades att avskriva dessa ord och fort-
sätta berättelsen. De skulle få skriva vad de ville samt
ge berättelsen det omfång de funno för gott.

Som exempel på barnens fantasiprodukter meddelar
Brandell bl. a. följande uppsatser:
•BBCOTI

När mor en morgan tidigt skulle väcka barnen, då fann
hon o, fasa! bäddarna tomma. Hon sprang ut på gården,
men ingenstädes fanns de. Modern blev förtvivlad, hon sprang
tili grannarna, men de hade icke sett några barn. Barnen hade
gått ut för att ro, men båten hade kantrat, och de hade drunk-
nat. (Nioårig gosse.)

När mor tidigt en morgon skulle väcka barnen, då fann
hon —o, fasa! bäddarna tomma. Valters, Stinas och Saras
bäddar voro tomma. Nu skall du få höra, var Valter var. Han
hade gått ut i skogen och byggt sig en riskoja. Morfars päls
och ett par stövlar hade han tagit ned från vinden, sin pilbåge
hade han på armen och en brödbit i fickan. Han tänkte levä
som Robinson Kruse. Nu var han både trött och hungrig. I
detsamma kom en vallflicka. Då Valter fick syn på henne,
sprang han dit och bad att få litet mjölk. Vallflickan blev så
förskräckt, att hon bara sprang och skrek. Valter gick för-
bryllad in i sin koja igen och lade sig att sova. Vallflickan
hade nu hunnit tili byn och taiat om, vad hon sett. Nu be-
väpnade man sig med både käppar, yxor och gevär. Ty de
trodde att det var skogsjätten. Då sade en av männen: »Låtom
oss klubba honomt» Med ens vaknade Valter och såg sig om-
kring. Han trodde helt säkert, att han hade kömmit tili rik-
tiga vildar. När han kom hem, fick han en riktig risbastu
och en stor smörgås.

Nu skall jag tala om, var Stina och Sara höllo hus. Jo,
de hade gått upp på skullen och lagt sig i hoet. Så att när
moster Karin kom för att taga litet hö, blev hon så förskräckt,
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att hon höll på att svimma. Nu visste både Stina och Sara,
att moster Karin hade sett dem, och de visste också, att hon
skulle tala om det. Medan Karin var nere och mjölkade, smögo
de sig in i snickarbodan, men som de icke trodde sigriktigt
säkra, tänkte de smyga sig inikällaren men hejdades av mor,
som kom och skulle gå in. »Var har ni värit så länge?» frå-
gade modern. Nu måste de tala om, var de hade värit. Nu
var alit det varsta kvar. Stina fick en duktig risbastu. Sara
grät och bad, att Stina skulle siippa, men far sade, att hon
måste ha det, så att hon ej gjorde om samma puts en gång
tili, och så fingo de alla tre halla sig inne den dagen. (Elva-
årig flicka.)

Endast sex gossar och två flickor (c. 3 °/ 0 av försöks-
personerna) lato de anhöriga söka utan att finna en
bekräftelse på barns avoghet mot berättelser med sorg-
ligt slut. Gossarna förde de saknade barnen oftare än
flickorna i skogen eller på sjön. I flickornas berättelser
blevo de oftare bortrövade. Sju flickor men inga gos-
sar låta dem göra förberedelser tili mors eller fars fö-
delsedag eller namnsdag. Straff åt bortsprungna barn
utsättas i allmänhet strängare av gossarna.

Brandell har uträknat antalet detaljprestationer i
varje berättelse, d. v. s. de moment, som föra berättelsen
framåt, ävensom, när beskrivningar förekommit, de sär-
skilda delarna av dessa med enhetligt tankeinnehåll.
Följande tabell anger det antal detaljprestationer, som
i medeltal förekommit hos de olika åldersgrupperna av
bar n.

Ålder 9 10 11 12 13
Gossar 6.5 11 13.6 22 26
Flickor 8.2 13 24 36.5 42

Flickornas berättelser äro i allmänhet längre än gos-
sarnas. För nio- och tioåringarna äro differenserna dock
obetydliga, men vid fyllda tretton år ha flickorna läm-
nat gossarna långt bakom sig.
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Med anledning av sinä resultat yttrar Brandell bl.a.:
»Något kritiskt urval av de föreställningar, som tillsam-
mans skola bilda berättelsens handling, äger väl i all-
mänhet icke rum, då försökspersonerna äro barn, ocli
man kan således antaga, att vid de ifrågavarande för-
söken den successivt associerande fantasin således
den passiva spelar en synnerligen stor roll. Denna
passiva f antasi blir således • enligt vad undersöknings-
resultaten giva vid handen med åren alit frodigare
hos barnen, i det den efter incitation av s"amma före-
ställningar med stigande ålder bringar ett alit rikare
föreställningsmaterial tili aktualitet. Man kan vidare
draga den slutsatsen, att den passiva fantasien är fro-
digare hos flickorna än hos de jämnåriga gossarna. Na-
turligtvis får man dock icke anse de ovan meddelade
siffrorna vara ett fullkomligt e x ak t uttryck för den
passiva fantasiens utveckling. Flere faktorer äro nämli-
gen —om också icke i lika hög grad som de nyssnämnda

bestämmande för den högre eller lägre graden av pro-
duktivitet. I några f ali äro sålunda lånen från vissa be-
stämda sagor eller berättelser påtagliga, och det säger
sig självt, att man i sådana fall icke kan erhålla tillför-
litliga mått på graden av barnens produktionsförmåga.
Vidare måste man taga hänsyn därtill, att de yngre bar-
nen äro ogynnsammare ställda än de äldre, vilka hun-
nit längre än de förra i färdigheten att skriftligt uttrycka
sinä tankar. De nu nämnda faktorerna som tillika
äro felkällor torde emellertid icke ensamma kunna
förklara tillväxten av antalet detaljprestationer med
stigande ålder och alls icke skillnaden mellan gos-
sar och flickor i ifrågavarande avseende. De ovan
meddelade siffrorna torde således i främsta rummet
få betraktas som ett mått på den passiva fanta-
siens frodighet hos barnen.» I detta uttalande
inneligger naturligtvis intet bestridande av, att den
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aktiva fantasin raskt utvecklas under den ifrågava-
rande åldern.

Mot den av Brandell använda metoden anmärker
B. Hammer bl.a.: »Låter man ett antal skolbarn

komponera fortsättningen av en påbörjad berättelse,
vad blir i stort sett resultatet, då man bearbetffr det så
vunna materialet? Man har framför sig ett antal opus
av växlande längd och innehållsrikedom; man mäter
och räknar, jämför och konstaterar individuella olik-
heter, kanske ock olikheter mellan olika åldrar och kön.
Men härvid stannar det vanligen Å andra sidan
har experimentatorn icke möjlighet att tillräckligt nog-
grant lära kanna varje enskild försökspersons psyke,
hans förutsättningar, förebilder, miljö, och är därför ej i
stånd att uppspåra fantasiens källor och arbetssätt.»
Liknande anmärkningar kunde riktas mot många barn-
psykologiska massundersökningar. Emellertid innehålla
ju Hammers citerade ord även ett erkännande av, att
resultat, som icke te sig värdelösa, kunna vinnas genom
den ifrågavarande metoden.

För experimentell undersökning av fantasin ha an-
vänts även tecknings- och modelleringsuppgifter t. ex.
att teckna en figur, vars konturer gå genom ett antal
oregelbundet utsatta punkter.

Om det sistnämnda förfarandet påminner den s. k.
bläckfläcksmetoden. Uppslaget tili densamma
gavs av fransmännen Bin e t och Henri. I syn-
nerhet amerikaner ha utvecklat densamma. Man före-
visar bläckfläckar av bizarr form och säger: »Betrakta
dessa fläckar och säg mig, om du kan se någonting i dem.
Du får vrida papperet; försök, om du (»i din fantasi»
kan man tillägga vid experiment med äldre bar n) kan se
figurer eller föremål i dem, liksom man kan se gestalter
i moln och klippor.» Manger barnentillräckligtmedtid,
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men mäter denna. Barnen få muntligt eller skriftligt
redogöra för sinä fantasibilder.

Numera användes vanligen tryckta avbildningar av
tjugu s. k. normalfläckar.

Bifaktorer, sådana som manuell och språklig färdig-
het, stöwe och mindre frimodighet inverka naturligtvis
på resultatet. Dessutom är det svårt att i resultaten dra
gräns mellan fantasi- och tankeprodukter, huru defini-
tionen på fantasi än formuleras.

Noter.

Jfr G. Brandell: Barnets fantasi, Svenskt arkiv för
pedagogik 1914 s. 419. D : e: Fantasien, en allmänpsykolo-
gisk studie, Stockholm 1914. A. Fischer: Methoden
zur experimentellen Untersuchung der elementaren Phanta-
sieprozesse, Zeitschrift f. päd. Psychologie 1911 s. 498 ff.
B. Hammer: Fantasien i några av dess yttringar, Svenskt
arkiv för pedagogik 1916 s. 1 ff. —D: e: Den skapande fanta-
sien, nämnda tidskrift 1916 s. 121 ff. A. H en s eli n g:
Begriff und Entwicklung der Phantasie, Z. f. päd. Psychologie
1912 s. 241. J. Hollo: Mielikuvitus ja sen kasvattaminen I.
Söderström Borgå 1918. —R. Lagerborg: Psykoanalysen
i konstfilosofien, Finsk Tidskrift 1918 s. 112 ff. E. M eu-
m an n: Intelligenz und Wille, Quelle & Meyer, Leipzig 1913.

D : e: "Vorlesungen z. Einf. i. d. exp. Pädagogik, Engelmann,
Leipzig, 1911 o. 1913, del I o. II (i del II speciellt s. 441
ff.). W. Ruin: Fantasibildningens moralpedagogiska vär-
de. Tidskrift utg. af Ped. föreningen i Finland 1912. D : e:
Sanning och fantasi, nämnda tidskrift 1916. W. Stern:
Eigenschaften der fruhkindlichen Phantasie, Zeitschrift f. päd.
Psychologie 1914 s. 305 ff. Th. Valentin: Die Phan-
tasie in freien Aufsatze der Kinder und Jugentlichen, Barth,
Leipzig 1916.

I sin intressanta undersökning »Fantasien i några av dess
yttringar» säger B. Hammer vid tai om gränsen mellan minne
och fantasi: »Kanske består då skillnaden däri, att vid fanti-
serandet ingen erinringskvalitet är för handen, d. v. s. intet
refererande tili något visst föregående tidsmoment? Det lider
intet tvivel, att detta förhållande har samband med det sökta
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skiljemärket. Men vi behöva ett mera positivt kännetecken töi-
den fantasimässiga reproduktionen. Ett sådant tro vi oss hava
tunnit helt enkelt i den intensitet, som utmärker fanta-
siakterna». (s. 84). Och i artikeln »Den skapande fantasien»
heter det: »Skapandet är ingalunda någonting för fantasien
säreget. Det kan, som vi sett, lika väl försiggå under tänkan-
dets egid och är väl i bägge fallen ett verk av samma repro-
duktiva eller produktiva faktorer. Fantasiens särdrag är, att
därvid en känslostämning är det som uppbär föreställnings-
innehållet, förlänande detsammaen säregen karaktär och kraft.»
(s. 155). Det medgives, att fantasiverksamheten, även sa-
dan jag, i anshitning närmast tili Meumann, fattat densamma.
i regeln utmärker sig genom en starkare känslobetoning än
minnes- eller tankeverksamheten. Fantiserandet har ju enligt
denna uppfattning intet medvetet mål utanför sig själv utan
bedrives för att omedelbart skänka lust. Men även minnes-
och tankeverksamheten kunna vara starkt känslobetonade.
Exempel: erinringen av en död väns sista ord, även då eririran-
det sker icke för att genomleva utan för att inprägla, och tanke-
arbetet på ett mödosamt och viktigt problem i det ögonblick,
då svårigheterna börja lösa sig. (Intetdera fallet torde vara
möjligt att rubricera som fantasiverksamhet). Det kunde vis-
serligen invändas, att känslostämningen icke i dessa fall upp-
bär föreställandet på samma sätt som vid fantiserande. Det
synes mig emellertid opraktiskt att halla på en så subtil di-
stinktion, o m ett tydligare urskiljbart gränsmärke står att
få. Och ett sådant finna vi, tyckes det mig, såväl mellan
minne och fantasi som mellan fantasi och tänkande, om vi ge
akt på föreställningsverksamhetens syfte. En uppfattning,
som står Hammers närä, gör sig gällande i J. Ho 11 o s ny-
utkomna, brett anlagda »Mielikuvitus ja sen kasvattaminen».
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SJUTTONDE KAPITLET.

Tänkande.

Såsom redan av föregående kapitel framgått, förstås
här med tänkande en verksamhet, som skiljer sig från
erinrandet därigenom, att den tili sin tendens är produk-
tiv, och från fantasin däri, att den icke är självändamål,
utan syftar mot objektiv giltighet.

Om tänkandets utveckling hos de växande veta vi
mindre än om minnets och kanske t. o. m. mindre än
om fantasins. Spridda perspektiv inåt detta outforskade
område vinna vi genom några experimentella undersök-
ningar.

Reproduktionsmetoden, för oss bekant
redan från redogörelsen om olika föreställningstyper,
har gjort vägbanartjänst även inom tänkandets psy-
kologi. Härvid användes bunden reproduk-
tion. Uppgiften är en gång t. ex. att angiva en del av
den helhet retningsordet betecknar, en annan gång att
nämna en helhet, som en angiven del kan tillhöra. I
det förra fallet kan retningsordet »ur» pareras t. ex. med
»visare», i det senare »klo» med »tass» eller »katt» eller
»hund». Eller också kan det gälla att finna en verkan tili
en given orsak (köld —isbildning, solsken—värme),



ett överordnat begrepp tili ett underordnat (varg—rov-
djur, neger—människa) eller tvärtom (eldsvåda—vårds-
löshet, barrträd—tali).

Även den bundna reproduktionen är naturligtvis
i många fall mera minnesverksamhet än tänkande. Men
i motsats tili den fria reproduktionen innesluter den
bundna alltid ett omdöme. I synnerhet om försöksper-
sonen är tillsagd att svara snabbt torde i allmänhet så-
dana omdömen fällas, som redan förut passerat med-
vetandet. Dock är svaret ingalunda alltid resultatet av
en automatisk upprepning av ett omdöme. Det är
tvärtom troligt, att omdömet mången gång kommer tili
stånd åtminstone tillnärmelsevis som vore det en verk-
ligt produktiv själsakt. Men även de reproduktioner,
vilka innehålla endast upprepning av ett tidigare om-
döme, kasta ljus över de vägar, försökspersonernas
tankar äro vana att gå. På grund härav kan man av
experimenten med bunden reproduktion få en viss
föreställning om den olika grad av svårighet olika
tankekategorier erbjuda barnen.

Enligt Rus k s undersökningar med växande er-
hålles följande serie, om dylika bundna reproduktions-
former ordnas enligt stigande svårighetsgrad:

1) helhet—del
2) del—helhet
3) koordination
4) överordning
5) underordning
6) orsak—verkan (grund —följcl).

En modifierad reproduktionsmetod har använts av
P. Vogel under ledning av K. Groos. Försöksperso-
nen hade att svara med en sats, i vilken retningsordet
ingick. Reproduktionen var bunden såtillvida, att ret-
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ningsordet måste inordnas i ett tankesammanhang.
Men sammanhangets art kunde försökspersonen väljä
efter gottfinnande. Man kan antaga, att de oftast valda
tankebanorna voro de lättast trafikabla.

Barnets begreppsutveckling går enligt Vogels un-
dersökningar icke såsom vid en regelrätt induktion från
det enskilda tili det allmänna utan åtminstone tili en
del den motsatta vägen. Ord med ganskavid betydelse
användas ofta av de mindre barnen. Dessatalaomfå-
gel, träd och blomma, där de äldre säga bofink, björk
och ros. Detta f aktum, vilket konstaterats även av andra
t. ex., såsom tidigare nämnts, vid undersökningar angå-
ende föreställningsförrådet, påkallar förnyad diskussion
av den pedagogiska maximen: från det enskilda tili det
allmänna. Visserligen är undervisningen berättigad och
skyldig att väljä mera logiska banor än barnets auto-
didaktiska tänkande, men å andra sidan är det ju icke
ändamålsenligt att inslå en metod, som för barnen är
mycket främmande. Långt innan den experimentella
psykologin framlagt ovannämnda resultat, har dock
undervisningen halvt intuitivt närmat sig den gyllene
medelvägen. T. ex. åskådningsundervisningen utgår
icke längre såsom Pestalozzi och Herbart fordrade
från sådana logiskt elementära åskådningsobjekt som
kvadrater och trianglar.

Vid uppdelning av släktbegrepp i artbegrepp spela
enligt Vogel sådana konträra motsatser som liten—stor,
hög—låg, stark—svag en mycket betydande roll.

Även Vogels undersökningar bekräfta, att det för
barnet är lättare att gå från helhet tili del än från del
tili helhet, ett förhållande, som också är lätt förklarligt;
delen är ju given i och med helheten: föreställningen vi-
sare ingår i föreställningen ur. Däremot fann Vogel
i motsats mot Rusk, att underordning är bekvämare
än överordning och båda närmare tili hands än koordi-
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nation. Enligt Vogel visa barn liksom vuxna benägenhet
att gå uppåt eller nedåt i begreppspyramiden. Jäm-
förelsevis säilän röra de sig i vågrät riktning. Om Rusk
eller Vogel harrätt, kan avgöras endast genom fortsatt
experimenterande.

Karakteristiskt för barns d e f i n i e r a n d e är
såsom Groos, Pohlmann och andra framhållit

att de uppräkna exempel eller utpeka användnings-
sätt. På frågan: Vad förstår man med kräldjur? följer
gärna svaret: ödlor och ormar. Vad är f örstånd? Det är,
när man är varm och inte dricker kalit vatten. Vad
är en hatt? Den är att sätta på huvudet. Vad är en
hammare? Med den slår man spikar i väggen.

