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Summary  

This master’s thesis is a preliminary study for an upcoming book, the target audience of which is 

psychologists, a minority of whom have read or are familiar with Kierkegaard. His ‘art of helping’ - 

which he called maieutic – is nevertheless relevant to psychologists in professional helping 

relationships.  

When psychologists are asked about possible reasons for not reading Kierkegaard, they usually 

describe three main barriers, namely that he is: i) religious, ii) very difficult to read, and iii) not a 

psychologist. The objective of the thesis is, therefore, to identify and analyse relevant texts from the 

extensive writings of Kierkegaard that can throw light on the nature of these barriers. 

The mimesis model of Ricoeur is used to frame the textual analysis, and the thesis is arranged 

according to model’s three phases, mimesis 1, 2, and 3, where the former two relate to the two first 

barriers through an examination of Kierkegaard’s own ordering in his book “The Point of View”.  

Phase 3 of the model examines the third barrier in order to show Kierkegaard as a psychological 

thinker, arranged according to the four major elements of the psychology curriculum at the 

University of Copenhagen: personality-, developmental-, social-, and cognitive psychology.  

Finally, selected texts are presented as a triadic representation of psychologists’ barriers to reading 

Kierkegaard, with the aim of subsequently presenting the texts in the forthcoming book. 
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Indledning - At læse Kierkegaard 

"Saaledes gaaer det altid, saa barmhjertig, saa rig er Tilværelsen: jo mindre man har, jo mere seer 

man. Tag en Bog, den maadeligste, der er skreven, men læs den med den Lidenskab, at det er den 

eneste, Du vil læse: Du læser tilsidst Alt ud af den ɔ: saa meget, som der var i Dig selv, og mere 

læste Du Dig dog aldrig til, om Du saa læste de bedste Bøger" (SKS 6:338).  

Som psykolog har jeg læst alt ud af det, jeg har faglige forudsætninger for at læse fra Kierkegaards 

værk, og det er i sagens eller i fagets natur de psykologiske dele af værket. Meget få psykologer 

læser Kierkegaard, og fx har ”P-Psykologernes fagmagasin” afvist mine indsendte artikler om 

Kierkegaard med den begrundelse, at Kierkegaard ikke har relevans i dag. Forklaringerne på, at få 

psykologer læser Kierkegaard, er formentlig mange, og når jeg spørger mine kolleger, får jeg da 

også forskellige svar. Fx lyder det:  

”Det er meget langhåret, og jeg har mere brug for noget konkret til min praksis, altså 

faglitteratur” eller ”Jeg mener ikke, man kan kalde Kierkegaard psykolog. Er han ikke 

filosof? Det er meget abstrakt” eller ”Jeg husker Begrebet Angest fra studiet, og det 

var afskrækkende for mig. Det var svære tekster, og kollegaen fortsætter, ”og så er der 

det med, at det er skrevet på gammelt dansk. Det gør det endnu vanskeligere” Endelig 

svarer en anden kollega, at han ikke har tiden til det, for han har en lang, krævende 

arbejdsuge og holder fri ved at læse krimier. ”Og så er der det med det religiøse eller 

det kristne. Det kan jeg ikke se bort fra, og jeg er slet ikke religiøs, og for mig er 

Kierkegaard ikke psykolog”. ”Kierkegaard kræver tid”, svarer nok en kollega og 

fortsætter, ”det tager tid at komme ind i et for mig fremmed univers. Jeg har fx læst 

Faucault, og det tog lang tid at komme ind i sprogbrugen der, og Kierkegaard er vist 

vanskeligere?” 

Overordnet set drejer forklaringerne sig om tre forhold. 1) Dels er Kierkegaard religiøs, 2) dels er 

han vanskelig at læse, og 3) dels anerkendes Kierkegaard ikke som psykolog, snarere bestemmes 

han som filosof. At psykologer ikke finder Kierkegaard relevant eller interessant er en skam, for 

Kierkegaard har meget at sige psykologer, der på forskellig vis beskæftiger sig med menneskers 

problemer med eksistensen. Mine kolleger fortæller om klienter med stress, angst og depression, om 

problemer med skilsmisse, dårligt arbejdsmiljø, lavt selvværd, problemer med kærligheden, med 

samarbejde, med at finde det rigtige job eller den rigtige partner. Mange har svært ved at orientere 
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sig i deres liv, med at finde mening og retning, og de oplever at tabe sig selv og en manglende 

frihed til at være aktør i eget liv. Klienterne oplever en eksistentiel uro, de tumler med de store 

spørgsmål til tilværelsen som fx: Hvem er jeg? Hvad kan jeg udrette med mit liv? Hvordan 

forholder jeg mig til min tilværelse og til mig selv? Hvad er meningsfyldt for mig? Det er 

spørgsmål til, hvad det vil sige at eksistere, som den jeg er? En af de kierkegaardske tekster handler 

om, at vi har glemt, hvad det vil sige at eksistere ” Min Hovedtanke var, at man i vor Tid formedelst 

den megen Viden havde glemt hvad det er at existere,  ---” (SKS 7:227), og skønt mine kolleger 

intet kender til citatet, giver de udtryk for den samme hovedtanke, fordi mange klienter oplever, at 

deres liv styrer dem og ikke omvendt, og at de store spørgsmål om tilværelsen forbliver ubesvarede 

eller må vente, til der bliver mere tid. Sådanne spørgsmål til eksistensen er, hvad Kierkegaards værk 

beskæftiger sig med, og skønt værket består af 200 år gamle tekster, er de stadig relevante i vores 

moderne samfund.  

Modernitetspresset 

Det moderne samfund betegnes forskelligt alt efter sociologisk paradigme, men psykologen 

Anthony Giddens (1996) kalder det modernitet og bestemmer det som et samfund, der er åbent 

overfor transformationer og fremtiden, har fokus på markedet og de økonomiske institutioner, og 

hvor nationalstat, velfærdsstat og demokratier spiller de store roller. Med globaliseringen følger 

konkurrencesamfundets kontinuerlige krav om forandring og vækst. For at nå stadig højere 

vækstmål styres samfundet af økonomitænkning, og med fokus på økonomi er der risiko for en 

dehumanisering af et samfund, der grundlæggende herhjemme har udviklet sig fra et 

velfærdssamfund til en velfærdsstat. Velfærdssamfundets ide var oprindelig ikke bare at skabe 

økonomisk velfærd, men også at skabe åndelig velfærd ved at frigøre mennesket fra materielle 

bekymringer med henblik på at kunne hellige sig åndelige sysler, fx kunst, som dannende for 

personligheden (Kjældgaard, L. H. 2018). Men da velfærdsstaten skal finansieres af skatteborgerne, 

er det kommet til at handle om arbejde, om præstation og ydre velstand, som er det samme som 

forbrug af materielle goder og om uendelig vækst i dette forbrug, hvor grænserne for det mulige 

skubbes, og hvor stadig mere er muligt. Modernitetspresset fremmer en kultur, der har fokus på de 

ydre, materielle, underholdende og økonomiske forhold, mens den åndelige dimension synes at føre 

en noget tilbagetrukket tilværelse. 
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Pres på individniveau - spidsborgeren 

Gennem mit arbejde som psykolog har jeg iagttaget, at udviklingspresset kan ende hos det enkelte 

individ, der skal navigere i de idelige forandringer, som ofte har uklare mål, og som efterlader den 

enkelte med usikkerhed om forventningerne til sig selv. Den enkelte oplever øgede krav til 

omstilling, til fleksibilitet og til mobilitet, og det kan opleves som udviklingstvang snarere end en 

udviklingstrang, der kommer indefra individet selv, hvilket kan medføre en følelse af at være 

fremmedbestemt. Der udvikles konstant nye produkter og services, som den enkelte kan vælge, og 

som vælges mere eller mindre tilfældigt, fordi de nu engang er en mulighed, og fordi det er 

vanskeligt at orientere sig i kompleksiteten. Med den manglende orientering følger risikoen for at 

komme til at løbe efter alle muligheder. Det er fristende at sammenligne den moderne borger med 

den kierkegaardske spidsborger. Spidsborgeren kan ikke vælge, men er ikke selv klar over, at andre 

vælger for ham, så han bliver et produkt af anonyme kræfters forventninger til ham. Derfor er han 

indviklet i et selvbedrag og kan ikke gennemskue, hvem han egentlig er, for andre bestemmer, 

hvordan han skal være. Spidsborgeren er afhængig af de ydre forhold, hvorfor hans liv ikke beror på 

ham selv, men på forholdene. Han har travlt med det udvendige, med noget der ikke har reel 

betydning, og i det hele taget med at have travlt. Det har han, fordi han ikke forholder sig til 

tilværelsen, han har ingen livsanskuelse og er karakteriseret ved åndløshed, ved ikke at være bevidst 

som ånd. ” Spidsborgerlighed mangler enhver Aandens Bestemmelse, - ” (SKS 11:156).  

 

Lykke og fortvivlelse 

I en leder i fagbladet for psykologer (P nr 8 2019) henvender formanden for Dansk 

Psykologforening, Eva Secher Mathiasen, sig til de nye psykologistuderende, og hun fremhæver det 

paradoksale i, at danskerne er et af de lykkeligste folk i verden, mens vi samtidig kæmper med 

stress, angst, depression og forskellige psykiske lidelser, og at det sker i stigende omfang, ja, stress 

karakteriseres ligefrem som en folkesygdom. Konklusionen i lederen er ikke overraskende den, at 

der er brug for psykologer. Det er der givetvis, men der er især brug for psykologer med indsigt i 

Kierkegaards tænkning om den menneskelige eksistens, som ikke handler om lykke. Om lykken 

skriver Anti-Climacus, at den er fortvivlelsens kæreste sted at bo, dybest inde i lykken. ”Men 

Fortvivlelse er just, at Mennesket ikke er sig bevidst at være bestemmet som Aand. --- ”Lykke er 

ingen Bestemmelse af Aand, og langt, langt inde, inderst inde i Lykkens skjulteste Forborgenhed, 

der boer ogsaa Angesten, som er Fortvivlelsen; den vil saa gjerne have Lov til at blive derinde, thi 

det er Fortvivlelsen dens kjereste, dens meest udsøgte Sted at boe: inderst inde i Lykken” (SKS 
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11:141). Dybest inden i lykken bor angsten, som er fortvivlelsen, og det gør den, når mennesket 

ikke er bevidst som ånd. I filosofiens lange historie har ånd haft forskellige betydninger, som først 

senere i afhandlingen vil blive diskuteret. For indeværende vil ånd være at forstå som det, at 

mennesket kan forholde sig til verden, til sig selv, og eksempelvis til sit liv og sin død. Mennesker, 

der gør det, forholder sig til, at eksistensen er mere kompleks end enten lykke eller fortvivlelse, den 

er både-og, for lykke og fortvivlelse er to sider af samme sag. Man kan ikke genkende det ene uden 

det andet. Der er ganske givet andre mulige forklaringer på paradokset, fx kan man forholde sig 

kritisk til validiteten i lykkeforskningens undersøgelse af lykke, men det er ikke denne 

masterafhandlings ærinde. Ærindet er at fremhæve relevansen af Kierkegaards tekster for nutidens 

psykologer, og her skal det nævnes, at de nye psykologistuderende ikke kommer til at beskæftige 

sig med Kierkegaard, da ingen af hans tekster figurerer på studiets pensumlister. 

 

Modpres med Kierkegaard  

Nu er ovenstående forklaring på det danske paradoks ikke et videnskabeligt indlæg, snarere et 

lidenskabeligt et af slagsen, men ikke desto mindre bliver det et centralt synspunkt for denne 

masterafhandlings videre argumentation for, at Kierkegaard har relevans i vores moderne 

velfærdssamfund med fokus på materielle goder og den eftertragtede lykkefølelse, men med fravær 

af ånd. At blive bevidst som ånd er forudsætningen for, at vi kan forholde os til os selv, og ifølge en 

af de Kierkegaardske tekster er denne bevidstgørelse at forstå som en åndelig fødsel af sig selv, 

hvilket kan lyde svært, men som dog er lettere end at skulle føde en anden.”-  Du skal blot føde Dig 

selv” (SKS 3:198). Den åndelige fødsel er en viljesag til forskel fra en fysisk fødsel, som er 

naturens gang, og som ikke kan standses.  

Maieutik – psykologens opgave 

Kierkegaard forbliver i fødselsmetaforen, når han inspireret af Sokrates’ berømte samtaleform, 

maieutik, opfordrer til at lære sig selv at kende gennem samtale med en fødselshjælper. Pointen i 

denne sokratiske samtaleform er, at svar på spørgsmål altid findes i spørgeren selv, men at de gode 

spørgsmål fra fødselshjælperen hjælper spørgeren med at finde disse svar, som er sandheden for 

spørgeren. Samtaleformen er stadig aktuel og lever i de fleste coachingkoncepter i dag, hvor 

coachen stiller de gode spørgsmål, der giver stof til refleksion. Coachingkurser indledes ofte med et 

berømt Kierkegaard citat: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et 

bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der” 

(SKS 16:27). I teksten uddybes budskabet videre med betragtninger over, hvad der er sand 
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hjælpekunst, og den begynder med, at hjælperen ydmyger sig og forsøger at forstå det den anden 

forstår, snarere end at gøre sin ”Mere-Forståen gældende. Om ovenstående citat udtaler en kollega: 

”Jeg har været dybt inspireret af det ofte refererede citat. Det har været en ledetråd 

siden jeg var psykologistuderende. Men det var ikke, fordi jeg læste Kierkegaard, at 

jeg faldt over teksten - jeg fik den præsenteret af andre. Jeg har faktisk ikke læst ham, 

selvom jeg har en del tekster stående.  

Citatet om at hjælpe til sandheden, som har gjort uudsletteligt indtryk på min kollega, er fra 

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, hvor Kierkegaard erklærer sig som religiøs forfatter, og 

i citatet ovenfor er hjælpekunsten da også rettet mod den, der søger sandheden om kristendommen, 

men der er intet til hinder for, at det kan gælde al hjælpekunst og således også for en psykolog, der 

ønsker at være fødselshjælper for mennesker, der skal blive bevidste som ånd – og føde sig selv. 

Det er en vigtig opgave, for de fleste lever uden at være bevidste som ånd, hvilket Anti-Climacus 

mener, psykologen vil give ham ret i. ”Men just dette er, hvad vistnok den Sjelekyndige vil give 

mig Ret i, det Almindelige, at de fleste Mennesker leve uden ret at blive sig bevidste at være 

bestemte som Aand” (SKS 11:142). I citatet fremhæves den sjælekyndige, altså psykologen, som 

den, der kan bekræfte manglen på bevidsthed, og psykologens opgave bliver derfor at være 

fødselshjælper for bevidstheden om at være ånd, for det er spild af liv, når mennesker bedrager sig 

selv til at tro, at målet er lykke og tilfredshed (SKS 11:142). Ikke at være bevidst som ånd beskrives 

metaforisk ved et hus i tre etager, hvor den øverste Belle-Etage står ledig til disposition (SKS 

11:158). Opgaven for psykologen er så at sige at hjælpe klienten med at indtage belle-etagen, og det 

fordrer, at psykologen har viden om den kierkegaardske tænkning om mennesket som ånd.  