Amerikanen Earl Barnes har bearbetat en sam-
ling av 37,136 definitioner, givna av 2,000 barn i åldern
6—15 år. 81. a. framträder i hans resultat de olika åld-
rarnas förhållande tili aktivitets- och ändamålsbestäm-
ningar. Från och med sjätte året avtaga dessa på
obetydliga undantag när såsom följande förteck-
ning över procenttalen för olika årsgrupper ger vid han-
den.

År 6 7 8 9 K)
°/ 0 79 63 67 64 57

11 12 13 14 15
44 44 34 38 31

Under inflytande av skolundervisningen lära sig bai-
nen efterhand tillämpa den logiska definitionsfordran,
att släktbegreppet bör användas: en hatt är en h u v u d-
bon a d o. s. v. Me n tili en början angives vanligen
ett alltför vidsträckt släktbegrepp. Ett tidigt använ-
dande av det närmast överordnade begreppet, genus
proximum, anses vara ett gott vittnesbörd om tanke-
förmåga.

Belysande för tänkandets utveckling äro även K.
Gr o o s undersökningar av växandes f r å g o r. Dessa
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undersökningar haredananförtsikapitletom kunskaps-
intresset. Frågorna kunna emellertid grupperas icke
blott med hänsyn tili intresset för orsak och ändamål.
81. a. kan man åtskilja tomma frågor och fr å-
go r med inn eh å 11, d. v. s. frågor, i vilka ingår
en hypotes. Frågor av den förra typen äro följande:
vem, vad är det? När, var, huru, av vilken orsak skedde
det? Av den senare: Är detta en sällsynt växt? Är
detta tyg vävt i Japan eller Kina? Frågor av det senare
slaget kunna ofta besvaras med ja eller nej. Ofta
är en fråga tili formen besläktad med de tomma frågorna,
nien i själva verket en fråga med innehåll. Temat:
»en kula slog sönder lampan», föranleder frågan: vem
kastade kulan? Denna fråga innehåller hypotesen, att
någon kastat kulan, och är således en innehållsfråga.

Ett större procenttal innehållsfrågor kan anses ut-
märkande för en högre intelligensnivå —' utom hos lä-
rare. För dem gäller det ju att undvika åtminstone de
s. k. ja- eller nejfrågorna, vilka ge barnets egen tanke-
verksamhet för litet svängrum.

Över innehållsfrågornas olika procenttal vid olika
åldrar har Groos uppgjort följande tabell:

12—13 år 2 °/ 0
14—15 )> 13 ■»

15—16 »> 12 »

16—17 » 42 »>

Studenter 56.5 »

Den starka ökningen av innehållsfrågorna vid sex-
tonårsåldern är beaktansvärd.

Frågan, huruvida analytiskt eller syn te-
t i s k t t ä n k a n d e är för barn svårare, ter sig ännu
mycket oklar. Meum an n, som i allmänhet betonar
det syntetiska tänkandets överlägsenhet och tidigare
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gör gällande, att även för barn syntesen är svårare,
utpekar dock på ett ställe analysen som den för barn
mindre tillgängliga tankevägen. Enligt van der
Torr en s tidigare nämnda undersökningar tyckas
flickorna vara gossarna underlägsna i fråga om syntes.
Heymans ärav annan mening. Enligt honom äro
flickors och kvinnors jämförelsevis ringa vetenskapliga
intresse i hög grad beroende på ringa disposition för ana-
lys. Frågan är av intresse och förtjänar närmare under-
sökas.

Liksom vid definierandet framträder barns starka
benägenhet att bruka åskådliga föreställningar även vid
slutledning. Därför kan en växande inför konkreta fall
göra konklusioner och upptäcka inkonsekvenser, vilka
undgå en vuxen, som kombinerar abstrakta begrepp
enligt ett inövat schema. Man har sagt, att intellektuell
kortslutning är karakteristisk för de unga. Detta är en
bild av ypperlig lyskraft, men, liksom varje bild, sann
blott med modifikation. Riktigt är, att de unga ofta äro
otåliga och självsäkra och att de icke äga förmåga att
överblicka en längre serie slutledningar. Denna förmåga
är dock, liksom förmågan att använda abstrakta be-
grepp, betydligt större eftr pubertetstiden än före den-
samma.

För närmare belysning av hithörande frågor nödgas
jag beröra det omstridda begreppet intuition.
Jag tilltror mig ingalunda förmågan att deiiniera eller
i korthet beskriva innebörden av detta begrepp. Jag
hänvisar intresserade tili Henry Bergsons »In-
tuition och intelligens», Hans Larssons »Intui-
tionen» och Georg Heymans »Frauenpsycho-
logie». Och jag skall ■—enligt barnsed giva några
exempel. Jag hoppas de föra på riktig stråt.

En skärgårdsbo betraktar aftonhimlen och förutspår
morgondagens väderlek. Han kan icke ens för sig själv
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fullt klargöra, varpå hans spådom grundar sig. Jag
träffar en människa med hurtigarörelser och öppen blick,
dock är det någonting i hennes vasen, jag vet icke vad,
som inger mig misstro. En vetenskapsman grubblar
över ett problem, men hans slutledningskonst lämnar
honom i sticket; så, i en lycklig stund, ser hans inre
öga den rätta lösningen; men många av den logiska
beviskedjans länkar måste han ännu leta efter. Alit
detta upplevande av sanningen kan kallas intuition.

Jag kan icke heller mera än antydningsvis beröra
frågan om intuitionens faktorer. Någon gång inmänger
sig kanske i densamma ett instinktivt element. Den
dunkla misstron mot en människa kan delvis orsakas
av någonting ovanligt i hennes utseende, som försätter
den instinktiva fruktan för det obekanta i dallring.
Ofta beror intuitionen väsentligen på förknippning
av en iakttagelse med en erfarenhetskomplex, om vars
innehåll man icke är fullt medveten. Då skärkarlen spår
väder, stöder han sig på ett otal erinringar, som han
icke kan tydligt reproducera, än mindre analysera eller
uttrycka i ord. Då en person gör på mig ett oförklar-
ligt intryck, kan detta bero icke blott på det obekantas
makt, utan även på likhet med vad jag tidigare sett hos
personer med en viss egenskap, ehuru jag nu icke ens
kan göra klart för mig, att jag sett någonting sådant.
Det intuitiva intrycket av minspel, gester och tonfall
kan även orsakas av en omedveten, halvt inre, halvt
yttre efterhärmning, som framkallar ett starkare eller
svagare emotionstillstånd och av känslan förmedlade
associationer. Det ges dock även högre former av in-
tuition, vilka genom de här tolkade exemplen få blott
en ytlig förklaring. Men för det mesta av den outveck-
lade intuition, som kan iakttagas hos de unga, torde
det sagda vara belysande. Dock är detta blott en för-
modan av ganska subjektiv karaktär. Någon djupgå-
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ende undersökning av de växandes intuition kännerjag
icke.

Flickor och kvinnor äro, anser man, i allmänhet in-
tuitivare än gossar och män. Kvinnorna analysera och
inregistrera icke sitt själsinnehåll så logiskt som män-
nen och ha därför dess delar icke så parata tili den ord-
nade uppmarsch, som det logiska tankearbetet kräver.
I stället utbildar sig vanan att lösa problemen intuitivt.

I kvinnans själsliv uppträder känslan jämförelsevis
ofta som associationsförmedlare. Och i många fall är
ju intuitionen väsentligen grundad på föreställningsför-
knippning medelst känsiä.

Icke ens de enklare associationsformer, som det här
är fråga om, äro i varje f ali underlägsna det logiska tän-
kandet. Intuitionenförsmår icke de oklara, halvt glömda
erfarenheter, som det logiska tänkandet principiellt för-
kastar, och utnyttjar, såsom just antyddes, rikare kän-
slans associerande kraft. Speciellt i fråga om konkreta
förhållanden mellan människor, i fråga om mänskligt
känsloliv och subtila individuella skiftningar kan in-
tuitionen vara den logiska tanken ojämförligt överläg-
sen.

På grund av känslornas livlighet är ungdomens
även ynglingarnas sanningssökande ofta mera be-
släktat med kvinnans än med mannens, mindre logiskt
och mera intuitivt. Ungdomen äger icke den vuxna
kvinnans erfarenhetsfonder, icke hennes blick för nyan-
ser eller hennes insikt om den visdom, som kan ligga i
regler och sedvänjor,vilkavidytlig betraktelse te sigsom
fördomsfull konventionalism. Den äger ej heller den
tankens skolning, som sysslande med livets praktiska
uppgifter givit de vuxna. Men just emedan ynglingar
och ungflickor ännu icke stå mitt inne i de små praktiska
dagsfrågorna, ha de å andra sidan vissa betingelser att
urskilja de stora linjerna, att se skogen, där de vuxna
14 Skolålderns själsliv.
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blott se träd. Hos ungdomen finner man ju också i rikt
mått den sanningslängtan, den hänlörda inriktningmot
det centrala i livsföreteelserna, den gudsfruktan, som
är vishetens begynnelse.

Noter.

Jfr H. Bergson: Intuition och intelligens, Wahlström
& Widstrand, Stockholm 1911. —K. Groos: Das Seelen-
leben des Kindes, Reuther & Richard, Berlin 1913. G.
Heym a n s: Psychologie der Frauen, Winter, Heidelberg
s. 97 ff. R. Lagerborg: Den metafysiska intuitionen,
Psyke 1914 s. 128 ff. H. Larsson: Kunskapsiivet,
Gleerup, Lund 1909. D : e: Intuitionen, Bonnier, Stockholm
1910. E. Lehmän n: Brytningstiden, Bonnier, Stock-
holm 1914. E. Meumann: Intelligenz und Wille, Quelle
& Meyer, Leipzig 1913. D : e: Vorlesungen z. Einf. i. d. exp.
Pädagogik, Engelmann, Leipzig 1911 o. 1913, del 70. 11. —W.
Ruin: Genialitet och skoluppfostran, Berättelse över tionde
nordiska skolmötet (1910) Stockholm s. 191. P. V o g e 1:
Ober die Denkbeziehungen, Dissertation, Giessen 1911.

Intuitionen gör sig starkt gällande vid tydning av ansikts-
uttryck. Genom att låta gossar och flickor karakterisera per-
soner med ledning av uttrycksfulla porträtt torde man därför
kunna experimentellt belysa intuitionsförmågans utveckling.
Förf. är sysselsatt med undersökningar av antydd art.
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ADERTONDE KAPITLET.

Intellektuell övbarhet.

Ett av den experimentella psykologins, jag viii icke
säga mest överraskande, men säkraste och mest gläd-
janderesultat är, att den psykiska prestationsförmågan
bevisats äga en mycket betydande övbarhet i olika rikt-
ningar. För experimentatorerna är detta faktum icke
enbart angenämt, enär försökspersonernas olika mått
av förövning och även den uppövning, som äger rum
under långvariga experimentserier, mången gång utgöra
väsentligt hinder för en full exakt jämförelse mellan
olika försöksresultat.

Olika psykiska dispositioner äro dock i betydligt
olika grad övbara. Så är t. ex. uppmärksamhetens om-
fång i vida mindre grad möjlig att öka genom övning
än uppmärksamhetens uthållighet och motståndskraft
mot avlänkning.

Övbarheten är även underkastad betydande indivi-
duella variationer. Den enas övbarhet kan i stort sett
betydligt överskjuta den andras. Den i genomsnitt
underlägsne kan emellertid på ett eller annat område
uppvisa en övbarhet av relativt hög rang och vice versa.
Men det är oavgjort, i vad mån detta beror på de



medfödda övningsanlagens ojämnhet, och i vilken ut-
sträckning främmande inflytanden, exempelvis intresse-
riktningarna, härvid spela in.

De olika åldrarna visa ganska betydande differen-
ser i fråga om övbarhet. Barn under sex, sju år äro en-
ligt Meumann i mycket ringa grad övbara, beroende
på att de besitta ringa psykisk energi och snart tröttna.
Meumanns rön grunda sig emellertid främst på den
artificiella övningen i ett laboratorium. I leken, där
intresset framkallar en jämförelsevis stark kraftspän-
ning, sker utan tvivel en avsevärt större uppövning av
andliga färdigheter. Hos skolbarn ända upp tili femton-
åringarna fann Meumann vid experiment med utan-
läsning av stavelser, ord, prosatext och diktstrofer samt
vid längduppskattning med ögonmått en övbarhet, som
t. o. m. överträffade övbarheten hos fullvuxna i den me-
ning, att skillnaden mellan begynnelse- och slutpresta-
tionerna blev relativt stor. Hos de fullvuxna var visser-
ligen den slutligen vunna färdigheten i allmänhet lika
stor eller större, men då starten på grund av längre
förövning skedde från en högre niva, var tillväxten
mindre betydande.

En intressant belysning får inövningen av kompli-
cerade intellektuella uppgifter genom Bryans och
Harters undersökningar över telegraftjänstemän-
nens arbete. Densamma ådagalägger, att övningskurvan
för avsändande av telegram stiger någorlunda jämnt,
men att kurvan för tolkning av anländande telegram en-
bart med hörseln kännetecknas av tvära stigningar och
en stor mellanliggande platå. Begripandet av tele-
gramknackningar med orat inövas sålunda, att man
först lär sig uppfatta bokstäverna en och en, sedän hela
ord och sist satser. Ord kunna icke uppfattas, så länge
igenkännandet av de enskilda bokstäverna kräver
någon ansträngning, och först då orden uppfattas
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mekaniskt, kan satsbegripande bli möjligt. En platå
i övningskurvan innebär, att förknippningar av lägre
dignitet, t. ex. ordbegripande, närma sig maximal ut-
veckling, men att de ännu ej äro tillräckligt automatiska
för att förknippningar av högre dignitet, t. ex. sats-
begripande, skall kunna försökas, utan att ordbegri-
pandet störes. Den tvära stigningen efter platån be-
tecknar, att hela satser uppfattas: samtliga förknipp-
ningar av lägre ordning ske så automatiskt, att apper-
ceptionen av de enskilda orden ej stör tydningen av
deras inbördes sammanhang.

En kurva av denna typ kan enligt Thorndike
anses karakteristisk för intellektuell övning på många
gebit: främmande språk, uppsatsskrivning, matematik
m. m. När en viss punkt blivit uppirådd, medför fort-
satt övning ej längre någon påvisbar vinning, tills för
dem, som dock halla ut, en plötslig stigning av övnings-
verkan framträder.

Ett övningsresultat bibehåller sig desto längre tid
oförsvagat, ju närmare man nått fullständig automati-
sering. Troligt är, att om psykisk övning gäller liksom
om fysisk, att färdigheten växer ännu en tid efter det
övningen upphört, ett förhållande, som fått en para-
doxal formulering i tesen: om vintern lär man sig simma
och om sommaren åka skridsko. I denna riktning pe-
kar erfarenhetsrönet, att det icke viii gå att forcera en
inövning. Efterverkan kan icke göra sig fullt gällande,
om icke en viss tid förflyter mellan övningarna. Det
är en mödosam, men viktig uppgift att närmare stu-
dera denna efterverkan, bl. a. att utreda, vilka tids-
mellanrum mellan övningarna, som i olika fall äro de
fördelaktigaste.

Fysiologiskt torde efterverkan kunna förklaras så-
lunda, att den ökade blodströmning, som äger rum i
ett organ, då detsamma funktionerar, fortfar längre
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eller kortare tid efter det organet kömmit i vila. Häri-
genom regleras organens tillväxt så, att densamma står
i proportion tili deras användning och behövlighet. Ef-
ter en lång roddtur får man valkar i händerna och
större armmuskler, och efter en intellektuell ansträng-
ning, som icke värit omåttlig, utvecklas de använda
hjärnpartierna och därmed deras funktionsförmåga.

Av utomordentlig pedagogisk betydelse vore att få
fastställt, i vad mån den psykiska prestationsförmågan
kan genom ensidig övning allmänt utvecklas, med andra
ord, i vilken utsträckning allmän formell bild-
ni n g kan nås genom ensidig undervisning. Lösnin-
gen av denna fråga skulle betydligt förenkla ett problem,
som hör tili de hetast debatterade i det senaste år-
hundradets pedagogik. Genom hela medeltiden och
ända upp tili början av nittonde seklet voro de lärda
skolornas lektionsplaner i hög grad ensidiga jämförda
med nutidens kombinationer av rivaliserande ämnen;
latinet var nastan allena härskande; under det senaste
seklet tillkämpade sig modersmålet, främmande mo-
derna språk, matematiken, naturkunskapen, geografin,
historien och de fysiska ämnena ett alit vidare ut-
rymme. Orsakerna tili splittringen voro mångahanda,
främst de båda, att latinet alit mera förlorade sin
betydelse som kulturbärare och den högre skolan sin
karaktär av fackskola för blivande teologer och lärde.
Men i sin mån bidrog även en förändring av det peda-
gogiska åskådningssättet. De ensidiga läroplanerna hade
ägt ett starkt teoretiskt stöd i den allmänt omfattade
läran om enhetliga själsförmögenheter, såsom minne
och förstånd, vilka kunde genom övning på ett enda
område förfullkomnas för helt andra uppgifter. Denna
lära angreps vid adertonde seklets slut av G a 11,
frenologins grundläggare, och fick vid början av det
nittonde en mera auktoritativ motståndare iHe r-
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bar t, som med övertygelse framhöll, att mångsidig
formell bildning nås blott genom mångsidig övning. »Det
grammatiska förståndet förblir inom grammatiken, det
matematiska förståndet inom matematiken, i varje
fack måste förståndet utbildas på eget vis.» Dock med-
gav Herbart, att t. ex. matematiska eller grammatiska
begrepp kunna gagnande ingripa i varje tankegång, som
med dem har frändskap, låt vara t. o. m. avlägsen. Her-
barts uppfattning har i mer eller mindre modifierad
form fortlevat inom den pedagogiska riktning, som bär
hans namn och mäktigt inverkat även på åskådnings-
sättet utanför densamma. Men h. o. h. har den icke
förmått undantränga tron på den ensidiga intellektuella
övningens allmänt utvecklandeförmåga. Man åberopar
tili förmån för densamma bl. a. sådana erfarenhets-
rön som många klassiskt bildade personers duglighet
på helt nya områden. Å andra sidan har man fram-
hållit den medeltida vetenskapens ödesdigra ensidighet
och naturvetenskapernas klena framsteg även under
de perioder av nyare tid, då dessa ämnen ännu icke
hade nämnvärt rum i skolorna.

Ur fysiologisk synpunkt torde en gynnsam inverkan
av en viss hjärnfunktions uppövning på andra funk-
tioner icke kunna anses omöjlig. Det kan tänkas, att
det rikare blodflöde, med andra ord den rikare tillförsel
av näring tili hjärnan, som under intensivare tanke-
arbete äger rum, kommer icke blott de för tillfället
verksamma hjärnpartierna, utan i någon mån även
närliggande delar tili godo. Visserligen kan man även
tanka sig, att de områden av hjärnan, om äro i verk-
samhet, taga näring från de overksamma delarna,
vilka sålunda bli lidande. I synnerhet kunde detta
inträffa, då näringstillförsen överhuvud är alltiör knapp.
Att någonting sådant vore regel, är dock osannolikt,
emedan det vore för hjärnans utveckling ofördelaktigt.
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Det synes mig, att man ägnar dessa möjligheter för
ringa uppmärksamhet i psykologin.

Ett mycket närä samband förefinnes mellan den
formella bildningens problem och det i följande ka-
pitel berörda spörsmålet om en central intelligensfäktor.
Om en sadan kan uppvisas, gäller det att utröna, i vilken
omfattning densamma är övbar. Innan man kömmit
så långt, är blott en ganska famlande behandling av
frågan möjlig.

Små bidrag tili frågans lösning ha givits av den ex-
perimentella psykologin. Det viktigaste torde vara
Meumanns undersökning angående inflytandet av
övning i meningslösa stavelsers inlärande på inlärandet
av annat stoff. Ett antal försökspersoner prövades i
avseende på förmågan att lära sig dylika stavelser samt
siffror, osammanhängande ord, prosatext och diktstro-
fer. Efter inlärande av stavelser under en tid av 54—72
dagar togs ånyo ett tvärsnitt genom förmågan att lära
utantill. Försökspersonerna voro alla fullvuxna, eme-
dan resultaten skulle ha fördunklats genom den andliga
växt, som ali övning förutan äger rum hos ungdomen.

Experimentet utvisade, att icke blott förmågan att
lära sig meningslösa stavelser utvecklats. Även annat
material inhämtades efter övningstiden med större fram-
gång än förut. Mest hade dock, jämte stavelseinpräglin-
gen, tillägnandet av siffror och ord dragit gagn av öv-
ningen, betydligt mindre inhämtandet av samman-
hängande text.

Oklart är emellertid, vilken psykisk disposition eller
vilka dispositioner, som egentligen främjats av övnin-
gen. Det är ingalunda säkert, att minnet direkt blivit
starkare genom desamma.

Det är möjligt och troligt, att det främst är upp-
märksamheten, som på ett eller annat sätt utvecklats.
Kanske är det i synnerhet uppmärksamhetens motstånds-
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kraft mot störingar, som dragit gagn av övningen. Er-
farenheten utvisar, att denna förmåga kan allmänt ut-
vecklas. En person, som t. ex. på en tidningsbyrå eller
i ett trångt hem vant sig att alit leverne i omgivningen
tili trots koncentrera sin uppmärksamhet på en viss
uppgift, har otvivelaktigt gagn av denna vana även i en
annan miljö med störande påfrestningar av annat slag.
Det vore begripligt, om en jämförelsevis elementär
prestation, såsom inlärandet av stavelser och siffror,
skulle röna starkare inflytande av en dylik faktors till-
växt än inhämtandet av text med innehåll, vars upp-
fattande och inpräglande kräver samverkan av relativt
många f aktorer.

Utan tvivel kunna även andra psykiska färdigheter
genom uppövning inom ett begränsat område förfull-
komnas tili fromma för verksamheten på andra gebit.
Detta är t. ex. fallet med förmågan att tillämpa sådana
logiska regler, som att man i en slutledning icke bör
bruka ett ord i skiftande betydelser, att man, då ett
flertal möjligheter förefinnas, bör söka beakta dem
alla, att man icke får grunda en induktion på alltför få
fakta. Tillämpningen av dessa föreskrifter är ingalunda
tryggad blott genom deras begripande. Den måste bli
nastan äutomatisk för att bli fullt effektiv. Automati-
seringen sker blott genom övning. Och den, som t. ex.
vid diskussion av naturvetenskapliga frågor vant sig
vid associationen »flera möjligheter tänkbara» »om-
sorg nödig i uppsökandet av dem alla» kan ha hjälp av
denna vana vid historisk eller filologisk forskning."

Dock måste det ju medgivas, att olika intellektuell
sysselsättning i ganska vidsträckt mån kan bibringa
olika intellektuella vanor och främja utvecklingen av
olika intelligensfaktorer. Matematiken med sitt stränga
krav på stadigt fasthållande av en tankegång är kanske
det uppmärksamhetsövande ämnet framom andra, men
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vänjer t. ex. icke vid aktgivande på induktionensfaror.
Ensidig teoretisk sysselsättning mekaniserar så starkt
associationen »svår uppgift håll stadigt fast vid den
ledande iden hämma alla sidointryck» att det prak-
tiska handlandet lider därav. Det praktiska tänkandet,
d. v. s. det tänkande, som omedelbart leder ingripandet
i den växlande verkligheten, främjar stundom en rask-
het i konklusioner, som för en teoretikervorefögaönsk-
värd.

Noter.

Jfr F. Herbart: Pädagogische Schriften, Leipzig 1875
(Willmanns edition) del II s. 465. —W. Jam e s: Psychologie
und Erziehung, Leipzig 1900. G. A. Jaederholm:
Intelligensmätningarnas teori och praxis, Dissertation, Stock-
holm 1914 del Is. 329 ff.— A. Lilius: Tyska läroplanteo-
rier under nittonde seklet, Dissertation, Helsingfors 1905
s. 7 f. —E. Meum a n n: Intelligenz und Wille, Leipzig
1913. D:e: Vorlesungen zur -Einfuhrung in die exp. Päd.
10. 11. —M. Soininen: Opetusoppi, Otava, Helsingfors
del I. E. Thorn d i k e: Psychology of Learning, New
York 1913 s. 85 ff.
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NITTONDE KAPITLET.

Intelligensmätning.

I denna den vikande intelligensdyrkans tid hör frå-
gan om intelligensens vasen och värde naturligtvis tili
de problem, som i den allmänna psykologin diskuteras
mycket och ej utan skärpa i tonen. Och i synnerhet har
intresset där samlat sig kring den högt potenserade in-
telligensen, kring genialiteten. Annu aktuellare är in-
telligensproblemet inom skolålderns psykologi. Men här
är det icke den övermåliga intelligensen man främst
hait i sikte. Tvärtom har det s. k. hjälpklassystemet
kanske mest bidragit tili att samia barnpsykologernas
uppmärksamhet kring ifrågavarande kapitel. Det har
gällt att separera de barn, vilka icke äro intelligenta
nog att draga nytta av undervisningen i vanliga folk-
skolklasser. År 1904 fick Alfred Binet, chef för
psykologiska laboratoriet i Sorbonne, av franska rege-
ringen i uppdrag att för detta ändamål utarbeta en
prövningsmetod och skred tili verket biträdd av Th.
Simon. Under arbetets fortgång framstod det för
Binet alit klarare, för det första, att villkoret för konsta-
tering av undermåligheten är en metod att fastslå den
för varje ålder normala intelligensgraden och vidare,



att en dylik metod ur andra synpunkter vore av ännu
större värde.

Alit medan man världen runt är mitt uppe i intelli-
gensmätningens praxis sök e r man en defini-
tion av begreppet intelligens. Man vet
med andra ord icke, vad det egentligen är, som man viii
mätä. Man vet ej ens, av vilka f aktorer detta obestämda
något produceras. Det kan förefalla absurt, att man viii
mätä ett objekt, vars konturer man ej med säkerhet
känner, med andra ord det kan föref alla, som om intelli-
gensmätningen borde få vila, tills begreppets innebörd
fastslagits. Emellertid saknas icke exempel på, att
t. o. m. naturforskare företagit sig mätning av fenomen,
vilkas rätta vasen värit alltför främmande för att kunna
fångas i en definition. Man har, framhåller Jaederholm,
mätt elektriska företeelser, innan man värit på det klara
med, vad elektricitet är. Och just genom mätningarna
har begreppet klarnat. Dock kan fysikern sig tili favör
påpeka, att då han tar sig för att mätä elektricitet, så
kan han dock veta, att det icke är någonting annat han
mäter. Men psykologen kan alit fortfarande råka ut för
den fataliteten att i någon mån ta miste på objekt, att
tro sig mätä intelligens och .åtminstone delvis ha någon-
ting annat under tumstocken. I alla fall är psykologins
misär icke så grundlig, hennes framryckning icke så
planlös, som det först kan synas. Genom trevande mät-
ning vinner hon, tyckes det, efterhand fastare grepp på
sitt objekt än genom något annat förfarande. Upp-
klarandet av intelligensbegreppet är således för intelli-
gensmätningen både vehikel och mål.

Det är för vårt syfte lämpligare att först behandla
begreppet intelligens och sedän mätningsmetoderna.

Intelligensens vasen. Isin vidsträcktaste
betydelse sammanfattar ordet intelligens ali prestations-
förmåga på föreställningslivets område. Men ofta åsyf-
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tas därmed blott sadan förmåga, som framträder vid
föreställningars omgruppering. En person tillerkännes
epitetet intelligent, även om han icke briljerar med
mekaniskt minne. Man kan med bibehållande av närä
kontakt med det vanliga språkbruket beteckna intelli-
gens som förmågan att lösa ny a uppgifter. I denna
förmåga ingå dock kansio- och viljeelement, och intelli-
gensen är strängt taget någonting annat än känsiä och
vilja. I trängsta mening vore då intelligensen den åter-
stående beståndsdelen i nämnda förmåga.

Med förkärlek användes ordet intelligent om per-
soner, vilka sna b b t lösa förelagda uppgifter. Det
finnes dock människor, vilka arbeta långsamt, men
tränga djupare än de snabbtänkta. Emellertid har man
skäl att misstänka, att framgången i många dylika fall
mera betingas av intresse och seg vilja än av egentlig
intelligens. Å andra sidan kunna intelligenta personer
vara inställda på att taga alla saker grundligt, att
ana svårigheter, där den ointelligente är fullkomligt
bekymmerslös; det händer därför, att en intelligent
människa på en 1ä 11 uppgift förslösar mera tid än en
ointelligent.

En person kan framstå som intelligent på ett område
och ganska ointelligent på ett annat: skalder äro säilän
goda matematiker, filosofer stå ofta rådlösa inför
enkla praktiska uppgifter. Beror detta endast på non-
intellektuella inflytanden, såsom olika intresseriktnin-
gar, eller är även den egentliga intelligensen en produkt
av flera faktorer, vilka utvecklas åtminstone tillnärmel-
sevis oberoende av varandra?

På en del håll tyckes man luta mot uppfattningen,
att så icke är fallet, utan att det ges en central faktor,
vars utvecklingsgrad är väsentligen avgörande för in-
telligensnivan. Denna teori har först formulerats av
engelsmannen C. Spearman. Men ännu har man
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icke slutgiltigt klargjort, vilken denna faktor är. Me u-
ma n n framhåller tankeförmågan som den
centrala kraften i begåvningen. Närä tänkandet kommer
fantasin, men tankeförmågan har övertaget, ty fantasin
skapar blott nya kombinationer av föreställningar,
tänkandet relationer mellan föreställningsinnehåll och
åter relationer mellan relationer och konstruerarsålunda
ett nytt intelligensverktyg: föreställningsrelationernas
system. Tänkandet ingriper i och höjer alla andra
former av intellektuell verksamhet. Tänkandet stärker
uppmärksamheten, emedan det vänjer vid fasthållande
av dominerande synpunkter. Den gode tänkaren är en
god iakttagare, ty tänkandet leder observationen plan-
mässigt. Tänkandet inverkar gynnsamt även på före-
ställningarnas kvarhållande i minnet, emedan det-
samma skapar förknippningar, som grunda sig på logisk
samhörighet. Meumann har dock själv i annat samman-
hang framhållit, att den gode iakttagaren likaså ofta är
en dålig tänkare, som den koncentrerade tänkaren är
en slapp observator. Men mera än dylika undantag
från regeln betyder enligt mitt förmenande den irivänd-
ningen, att tankeförmågan är någonting alltför kompli-
cerat för att gälla som den sökta intelligensfaktorn.
Om en gång en hög grad av tankeförmåga utvecklats,
är denna otvivelaktigt en kraft, som håller den intel-
lektuella prestationsförmågan på en hög niva. Men
vad är det, som betingar tankeförmågan? Måhända
kommer Meumann sakens kärna något närmare, då han
framhåller de intellektuella processer-
nas intensitet som en andra huvudfaktor.
Dock är uttrycket »de intellektuella processernas inten-
sitet» i någon mån oklart. Närmast har jag förstått det
som snabbhet i föreställningarnas förknippande, förenad
med hög klarhetsgrad hos föreställningarna. Är denna
uppfattning i huvudsak riktig, skiljer sig Meumanns
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andra intelligensbetingelse icke mycket från den central-
faktor, som utpekas av Jaederholm i hans sakligt
gedigna och skarpsinniga avhandling »Intelligensmät-
ningarnas teori och praxis».

Jaederholm anser intelligensen väsentligen bero
på förmågan att aktivera föreställ-
ning ar. Med andra ord: ju större disposition för
snabb, riklig och klar reproduktion av föreställningar,
dess större intelligens. Förmågan att aktivera före-
ställningar sammanhänger naturligtvis med förmågan
att fast förknippa föreställningar med varandra. Jaeder-
holm har också senare, betraktande samma sak från en
något annan sida, utpekat förmågan att bilda
associationer som den grundförmåga, vilken
»vid lika övning i ett mycket stort aiital olika verksam-
heter bestämmer individens prestation». »Med ett annat
språkbruk kunde man säga: förmåga att lära». Tili
stöd för sin åsikt åberopar Jaederholm även experiment,
utförda på spädbarnsjukhus i Ryssland under ledning
främst av dr. Krasnogorski. Försökenutförast.ex.
på följande sätt. Man ringer i en klocka och bjuder
samtidigt försöksbarnet, (vilket är c. ett år gammalt)
på en chokoladbit. När detta upprepats några gånger,
öppnar barnet munnen, då klockan ringer, även om
ingen chokoladbit bjudes. Detta kan se ut som bevis
på dumhet, men är faktiskt bevis på intelligens. Ju
större barnets förmåga är att snabbt bilda association
mellan klockljudet och munnens öppnande, dess bättre
utsikter för barnets intelligensutveckling. Barn, som
senare blivit i hög grad intellektuellt undermåliga,
ha vid dylika försök, anställda långt innan undermålig-
heten på annat sätt kunnat konstateras, uppvisat stora
svårigheter att bilda associationer, och ju större svårig-
heten värit, dess grövre har den intellektuella defekten
sedermera blivit. Differentieringen av intelligensen
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beror huvudsakligen därpå, att hos olika personer före-
ställningsaktiveringen utvecklas i olika riktningar.
Den ene förvärvar lätt aktiverbara föreställningar mera
på ett, den andra mera på ett annat gebit. Även de
synpunkter, som dominera aktiveringen, äro av olika
art. Den ene drives av invanda associationer mera tili
syntes, den andra mera tili analys, den ena tili djärvhet,
den andra tili försiktighet i tankearbetet. I hög grad
bestämmande för utvecklingen äro intresseriktningarna.
Ett specialintresse beror enligt Jaederholm i allmänhet
icke på speciell begåvning, utan tvärtom beror intelli-
gensens högre utveckling inom något visst gebit väsent-
ligen på relativt stort intresse för detsamma Om jag
förstått Jaederholm rätt, går hans hypotes alltså ut på,
att människorna födas med kvantitativt olika disposi-
tion för föreställningsaktivering, men annars intellek-
tuellt föga differentierade. Jaederholm medger natur-
ligtvis att sinnesorganens olika utveckling hos olika
människor kan bero på medfödda anlag, och att en
del intelligensprestationer är beroende av sinnesorga-
nens verksamhet.

Även i Jaederholms formulering ger hypotesen rum
för frågor. Jaederholm har också själv framhållit,
att den ingalunda gör anspråk på slutgiltighet. Närä
tili hands ligger inkastet, att den centrala intelligens-
faktorn således vore ungefär liktydig med minne.
Huru kommer det sig då, att många personer med
starkt mekaniskt minne icke äro i stånd tili intelligens-
prestationer av högre rang? Jaederholm har naturligt-
vis icke förbisett denna svårighet. Det ensidiga bruket
av mekaniskt minne är, svarar han, en arbetsvariant
likaväl som t. ex. det analytiska eller syntetiska tänkan-
det, men en variant, som avvänjer från logisk asso-
ciation. Och denna arbetsform utvecklar sig framför
alit hos dem, vilkas föreställningar icke aktiveras med
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den rikedom och fullhet, som gynnar förknippande enligt
logisk samhörighet. Ett dess mera lockande och behöv-
ligt surrogat blir då det mekaniska inlärandet. För-
klaringen kan förefalla mycket plausibel, och är må-
hända i huvudsak riktig. Dock kan man icke under-
trycka ett visst tvivel med hänsyn tili de extrema fall,
där mekaniska minnesprestationer, som i förbluffande
grad överstiga det vanliga måttet, äro förenade med
torftighet i ali övrig intelligensutveckling. Jag kan på
grund av egen erfarenhet icke betvivla, att sådana fall
förekomma. Försiktigheten bjuder att ännu icke upp-
giva ali skepsis. Dock synes det otvivelaktigt, att den
experimentella barnpsykologin under ett decennium
bragt denna utomordentligt viktiga fråga betydligt
närmare sin lösning än alla föregående tiders medita-
tioner det förmått. Och det torde även medgivas, att
de vunna resultaten denna gång inleda en betydande
omvälvning i både psykologernas och allmänhetens
uppfattningssätt.