 

Problemfelt og problemformulering 

 

Som psykolog har jeg læst Kierkegaard i et psykologisk perspektiv og ønsker at skrive en bog, der 

kan formidle dette perspektiv til andre psykologer eller psykologiinteresserede. Bogen har til formål 

at bidrage med viden om Kierkegaards psykologi således, at psykologer kan finde inspiration til at 

udvikle færdigheder og kompetencer til majeutik, og masterafhandlingen skal så at sige være et 

forstudie til den kommende bog. Udfordringen med bogen er ifølge mine kolleger ovenfor, at 

Kierkegaard er religiøs forfatter, forekommer vanskelig at læse, og at han ikke anerkendes som 

psykolog. På den anden side har et enkelt citat af Kierkegaard haft afgørende betydning for en af de 
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adspurgte kolleger. Formålet med afhandlingen er at undersøge, hvordan jeg kan udvælge tekster 

fra Kierkegaards værk, og målet er, at udvælge konkrete tekster, der kan belyse psykologernes tre 

overordnede barrierer for at læse Kierkegaard. De tre barrierer drejer sig om 1) at Kierkegaard er 

religiøs 2) at han er vanskelig at læse og 3) manglende anerkendelse af Kierkegaard som psykolog.   
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Metodeovervejelser - At analysere Kierkegaard 

Kriterier for valg af tekster 

I masterafhandlingen skal det undersøges, hvordan tekster kan udvælges, og dernæst skal det 

undersøges hvilke tekster, der kan belyse psykologers barrierer for at læse Kierkegaard. Teksterne 

skal derfor beskæftige sig med: 

1. Kierkegaard som religiøs forfatter. 

2. Vanskeligheder med at læse Kierkegaard 

3. Kierkegaard som psykologisk tænker.  

Teksterne skal ikke nødvendigvis indgå i den kommende bog, men danne baggrund for den videre 

formidlingsopgave med bogens form og indhold. Men inden valget af konkrete tekster er nogle 

metodiske overvejelser nødvendige for at kunne udvælge tekster fra Kierkegaards omfattende værk. 

Det kræver en metode til tekstanalyse, der kan rammesætte og begrunde de endelige valg af 

konkrete tekster til afhandlingen her.   

Tekstanalyse  

Som inspiration til tekstanalysen knyttes an til Ricœurs (i Hermansen & Rendtorff (red) 2002. kap 

2, 5) tænkning om teksters betydning for læserens erkendelse og forståelse af verden og dermed af 

sit eget liv. Omvejen til forståelse af sig selv går gennem den andens verden, som den beskrives af 

tekstens forfatter, hvorefter læseren fortolker teksten og finder ligheder og forskelle til sit eget liv. 

På den måde bliver filosofien både en fortolknings- og en erkendelsesteori, idet læseren fortolker 

teksten og spejler den i sit eget liv for gennem refleksion at opnå ny erkendelse om sig selv og sin 

egen praksis. Ricœurs hovedtanke er, at en tekst ikke har en mening bag sig, men foran sig i den 

verden, den udfolder for læseren, som derved får en mulig verden. Ricœur (i Hermansen & 

Rendtorff (red) 2002. kap 1) knytter an til Gadamers hermeneutiske teori om tekstforståelse, hvor 

en pointe er, at læseren skal sætte sig ind i forfatterens mening om en sag og ikke nødvendigvis i 

forfatterens bevidsthedsliv. Han forstår tekst som en livsytring og en psykologisk frembringelse, 

som kan forstås, når vi selv stiller spørgsmål og søger svar i teksten.  
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Tekster som fortælling  

Ricœur er optaget af tekster som fortællinger, der beskriver det handlende menneske (i Hermansen 

& Rendtorff (red) 2002, kap 2), og for Ricœur er der en analogi mellem en litterær fortælling og den 

fortælling, mennesker har om sig selv. Kierkegaards værk kan bestemmes som en litterær fortælling 

om en sag, nemlig sagen om den menneskelige eksistens. Han beskriver eksistensen, som han 

iagttager den hos sine medmennesker, og han beskriver, hvordan det er at være et menneske, der 

oplever fænomener som tro, håb, kærlighed, angst og fortvivlelse. Fortællerne er ikke udelukkende 

Kierkegaard selv, men også forskellige opdigtede forfatterfigurer med sigende navne, der både 

episk og poetisk benytter sig af billedsprog, myter, metaforer og bibelfortællinger med helte som 

Abraham og Jesus, mens Sokrates er en gammel græsk helt. Værket er udenfor enhver 

genrebestemmelse, og det er ofte skrevet med brug af humor og ironi, med bid og med vid. Men 

værket er samtidig en fortælling om Kierkegaards egen udvikling i sit liv som forfatter. Dog ønsker 

han ikke at ”pånøde” nogen sin private personlighed, heller ikke selvom den forklarer ”Forfatter-

Personligheden” (SKS 16:13).  

 

Derfor kan man mene, at værket også er en fortælling om Kierkegaard selv, for han efterlod sig 

journaler, notesbøger samt løse papirer, der kan læses som fortællingen om en forfatters søgen efter 

identitet. Iben Damgaard (2017) argumenterer for, at selvet prøves gennem fortællingen om sit liv 

således, at der opretholdes en sammenhængende fortælling om et ansvarligt selv, der er den selv 

samme, ipse, gennem livet. Problemet med at opretholde en sammenhængende fortælling er dels, at 

det enkelte menneske er vævet ind i andre menneskers fortællinger og dels, at mennesket er et 

selvbedragende væsen (Ibid). Vores hukommelse er selektiv, og vi kan finde grunde til at pynte på 

historierne for at fremhæve det gode, og det er helt sædvanligt at gøre noget andet end det, man 

siger. Problemet med fortællingen er desuden, at man godt kan have en fortælling uden at have 

identitet (Eriksen 2013), for fortællingen har tilhørere, der skal anerkende dens overensstemmelse 

med tilhørernes fortælling om fortælleren,obsog nogen gange kommer en fortæller til at tale i alt for 

høje toner. En fortæller er ifølge Ricœur (i Hermansen & Rendtorff (red) 2002. kap 3) aldrig etisk 

neutral, der foretages valg og fravalg, og det samme kan man mene om en læser. Alt, hvad et 

menneske tænker om sig selv, er fortolkning uden sikkerhed for, om det kan holde (i Hermansen & 

Rendtorff (red) 2002. kap 3). Vi er fortolkende væsner, men vi er begrænsede, fordi vi har 

begrænsede forudsætninger, og vi er også begrænsede af, at vi ikke til fulde kan sætte os i den 

andens sted, for så skulle vi være den anden, og det er vi netop ikke. Vi er så at sige lukket inde i 



12 

 

vores egen virkelighed og kan kun forstå den andens virkelighed som en tænkt mulighed (SKS 

7:293). 

 

Mimesis 

Også Ricœur er opmærksom på, hvordan vi kan forholde os til virkeligheden, og han mener, at en 

tekst efterligner eller viser et billede af virkeligheden (i Hermansen & Rendtorff (red) 2002. kap 3). 

Forfatteren efterligner eller afbilder virkeligheden og menneskets praksis eller handlingsliv og 

meddeler sig i teksten herom til læseren, der modtager billedet og forholder sig til det for at 

sammenligne med sit eget billede af virkeligheden for at finde forskelle og ligheder. Lighederne 

kalder Ricœur, inspireret af Gadamer, for horisontsammensmeltning (Ibid). Ved modtagning af 

værket åbnes en verden, der danner værkets horisont, og læseren spejler den i sin egen praksis og 

finder i første omgang en horisontsammensmeltning eller en horisontkonflikt og forholder sig til 

begge dele, hvorved der sker en horisontudvidelse. Læseren opnår ny erkendelse, hvilket betyder, at 

læseren kommer til ny forståelse af sit liv og sig selv. Der bliver tale om en læse- og 

fortolkningsproces, som Ricœur, inspireret af Aristoteles, betegner mimesis (Ibid). Mimesis betyder 

efterligning, og det er Aristoteles, der bruger det om digtekunstens måde at efterligne virkeligheden 

på. Poetikken er en ordning af hændelser som en skabende efterligning af virkeligheden. Men i 

følge Ricœur mangler Aristoteles at inddrage sin teori om tiden, for han mener, at mennesket er et 

tidsligt væsen spændt ud mellem fødsel og død, med en fortid, en nutid og en fremtid. Fortællingen 

gør mennesket tidsligt, fordi den har en start, en midte og en slutning, og vi kan dermed forstå tid 

gennem fortællingen. Ricœur søger at inddrage denne antagelse i sin model for tekstanalyse, hvor 

han undersøger forholdet mellem tre trin i hele den mimetiske proces, og efterfølgende refereres der 

til hans ”trefoldige mimesismodel”, som han beskriver i ”Tid og Fortælling” (i Hermansen & 

Rendtorff (red) 2002. kap 3). 

 

Den trefoldige mimesismodel  

Ricœur mener, at når læsning af en tekst er en erkendelsesproces, skal den læses og forstås i faser, 

og han foreslår en ”trefoldig mimesismodel”, der skal vise den mimetiske proces’ tre faser. Den er 

tænkt som en skabelon, der kan systematisere en tekst for læseren. Mimesis 1 er fortællingens 

forudforståelse af verden og af det praktiske handlingsliv, som er den virkelighed, fortællingen 

efterligner. Der er tale om en præfiguration af teksten, som drejer sig om at forstå den førtekstuelle 

virkelighed, som værket bliver en del af. Man kan kalde det værkets kontekst, som er dets historiske 
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tid, kulturen, stedet eller fx forfatterens livshistorie inden værket. Vi har evnen til at fastholde 

fortiden i et udstrakt ”nu” og projicere det ind i fremtiden, og derfor kan præfiguration indpasses i 

mimesis 2, som er konfiguration af teksten. Mimesi 2 drejer sig om ordning af selve værkets 

verden, dets konstruktion og iscenesættelse af handling i et sammenhængende historieforløb. Det er 

en opremsning af hændelser, som er tidslige, med en start, en midte og en slutning, og det er en 

ordning af værkets ide, dets plot eller intrige og af sammenhænge, der kan give en forståelse eller 

forklaringer på hændelser og på resultater af begivenheder, der måtte vise sig fx som vendepunkter. 

Men den dybere forståelse opnår læseren først i tredje og sidste fase, Mimesis 3, som er læserens 

refigurering af teksten, der er affødt af læserens egne valg og fravalg, og ved at læseren 

sammenligner tekstens virkelighed med sin egen for at finde ligheder og forskelle. Der, hvor 

tekstens virkelighed og læserens ditto skærer hinanden, finder en horisontsammensmeltning sted, og 

gennem teksten oplever læseren en nyorientering, en ny erkendelse af sin verden og af sin egen 

eksistens, hvorved teksten fuldbyrdes. Man kan sige, at teksten konstrueres, dekonstrueres og 

rekonstrueres, når forfatteren overlader værket til sin læser. Vi må gå omvejen med at tolke verdens 

tegn for at forstå os selv, og vi opnår forståelse, fordi vi følger tiden fra præfigureret tid til 

refigurereret tid gennem konfigureret tid. På den måde sker der en tilegnelse, hvor der foregår en 

resignation og en renselse, og i sidste ende en ny erkendelse.  

Mimesismodellen er valgt som inspiration til at rammesætte valg af tekster, men den bruges ikke 

helt stringent, fordi den både skal vise min egen mimetiske proces ved læsning af værket og 

samtidig tage hensyn til mine kollegers barrierer for læsning af Kierkegaard. Desuden er der 

indskudt et intermezzo mellem fase to og tre. Mellemspillet skal give en grundig fremstilling af 

Kierkegaards menneskesyn, således at det bliver grundlag for at forstå mine valg, fravalg og 

refigurering, som sker i fase tre.  

 

Valg af tekster 

Til brug for de videre overvejelser over udvælgelse af tekster følges mimesismodellens tre faser i 

forhold til min egen læsning og erkendelse af Kierkegaards værk. For at konkretisere brugen af 

modellen indsættes de valgte tekster nedenfor i et skema, der læses kolonnevis, og det kræver en 

læseguide.  
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Mimesis 1 

Første kolonne beskæftiger sig med Mimesis 1, præfiguration, eller den før tekstuelle virkelighed, 

som værket er blevet til i, men valg af tekster, der kan belyse værkets før tekstuelle virkelighed vil 

ikke blive videre behandlet her i afhandlingen, de overlades til bogen. Men når psykologer mener, 

at Kierkegaard er vanskelig at læse, vil det være hensigtsmæssigt med en introduktion til den 

historiske tid, kulturen og til Hegel som tidens store filosof eller andre af de kendte samtidige 

kulturpersonligheder, der færdedes i København.  

Mimesis 2  

Derefter læses kolonne to, Mimesis 2, som beskæftiger sig med værkets verden, og her er det 

værkets verden ifølge Kierkegaard selv, som han beskriver den i Om min forfatter-Virksomhed og i 

Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed. Her gør Kierkegaard rede for, med hvilket synspunkt 

værket skal læses, og han gennemgår værkets ”totalitet”, dets ide, ”taktik”, ”intrige” og 

”vendepunkt”, og han opregner kronologien i værket fra start til slut og sætter de enkelte dele af 

værket ind i to overordnede kategorier. Det drejer sig om den æstetisk eller pseudonyme produktion 

og om den religiøse. Når Synspunktet er valgt, er det fordi, den giver anledning til på en og samme 

tid at kunne belyse og diskutere vanskeligheder med at læse Kierkegaard og med religiøsiteten. En 

af vanskelighederne ved at læse Kierkegaard er, at han benytter sig af pseudonymer, som er 

opdigtede forfattere, der ikke nødvendigvis er udtryk for Kierkegaards egen mening om sagerne, 

hvilket kan efterlade en læser med tvivl om, hvem Kierkegaard egentlig er og tvivl om, hvad han i 

grunden mener. Den erfarne Kierkegaardlæser ved godt, at det muligvis kan tænkes at være 

hensigten med pseudonymiteten, men den uerfarne eller endda modvillige læser kan have 

vanskeligheder med at overkomme det kinesiske æskespil, som pseudonymiteten metaforisk kan 

sammenlignes med. At knække koden til æske- eller maskespillet kan være befordrende for 

forståelse af værket i sin helhed og i sine enkelte dele. Kierkegaard har selv adskillige forklaringer 

på pseudonymiteten, som beskrevet i Synspunkteet og i tillæg til Efterskriften, men andre 

forklaringer kan tænkes, og de vil derfor blive diskuteret med afsæt i antologien om Kierkegaard og 

pseudonymitet (Bertung, B, Müller, P, Norlam, F (red)1993). Også religiøsiteten kan diskuteres 

med afsæt i Synspunktet, for her erklærer Kierkegaard værket for religiøst, og at det har været 

religiøst lige fra starten, og han insisterer på, at det kun kan læses med dette synspunkt, hvilket han 

forsøger at dokumentere. Det vil blive diskuteret, hvordan dette synspunkt kan forstås, og om 

værket har været religiøst fra start til slut, og her vil Joakim Garffs syn på Synspunktet (Garff 1995), 
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blive inddraget, for Garff læser Kierkegaard æstetisk og biografisk og argumenterer for, at 

Synspunktet er fiktion snarere end dokumentation.  

Intermezzo   

 

For at forstå værket er det centralt at forstå dets grundlæggende menneskesyn. Menneskesynet er i 

videnskabsteoretisk forstand (Sørensen & Petersen, 2017) en ontologisk kategori, hvor synet kan 

bestemmes i forhold til de spørgsmål, man kan stille for at forstå, hvad et menneske er. Er 

mennesket fx psyke eller soma? Eller begge dele? Er mennesket prædestineret? Har mennesket en 

indre kerne, eller er det et tomt kar, er selvet en konstruktion eller i social konstruktionistisk – og 

mere radikal forstand, kun eksisterende i relationer? Og hvis mennesket har essens, er spørgsmålet 

om essensen eller eksistensen kommer først? Svarene på sådanne spørgsmål udgør menneskesynet, 

og dette syn får konsekvenser for at forstå fx en teoris hypoteser og metoder til behandling af givne 

emner, og det gælder også for Kierkegaards værk. Gennem nedslag i tekster vil det blive forsøgt at 

give en samlende beskrivelse af det menneskesyn, der viser sig. For god ordens skyld skal det 

understreges, at de valgte nedslag er min ordning af teksterne, og at de aldrig fra Kierkegaards side 

har været tænkt som et samlet menneskesyn. Udgangspunktet er Begrebet Angest. En simpel 

psychologisk-paapegende Overveielse,og Sygdom i Døden. En christelig psychologisk Udvikling til 

Opbyggelse og Opvækkelse samt Ligevægten mellem det Æstetiske og Etiske i Personlighedens 

Udarbejdelse, fordi titlerne lover nogle grundlæggende psykologiske overvejelser til opbyggelse. 