Intelligensmätningen tyckes mången gång utgå från
förutsättningen, att entidigt utvecklad in-
tellektuell prestationsförmåga ä r
ett fördelaktigt omen, en förutsättning,
som tili en viss grad experimentellt bekräftats bl. a.
genom de ovannämnda spädbarnsproven. Även fors-
kare, som nalkas intelligensutvecklingens problem
från biografisk terräng, ha ungefär samma syn på
saken. Så betonar Ostwald att »det ingalunda är osunt
att vara tidigt utvecklad (friihreif) såsom den populära
uppfattningen antager». Tvärtom kunde man utan be-
tänkande som en mycket allmän regel uttala, att stora
män värit tidigt utvecklade. Tidig utveckling är alltid
en fingervisning om att man måhända står inför ett bli-
vande geni. Redan 1902 harßobertTigerstedt
påvisat, att naturvetenskapliga banbrytare ofta gjort
15 Skolålderns själsliv.
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sin grundläggande insats i forskningsarbetet vid mycket
unga år. Å andra sidan är det en utbredd mening, att
de lillgamla barnen och de brådmogna ynglingarna alls
icke äro de mest lovande. Av de största skolljusen blir
det, säger man, säilän någonting märkligt, medan
många stormän, åtminstone inom den teoretiska och
praktiska naturvetenskapen, i skolan gällt som intellek-
tuellt undermåliga. Just för naturforskarnes vid-
kommande kan förhållandet emellertid lätt förklaras
genom en hänvisning tili den tillbakaskjutna ställning
naturvetenskapen intagit i skolornas läroplaner. Och
på de flesta andra områden är skillnaden mellan skol-
prestation och intellektuell mandomsgärning
måhända icke så stor som mången viii göra gällande.
Jag har länge ägnat frågan uppmärksamhet. Hos mig
har det intrycket alit mera stadgat sig, att de intellek-
tuellt framstående medborgarne i allmänhet värit fram-
stående elever. Jag finner stöd för denna uppfattning
även i en undersökning av professor H. Suolahti
angående studentexamensvitsord och framgången av
fortsatta studier vid universitetet i Helsingfors. Suo-
lahti påvisar, att universitetslärarne i genomsnitt er-
hållit höga vitsord i studentexamen, samt att vid
skrivprov i tyska i regeln de studenter tagit de bättre
vitsorden, vilka lyckats väl i studentexamen. En annan
fråga är naturligtvis den, om även bland det praktiska
livets män de framgångsrika värit skickliga elever.
Härvid är att beakta å ena sidan, i vad mån fram-
gången kan anses betingad av intelligens, å den andra,
att skolundervisningen i jämförelsevis ringa grad till-
mötesgått praktiskt anlagda elevers intressen.

Och även andra felkällor än den, att starkt ensidigt
intresserade talenter ofta göra sig bemärkta först efter
skoltiden, måste man beakta vid dryftningen av bråd-
mogenhetsproblemet. En och annan skolbegåvning
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motstår icke frihetens frestelser utan förstör sig, innan
begåvningen burit frukt. Det händer också, att en viktig
intellektuell defekt blir observeradförstvidsjälvständig
verksamhet. Tryckta förhållanden under uppväxttiden
kunna å andra sidan hämma arbetslusten och tron på
den egna förmågan. Det är naturligt, att dylika fali
tilldraga sig större uppmärksamhet än de, som följa
regeln. Och utan tvivel äro undantagen många nog
för att vid en skolreform pakalla ett mycket allvarligt
beaktande. Frågan förtjänar ett grundligt studium.
Om det härvid bekräftar sig, att den tidigt fram-
trädande begåvningen i synnerhet om den konsta-
terats med ännu säkrare metoder än den vanliga skol-
prövningen i de allra flesta fall är ett tillförlitligt
framtidslöfte, så torde det dock å andra sidan bli fast-
slaget, att den icke alltid är det. Det blir en viktig,
men svår uppgift för intelligensforskningen att utröna,
huru den snabba intellektuella knoppskjutning, som icke
äger de inre betingelserna för kraftig blomning, kunde
tidigt distingeras från de sunda, verkligt löftesrika
anlagen. I kapitlet om föreställningsförrådet har på-
pekats, att tidigt ordtänkande är ett brådmogenhets-
symptom, ägnat att väcka misstro. Stort förråd av
minnesvetande, förvärvat på rent mekanisk väg, är ett
annat. Flera exempel kunna måhända tilläggas. Dock
är vår kunskap i detta avseende föga betydande. . .

För lösningen av frågan om intelligensens huvud-
faktorer kommer den s. k. korrelationsräknin-
ge n att få avgörande betydelse. Denna går ut på att
finna ett tai, korrelationskoefficienten, som anger graden
av samhörighet mellan tvenne företeelser eller egen-
skaper. Med andra ord, korrelationskoefficienten ut-
visar, i vilken mån utvecklingen av den ena företeelsen
a följes åt med utvecklingen av den andra b. Koeffi-
cienten är + 1, om direkt och fullständig proportionali-
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tet råder mellan a och b. I sådant fall kulminerar a
städse, då b gör det, och sjunker proportionellt med b
ned tili minimum. Om koefficienten för bokstavsminne
och sifferminne vore + 1, skulle detta betyda, att den,
som har gott minne för siffror, i precis samma grad har
förmåga att minnas bokstäver. Om koefficienten är
ett positivt tai, mindre än 1, variera a och b överhuvud
i samma riktning, men fullständig samgång föreligger
icke. Är koefficienten negativ, variera de i olika rikt-
ningar. Då den är —■ 1, råder fullständigt omvänd
proportionalitet: ju större a är, dess mindre är b och
tvärtom.

I fall av positiv korrelation kan man antaga, att den
ena företeelsen betingar den andra —■ mer eller mindre
väsentligt, alit efter korrelationens storlek eller att
båda ha en faktor gemensam. Är korrelationen negativ,
föreligger även ett kausalsammanhang, men på så
sätt, att a eller någon dess orsak tenderar att ute-
sluta b.

Meum an n resonnerar väsentligen vilseledande,
då han säger: »Korrelationsläran behöver städse en in-
trängande psykologisk uppvisning av sådana i tai ut-
tryckta relationer, annars urartar densamma tili me-
ningslös lek med siffror. Vad skulle det ha för mening
att uppvisa en »korrelation» t. ex. mellan den estetiska
känsloreaktionens finhet hos en människa och hennes
minne för meningslösa stavelser. Och dock kunna
kanske talen för dessa båda förmågor äga en korrela-
tion = 1.» Meumann förbisåg härvid, att höggradig
korrelation mellan tvenne företeelser inom alla veten-
skaper gäller som ett högst beaktansvärt symptom av
ett kausalsammanhang, vilket dock icke alltid är direkt,
utan kan vara förmedlat av en bakomliggande tredje
f aktor. Färgblindhet är vida vanligare hos män än hos
kvinnor, d. v. s. korrelationskoefficienten är starkt

228 INTELLIGENSMÄTNING



positiv mellan manligt kön och färgblindhet, mellan
kvinnligt kön och färgblindhet är den starkt negativ.
Ingen fysiolog torde betrakta detta som en menings-
lös lek med siffror, ehuru det djupare sammanhanget
är okänt. Och om fullständig positiv korrelation skulle
uppvisas mellan estetisk känslighet och minne för
meningslösa stavelser, vore detta en visserligen högst
överraskande, men desto mera betydelsefull psykologisk
upptäckt, ägnad att leda forskningen in på nya banor.
Just då korrelationsräkningen uppvisar svag korrela-
tion med spekulationen, kan den få sitt största värde,
förutsatt naturligtvis, att den grundar sig påtillräck-
ligt omfattande och metodiskt säkra experiment eller
iakttagelser. Så länge det undersökta materialet är
litet eller metoden bristfällig, är det ju dock skäl att
misstro en korrelationskalkyl, som råkar i konflikt med
resultat, vunna på annan väg.

Mätningsmetoder. Såsom nämnts ville Bi-
ne t åstadkomma serier av intelligensprov för fast-
ställande av medelintelligensnivån hos olika ålders-
stadier. Med dessa prov eller test borde man även
kunna utröna, huruvida och i vilken grad en enskild elev
är framom eller efter sin årsgrupp. Testen borde därför
vara så tillförlitliga och lätta att använda som möjligt.
Om arten av Binets testserier ge följande brottstycken
ur hans förslag av 1908 en ungefärlig föreställning.

Binets test.

Test för sjuåringar:
1) Att observera luckor i bilder: man förevisar teck-

nade ansikten, ett utan näsa, ett utan mun o. s. v.
2) Att angiva antalet fingrar på högra handen, på

vänstra handen, på båda händerna.
3) Att skriva av några ord t. ex. »den lille Paul».
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4) Att rita av en kvadrat, som står på ett av sinahörn.
5) Att omedelbart återuppräkna fem siffror.
6) Att beskriva en viss förevisad bild (sjuåringen

bör riktigt kunna återge sammanhanget i bilden).
7) Att räkna tretton mynt (barnet pekar på varje

mynt och får icke utelämna något, ej heller räkna nå-
got två gånger).

8) Att benämna fyra vanliga mynt.

Test för elvaåringar
1) Kritik av absurda berättelser och påståenden

t. ex. »En velocipedryttare förolyckades, spräckte
huvudskålen och dog ögonblickligen. Hanfördes tili ett
sjukhus och man fruktar, att han icke kommer därifrån
med livet.»

2) Att bilda en sats, i vilken ingå tre givna ord t. ex.
Paris, flod, rikedom.

3) Att på tre minuter säga minst 60 olika ord (vilka
icke få bilda satser).

4) Att definiera abstrakta begrepp t. ex. barmhär-
tighet, rättvisa, godhet.

5) Att inom en minut bilda en sats av omkastade ord
t. ex. bett ämne min jag lärare har mitt rätta.

Fig a.
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Test för trettonåringar:

1) Förmågan av geometriskt föreställande prövas
på följande sätt. Ett pappersblad, vikt som fig. a anger,
förevisas. På ett ställe, som framgår av figuren, ritas
en triangel med 1 cm. sidor. »Detta papper är tvenne
gånger vikt; föreställ dig, att jag på detta ställe (man
visar på triangeln) klipper ut en trekant. Vad för en
figur får du se, om jag vecklar ut papperet? Teckna
hela det utbredda papperet samt huru och på vilket
ställe det är sönderklippt!» —Papperet får ej vidröras
av försökspersonen, ej heller får denna vika ett annat
papper.

2) Ett visitkort klippes i tu utmed den ena diago-
nalen. Halvorna visas åt försökspersonen i deras ur-
sprungliga läge. Man säger: »Betrakta den nedre tre-
kanten i denna figur! Föreställ i

dig, att jag flyttar den, så att
denna kant (man visar på a c)
faller på randen abavdenövre
trekanten, varvid denna punkt
(c) bör falla på denna (b). Jag
tar nu bort den nedre trekanten.
Tänk dig, att jag lägger den

Fig. b.

så som jag sagt på den övre.
Teckna den figur som uppstår! Lösningen betraktas
som riktig, om försökspersonen vid b tecknar en rät
vinkel och a c tecknas kortare än a b.

3) Det tredje provet går ut på distinguerande av
abstrakta begrepp. Man frågar: »Vad är det för en
skillnad mellan nöje och lycka?» »Fattigdom och
elände?» o. s. v.

Enligt Binets fordran bör varje försöksperson provas
särskilt för sig. En assistent nedskriver svaren orda-
grant. Man uppmuntrar eleven, men kritiserar aldrig.
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Aldrig får man ingripa med förklaringar. När instruk-
tionen är given, får försökspersonen reda sig så gott han
kan. Assistenten bör halla sig fullkomligt passiv.

Publiceringen av Binets första testserie för mätning
av normalintelligensen vid olika ålder har framkallat
en litteratur, som redan nu torde vara svår att över-
skåda t. o. m. för specialisterna. Förtjänstfulla över-
sikter jag viii framhålla Meumanns och Jaederholms

underlätta dock i hög grad orienteringen.
Binet publicerade själv år 1911 en ny samman-

ställning av test. I avseende på proven för skolåldern
avviker densamma från den tidigare bl. a. däri, att för
alla olika åldersår fastställts samma antal test, nämli-
gen fem, att ett antal sådana test, som företrädesvis
vädja tili kunskaper, vilka bibringas i skolan och hem-
met, uteslutits (t. ex. angivandet av fingerantal och av-
skrivning av ord) samt att en del test, som befunnits
för svåra, flyttats upp tili en högre kategori, medan
vissa andra prov degraderats. Bland andra testbearbe-
tare må nämnas tyskarna Bobertag och Meu-
mann samt svensken Jaederholm. Synnerli-
gen intressanta äro även de test som i Berlin under
de senaste åren av W. Moede och C. Piorkowski
utarbetats i och för urval av högst begåvade folkskol-
elever. Moedes och Piorkowskis undersökningar stå
i samband med mycket beaktansvärda skolorganisa-
toriska strävanden, avseende att tillvarataga de verk-
liga förmågorna).

För att ge en föreställning om testseriernas nu-
varande art anföras här prov ur Meumanns och Jaeder-
holms sammanställningar.

Meumanns test (av år 1913).

Meumann har uppdelat testen i tre grupper: ut-
vecklings-, begåvnings- och omgivningstest. Med ut-
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vecklingstest förstår Meumann test, vilka pröva en psy-
kisk förmåga, som mera är beroende av åldern än av
den individuella begåvningen. Vid begåvningstesten
spela åter åldersåren en mindre roll och de individuella
anlagen en jämförelsevis stor. Omgivningstesten äro
prov, vilkas lösning i relativt hög grad beror på den
omgivning, i vilken barnen vuxit upp.

Test för sjuåringar:

Utvecklingstest Begåvningstest Omgivningstest

1. Att uppdaga
luckor i bilder.

2. Att avskriva
tre och fem ord.

3. Att ur min-
net rita en före-
visad kvadrat; re-
peteras 6 gånger
(förebilden visas
och täckes för
varje gång).

4. Att omedel-
bart upprepa 4 —7
bokstäver samt
satser, innehållan-
del6-18stavelser.

4.

5. Att beskriva
och bedöma en
bild (föreställande
ett gammalt par,
sittande i vinter-
natten på en bänk
i en bulevard);
bilden förevisas i
en mer och en
mindre konstnär-
lig upplaga; be-
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Utvecklingstest Begåvningstest Omgivningstest

skrivningen sker
först Iritt; sedän
göras frågor.

6. Atträkna2o
mynt (försök, huru
många du kan
räkna!)

7. Attbenämna
6 mynt, att upp-
giva färgerna hos
frimärken av olika
valör o. d.

8. Att bilda en
sats, i vilken tre
givna ord ingå;
detsamma med
två givna ord.

9. Att angiva
antalet förevisade
punkter (ordnade
i grupper och oord-
nade); mätning
av uppmärksam-
hetens omfång.

10. Att benäm-
na sju huvudfär-
ger och tre nyan-
ser.

För el vaari ng ar

Utvecklingstest Begåvningstest Omgivningstest

1. Kritik av ab-
surda påståenden
(andra exempel än
hos Binet; många
av dennes absurda



Utvecklingstest Begåvningstest Omgivningstest

satser äro, såsom
Meumann påpe-
kat, synnerligen
osmakliga).

2. Att bilda en
sats, i vilken två
givna ord ingå.

3.

4. Definierande
av abstrakta be-
grepp:Vad är rätt-
visa, avund, vän-
skap, familj,synd?

5. Att bilda en
sats av omkastade
ord.

6. Bunden re-
produktion: . in-
ordnande av be-
grepp; angivande
av orsak och ver-
kan.

3. Att inom tre
minuter säga 60
olika ord. Före-
ställningskretsar
angivas: gata,
skolrum, klädnad,
kök, boningsrum,
leksaks- och ko-
lonialvaruhandel,
järnväg. Efter 10
sekunders tystnad
ny rubrik.

7. Omedelbar
upprepning av
bokstäver, siffror
och satser.

8. Utstrykning
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Utvecklingstest

av e, n, r i en
tryckt text.

5. Slutlednin-
gar: (t. ex. a = b,
b = c, alltså?
a vänster om b,
b vänster om c,
alltså c höger
eller vänster om
a?).

Begåvningstest

1, 2 och 3. Som
hos Binet (för dis-
tinguerandet av
abstrakta begrepp
föreslår Meumann:
girighet—sparsam-
het,misstag—lögn.

4. Inordnande
av abstrakta be-
grepp och utred-
ning av kausalför-
hållanden.

5.

Omgivningstest

9. Prövning av
geometriskt före-
ställande: Vilken
figur uppstår, om
en triangel <]£ ro-
roterar omkring
sidan a b?

10. Prövningav
ordförrådet (100
ord uppläsas; för-
sökspersonen an-
ger betydelsen av
varje; exempel:
hysterisk,ohövlig,
försäkra, ironi,
gycklare).
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Utvecklingstest Begåvningstest Cmgivningstest

6. En kanon-
kula flyger så.
Huru flygerkulan,
om kanonen läg-
ges horisontalt?

7. Prövning av
ordförrådet (som
för elvaåringar).

8. Att säga, väri
en fabels sensmo-
ral består och be-
döma denna.

9. Att forma en
berättelse på ba-
sen av givna led-
ord (t. ex. ett hus
brann ensamt
barn klok apa

belöning).
10. Estetisktbe-

dömande av bilder
(även skulptur).

Då ordningssiffran för ett test :
nan kolumn än den, där provets

förekommer
i karaktär i

r även i en an-
anges, betyder

detta, att provet med ungefär lika rätt kunde placeras i
vardera kolumnen.