Personligheden ”udarbejdes” gennem valget af sig selv, og her bliver det nødvendigt at forstå, hvad 

selvet er. Selvet kan vælges, fordi mennesket er ånd, hvilket betyder, at mennesket er begunstiget 

med den særlig menneskelige egenskab at kunne forholde sig til verden og til sig selv. Det er en 

indrømmelse i betydningen en gave, Gud har givet mennesket, men der følger en forpligtelse med 

denne generøse gave, og den betyder, at mennesket er forpligtet til at forholde sig. Menneskesynet 

er grundlæggende religiøst i den forstand, at giveren af gaven er Gud, men dette syn får nogle etiske 

og også psykologiske implikationer for modtageren af gaven. Kun de færreste mennesker lever 

under bestemmelsen ånd, og derfor er de ikke bevidste om hverken at kunne eller skulle løse 

opgaven med at vælge og blive sig selv. Selvom nogen skulle være bevidste, har det tilsyneladende 

sine vanskeligheder, som er etiske og psykologiske, for mennesket skal også ville være sig selv. 

Man kan sige, at religiøsiteten og etikken her mødes med psykologien. 
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Psykologiens genstand i dag  

Mimesis 3 drejer sig om at vise horisontsammensmeltning mellem værkets verden og min verden. 

Sammensmeltningen kommer til syne gennem mine valg og fravalg af tekster, der viser 

Kierkegaard som psykologisk tænker. Det psykologiske kan tolkes på flere måder. Fx tolker Georg 

Brandes i sin bog om Kierkegaard det psykologiske som værende Kierkegaards sjæleliv (Brandes, 

G 2013), mens forfatteren til Kierkegaards Psykologi, Kresten Nordentoft, bla. foretager en analyse 

af Kierkegaards værk i en psykoanalytisk rammesætning (Nordentoft 2013). Her i afhandlingen 

vælges en anden metode til belysning af Kierkegaards psykologi, idet formålet er at vise 

psykologer, at Kierkegaard allerede for 200 år siden beskæftigede sig med psykologiens genstand, 

som den bestemmes i dag i studieordningen for faget psykologi på de to universiteter, der uddanner 

psykologer til den klassiske psykolog med titlen cand.psyk. Studieordningens indhold bliver derfor 

rammesætningen for at kunne udvælge tekster, der viser Kierkegaard som psykolog. I 

studieordningen kommer psykologiens genstand til syne i uddannelsens formål og mål samt i 

uddannelsens struktur af fagelementer og fagenes indholdsbeskrivelse. Efterfølgende refereres til 

studieordning af 2019 (link i litteraturlisten). Formål med uddannelsen lyder: 

”Uddannelsens formål er en forskningsbaseret heltidsuddannelse, som skal give den studerende 

grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner af primært formidlingsmæssig, konsultativ eller 

assisterende karakter inden for fagområder med psykologisk indhold samt kvalificere til optagelse 

på en kandidatuddannelse i psykologi og andre kandidatuddannelser”. 

Uddannelsen er rettet mod erhvervsfunktioner og mod kandidatuddannelsen, som ifølge 

studieordning har nedenstående formål: 

”Kandidatuddannelsen i psykologi er en forskningsbaseret og professionsorienteret 

heltidsuddannelse, der har til formål at: Uddanne kandidater med psykologfaglig viden, færdigheder 

og kompetencer, der gør det muligt for dem at kunne virke selvstændigt inden for det psykologiske 

professionsområde på et niveau, der lever op til kriterierne for kandidatniveauet i den danske 

kvalifikationsramme for livslang læring, samt kvalificere kandidaterne til videreuddannelse, 

herunder i form af autorisation eller ph.d.- uddannelse , mv.” 

Uddannelsen er i sin helhed rettet mod erhvervet som psykolog i forskellige sammenhænge og mod 

en videre uddannelse. For at opnå formål og mål for uddannelsen er den struktureret i fagelementer, 

hvor de fire grundlæggende fag er: 
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1. Personlighedspsykologi 

2. Udviklingspsykologi 

3. Socialpsykologi 

4. Kognitionspsykologi 

De fire grundelementer udgør så at sige substansen af psykologiens genstand anno 2019, og derfor 

vil de fire fags indhold blive oplistet.   

1. ”Personlighedspsykologien udforsker individers psykiske funktionsmåde som en 

helhed. Denne funktionsmåde anskues som en på én gang alment menneskelig, 

kulturspecifik og særlig individuel proces og ses i lyset af den livsførelse og det 

livsforløb, personen udfolder i forskellige sociale sammenhænge.”  

Personlighedspsykologien beskriver individet som en helhed i både almen og individuel 

forstand i forhold til livsførelse og sociale sammenhænge. 

2. ”Udviklingspsykologi beskæftiger sig med, hvorledes individet udvikler sig som 

person og som kulturmedlem gennem barne- og ungdomsårene. Udviklingspsykologien 

betoner, at individet på én gang gennemgår en generel menneskelig udvikling, en 

udvikling som medlem af en bestemt kultur og en udvikling som en person med et unikt 

særpræg.” 

Udviklingspsykologien beskæftiger sig med børns og unges udvikling i både almen og individuel 

forstand i en bestemt kulturel sammenhæng og med en persons unikke særpræg. 

3. ”Socialpsykologien udforsker individets sociale funktionsmåde i sin helhed. Fagområdet 

dækker en psykologisk tilgang, der tager udgangspunkt i individet, og som ser på dets 

sociale deltagelse i og påvirkning fra sociale relationer og samfund, og en 

samfundsorienteret tilgang, der undersøger individualiseringsprocesser og sociale relationer 

set ud fra et samfundsmæssigt perspektiv”. 

 Socialpsykologien har dels fokus på individet og dets relationer og dels på samfundet og dets 

strukturer. Her beskrives individets identitetsdannelse, socialisering og individualisering.  

4. ”Kognitionspsykologien beskæftiger sig med menneskets grundlæggende mentale og 

erkendelsesmæssige processer samt kognitive problemstillinger og fænomener, der 
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behandles af psykologiens øvrige hovedområder, primært udviklingspsykologi, 

personlighedspsykologi og socialpsykologi”. 

Her behandles menneskets mentale og erkendelsesmæssige processer samt forskellige kognitive 

problemstillinger, og det sker med afsæt i personligheds- udviklings- og socialpsykologiens emner. 

De fire grundlæggende fagelementer viser psykologiens genstand, som helt overordnet set dels er 

individet i almen forstand, og dels er individet som en særlig individualitet. At være individ i almen 

menneskelig forstand og samtidig være et helt særligt individ, der skiller sig fra alle andre individer, 

kalder Kierkegaard at være ”Hiin Enkelte”, hvilket netop er psykologiens genstand ifølge 

studieordningen á 2019.  

Strategien er nu at udvælge tekster hos Kierkegaard, der er relevante for vor tids psykologi. Det 

gælder tekster om: 

1. Personlighed 

2. Udvikling 

3. Socialisering  

4. Kognition 

De fire fagelementer vil danne rammen for valg af tekster. Det drejer sig om teksterne: Ligevægten, 

Sygdom til Døden, Kjerlighedens Gjerninger samt Efterskriften. I afhandlingen her vil valg af disse 

tekster blive begrundet, mens en egentlig redegørelse for teksterne overlades til bogen. Nedenfor er 

ovenstående redegørelse for metoden indsat i skemaform, hvor læsning af skema følger 

mimesismodellens tre faser, med henblik på at skabe overblik over fremgangsmåden for den 

efterfølgende diskussion af de udvalgte tekster. 
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Valg af tekster indsat i modellen 

 

Mimesis 1 

Overlades til bogen  

Mimesis 2 Intermezzo  Mimesis 3 

Præfiguration  

Forudforståelse  

 

 

 

Konfiguration  

Ordning af teksten, system, 

ide, plot, intrige, 

sammenhæng   

Menneskesynet  

Ånd som 

fælles begreb 

for teologi og 

psykologi 

Refiguration  

Læserens (mine) valg og 

fravalg 

horisontsammensmeltning 

nyorientering  

 Tid  

Historisk tid, 

romantik 

Kultur, Heiberg og 

andre samtidige  

Borgerskabet 

Filosofi, spekulativ 

filosofi, Hegel  

Pietistisk opvækst 

Den brudte 

forlovelse 

  

Kierkegaards egen ordning 

som vist i Om min forfatter-

Virksomhed og i 

Synspunktet. 

 Kritik af 

synspunktet 

Garff 1995 

 Pseudonymitet og 

religiøsitet 

 Bertung, B, Müller, P, 

Norlam, F (red)1993. 

 

SD 

BA  

Ligevægten 

 

 

Mine valg  

Et psykologisk synspunkt  

 Psykologiens 

genstand i dag. 

Studieordningen for 

psykologi. KU  

 Ordning af tekster 

efter genstandsfeltet 

Fire fagelementer: 

 Begrundelse for valg 

af tekster  

1. Personlighed, E-E 

2. Udvikling, SD 

3. Socialpsykologi, KG 

4. Kognition, AE  

 

Således er mimesismodellen blevet brugt for at skabe overblik over min egen erkendelsesproces 

under hensyntagen til psykologernes barrierer for at læse Kierkegaard.   
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Synspunktet for forfatterskabet - ”At gjøre Vanskeligheder” 

 

Kierkegaards synspunkt 

Af gode grunde kendte Kierkegaard ikke til Ricœurs model for tekstanalyse, men ikke desto mindre 

ordner Kierkegaard selv sit værk på en måde, der svarer til analysemodellen. I 1848 skriver 

Kierkegaard Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, som udgives posthumt, mens han selv 

udgiver et mindre skrift med titlen Om min forfatter-Virksomhed, og i disse to tekster ordner 

Kierkegaard sit værk efter modellens forskrifter. Men først kategoriserer han værket i en æstetisk 

produktion, der er forfattet af pseudonyme forfattere samt en religiøs produktion, der består af 

opbyggelige taler og bønner forfattet i eget navn. Men skønt der er tale om to kategorier, 

argumenterer han for, at han har været religiøs forfatter fra først til sidst, for også den æstetiske 

produktion indeholder taler. Han er ikke blevet religiøs forfatter på sine gamle dage, for en sådan 

har han været lige fra starten, hvorfor værket da også er skrevet i et ”Aandedrag”. Hvad 

Kierkegaard mener med religiøsitet ligger implicit i selve ideen med værket. Ideen er at gøre op 

med kristenheden i kristendommen for at beskrive, hvad det vil sige at være og blive et kristent 

menneske. For at forstå denne skelnen mellem kristenhed og kristendom introducerer han den 

religiøse kategori ”Hiin Enkelte”, fordi det at være kristen er en sag for hvert enkelt menneske og 

ikke for ”Massen”. ”At religiøsitets første Betingelse er at være et enkelt menneske” (SKS 16:97), 

på samme måde som ”Massen” heller ikke kan være forelsket. 

I Synspunktet gør Kierkegaard rede for værkets plot, dets hovedlinjer og begivenhedsforløb, 

vendepunkt, intrige og for hele værkets ”Totale Tanke”, som ligger implicit i dets ide, men som 

kræver en nærmere forklaring, for måske er den ikke så tydelig for en læser? I hvert fald gør han 

omhyggeligt regnskabet op med den samlede produktions to kategorier, og han indsætter 

kategorierne i et tidsligt forløb, en begivenhedskæde, der viser, at værket kun tilsyneladende starter 

med den æstetisk/pseudonyme produktion, for i denne produktion har han også produceret de 

opbyggelige taler. Han angiver Efterskriften som værkets vendepunkt, og herefter kommer den 

religiøse produktion, som dog også indeholder pseudonyme skrifter. Ved en simpel opregning af 

samtlige titler i hele værket viser han, at de to kategorier er lige store. I argumentationen for 

balancen i regnskabet afsløres værkets ”Duplicitet” eller dobbelthed, dets intrige for ikke at sige 

dets ”Bedrag”. Den pseudonyme produktion er nemlig rakt med venstre hånd som en majeutisk 

metode for at få læseren til at læse den religiøse del. Intrigen er videre, at Kierkegaard på tvetydig 
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vis opfører et privat skuespil, for når han producerede æstetisk levede han religiøst og bad sine 

bønner, mens han omvendt levede æstetisk, gik fx i teatret, når han producerede religiøst (SKS 

16:42). Skuespillet blev spillet for dialetikkens skyld, og det skulle både skjule den religiøse 

forfatter, men også sløre at han, Kierkegaard, var forfatter til den pseudonyme del af værket. Det 

æstetiske er et bedrag forstået således, at han ikke begyndte med den ligefremme meddelelse, men 

gik mere indirekte til værks for at have læseren med sig. Ironien er, at den æstetiske forfatter skjulte 

sig i den religiøse, han kalder sig derfor forfatter af en egen art. Intrigen er at bedrage læseren ind i 

sandheden om kristendommen, og derfor har værket været religiøst lige fra starten. Det er så at sige 

de gode hensigter, der tæller, snarere end den ”Reduplicitet”, som han andet steds fremhæver, vi 

mennesker er bedst tjent med. ”At reduplicere er at være det man siger. Menneskene er derfor 

uendelig bedre tjent med En, der ikke taler i alt for høje Toner, men er det han siger” (SKS 21:41). 

Således ordner Kierkegaard selv værket som en dokumentation for, at han har været religiøs 

forfatter lige fra starten, og det kan diskuteres, hvorvidt der er tale om en apologi, som Kierkegaard 

understreger, det ikke er. Joakim Garff (1995) går kritisk til værks, når han kalder Synspunktet for 

fiktion snarere end dokumentation eller for fiktiv dokumentation og argumenterer for, at 

Kierkegaard iscenesætter sig selv som religiøs forfatter. Han mener, der er tale om en fortælling om 

en fortæller, der lader sig digte, mens han skriver. Garff mener videre, at Kierkegaard skrev om sit 

liv og skrev sig til et liv, og at skriften skrev ham. Kierkegaards egen udvikling er det samme som 

den tekstuelle udvikling (Ibid:407), og Garff mener, at skønt Kierkegaard hævder sig som religiøs 

forfatter, er det ikke sikkert Forfatter-Virksomheden er det.  

Religiøs forfatter  

At være religiøs er i Kierkegaards forstand at gøre det kristne budskab til sin livsanskuelse, og at 

være religiøs forfatter vil sige at formidle dette budskab. Kierkegaard var religiøst opdraget af sin 

pietistiske far, han var uddannet teolog, og forfatterskabet er gennemsyreret af religiøsitet, som i 

første del af værket beskæftiger sig med menneskets forhold til Gud, hvilket Abraham i Frygt og 

Bæven er eksempel på, mens det religiøse senere bliver at forstå i nytestamentelig forstand, hvor 

Jesu lidelseshistorie bliver central, ja et forbillede til efterfølgelse for os mennesker for til sidst i 

værket at blive til en kamp mod kirken og det etablerede præsteskab. Værket er religiøst, men som 

Garff argumenterer for, må værket læses med en mangfoldighed af synspunkter for at blive forstået, 

hvilket er værkets storhed (Garff 2005). Johannes Sløkk (1995) læser eksempelvis Kierkegaard som 

humanistisk tænker til forskel fra en spekulativ filosof, og en psykolog kan godt læse Kierkegaard 



22 

 

som psykologisk tænker, men skal vide, at Kierkegaard selv var religiøs. Kierkegaard er relevant 

for en psykolog, fordi han med sine religiøse tanker samtidig rejser nogle etiske og psykologiske 

problemstillinger, som er relevante for en psykolog. Fx er ”Selvet” i religiøs forstand en gave, og 

det er en etisk opgave at blive sig selv, mens vanskelighederne med at blive sig selv er 

psykologiske, hvilket psykologen møder i praksis, når klienten har ”tabt sig Selv”.  