Meumanns serie upptar liksom Binets av 1911 samma
antal test för varje år, men är testens antal fördubblat
för varje grupp —■ tio i stället för fem.

Uppdelningen i utvecklings-, begåvnings- och om-
givningstest kan te sig som ett framsteg. Det är natur-
ligtvis en fördel, om experimentatorn är fullt med-
veten om de olika testens karaktär. Man kan dock fråga
sig, huruvida icke en sadan uppdelning av intelligens-
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testen är å ena sidan för tidig, och å den andra, även om
den vore fast grundad, av ganska liten betydelse. För
det första är vårt vetande ännu för ringa, för att man
i varje f ali med säkerhet kunde bedöma testkarak-
tären, och för det andra borde testen, tyckes det mig, väl-
jas så, att de blott i ringa mån variera i den ena eller
andra riktningen. De egentliga miljötesten höra väl sna-
rare tili undersökningarna av elevernas föreställnings-
förråd än tili intelligensmätningarna. Även utveck-
lings- och begåvningstest av utpräglad särart synas
mindre ändamålsenliga. Prövningen av en förmåga,
som i den grad är oberoende av de individuella anlagen
och tvärtom så bunden vid åldern, att i allmänhet blott
små variationerförekomma inom varje årsgrupp, är väl
ganska betydelselös vid en intelligensmätning. Likaså
skulle prestationer, vilka vore i hög grad oberoende av
åldern, föga nog försvara sin plats i en möjligast sam-
manträngd testserie, i vilken skillnaden mellan olika
åldrars genomsnittsförmåga bör spela en framstående
roll. Vid varje prövad prestation borde väl åldern och
den individuella begåvningen uppträdasomtillnärmelse-
vis likvärdafaktorer, med andra ord, itestseriernaborde
väl ingå prövning blott av sådana anlag, vilkas utveck-
ling försiggår snabbt och någorlunda kontinuerligt samt
hos begåvade barn snabbare än hos obegåvade.

Härmed är naturligtvis icke sagt, att skillnaden mel-
lan begåvnings- och utvecklingstest för alla slag av
intelligensundersökningar vore av underordnad be-
tydelse. Tvärtom är det, bl. a. för klargörande av intel-
ligensens vasen, av stor betydelse att få noggrant ut-
rett, i vilken mån olika intellektuella prestationer äro
beroende av åldern och i vilken mån av olika begåvning.
Men det förefaller, som om experiment med detta syfte
icke borde sammanblandas med undersökningar, som
åsyfta att snabbt och bekvämt utröna, huruvida och
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ungefär i vilken grad ett enskilt barn eller en grupp
av barn i genomsnitt —■ är i avseende på intelligens
framom eller efter sin åldersklass.

Jaederholm godkänner icke den ovannämnda
uppdelningen. Hans motivering är dock delvis en annan
än den ovanstående.

Här nedan anföras exempel ur

Jaederholms testserie (år 1914).

För sjuåringar:
1. Bildbeskrivning.
2. Att sammanräkna beloppet av tre 2-öringar och

tre 1-öringar. Ingen tvekan och intet fel tillåtes.
3. Att säga namn på fyra färger.

Man har på en liten kartong fäst
upp fyra papper, ett rött, ett gult,
ett grönt och ett blått, vart och ett
6 X 2 cm.

4. Att med bläck avrita en pa-
rallellogram i ett visst läge.

5. Lägglek med visitkort. Det
ena av dem har man klippt sönder Fig. c.
långs ena diagonalen. Först lägger
man fram det hela visitkortet och uppmanar barnet
att se men inte röra. Därpå lägger man de båda tri-
anglarna så som figuren c anger framför barnet samt
säger: »Nu skall du lägga de här båda bitarna (rör
trianglarna av och an) så att de tillsamman se ut som
den här (pekar på visitkortet). Försök nu, du hittar
strax på huru du skall bära dig åt!»

F ö r e 1 v a å r i n g a r:

1. 801 l och fält. Försöksanordnaren ritar på ett
stycke papper en krets med ungefär 6—7 cms dia-
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meter; på ett ställe lämnas kretsen öppen. »Det här
är ett stort runt fält», säger man. »Nu låtsas vi, att
du och några andra barn äro här ute (man pekarutan-
för kretsen) och sparka boll. Så ramlar erbollinhär.
(Man pekar obestämdt inåt kretsen.) Men där inne
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är så (gest) högt gräs, att man inte kan se bollenförrän
man är ali del es närä den. Då säger du (man pekar på
en punkt utanför cirkeln), som står här: jag skall
springa in och leta rätt på bollen. Och så springer du
så här: (visar, hur man springer in genom »grinden»,
d. v. s. det icke slutna stället på kretsen, men ej
längre). Visa mig nu, hur du springer därinne, för
att vara säker på att få tag på bollen!

Svarstyperna äro fyra. Mindre barn visa ingen som
helst pian för sin vandring; de fylla endast upp fältet
med streck; linjerna äro ofta avbrutna, korsa var-
andra o. s. v. (typ I). Något äldre barn ha en viss grad
av pian. Ofta ritas ett streck tili centrum, men därifrån
utgå i olika riktningar vägar, som sluta blint (typ II).
Om vägarna äro parallella (rata eller spirallinjer) och
ingenstädes avbrutna samt hela fältet är systematiskt
genomsökt, föreligger typ 111. Typ IV uppnås endast,
om den omständigheten beaktas, att avståndet från
fältets kant tili närmaste linje därigenom bör vara
mindre än mellan denna linje och den följande.
(Denna typ förekom icke hos något av Jaederholm un-
dersökt barn). I elvaårsåldern fordras för godkännande
svarstypen 111. Se motstående figur.

2. Bildning av meningar, i vilka tre givna ord ingå
(1) arbete—lön—vecka; 2) pipa—tändstickor—röka).
Maximum av förbrukad tid: 1% minut för vardera
meningen.

3. Uppräkning av ord (substantiv) under tre mi-
nuter. (Enligt Jaederholm uppräkna 75 °/o av svenska
elvaårngar 35 ord på tre minuter).

4. Att kopiera en ritning ur minnet. Figur e expo-
neras tio sekunder.

5. Redogörelse för en serie av fem bilder, före-
ställande successivt, huru en skara ankungar vandrar
genom ett sotigt rör och huru den förskräckta ank-
-16 Skolålderns sjä/stiv.
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Fig. e.

mamman för de svarta ungarna i vattnet för att få dem
rena.

För trettonåringar.
1. Uppräkning ur minnet av föremål, som äro av-

bildade på en tavia.
2- Att eftersäga sju siffror.
3. Tre svårare förståndsfrågor: 1) Varför förlåter

man hellre en ond handling, som begås i vredesmod,
än en ond handling, som begås utan vrede? 2) Om det
kommer någon och frågar dig om din mening om en
annan person, och du känner den där andra per-
sonen bara ett litet grand, hur skall du då göra? 3)
Varför bör man bedöma en människa efter hennes
handlingssätt och inte efter hennes ord?

4. Tolkning av ordspråk: 1) Bättrebrödlösänrådlös.
2) Hungern är den bästa kryddan. 3) Morgonstund har
guld i mund. 4) Bättre en fågel i handen än tio iskogen.

5. Att återgiva uppläst text. (Logiskt minne). Man
laser långsamt och tydligt följande tidningsnotis, vars
innehåll är ägnat att intressera ett barn:

»På juldagen skulle arbetaren Johansson visa jul-
granen för sin lille gosse, som han höll på armen, medan
han i den andra handen höll lampan. När han gick
runt julgranen, snavade han och ramlade raklång på
golvet med både barnet och lampan, varvid lampan
gick sönder. De, som bodde bredvid, kommo genast
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tili hjälp och släckte elden, men både Johansson och
barnet fingo så svåra brännsår, att de kort därefter
dogo på sjukhuset.» Texten bör icke upprepas orda-
grant, men barnet bör kunna riktigt återgiva mera än
femton av de tjugoen logiska enheter, i vilka stycket
kan indelas. Dessa enheter framgå av följande:

Juldagen / arbetaren Johansson / visa / julgra-
nen / på armen / tvåårige / gosse / andra handen / lam-
pan / gick kring julgranen / snavade / föll med barn
och lampa / lampan sönder / De som bodde bredvid
/ snart tili hjälp / släckte elden / Johansson och bar-
net / brännsår / dogo / sjukhuset.

Å föregående sida anföras plock ur de av Jaeder-
holm publicerade protokollen med av mig inflickade
upplysningar om de använda testen. Försökspersonerna
voro flickor i samma klass, a mycket begåvad, b me-
delmåttig, c synnerligen obegåvad.

Ur Jaederholms resultat förtjänar här framhållas,
att en stark positiv korrelation erhölls mellan olika slag
av egentliga intelligenstest, vilket närmare, framgår av
följande sammanställning av korrelationskoefficienter:

Tolkning av Distinktion av Kombi-
mening begrepp nation

Tolkning + 0, 59 + 0, 54
Distinktion + 0, 5 8 + 0,6 4
Kombination + 0,54 + 0, 6 4

Även logiskt minne, d. v. s. minne för tankesamman-
liang samt föreställningsaktivering efter tankesamman-
hang (orduppräkning), uppvisade hög korrelation med
ovanantydda test, såsom framgår av följande tabell:

Kombi-
Tolkning Distinktion nation

Logiskt minne + 0, 40 + 0, 54 + 0, 52
Föreställningsaktivering + 0>39 + 0,54 + 0, 45
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Det är förnämligast på dessa korrelationer Jaeder-
holm bygger sin teori om den centrala intelligensfaktorn.

Mycket anmärkningsvärd är även den s a m g å n g
Jaederholm fann mellan intelligens och
f ö r*m åga att koordinera, rörelser.

Utförandet av försöken kan förefalla enkelt, men krä-
ver aktgivande på en mängd småsaker, som kunna in-
verka på resultatet, ävensom ganska mycket rutin.
Även värdesättningen av prestationerna erbjuder svå-
righet. Lösningen av en uppgift är icke alltid otvetydigt
lyckad eller misslyckad, utan kan förete en mängd
mellanformer. Några barn lösa en del uppgifter bättre,
andra sämre än deras åldersklass i gemen. Huru skall
intelligensåldern då bestämmas? Mer och mindre god-
tyckliga förslag hava framställts. Att här ingå på dem
skulle föra för långt. Mitt syfte är ju endast att giva en
föreställning om den väldiga intelligensmätningsrörelse,
som startats av Binet, icke att meddela de insikter,
som behövas för ett aktivt deltagande i densamma.

Ehuru, som sagt, intelligensmätningarnas utförande
ställer icke ringa anspråk på experimentatorn, är det
en överdrift att förbehålla dem blott för durkdrivna
vetenskapsmän. Jämte ett vetenskapligt syfte hava de
ju ett rent praktiskt. Det är önskvärt, att i varjestörre
skola eller åtminstone på varje ort, där hjälpklass-
system är infört, någon person är förfaren i använd-
ningen av testserier. För de nordiska länderna torde
Jaederholms serie främst böra rekommenderas, grundad
som den är på vidlyftig praktisk prövning och skarp
kritisk analys.

Jämte den intelligensmätningsrörelse, som går ut
på bestämning av medelvärdet för enskilda eleveis eller
hela elevgruppers intellektuella prestationsförmåga,
iakttages i den tillämpade psykologin en besläktad, men
dock divergerande strävan, vars mål är det exakta
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fastställandet av individuella särdrag. I Europa har
denna strömning representerad främst av W.
St er n s »Differentielle Psychologie» en jämförelse-
vis teoretisk karaktär, i Amerika träder ett praktiskt
syfte i förgrunden: man utarbetar metoder för srAbbt
utrönande av de individuella psykiska
betingelserna för olika levnadsba-
no r. Av denna amerikanska riktning ger Hugo
Miinsterberg en bild i sitt synnerligen läsvärda
arbete »Grundziige derPsychotechnik». Den amerikanska
psykognostiken arbetar i närmaste anslutning tili den
stora, av ingenjören Frederik Winslow Tay-
-1 o r startade rörelse, som åsyftar arbetets vetenskapliga
organisation.

Noter.

Jfr Bet z: Ober Korrelation, bihäfte tili Zeitschrift f. an-
gew. Psychologie, Leipzig 1911. —A. Bin et: Les idees
modernes sur les enfants. A. Bin et: Le developpement
de rintelligence chez les enfants, Ann. psych. 1908 s. 144
ff. D : e: Nouvelles recherches sur lag mesure du niveau intel-
lectuel chez les enfants d'ecole, Ann. psych. 1911 s. 178 ff.
A. Binet & Th. Simon: Sur la necessite d'etablir un
diagnostic scientifique des etats inferieurs de rintelligence,
Annee psychologique 1911 s. 163ff. —O. Bobertag: Über
Intelligenzpriifungen, Zeitschrift fiir angewandte Psychologie,
1912 s. 495 ff. —T. Cho t z en: Die Intelligenzprufungsme-
thode von Binet-Simon bei schwachsinnigen Kindern, Z. f.
a. Ps. 1912 s. 411 ff. G. D e u ch 1 er: Über die Methoden
der Korrelationsrechnung in der Psychologie und Pädagogik,
Zeitschrift för pädagogische Psychologie, 1913 s. 102 ff.
G. A. Jaeder hol m: Intelligensmätningarnas teori och
praxis, Dissertation, Stockholm 1914. Jfr isynnerhet del II
s. 136 f. D: e: Nyare åsikter angående intelligensens natur
samt sätten för mätning av densamma. Mariestad 1916.
B. Hammer:] Yrkespsykologien och dess pedagogiska be-
tydelse, Svenskt arkiv för pedagogik 1914. K. Köh n:
Experimentelle Beiträge zum Problem der Intelligenzprufung,
Quelle & Meyer, Leipzig 1913. —A. Lilius: Något om
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intelligensundersökningar, Tidskrift utg. af Pedagogiska för-
eningen i Finland, 1913. D : e: Om experimentell pedagogik
och skolreform, T. u. a. Ped. för i. F. 1913. G. L u n d e n:
Tili frågan om intelligensundersökningarnas tillförlitlighet,
Svenskt arkiv för pedagogik 1915 s. 48 ff. M o e d e-Pio r-
kowski-Wolff: Die Berliner Begabtenschulen, ihre Organi-
sätion und die experimentellen Methoden der Schiilerauswahl,
Langensalza, Beyer & Söhne, 1918. E. Meumann:
Abriss der experimentellen Pädagogik, Engelmann, Leipzig
1914 s. 225 (om korrelation). D:e: Vorlesungen z. Einf.
ii. d. exp. Päd., Engelmann, Leipzig 1912 del II (denna del är
h. o. h. egnad intelligensmätningen). H. Miinster-
ber g: Grundziige der Psychotechnik, Barth, Leipzig 1914.

P. J. Möbi us: Über die Anlage zur Matematik, Barth,
Leipzig 1910. —W. Ostw a 1 d: Grosse Manner, Leipzig
1910s. 338 ff. —L. H. Sandelin: Pedagogisista ennustuk-
sista, Tidskrift utg. av Ped. för. i Finland 1913. —J. J. Se-
derh o 1 m: Arbetets vetenskap, Åbo akademikommittes
skriftserie, 1915. —H. Suolahti: Tidskriften Kasvatus
ja koulu 1917 s. 215 ff. —H. Söderhjelm: Det psyko-
logiska experimentet i pedagogiken, T. utg. av. Ped. fören.
i Finland 1915. —E. Thorndike: Psychology of Learning,
Teatchers College, NewYork 1912 s. 191.

Tili sid. 219. I en not meddelar Ja d erholm följande:
»Enstaka uppgifter om intelligensprövning förekomma sedän i
antiken; en samling därav, jämte försök tili en allmän karak-
tärologi, med synpunkter på yrkesval och de sociala konsek-
venserna av en exakt människokännedom gives i det märkliga
arbetet av Gustaf Ruder: Inledning tili Snille-walet. ..
Stockholm 1737.

Tili sid. 223. W. James sade i föredrag, hållna 1892:
Geniernas intellekt är en rikedom av originella associationer.
Jfr Några av psykologins problem, Norstedt & Söner, Stock-
holm 1916 s. 89.

Tili sid. 225. Vid brådmogenhetsproblemets behandling för-
tjänar naturligtvis beaktas, att individerna inom en del natio-
ner utvecklas snabbare än inom andra. Jaederholm
säger: »Nastan alltid bli de mest begåvade i skolan också de
mest dugliga i livet. Den allmännaopinionen i motsatt riktning
på denna punkt är kanske icke främmande för vissa tendenser
tili »revansch» på skolljusen» (Intelligensmätningens teorioch
praxis I s. 314).
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TJUGONDE KAPITLET.

Om det växande och skolarbetet.

Rubriken antyder, att vi i hela detta kapitel komma
att röra oss på ett gränsområde mellan psykologi och
pedagogik. Detta områdes grundliga utforskning till-
hör pedagogiken. Men en framställning av några all-
männa drag från gebitet kan vara ägnad att belysa
skolungdomens psykiska läggning och försvarar därför
sin plats i skolålderns psykologi.

Det psykologiskt intressantaste problemet i detta
avseende är kanske frågan om skolelevers hemarbete
och skolarbete. Å ena sidanrelativ isolering, relativt stor
frihet att avgränsa det tidsmått, som ägnas varje upp-
gift, efter behag och även att väljä tidpunkten för ett
arbete i enlighet med den individuella stämningen, å
den andra sidan arbete under ledning och uppsikt av
en lärare i kretsen av en kamratflock, som sysslar med
samma uppgift, och lösning av uppgifterna inom ut-
satt tid.

Problemet gjordes tili föremål för experimentell be-
handling av A. Mayer redan 1903. Mayer under-
sökte fjorton elever i en folkskola i Wiirzburg under
två på varandra följande år (femte och sjätte skolåret).



Uppgifterna utgjordes bland annat av räkneexempel,
rättskrivningsövningar och kombinationsövningar (kom-
plettering av satser, i vilka tankens huvudsakliga bä-
rare, verben, voro uteslutna). Än skulle arbetet utföras
»snabbt och väl», än »väl och långsamt», än »mycket
snabbt». Överhuvud medförde den förstnämnda manin-
gen de fördelaktigaste resultaten. Skolarbetet visade
sig i genomsnitt betydligt överlägset.

Mayers undersökningar kompletterades 1904 av F.
Schmidt. Försökspersonerna utgjordes av elever i
sammanlagt fyra klasser, representerande sjätte och
sjunde skolåret. Uppgifterna voro jämförda med May-
ers dels likartade, dels i någon mån av annan beskaffen-
het (att med bläck skriva av stycken ur läseboken, att
räkna skriftligt, att skriva uppsatser). Efter tre veckor
gjordes ett kontrollförsök. Enligt Meumann gåvos ånyo
precis samma uppgifter. Även Schmidt fann, att skol-
arbetet i fråga om avskrivning och räkning egerbetyd-
ligt felfriare resultat än hemarbetet. Uppsatsskrivnin-
gen (som Mayer icke undersökt) lyckades åter i all-
mänhet bättre i hemmet.
Kankeleit i Königsburg fann däremot, att klass-

arbetet i allmänhet utfaller sämre än hemarbetet, när
elevantalet är stort. Dock skrivas uppsatser alltid bättre
i skolan än i hemmet. Några elever kunna icke vanja
sig att arbeta i skolan. Resultatet är således i alit vä-
sentligt avvikande från Mayers och Schmidts.

Frågan är ännu i väsentliga punkter outredd. De högre
skolstadierna och överhuvud lärdomsskolorna förtjäna
ingående undersökas och de båda könen noggrant jäm-
föras med varandra.

Emellertid torde man i anslutning tili Meumann
kunna betrakta såsom sannolikt, att lösningen av me-
kaniska uppgifter, sådana som avskrivning och räkning
enligt känt schema, i allmänhet lyckas bättre i skolan,

249OM DET VÄXANDE OCH SKOLARBETET



medan komplicerade arbeten, i synnerhet sådana som
behöva en speciell stämning eller i någonmånsjälvstän-
diga uppslag, merendels utföras med större framgång
utom skolan. På yngre barn utövar skolmiljön i nu
ifrågavarande avseende ett gynnsammare inflytande än
på äldre.

I fråga om folkskolbarn ligger det antagandet närä
tili hands, att hemarbetets misslyckande i mycket hög
grad vore att tillskriva buller och oro i hemmet, ovän-
tade avbrott i arbetet, dålig luft och dålig arbetsplats
o. d. Schmidt har även konstaterat, att förhållandena
i många av hans försökselevers hem voro synnerligen
ofördelaktiga för intellektuellt arbete. Emellertid säger
Meumann: »Man får ingalunda skylla dessa resultat
på de ogynnsamma hemförhållanden, under vilka folk-
skolans elever ofta måste arbeta, ty Schmidt konsta-
terade, att flertalet barn i häpnadsväckande grad vanja
sig vid yttre störingar, såsom oro i hemmet, gatubuller,
dålig luft och dålig belysning m. m. och att deras arbete
icke lider därav, såvida icke direkt förhindrande gen-
om syskon eller föräldrar inträffar.» Huvudorsakerna
tili, att barn i allmänhet utföra åtminstone mekaniskt
arbete bättre i skolan än i hemmet vore tävlan med
kamraterna samt det suggererande inflytande, som
lärarens närvaro och åsynen av andras flitiga verk-
samhet utöva.

Den häpnadsväckande förmåga att kompensera yttre
störingar, som Meumann anser Schmidt hava konsta-
terat hos barnen, är icke lätt att bringa i harmoni med
teorin, att barns ointresserade uppmärksamhet är lätt
avlänkad. Man torde tills vidare böra ställa sig skep-
tisk gentemot påståendet, att icke hemmiljöns störande
utan blott skolmiljöns eggande inflytande i väsentlig
mån skulle förorsaka, att vissa arbeten utföras bättre
i skolan. Frågan kan lösas endast genom undersök-
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ningar, vilka omfatta även ett stort antal barn, som i
hemmet få arbeta fullkomligt ostört.

En mycket uppmärksammad plats i den experimen-
tella pedagogiska psykologin intaga undersökningarna
angående den psykiska tröttheten. Dessa
undersökningar, vilka röra sig på ett gränsgebit mellan
medicin, psykologi och pedagogik hava värit ägnade
att inrikta uppmärksamheten inom vida kretsar på
skolålderns psykologi, men å andra sidan hava icke
minst de bidragit tili att rubba förtroendet tili de expe-
rimentella metodernas användbarhet. I synnerhet de
första försöken gåvo ganska motsägande resultat, vil-
ket föranledde belackare tili reflexionen, att man föga
no g kunde mätä andra psykiska företeelser, då man icke
ens kan mätä tröttheten. Man utgick härvid fråh er-
farenheten, att fysiska företeelser i allmänhet äro lät-
tare mätbara än psykiska. Den psykiska tröttheten
är otvivelaktigt närä besläktad med den fysiska eller
om man så viii en underavdelning därav psykisk
trötthet är hjärn- och nervtrötthet och borde således
vara lättare tillgänglig för experiment än psykiska fe-
nomen överhuvud. Men just det intima sambandet
mellan fysisk och psykisk trötthet vållar, att det är svårt
att avgöra, när ett utslag av den ena eller den andra före-
ligger.

Uppgiftens svårighet framgår icke minst tydligt där-
av, att en mängd undersökningsmetoder föreslagits
och använts. Dessa kunna fördelas på två grupper:
direkt a och indirekta metoder. Dessa ter-
mer användas emellertid av olika författare i något
olika betydelse. Claparedet ex. kallar alla meto-
der direkta, vilka utröna graden av psykisk trötthet
genom psykiskt arbete, samt indirekta dem, vilka be-
stämma genom psykiskt arbete uppkommen trötthet
medels andrafunktioner såsom sensibilitet, muskelenergi
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eller hjärtslagens snabbhet. Meum an n hänför tili
de direkta metoderna endast mätning av psykisk trött-
het genom samma psykiska arbete, som framkallat trött-
heten; användes vid experimentet något annat psykiskt
arbete, är redan detta en indirekt metod. Håller man
sig tili benämningarnas innebörd är Meumanns indel-
ning strängt taget mera logisk. Men sakligt tyckes den
förstnämnda indelningen vara att föredraga. Den åt-
skiljer bättre det verkligt olikartade. Mätning av psy-
kiskt arbete erbjuder i allmänhet vissa svårigheter och
fördelar, som äro andra än de fördelar och svårigheter,
som åtfölja andra mätningsmetoder. Icke heller är be-
nämningen direkta metoder alldeles oegentlig i den me-
ning Claparede använder densamma. Mätning av psy-
kisk trötthet, uppkommen medels psykiskt arbete låt
vara av annat slag, är dock en relativt direkt metod.
Om man så önskar, kan man ju tala om direkta meto-
der i vidsträckt och inskränkt mening. Jag viii på
grund av alit detta använda de ifrågavarande termerna
i den mening Claparede inlägger i desamma.

Det tidigast använda direkta förfarandet är di k-
teringsmetoden, som nyttjades av den ryske
psykiaternSikorsky redan 1879. Denneläteleverna
på morgonen omedelbart före skolarbetets begynnelse
och på eftermiddagen strax efter dess avslutning under
en kvarts timme skriva efter diktamen. Mycket använda
äro även Kraepelins additionsmetod och Bourdons bok-
stavstryckning. Ebbinghaus har använt den av honom
uppfunna kombinationsmetoden • ifyllande av strukna
ord även för trötthetsundersökningar. Även efter-
sägning av stavelseramsor kan användas. Bland di-
rekta metoder i inskränkt mening förtjäna framhållas
Kraepelins additionsmetod samt diktamensmetoden:
eleverna få addera eller skriva ett par timmar å rad.

Bland de indirekta metoderna har estesiometer-
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meto de n kanske värit den mest använda. Psyko-
fysikens grundläggare Weber upptäckte 1829, att de
båda spetsarna av ett cirkelbestick kannas som en, om
avståndet dem emellan understiger ett visst mått: den
weberska tröskeln. Detta mått är olika för olika hud-
partier: större för fingerspetsarna än för tungspetsen
och större för flata handen än för fingerspetsarna. Den
tyske läkaren Griesbach f ann för c. tjugo år sedän,
att måttet för varje hudställe växer, ju tröttare mau
blir. Man borde således kunna mätä tröttheten i milli-
meter. För att ge ett begrepp om variationsbredden
må här enligt Claparede anföras ett prov ur Vannods
mätningar. En sextonårs gosse kände kl. 8 på morgo-
nen vid mätning på pannan spetsarna som två, då av-
ståndet var 3 mm. Efter två timmars undervisning
hade minimiavståndet vuxit tili 3.5 mm. Middagstiden
utgjorde detsamma 4.5 mm. Efter två timmars arbete
sjönk det tili 2.5 mm., men steg åter mot kvällen tili
3 mm.

Medels dynamometrar av olika slag mätäs muskel-
tröttheten och indirekt den psykiska tröttheten. Ytter-
ligare användas knackning på telegrafapparat i snab-
baste tempo, rytmisk knackning, mätning avögonlinsens
ackomodationsiörmåga o. s. v.

De direkta metoderna hava främst den förtjänsten,
att de omedelbarare mätä den psykiska arbetsförmåga,
som i trötthetstillståndet ännu är disponibel. De äro
med andra ord jämförelsevis oberoende av antagandet
om parallellism mellan psykisk och fysisk trötthet, en
parallellism, som sannolikt är på sin höjd approximativ.
En annan fördel är den, att genom dem en mängd för-
sökspersoner en del skolklass samtidigt kan för-
sättas i verksamhet.

Emellertid är det icke ens vid de direkta metoderna
möjligt att fullt undvika sammanblandning av fysisk
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och psykisk trötthet. Efter en skrivtimme äro icke blott
nerverna utan även högra armens muskler trötta. Prö-
vas tröttheten efter en skrivtimme med skrivarbete
kan även muskeltröttheten påverka resultatet. Av en
viss betydelse är även svårigheten att finna i allo jäm-
förbara försöksuppgifter. Som en avsevärd nackdel hos
de direkta metoderna kan framhållas, att värdesätt-
ningen av prestationerna är betydligt mera invecklad
än vid de indirekta. Resultaten av addition, bokstavs-
tryckning o. d. variera i två riktningar, kvantitativt,
d. v. s. i avseende på utförd arbetsmängd, och kvalita-
tivt d. v. s. i avseende å antalet gjorde f el. Däremot
variera t. ex. de estesiometriska resultaten blott i en
riktning: den weberska tröskeln ligger lägre eller högre;
någonting annat att ta hänsyn tili vid värdesättningen
av prestationerna gives icke. Analogt förhålla sig i all-
mänhet övriga genom indirekta metoder vunna resultat.
Men själva utförandet av experimenten är vid använd-
ning av indirekta metoder icke alltid så enkelt, som det
kan förefalla. Estesiometerförfarandet torde t. ex. er-
fordra ett utomordentligt säkert handlag. Resultaten
bero i mycket hög grad på, huru spetsarna tryckas mot
huden.

I mycket hög grad äro prestationerna såväl vid de
flesta indirekta som och kanske i synnerhet vid de
direkta förfaringssätten beroende av försökspersoner-
nas intresse och övningsgrad. Företages det första este-
siometerförsöket med en elevgrupp på morgonen och det
andra på kvällen, torde resultatet med ali sannolikhet
antyda större trötthet på kvällen; men börjas försöks-
serien på aftonen kan resultatet bli det motsatta. Upp-
märksamhetens inriktning på provet har andra gången
icke mera nyhetens behag. Denna felkälla kan åtmin-
stone i en del fall någorlunda elimineras t. ex. sålunda,
att man av försökspersonerna bildar två så vitt möjligt
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ekvivalenta grupper A och B. Vardera gruppen un-
dergår ett förprov för kontrollering av, att nödig ekvi-
valens verkligen föreligger. Det andra provet äger
rum med A om kvällen med B om morgonen. För
att eliminera övningens inflytande låta många experi-
mentatorer sinä försökspersoner undergå en lång för-
övning.

Kalkylering av den s. k. medelvariationen
har avClaparede föreslagits även för trötthetsbe-
stämningar. Denna kalkyl baseras på både direkta och
indirekta mätningar. Vi antaga, att en försöksperson
vid dynamometerförsök uppnått resultat, som kunna
uttryckas med siffrorna 46, 44, 43, 41, 41. Det aritme-
tiska medeltalet utgör 43. Medelvariationen erhålles
sålunda, att de enskilda resultatens avvikelser från
medelvärdet adderas och summan divideras med adden-
dernas antal. Sålunda fås i detta fall medelvariationen
1.6. Ju större medelvariationen är, dess större är antag-
ligen tröttheten. Om graden av proportionalitet mellan
trötthet och medelvariation vet man dock ingenting sä-
kert.

Totalomdömena om de olika metoderna för bestäm-
ning av trötthetsgraden utfalla mycket olika. Meu-
mann uttalar sig ganska bestämt tili förmån för de di-
rekta metoderna.

Av trötthetsundersökningarnas resultat viii jagfrämst
omnämna, att förmågan att arbeta utan att förtröttas
hos skolungdom, såsom man kan vänta sig, tilltar med
åren, men att tillväxten tidtals sker jämförelsevis lång-
samt. Ungefär vid pubertetstiden växer motståndskraf-
ten mot trötthetmycket trögt och kan i många f ali t. o. m.
avtaga.

Intensivt kroppsarbete vållar ofta större psykisk
trötthetän likalångvarigtintellektuelit. Gymnastiken är
därför ingalunda, som man här och var antagit, ett reak-
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tionsämne, vilket med fördel kan skjutas in mellan an-
strängande teoretiska lektioner. Enligt Bettmann och
Miesemer verkar kroppslig trötthet kvalitativt annor-
lunda än direkt psykisk. Viktigast i detta avseende
är, att kroppsarbete mera tenderar att psykomotoriskt
sporra, psykiskt arbete att hämma. I ett visst samband
härmed står att stilen blir högre efter kroppsligt, lägre
efter psykiskt arbete.

Tröttheten genomgår enligt M e u m a n n tre stadier.
Det första stadiet karakteriseras av att prestationerna
kvantitativtökas ochkvalitativtförsämras. Under andra
stadiet gå prestationerna nedåt såväl kvantitativt som
kvalitativt. I det tredje följer antingen en ytterlig ut-
mattning eller ett »trötthetsrus» utmärkt genom stegrad
arbetsiver, som utmynnar i snabba men ytterst ojämna
prestationer.

Mest lida vid inträdande trötthet de psykiska funk-
tioner, vilka kräva uppmärksamhet. Tillströmningen
av nya föreställningar blir långsammare och föreställ-
ningarna bli fattigare på innehåll. Föreställningsför-
loppet blir mera mekaniskt. Beröringsassociationernas
relativa antal växer. Klang- och rimassociationer bli
förhärskande. Persevererande föreställningar göra sig
starkt gällande. Fantasiverksamheten förflackas, om-
dömesförmågan avtrubbas, iakttagelserna bli flyk-
tigare. Anmärkningsvärt är, att förmågan att reprodu-
cera äldre, fast inpräglade föreställningar lider betyd-
ligt mindre än förmågan att minnas nya intryck.

Frågan om möjligheten att genom omväxling i arbe-
tet förhindra uppkomsten av trötthet har icke av de
experimentella undersökningarna fått fullt klar belys-
ning. Vissa experiment tyckas giva vid handen att om-
växling icke verkar så fördelaktigt som man vanligen
föreställer sig. Weygandt lät under en lång experi-
mentserie försökspersonerna varannan dag räkna Ix4
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timme i sträck; varannan räknades % timme, varefter
Y 2 ägnades åt annat arbete t. ex. strykning av voka-
ler; försöket avslutades dessa dagar med räkning under
Vi timme. Genom att jämföra de under de sista kvart-

timmarna åstadkomna räkneresultaten med varandra
fann Weygandt, att omväxlingen stundom verkat gynn-
samt, stundom ogynnsamt, men att effekten i vartdera
fallet värit obetydlig. Claparede, varsbarnpsykologijagi
detta f ali begagnar som kalla, har ingenting att anmärka
mot Weygandts förfarande. Emellertid kan man icke
underlåta att fråga sig, huruvida icke ett allvarsamt fel
begåtts däri, att det arbete, vilket tjänade som mätnings-
objekt, i det ena fallet var avslutning av ett långvarigt
räknande, i det andra åter togs upp efter en h alv tim-
mes sysslande med uppgifter av annat slag, d. v. s. i
det senare fallet krävdes en anpassningstid, som i det
förra icke kom i fråga. Det hade värit riktigare, att i
vartdera fallet ha som prövningsuppgifter arbete av an-
nat slag än det eller de, som framkallat tröttheten. Emel-
lertid peka andra undersökningar i samma riktning.
Den trötthet, som genom ett intellektuellt arbete upp-
kommer, tyckes sprida sig ganska jämnt över hela hjär-
nan. Men även om icke varje omväxling minskar trött-
hetseffekten, är det dock mycket sannolikt, att en om-
växling, som stegrar arbetslusten, gör arbetet mindre
tröttande. Arbete, utfört i en lugnt glad sinnesstäm-
ning, icke blott förefaller, utan är troligen vida mindre
tröttande än olustbetonad verksamhet. Särskilt gynn-
sam är väl effekten, om det är arbetet självt som väc-
ker lust. Den ideliga viljespänning, som i synnerhet
hos barn är nödvändig för att halla uppmärksamheten
riktad på en ointressant uppgift, kommer då icke i fråga.

Det är naturligtvis en sak för sig, i vilken mån ar-
bete bör omväxla med vila för att ieke bli alltför tröt-
tande. En närmare behandling av detta spörsmål skulle
17 Skolålderns själstiv.
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emellertid föra oss alltför långt in på läroplanfrågornas
gebit.

Likaså skulle framställningen få en mera pedago-
gisk än psykologisk karaktär, om jag här ville söka i
detalj karakterisera elevernas förhållande tili olika skol-
uppgifter utöver det som i annat sammanhangpåpekats.
En kort relation av jämförande undersökningar an-
gående gossars och flickors fallenhet
för olika skolämnen synes mig dock vara i
den mån psykologiskt upplysande, att den här föfsvarar
sin plats.

Omfattande undersökningar för utredning av denna
fråga hava anställts av Klinkenberg i Holland.
Som material användes vitsordsjournaler. Mot sådant
materials användning i vetenskapligt syfte hava skarpa
anmärkningar gjorts. Läraromdömet tillerkännes icke
den tillförlitlighet, att psykologisk bevisning kunde
grundas på detsamma. Och även om lärarenriktigt skulle
värdesätta vad eleverna i skolan presterat, bevisar hans
vitsord föga om den förmåga dessa överhuvud äga att
reda sig på olika kunskaps- och färdighetsgebit. Ett
annat urval av lärostoff, en annan metod eller ett annat
personligt förhållande tili läraren hade kanske resul-
terat i helt andra vitsord. Båda anmärkningarna för-
tjäna beaktande. Icke dess mindre kunna statistiska
undersökningar av vitsordsmaterialet i vissa frågor äga
en mycket avsevärd beviskraft. Klinkenberg fann t. ex.
att examensvitsord, jämförda med vitsord, som grunda
sig på vanligt arbete i klass, utfalla sämre för flickor
än för gossar. De många felkällor, som kunna tänkas
vidlåda vitsordsstatistiken, torde icke kunnat nämn-
värtinverkapå dettaresultat. Detsamma stämmer dess-
utom väl med iakttagelsen, att flickor visa större rädsla
för examen än gossar. Då Klinkenberg kommer tili re-
sultatet, att gossarna betydligt bättre reda sig med
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artimetik, historia och geografi, ilickorna åter med
litteraturstudier, är värdet av detta resultat mera
problematiskt. Här kunna metoderna och valet av läro-
stoff väsentligt spela in. Klinkenberg påpekar själv
behovet av kompletterande undersökningar.

En av magister Y. Paasivirta uppgjord, hit-
tills icke publicerad statistik över vitsorden i den munt-
liga studentexamen i Finland 1905—1914 utvisar,
att de manliga eleverna (vilka överhuvud lyckats bättre)
erhållit högre vitsord i historia och matematik, ilickorna
i religion och språk. Examina i språk omfattade tyska
(alla tentander) samt ryskä, franska, lätin och en-
gelska. I latinet, där grammatiken dominerar, var
ilickornas övertag jämförelsevis obetydligt.

Noter.

Jfr Bin e t: Les idees modernes sur les enfants. E.
Claparede: Psychologie de l'enfant. —G. Deuchler:
Über die Bestimmung von Rangkorrelationen aus Zeugnis-
noten. Zeitschrift f. angew. Psych. 1917 s. 395 ff. —L. M.
Klinkenberg: Ableitung von Geschlechtsunterscheiden
von Zensurenstatistiken. Z. f. ang. Ps. 1914 s. 228 ff. E.
Meum a n n: Vorlesungen z. Einf. i. d. exp. Päd. del 111.

Kalkylering av medelvariationen har av Biervliet an-
vänts vid intelligensundersökningar.

259OM DET VÄXANDE OCH SKOLARBETET



TJUGOFÖRSTA KAPITLET.

Gossar och ilickor.

Få av ungdomspsykologins problem torde för när-
varande kunna påräkna ett så allmänt intresse som frå-
gan om gossars och flickors psykiska likheter och olik-
heter. Denna fråga står å ena sidan i närä kontakt med
samskolfrågan, å den andra utgör densamma ett
brottstycke ur ett psykologiskt kapitel, som sysselsatt
människorna så länge mänsklig tanke funnits, kapitlet
man och kvinna. Dock har detta kapitel kanske aldrig
dryftats med sadan lidelse som under medeltiden. I
en hart när oöverskådlig predikolitteratur förkunnas
kvinnans själsliga frändskap med underjordens makter,
medan riddarpoesin sjunger hennes lov och medan
samma munkar, vilka fördöma henne som djävulens
värderade redskap tili det yttersta helvetet, knäfalla
inför madonnan i dyrkan av det evigt kvinnliga. Men
hur himmelsvitt och helvetesdjupt olika kvinnan än
bedömdes, i ett var man ense: däri, att hennes själsliga
läggning är grundväsentligt olik mannens. Denna upp-
fattning om könens väsensolikhet fortlever med un-
dantag j viss mån för renässansen ända tili det nit-
tonde seklets mitt. Nu bryter en annan uppfattning



igenom, i synnerhet tack väre Stuart Mills bok
av 1869: »Om kvinnans underordnade ställning». Stu-
art Mill förkunnar visserligen icke, att kvinnans själs-
liga läggningi alit väsentligt vore lik mannens, han fram-
håller endast, att man föga känner henne, emedan hon
icke haft tillfälle att visa vad hon duger tili. Men genom
hans bevisföring lyser dock tron, att hon på de mest
olika områden skall träda fram som mannens veder-
like, blott hon får frihet att utveckla sinä krafter. Vad
hos Stuart Mill var förmodan och förhoppning, blev
hos många hans anhängare en trosvisshet. Motståndet
tystnade visserligen icke, men det verkade dock som
en blixt från klar himmel, då Ell e n Key 1895 höll
sinä föredrag om missbrukad kvinnokraft.

Under de senaste tjugo åren har den jämförandemans-
och kvinno- och icke mindre goss- och flickpsykologin
värit föremål för ett ganska ingående vetenskapligt stu-
dium. Några av de resultat den jämförande goss- och
flickpsykologin bygger på, hava skymtat fram i det före-
gående. En sammanfattande överblick över de spridda
dragen synes här på sin plats, helst en sadan överblick
kan sammanfatta många av de viktigaste resultat skol-
ålderns psykologi överhuvud har att uppvisa.

Vid undersökningarna av skolbarns känsloliv hade
ju förnämligast enquetemetoden anlitats. Trots dess
brister sammangå de på känslolivets olika gebit vunna
resultaten ganska väl tili pregnanta konturskisser av
könens psykiska särart. Gossarna tycka mer än flic-
korna om gymnastik, zoologi, geometri, flickorna mer
än gossarna om botanik, religion, sång; dynamiskt in-
tresse och abstraktion å den ena sidan, vårdinstinkt och
känslighet å den andra. På det estetiska området ha
vi påpekat flickornas större intresse för färger och lyrik,
gossarnas för linjeskönhet och epos. I gossarnasfria teck-
ningar finnes mera och starkare rörelse än i flickornas;
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ynglingarnas litterära produktion rör sig mera än flic-
kornas kring skola, vetenskap, politik, sturm und drang,
ref ormsträvanden, f lickornasoftare änynglingarnaskring
familj, sagovärld, religion, idyller och visioner. Gossarna
väljaflere förebilder. från historien och skönlitteraturen,
flickorna från den omedelbara bekantskapskretsen och
från bibeln. Även den speciellt religionspsykologiska
forskningen har låtit flickorna framstå som de religiöst in-
tensivare, vilket icke hindrar, att ungflickan i sitt tvivel
ofta är radikalare än ynglingen. Hon är, som Marion
sagt, mera brinnande i sin tro t. o. m. då hon är ateist.
Å andra sidan äro krisen av tvivel vida vanligare bland
ynglingarna: ett utslag av deras kritiska, trotsiga och
spekulativa kynne. Ynglingen är modigare än gossen
och mannen, ungflickan lättare gripen av skräck än
småflickan och den vuxna kvinnan. Men oaktat ung-
flickan mera än ynglingen är i den olustfaktors våld,
som är uppväxttidens kanske största plåga, är hennes
grundstämning, tyckes det, ljusare än hans. Ville mau
med få ord ange de för vartdera könet signifikativa drag,
som träda fram ur de nämnda resultaten, kunde mau
säga: på gossidan självständighetsbehov, fysiskt mod,
allmänintresse, spekulativt intresse, melankoli, på flick-
sidan foglighet, vårdinstinkt, personintresse, känslo-
intensitet, jämförelsevis glad grundstämning, Över-
huvud framträda olikheterna i ganska ringa grad före
tio års åldern —dock kunna vissa av dem iakttagasredan
under den tidigare barndomen samt betydligt star-
kare än förut under ynglinga- och ungflicksåren.

Den största mottagligheten för intryck tyckes hos
flickor förekomma vid c. fjorton, hos gossar vid c. sex-
ton år.

Mer än olikheten i intressen har vid samskol- och
kvinnofrågans dryftning frågan om könens intellektuella
prestationsförmåga trätt i förgrunden. Bland dem, som
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velat bevisa kvinnans intellektuella underlägsenhet,
har man påpekat hennes ringa insatser inom teknik,
vetenskap, många arter av konst. Av 54,000 beviljade
patent, upptagna i en förteckning, hade endast sex an-
sökts av kvinnor. Vetenskapens, måleriets, skulptu-
rens historia upptar visserligen icke alldeles få kvinn-
liga namn, men intet av första rang; musikhistorien
vet icke av något kvinnligt kompositörgeni. Även inom
de religiösa rörelserna har kvinnan blott säilän fram-
trätt som nydanare. Att som Stuart Mi 11 försvara
kvinnan därmed, att hon på dessa områden icke haft
tillfälle att visa sin förmåga, är blott tili hälften berät-
tigat. Medeltidens nunna var t. ex. i tillfälle att ägna
sig åt vetenskap och konst lika väl som munken och dock
uppbars klostervetenskapen och klosterkonsten nastan
endast av män. Emellertid når kvinnan inom vissa ar-
ter av konst likahögt och kanske högre än mannen: som
utövande musiker, som skådespelerska, i litteraturen
som känsloskildrare. Och nu är det åter tili hälften obe-
rättigat, att bortförklara hennes jämnbördighet eller
överlägsenhet därmed, att hennes kraft icke ens här
vore i högre grad skapande, utan väsentligen imitativ.
Att en stor skådespelerska kreerar, skapar en roll är
mera än en fras. Att fyllä med liv de konturer förfat-
taren tecknat är redan någonting högre än imitation.
Och den stora skådespelerskan kan gå därutöver, hon
kan forma gestalter, rikare, mera sant och djupt mänsk-
liga, mera gripande än diktaren anat. Det är icke blott
i efterbildning hon förmår lika mycket eller mera än
mannen. Hon är minst hans vederlike, då hon odelat
kan hänge sig åt att uttrycka en stämning eller en in-
tuitivt uppfattad psykisk utvecklingsprocess. Men även
imitationen torde för henne vara en force. Hon är man-
nen underlägsen i abstraktion och i de på abstraktion
vilande uppgifterna att disponera och sammanfatta.
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Undersökningarna angående skolelevers intellektuella
prestationsförmåga harmoniera i huvudsak väl med de
erfarenheter man har om man och kvinna. Flickorna äro
överlägsna i »imitativ» tillägnelse av främmande språk
och i f örmåga att uttrycka sig på modersmålet. Också
härvid bör beaktas, att ordet imitativ användes på ett
något vilseledande sätt. Den imitativa tillägnelsen av
ett språk består icke blott i ett mekaniskt inlärande av
ord och fraser. Den inrymmer jämväl mycket av intuitiv
uppfattning om ordens och stilarternas nyanser. Flic-
kornas inriktning på det konkreta ger dem en rikare fan-
tasi. Deras färgsinne och dekorativa smak äro mera ut-
vecklade. Gossarna ha sin styrka i matematik, kanske
i synnerhet på högre stadier, i teckning i synnerhet i
uppfattning av perspektiv måhända även irättskriv-
ning. Svårt att bringa i samklang med grunddragen i
de manliga och kvinnliga prestationernas särart är
Klinkenbergs resultat, att gossarna vore mera
framstående i geografi och historia. Meii här beror
ju mycket på lärostoffets och undervisningsmetodens
art.

Flickorna tillägna sig skolkunskaperna mera meka-
niskt, mindre genom logisk bearbetning än gossarna.
Dessa senare söka mera reda sig på egen hand och spe-
cialisera sig mera. I sitt älsklingsfack utföra de oftare
än flickorna icke obligatoriska arbeten.

Det är troligt att såväl bland män och kvinnor som
bland gossar och flickor den intellektuella variations-
bredden är större på den maskulina sidan, d. v. s. att
där antraffas jämförelsevis många och stora avvikelser
från genomsnittet både uppåt och nedåt.. 81. a. tyder
det jämförelsevis stora antalet gossar i skolor för and-
ligt svaga på större frekvens av undermålighet bland
mankönet.

På viljelivets område har mången velat tillskriva
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mannen ett visst företräde. Beslut och handling äro
ett hos mannen, två hos kvinnan, säger ordspråket. Hos
den impulsivare kvinnan är dock vägen från tanke tili
handling ofta kortare än hos mannen. Men på grund
av den association medelst känsiä, som utmärker henne,
är hon å andra sidan benägen att i olika stämningar
se saker, som tangera hennes intressen, från helt olika
sidor. Får hon tid på sig att överlägga, kan det där-
för lätt hända, att hon ändrar mening, innanettfattat
beslut kömmit tili utförande. Av samma orsak ångrar
hon oftare vad hon gjort. Men då hennes stämning är
stark och varaktig, vilket den ofta är • hennes hän-
givenhet i personliga förhållanden är ju intensiv och
uthållig ■— äger totaliteten av hennes handlande en
homogenitet, som sannolikt blott säilän återfinnes hos
mannen.

Man har velat göra gällande, att mannens vilja är
starkare i det aktiva, kvinnans i det passiva. Hon mot-
står bättre frestelser och bär lidanden med större be-
härskning. Dock är kvinnans tålamod ingalunda alltid
blott passivitet. Sjuksköterskans värv kräver t. ex.
ett lika stort mått av uthållig aktiv vilja, som troligen
någon utpräglat manlig uppgift.

Olikheten i mannens och kvinnans pliktuppfyllelse
beror, har man framhållit, tili väsentlig del därpå, att
vissa pliktbuds bindande kraft i olika grad erkännas
av man och kvinna. En lagparagraf, vars efterföljd icke
tyckes tjäna någon enskild tili gagn, vädjar oftare för-
gäves tili kvinnans än tili mannens pliktkänsla. Ett
litet smuggleri kan bjuda en man emot, ehuru han kan-
ske i sinä enskildaförhållanden icke är synnerligen exem-
plarisk, och utan samvetsoro utföras av en kvinna, som
är mäktig den trognaste pliktuppfyllelse mot enskilda
människor.

Vad här framhållits som sannolikt i fråga om vuxna
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mäns och kvinnors viljeliv, gäller, förefaller det, i hu-
vudsak även om gossar och flickor. Anmärkningsvärt
är dock att flickorna i regeln trognare följa skolans lag-
bud än gossarna. Härvid medverkar sannolikt, att sko-
lans lag är inkarnerad i lärarnas personer.

Överallt framträder hos flickorna starkare inrikt-
ning mot det individuella och konkreta, ett rikare käns-
loliv och behov därav, medan gossarna av alit att dö-
ma mera syssla med det objektiva, allmängiltiga, d. v. s.
de trivas något bättre i abstraktionernas svalare luft.

I denna allmänna formulering innebär ju den jäm-
förande goss- och flickpsykologins resultat ingenting
nytt. Det är ett resultat, som kunde deduceras, tycker
man, ur det faktum, att det för kvinnan under alla
tider gällt att ingripa i personliga förhållanden och att
hon sålunda haft behov av intuitiv förmåga, följaktli-
gen även av ett starkt och nyanserat känsloliv, me-
dan hos mannen, som representerat familjen utåt och
uppgjort fördrag, intresse för det objektiva och kyligt
logiska värit mera av nöden. Olika stark disposition
att uppmärksamma företrädesvis det individuella ellei'
det allmänna synes således vara den primära olikheten
i mannens och kvinnans psykiska läggning. Den psy-
kologiska deduktionens väg är dock mycket vansklig.
Det är därför icke betydelselöst att de resultat mantror
sig vinna genom deduktion, vinna bekräftelse i en både
på iakttagelse och experiment baserad induktion.

Det kan visserligen invändas, att i detta arbete blott
ett urval av de experimentella resultaten refererats.
Vid urvalet har naturligtvis planmässighet eftersträ-
vats en planmässighet, som dock haft många syn-
punkter att beakta —, men planmässighet är ju icke
liktydig med tendens. En fylligare framställning hade
uppvisat ett större antal resultat, vilka icke fullt har-
moniera med varandra, men totalintrycket hade likväl,
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det är min övertygelse, vid en noggrann prövning och
sammanfattning blivit i ali huvudsak detsamma.

Någonting relativt nytt är uppvisandet av den olika
utvecklingsrytm, som iakttages hos gossar och flickor.
Utvecklingskurvorna gå på vartdera hållet i vågor, men
vid åldersår, där man hos gossarna observerar en stig-
ning, en jämförelsevis rask utveckling i något avseende,
kan flickornas kurva befinna sig i sjunkande.

Ehuru tili väsentlig del djupt inrotade medfödda
egenskaper, äro de psykiska olikheterna mellan könen
sannolikt i mycket avsevärd mån även ett resultat av
olika uppfostran, en förmodan, som tili en del fått experi-
mentell bekräftelse. Undersökningar avfru Hoesch-
Ernst (vilka j ag blott tili en ringa del känner i original)
torde utvisa, att samundervisningenverkar nivellerande
på de psykiska könsdivergenserna. Andra undersök-
ningar, bland annat de vid samklasser i finländska
folkskolor av mig och R. Malmberg anställda
enqueterna angående intresset för olika skolämnen, tyda
dock på, att den gemensamma undervisningens utjäm-
nande makt åtminstone i vissa avseenden är ganska
starkt begränsad. Gossarnas relativt starka böjelser
för naturkunskap, geometri, grammatik, flickornas för
religionoch sång framträdde tydligt även i samklasser.
Enligt A. Lehmanns undersökningar angående
barns ideal utslätar samundervisning vid tiden för pu-
bertetens inträde i någon mån vissa karakteristiska
olikheter mellan gossar och flickor. För flickorna har
ömhet, för gossarna mod mindre betydelse än i separat-
skolorna. Under och efter puberteten framträdde där-
emot egendomligheter hos de båda könen jämförelsevis
starkt i samskolorna. Flickorna kände, att döma
av undersökningsresultaten, mera kvinnligt, gossarna
mera manligt än i separatskolorna. Detärickeheller
antagligt, att arbetsgemenskapen direkt skulle verka,
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att kommande släktled snart skola födas med könsmot-
satserna i nämnvärd grad avtrubbade. Även om för-
värvade egenskapers ärftlighet icke är h. o. h. bragt
ur räkningen, är det högst sannolikt, att den spelar en
mycket obetydlig roll. Något mera kunde det måhända
betyda, om den specifikt kvinnliga läggningen skulle
förlora värde i männens ögon.

Frestelsen att av de psykologiska resultaten draga
bestämda slutsatser i den främst genom dessa resultat
ånyo aktuell vordna samskolfrågan skall jag här mot-
stå. Jag viii blott framhålla, att konsekvenserna icke
äro så klara, som mången tror. Det har t. ex. påpekats,
att den sexufugala tendens, som under några år mer
eller mindre fullständigt undantränger könens attrahe-
rande kraft, vore en naturens fingervisning om att gos-
sar och flickor under denna tid borde gå i separatsko-
lor. Det kan å andra sidan framhållas, att just denna
tendens motverkar den största befarade olägenheten
vid samundervisningen, de erotiska instinkternas alltför
snabba stegring. Den motverkar också könsmotsatser-
nas nivellering, ty tack väre den halla sig under friti-
derna gossar tili gossar, flickor tili flickor. Gm samun-
dervisningen å ena sidan kan tänkas främja undervis-
ningens individualisering genom att möjliggöra upp-
komsten av flere skoltyper och flere linjer inom samma
skola, så verkar den uppenbart även i motsatt riktning
genom att inom samma klass starkt öka de individuella
egenskapernas, framför alit intressenas variationsbredd.
I mycket hög grad är samskolproblemets lösning bero-
ende av de ännu ganska outredda frågorna: i vilka av-
seenden och i vilken grad är en skärpning eller nivellering
av de psykiska könsmotsatserna önskvärd och i vilka
avseenden och i vilken grad gynnas nivelleringengenom
samundervisning? Det starkaste skälet mot samunder-
visning är väl den olika utvecklingsrytmen.
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För undvikande av missförstånd anser jag mig slut-
ligen böra framhålla, att jag ingalunda hör tili dem,
vilka i könens psykiska olikhet se ett bevis på kvin-
nans intellektuella uriderlägsenhet om intuitionen får
gälla som intellektuell kraft. Jag har icke ens velat
göra troligt, att kvinnan intellektuellt vore i högre
grad primärt olik mannen. Med stöd av den moderna
intelligensforskningen sluter jag mig tili dem, vilka
finna sannolikt, att differentieringen av mannens och
kvinnans intellektuella prestationsförmåga är, om icke
helt och hållet så dock i mycket väsentlig mån, ett re-
sultat av olika intressen. Genom dessa intressen och
främst på dem baserade tankevanor predestineras kvin-
nan för kulturinsatser, som icke äro mindre värdefulla
därför, att de jämförelsevis ofta äro alltför ovägbara och
osägbara för att kunna fixeras med historieskrivnin-
gens och intelligensmätningens manliga metoder.

Noter.

Medeltidens uppfattning om kvinnan har Hj. Crohns
belyst i ett antal arbeten.

Värdefulla synpunkter i fråga om gossars och flickors psy-
kiska olikheter innehåller G. Heymans arbete »Psycho-
logie der Frauen», Winter, Heidelberg 1910.

Jfr vidare J. Cohn u. F. Dieffenbacher: Unter-
suchungen iiber Geschlechts-, Alters- und Begabungsunter-
schiede bei Schiilern, Leipzig, Barth, 1913. F. Gie s e:
Das freie literärische Schaffen bei Kindern und Jugendlichen,
Leipzig, Barth 1917. M. Hagelstam: Utgöra de psykiska
olikheterna meltan gossar och flickor ett hinder för skol-
undervisningen ? Tidskrift utg. av Ped. för. 1916 s. 164 ff.
—E. Key: Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi,
Bonnier, Stockholm 1914. A. Lehmän n: Om Berns
Idealer, särtryck ur Oversikt over det Kgl. Danske Viden-
skabernes Selskabs Forhandlinger 1916 s. 106 f. O. Lip-
mann: Psychische Geschlechtsunterschiede, Leipzig, Barth,
1917. W. Ruin: En psykologisk blick på kvinnofrågan, Ed-
lund, Helsingfors 1885.
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—' E. Thorndike: Educational Psychology, Briefer
Course, New York 1915 s. 340 ff.

Läsare, vilka önskajkomplettera detta arbete med en kort
och klar framställning av den allmänna psykologins grund-
rlrag hänvisas tili följande läroböcker: H. Larsson: Psy-
kologi, A. L eh m an n: Den individuelle sjselelige udvikling,
Th. Rein: Sielutieteen oppikirja, F. von Schåele:
Psykologi, Schulsta d-H a 11: Psykologi och W.Wundt:
Einfiihrung in die Psyehologie.

Om vissa ojämnheter i litteraturhänvisningarna är författa-
ren medveten. I mycket väsentlig mån bero
desamma på svårigheten att under nuva-
rande förhållanden erhålla utländsk lit-
teratur.
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TJUGUANDRA KAPITLET.

Äterblick på skolålderns huvudskeden.

Den senare barndomen eller tidigare
skolåldern (från sex å sju tili inemot fjorton år
hos flickor och innemot sexton hos gossar). Som lämp-
lig tid för begynnelsen av egentlig skolundervisning
betraktas i allmänhet sex-, sjuårsåldern. Man tyckes
anse, att en ny epok nu inträtt i barnets naturliga
själsutveckling. Det är verkligen sannolikt, att barn
av ifrågavarande ålder i ett par viktiga avseenden
stå betydligt framom femåringarna. De levä icke längre
så helt i ögonblicket. De äga redan en avsevärd för-
måga att med uppmärksamhet fasthålla en målföre-
ställning och att hämma störande sidointryck. Detta
innebär en betydande vinning både för viljelivet och
för den intellektuella prestationsförmågan. Småbar-
nens autodidaktiska, av ögonblickets instinktiva im-
pulser ledda kunskapsförvärv kan numera framgångs-
rikt ersättas med en planmässig undervisning, som krä-
ver fullföljande av en viss uppgift åtminstone en fjär-
dedels timme i sträck.

I närä samband med uppmärksamhetens utveckling
står en påtaglig förkovring av minnet. Minnets för-



måga att troget bevara är betydligt större än förut.
Från fyra-, femårsåldern äga de vuxna blott spridda,
vanligen mycket dunkla minnesbilder. Från vår sex-
åringstid ha vi i regeln betydligt klarare erinringar så-
väl av enskilda upplevelser som av den miljö, i vilken
vi vistades. Även förmågan av omedelbar erinring har
vuxit. Ett par, tre länkar en enkel tankeked kunna i
samma nu överblickas.

Intressena hava något förskjutits. Fesagornas omo-
tiverade under och barnkammarvisornas joller utöva ej
längre samma tjusning som förr. Verklighetskunskapen
har vuxit, blicken för det reellä livets lagbundenhet har
skärpts. Den uppmärksamhetens kraftstegring, som
möjliggör skolundervisning, främjar uppdagandet av sa-
gans omöjligheter. Av nöjeslitteraturen kräves mer
och mer verklighetsprägel. Skildringar ur historien bli
snart ett fängslande studium. Men fortfarande intres-
sera även naturlivets företeelser, vilket icke hindrar,
att naturkunskapen, sadan den bedrives i skolan, stun-
dom lämnar barnen ganska oberörda. Märkligt är emel-
lertid, att såväl inom naturstudiet som på övriga områ-
den fyra-, femårsålderns spekulativa behov synes träda
tillbaka tili förmån för det empiriska intresset. Detta
kan i någon mån bero på skolmetoderna, men har sä-
kert även inre orsaker, främst den, att de viktigaste livs-
problemen redan fått en lösning, som tills vidare ter sig
plausibel. Starkt abstrakta ämnen, exempelvis geometri,
grammatik, väcka avsky hos de flesta barn, i synnerhet
hos flickor. Men trots sin något abstrakta karaktär hör
räkningen tili de omtyckta ämnena. Hagen för manuell
produktion är ännu levande. Slöjd och kvinnligt hand-
arbete höra tili älsklingsfacken. Sympatin för dem tyc-
kes åtminstone underåldern 9—13 århalla sig oförminskad.
I produktionslusten inmänger sig emellertid alltmera av
de vuxnas nyttighetssynpunkter. Man viii icke blott se
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en formgivningsimpuls realiserad, man viii åstadkomma
bestående och brukbara resultat. Även kraftövningen
blir målmedvetnare. I de rena fantasilekarnas ställe
träda idrott och scoutliv.

Den första barndomens oreserverade öppenhet för-
svinner mer och mer. Barnförälskelserna, som man för-
ut icke gjorde någon hemlighet av, hållas nu skyd-
dade mot obehöriga blickar. I synnerhet gossarna bli
alit månare om att dölja känsloyttringar även av annat
slag. I den växande lusten och förmågan att under-
trycka sentimentalitetssymptom ha vi säkert en vä-
sentlig orsak tili det konstaterade faktum, att barn med
åren alit mera säilän visa medlidande. Härmed förnekas
icke, att de sympatiska känslorna under den senare barn-
domen måhända verkligen avmattas.

Det har redan antytts, att viljelivet kömmit in i ett
nytt skede. Men det förtjänar betonas, att ett instink-
tivt behov att träna viljan starkt framträder hos sunda
barn av den ifrågavarande åldern,i synnerhet om tränin-
gen sker i anslutning tili andra naturliga böjelser och
mera får prägeln av frivillighet än av tvång. Scouten
njuter av att sätta in ali sin självbehärskning i en våg-
sam bragd, av att tåligt uthärda strapatser, njuter t. o.
m. av att underordna sig en sträng disciplins fordrin-
gar.

Den tidigareynglinga- och ungflicks-
åld e r n (tili c. 18 år). Könsmognaden äger vanligen
rum mellan tolv och femton år hos flickor, mellan fjor-
ton och sjutton hos gossar. Tiden närmast före och efter
könsmognadens inträde, pubertetstiden, bil-
dar en diffus gräns mellan den tidigare och senare skol-
åldern, mellan barndom och ungdom. Både inom den
manliga och den kvinnliga organismen, men i synnerhet
inom den senare, försiggå betydande anatomiska och
fysiologiska förändringar. Dessa hänföra sig tili orga-
-18 Skolålderns sjähliv.
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nismens alla delar. Densamma utmärkes i sin helhet
av en renoverings- och tillbyggnadsperiods oreda och
disharmoni. »Muskelbyggnaden svarar icke motbenbygg-
naden, ådrorna motsvara icke blodet, hjärtat är ytterst
excentriskt i sinä rörelser». (E. Lehmann). Målbrottet
börjar för gossarna. Rösten kan lika litet behärskas
som de gängliga lemmarna. Omotiverat skär då och då
en gäll ton genom det sträva talet. Icke minst är hjär-
nan underkastad förändringar. Pubertetstiden blir
även psykiskt en period av omgestaltning, av jäsning,
grumling och växande klarhet. Under sin senare del
är den själsligt mindre lik barndomen än ynglinga-och
ungflicksåldern.

Hjärnans tillväxt och den finare utarbetningen av vissa
partier inom densamma möjliggöra intellektuella pres-
tationer, som förut misslyckats. Men å andra sidan
tar själva nydaningsarbetet mycken kraft i anspråk.
Psjddsk verksamhet tröttar hastigt, och överansträng-
ning är farligare än annars. Det är snarast sunt och nor-
malt, att pubertetstiden präglas av en viss andlig slöhet.
Denna genombrytes dock ofta av ett hastigt uppflam-
mande intresse, vilket framkallar plötsliga utbrott av
den i allmänhet svaga viljan.

Nya sympatier och antipatier dyka upp. Det hittills
dominerande empiriska intresset ger då och då vika
för en ånyo vaknande spekulationslust, som dock tili
en början är föga målmedveten och uthållig. För lära-
ren är perioden ofta en gåta och en prövning. En rent
konkret framställning förmår ej i samma grad som något
år tidigare rycka upp eleverna. Försök tili en spekulativ
fördjupning möter på spridda håll i klassen en svag re-
sonnans, som snabbt förklingar.

Man kunde vänta sig en hastig stegring av intresset
för det andra könet. Tili en början iakttar man motsat-
sen. I samskolorna halla sig mellanklassernas gossar
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och flickor mera åtskils än förat. De båda grupperna
bedöma varandra icke utan överlägsenhet och hån. Det
är svårt att säga, om de ömsesidiga relationerna mera
bära likgiltighetens eller fientlighetens prägel. I alla
fall kan mau beteckna den dominerande tendensen som
sexufugal. Men undantag givas. Om förälskelse före-
kommer, är dess föremål ofta en ovuxen. Såväl gossen
som flickan är ytterligt blyg mot den tillbedda, vilket
kan hava en orsaki detmer ellermindreklara medvetan-
det om den egna valpaktigt obehärskade, föga tilldra-
gande apparitionen. Även mot andra vuxna är mau
mera än någonsin ömtåligt reserverad. Det återstår då
att sluta sig i het, exklusiv vänskap tili jämnåriga av
samma kön, ofta tili en enda, den bästa vännen eller
väninnan, med vilken intima förtroenden utbytas. Den
konfidentiella vänskapens tid har be-
gynt. Nu börjar också de ensamma drömmeriernas
och de djupt liemlighetsfulla dagboksanteckningar-
nas tid.

Vid slutet av pubertetstideu blir behovet av ett starkt
känsloliv alit mera förhärskandc. Könen börja åter
närma sig varandra, och passionerad förälskelse är snart
mera regel än undantag. Fantasilivet får ofta ea sen-
suell riktning. Smaken för lyrik tilltager. Varannan
yngling tror sig vara skald. Religiösa omvändelser bli
alit vanligare. Enligt Starbucks undersökningar äga
de flesta omvändelserna rum hos flickor vid tretton och
sexton, hos gossar vid femton, sexton och sjutton år.
Överhuvud är den ifrågavarande åldern starkt influer-
bar. Enligt Sanford Bell kulminerar mottagligheten för
påverkningar i idealistisk riktning hos flickor vid fjor-
ton, hos gossar vid sexton år. Brottslighetsstatistiker
tyda på lättleddhet även åt annat håll.

Men åldern är även en genombrottstid för utveck-
lingstendenser, ägnade att motverka influerbarheten.
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Den individuella särpräglingen framstår klarare och blir
mera medveten. Smaken för skönlitteratur får en ex-
klusivare riktning. De unga få en bestämdare, ofta
mycket bestämd uppfattning om sin framtida bana och
uppgift. Liten tili de äldres auktoritet vacklar, kan t. o.
m. ersättas av en stark misstro mot deras värdesättning
av livsföreteelserna. Självständigt viii man lösa både
små och stora spörsmål. Ingen ålder attraheras så starkt
som ynglingaåldern av de stora frågorna, av de djupaste
religiösa och de grundläggande sociala problemen. Ett
par år efter de positiva religiösa omvändelsernas tid
inträda kriser av religiöst tvivel. Dessa negativa om-
vändelser äro enligt Starbuck vanligast hos flic-
kor vid femton, sexton, hos gossar vid aderton år. Den
intellektuella förmågan växer snabbt, när puberteten
är över.

Somsagt, ynglingaåldern ärstarktinfluerbaroch starkt
oppositionslysten. Den är med andra ord starkt anlagd
för kontrasuggestion. Den förhåller sig icke
kalit prövande tili andras meningar, den låter sig omed-
vetet påverkas av dem, men hävdar gärna sitt själv-
ständighetsbehov genom att taga ställning kontra dem.
Men den är även i hög grad direkt suggestibel, blott den
suggereras tili revolt. Den motspänstigaste sonen är
ofta den, som blindast följer förste agitator, som leder
tili attack mot det bestående. Det behov att dyrka,
som för ynglingaåldern är nastan lika karakteristiskt
som behovet att kritisera och opponera, tar sig ofta ut-
tryck i hänförd beundran för djärva revolutionärer i
tankens eller handlingens värld.

Ynglingaåldern är känslosam och otålig, och den är
grubblande. Den är mera intuitiv än logisk. Därav dess
benägenhet att söka livsproblemens lösning hellre i
skönlitteraturen än i vetenskapen. Den känner sig ofta
missförstådd, icke tillbörligen uppskattad, känner sig
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stå i kamp mot ett övermäktigt öde. Därav tili stor
del dess intresse för tragisk konst. Den är ofta bitter
och älskar dock löjet, älskar att kanna sig överlägsen,
har således sin lust även i samhällssatir. Dramat och sa-
tiren måste dock ännu länge rivalisera med kärleks- och
världssmärtelyriken.

Naturligtvis gäller denna karakteristik i relativt ringa
grad den utpräglat idrottsintresserade ungdomen. Re-
lativt litet vet denna av ungdomsmelankolin och ung-
domsgrubbleriet. Detta kan vara en vinning, men är
det icke enbart.

Vad här framhållits med sikte främst på de sista skol-
åren kan sägas även om den återstående delen av upp-
växttiden. Tydligare och tydligare framträda dock de
drag, som utmärka den mogna mannen och kvinnan.
Självsäkerheten och oppositionslusten avtaga, omdö-
mena bli försiktigare, viljan alit uthålligare, sinnesjäm-
vikten alit stabilare.
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