 

Spørgsmålet er, hvad en læser ser som figur og som grund, hvilket refererer til det psykologiske 

fænomen, at man ikke kan opleve en figur uden samtidig at opleve dens baggrund. Rubins vase er et 

kendt eksempel på en tvetydig, todimensionel figur, der opleves enten som en sort vase med hvid 

baggrund eller som to ansigter med sort baggrund. Med øvelse kan man fokusere blikket i et 

bestemt punkt og skifte mellem figur og grund. Et sådant punkt må man dog lede forgæves efter i 

Kierkegaards værk, for intet punkt kan give læseren en oplevelse af enten-eller. Værket er dialektisk 

tænkt og tvetydigt skrevet med tekster, der beskæftiger sig med kompleksiteten i den menneskelige 

eksistens som værende flerdimensionel. Værket kan af psykologen læses med psykologien som 

figur, men læseren skal vide, at det religiøse er baggrund og må forholde sig til, at en figur ikke kan 

ses uden baggrund, hvorfor den enkelte læser må forholde sig til, hvordan denne baggrund får 

betydning for læsning af Kierkegaaard.   

Når mine kolleger finder det vanskeligt at læse Kierkegaard, kan ovenstående ordning af værket 

være en bekræftelse på, at det heller ikke er så ligetil at læse ham, for værket rummer både 

bedrageri, intrigeren, duplicitet og dialektik. Vanskelighederne er tilsigtede, hvis man skal tro 

Johannes Climacus, som pseudonym for Kierkegaard, der overvejer, hvad han skal bruge sine evner 

til, for foreløbig er han fortvivlet over intet at have udrettet, så noget må han nu gøre. ”Af 

Kjerlighed til Menneskeheden, af Fortvivlelse over min forlegne Stilling, ved Intet at have udrettet 

og ved Intet at kunne gjøre lettere end det er gjort, af sand Interesse for dem, som gjøre Alt let, 

fattede jeg da det som min Opgave: overalt at gjøre Vanskeligheder” (SKS 7:173). Det skal ikke 

være nemt eller måske heller ikke muligt at læse sig til, hvad det vil sige at eksistere, for eksistensen 

kan ikke tænkes. ”Men at existere betyder først og fremmest at være en Enkelt, og derfor er det, at 

Tænkningen maa see bort fra Existents, fordi det Enkelte ikke lader sig tænke, men kun det 

Almene” (SKS 7:274).  
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Pseudonymiteten  

De opdigtede pseudonyme forfattere udgør en særlig vanskelighed for en læser, og at tolke 

pseudonymiteten hos Kierkegaard er ifølge Birgit Bertung (1993:44) blevet en videnskab for sig. 

Der er mange meninger om og forklaringer på brugen af pseudonymer. Kierkegaard har selv 

adskillige forklaringer på brugen af pseudonymer bla. har han ikke ønsket, at interessen for hans 

person skulle skygge for indholdet i værket. Bertung kalder pseudonymerne for iagttagepositioner, 

og problemet bliver, at læseren leder forgæves efter Kierkegaards egen iagttageposition, men 

Bertung mener, at det meget vel kan være meningen. Hun argumenterer for, at Kierkegaard gennem 

pseudonymiteten skaber ”rum for eksistentielle muligheder, men rummet er principielt tomt, den 

enkelte må selv udfylde det” (Ibid:44). Videre mener hun, at mystikken ved pseudonymiteten 

generelt kalder på egne tolkninger, hvorved læseren er overladt til sin egen forståelse og til at sætte 

sit eget liv i perspektiv. Bertung beskæftiger sig særskilt med pseudonymet Johannes Climacus, 

som værende en humoristisk eksperimenterende psykolog, der filosoferer over, hvad tænkning er og 

hævder, at eksistensen ikke lader sig tænke. Hun argumenterer for, at brugen af dette pseudonym 

giver Kierkegaard mulighed for at eksperimentere med synspunkter og gennem Climacus skabe et 

eksistentielt rum, som læseren selv må udfylde.  

 

For en psykolog kan pseudonymiteten forstås som Kierkegaards afsøgning af sin forfatteridentitet. 

Pseudonymiteten giver associationer til de populære babushkadukker, hvor den store dukke rummer 

den mindre som rummer den mindre, mens den mindste er udelelig. Kierkegaards pseudoymer kan 

metaforisk være sådanne dukker. Den ene forfatter gemmer sig i den anden. Garff, J (2000) skriver, 

at Kierkegaard skriver pseudonymt, fordi værket er uhørt tæt på hans liv. Pseudonymerne kan 

tænkes som en form for selvbeskyttelse, hvor han kan gemme sig inderst inde beskyttet af de 

yderste dukker. Pseudonymiteten kan i psykologisk forstand tolkes som identitetsdannelse, hvor 

dannelsesprocessen handler om at kunne se sig selv udefra. Metaforisk skriver Constantin 

Constantius om denne dannelsesproces som en teaterforestilling:   

”Der er vel intet ungt Menneske med nogen Phantasi, uden at han engang har følt sig 

fængslet af Theatrets Trylleri og ønsket selv at være revet med ind i hiin kunstige 

Virkelighed, for som en Dobbeltgænger at see og høre sig selv, at adsplitte sig selv i 

sin al-mulige Forskjellighed fra sig selv og dog saaledes, at enhver Forskellighed igjen 

er Én selv. Det er naturligvis en meget ung Alder, at en saadan Lyst ytrer sig. Kun 
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Phantasien er vaagnet til sin Drøm om Personligheden, alt Andet sover endnu trygt.” 

(SKS 4:30).  

Senere i samme tekst kalder Constantin Constantius dette dobbeltgængeri for selvanskuelse, og 

Kierkegaard kan tænkes at have bedrevet selvanskuelse ved at iagttage sine pseudonymer - om ikke 

som andet da som en læser af dem.  
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Intermezzo - At forstå Kierkegaard  

Formålet med intermezzo er, at give psykologer indsigt i det kierkegaardske menneskesyn med 

henblik på at forstå, hvad et menneske kan tænkes at være i almen psykologisk forstand. Intermezzo 

kan ikke beskrive, hvordan det er at være det enkelte menneske eller, hvem den enkelte er, for det 

ved kun den enkelte.   

Ånd 

I Begrebet Angest skriver Vigilius Haufniensis følgende, som kan tolkes som et fundament for at 

forstå, hvad et menneske er. ”Mennesket er en Synthese af det Sjelelige og det Legemlige”, 

mennesket er altså både sjæl og legeme, som kan blive en syntese, og det vil sige en enhed, og det 

uddybes med følgende ”Men en Synthese er utænkelig, naar de Tvende ikke enes i et Tredie. Dette 

Tredie er Aanden” (SKS 4:349). Mennesket er et splittet væsen, men splittelsen kan syntetiseres, 

fordi mennesket er bestemt som ånd. At syntetisere betyder, at mennesket kan forholde sig til 

modpoler således, at modpolerne kan ”enes”, hvilket betyder, at de stadig eksisterer som poler, men 

at de kan rummes i mennesket som modsætninger. Det kan være forbundet med svære 

vanskeligheder og fortvivlelse, og det er da heller ikke alle mennesker, der formår at leve under 

bestemmelsen som ånd. ”Det er meget faae Mennesker, der endog kun nogenlunde leve under 

Bestemmelsen Aand; ja, det er end ikke Mange, der blot forsøge paa dette Liv, og af dem, der gjøre 

det, springe de fleste snart fra” (11.172). Således skriver Anti-Climacus, og han tilføjer, at det er 

forbundet med fortvivlelse at leve uden denne bestemmelse. Fortvivlelsen er nemlig en sygdom i 

ånden, hvorfor der kommer vanskeligheder med syntetiseringen, og dermed opretholdes splittelsen. 

Splittelsen kan ikke løses, men den kan syntetiseres. Fortvivlelsen er ikke en sygdom, man dør af, 

men en sygdom, der varer indtil døden. Det kræver en forklaring på bestemmelsen ånd, som den 

viser sig i de valgte tekster.  

Selvet 

Forklaringen på, hvordan vi kan forstå ånd, kommer I Sygdom i Døden, hvor Anti-Climacus 

indleder med følgende forklaring på ånd som begreb: ”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? 

Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, eller er det i 

Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet 

forholder sig til sig selv.” (SKS 11:129). Citatet beskriver mennesket som ånd, der er selvet, og 

dette selv er et forhold, der forholder sig til sig selv. Eller rettere sagt, så er selvet det i forholdet, at 
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forholdet forholder sig. Spørgsmålet er, hvad det er? Det er den særlige kunnen, der skal til for at 

forholde sig til modpoler, der skal ”enes” eller syntetiseres, som beskrevet ovenfor. Denne 

forholden sig til modpoler betyder, at selvforholdet må forholde sig til sig selv som splittet og 

rumme denne splittelse og forholde sig til, at det forholder sig til sig selv som splittet. Fx må 

mennesket forholde sig til, at det handler både godt og ondt og må kunne rumme den ambivalens, 

der følger af, at den ene pol er at foretrække frem for den anden. Man foretrækker at være et godt 

snarere end ondt menneske, men mennesket er begge dele. Man kan kalde selvforholdet et forhold 

af første og anden orden, hvor forholdet af første orden viser hen til forholdet, der forholder sig til 

sig selv, mens forholdet af anden orden, viser hen til, at forholdet forholder sig til, at det forholder 

sig. Forholdet af anden orden er et metaperspektiv på selvet, hvilket tilsvarer antropologisk 

psykologisk terminologi (fx Bertelsen i Høgh-Olesen (red.) 2000), hvor selvet beskrives som et 

første ordens selv, der iagttager selvet, mens selvet af anden orden beskrives som det i selvet, at 

selvet kan iagttage, at det iagttager.  

At kunne forholde sig til sig selv og også forholde sig til at forholde sig er en særlig menneskelig 

kunnen. Men det skal vise sig, at selvet ikke blot er kunnen, det er også en skullen, og det kommer 

sig af, at mennesket er givet selvet som en indrømmelse ”--- det at have et Selv, at være et Selv, er 

den største, den uendelige Indrømmelse, der er gjort Mennesket, men tillige Evighedens Fordring på 

ham” (SKS 11:137). ”Indrømmelse” er i betydningen en begunstigelse eller en gave (SKS 3:176), 

der er skænket mennesket, og med indrømmelsen følger da også en fordring, en forpligtelse, for 

mennesket er forpligtet til at indfri evighedens fordring ved at forholde sig til sig selv hvert øjeblik. 

Selvet er ikke blot et tilbud eller en mulighed, men en opgave, der skal løses, og den lader sig løse, 

når mennesket bliver sig bevidst som ånd, bevidst om at både kunne og skulle forholde sig til sig 

selv. Det er ikke et bestemt selv mennesket skal blive, men det er bestemt som et selv, der kan 

forholde sig til sig selv for at blive det selv, det kan blive (SKS 11:150). Det lyder tvetydigt, og det 

er da også i følge Anti-Climacus en vanskelig sag, og forklaringen er den, at kun det menneske, der 

har en ”dyb Natur”, er i stand til at leve under bestemmelsen ånd og i stand til at blive bevidst om 

denne bestemmelse, for de fleste bedrager sig selv til at tro, at livet er glæde, lykke og tilfredshed – 

og det er spild af liv (SKS 11:142). Den dybe natur er dog ikke det samme som klogskab, for den 

enfoldige kan godt have en dyb natur. Det har fx spidsborgeren ikke for, han er overfladisk.  
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Selvet som et problem 

Der er altså problemer med at blive bevidst som ånd, og det får konsekvenser for at skulle løse 

opgaven med at blive sig selv. Problemet er, at det selv, mennesket skal blive, er et givent selv, og 

giveren er Gud, idet Gud ifølge Anti-Climacus har skabt mennesket. Mennesket er deriveret, afledt 

af ”et Andet” som er Gud (SKS 11:130). At mennesket er skabt af Gud, bliver argument for, at 

Kierkegaards menneskesyn er religiøst, men det betyder ikke, at den ikke religiøse læser kan 

forkaste tanken om, at selvet er et problem. Uanset hvem der har skabt mennesket, er det evident, at 

det ikke har skabt sig selv, og derfor er det fremmed for sig selv. Hvis mennesket havde skabt sig 

selv, ville det ikke være fremmed for sig selv, og opgaven med at blive sig selv ville være enklere. 

Nu er opgaven en anden, da dette selv ikke er givet som et bestemt selv, blot som et selv, og når 

først selvet er sat, er det ude af Guds hænder. Herefter er mennesket sig selv nærmest. Ingen andre 

er nærmere det enkelte menneske end den enkelte selv. Det bliver således den enkeltes eget ansvar 

at blive sig selv, som et bestemt selv, man allerede er, skønt dette selv er fremmed for en. Man 

kommer nærmere sig selv, mens man løser opgaven med at blive sig selv. Der er ikke tale om et 

prædestineret selv, ej heller er der tale om, at mennesket selv kan ”hitte” på et selv, men om et selv, 

man for så vidt allerede er, som en mulighed, der kan blive til virkelighed, mens opgaven løses.  

Valget  

Det lyder kompliceret at skulle løse opgaven og indfri forpligtelsen, til at blive sig selv, og det 

kræver da også nogle etiske overvejelser, som etiker B har adskillige af i sine breve til æstetiker A. 

Her understreges vigtigheden af, at man som etiker har til opgave at blive sig selv, og det sker ifølge 

B ved at vælge sig selv. Hvordan det kan foregå, har B yderligere tanker om, men først må A blive 

sig bevidst som et vælgende menneske (SKS 3:156), for det er både en alvorlig og højtidelig sag at 

vælge mellem dette eller hint. ”Det at vælge giver Menneskets Væsen højtidelighed” (SKS 3:172), 

og valget sker under et evigt ansvar (SKS 3:257). Det er så at sige en livslang forpligtelse at vælge 

sig selv, og intet liv er for langt hertil. Mennesket er sat som et selv, som er en syntese af mulighed 

og nødvendighed (SKS 11:172). En syntese er som tidligere nævnt en enhed af to, hvor ånden er det 

tredje, så valget af sig selv foretages ved, at selvet forholder sig til at skulle syntetisere mulighed og 

nødvendighed, og det vil sige at skulle rumme begge dele på en og samme tid. Muligheder er i etisk 

forstand at forstå som opgaver, der skal løses for at blive til virkelighed, mens nødvendighed er det 

samme som ens grænse (SKS 11:152), og også her foreligger en opgave, idet ens grænse også er en 

opgave i den forstand, at den skal anerkendes som ens eget valg. ”Det er nemlig ikke saa, 
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som Philosopherne forklare, at Nødvendighed er Eenhed af Mulighed og Virkelighed, nei, 

Virkelighed er Eenhed af Mulighed og Nødvendighed. Det er ei heller blot en Mangel paa Kraft, 

naar et Selv saaledes løber vild i Mulighed, idetmindste er det ikke saaledes at forstaae, som man i 

Almindelighed forstaaer det. Det, der fattes er egentligen Kraft til at lyde, til at bøie sig under det 

Nødvendige i Ens Selv, hvad der maa kaldes Ens Grændse” (SKS 11:152). Der er ikke tale om 

konkrete muligheder og begrænsninger, som en form for kerneselv, men om muligheder og 

begrænsninger, der først bliver til virkelige muligheder og begrænsninger, når de vælges i det 

levede liv. Hvis der var tale om et kerneselv, ville det fratage mennesket ansvaret for sig selv. I 

valget bliver mulighed og nødvendighed til virkelighed, og mennesket bliver bevidst om sig selv 

som et bestemt selv og ”Jo mere Bevidsthed jo mere Selv” (SKS 11:160).  

Valgets dobbeltbevægelse 

Valget kalder B en dialektisk bevægelse, fordi der er tale om at vælge noget, der ikke er til, og som 

først bliver til virkelighed i valget. ”Valget gjør her paa eengang de to dialektiske Bevægelser, det, 

der vælges, er ikke til og bliver til ved Valget, det, der vælges, er til, ellers var det ikke et Valg. 

Dersom nemlig det, jeg valgte, ikke var til, men blev absolut til ved Valget, saa valgte jeg ikke, saa 

skabte jeg; men jeg skaber ikke mig selv, jeg vælger mig selv” (SKS 3:206). Mennesket vælger 

noget ukendt, som blot er muligheder og begrænsninger, der først i valget bliver til konkrete 

muligheder og begrænsninger, og her bliver individet bevidst om at være et bestemt selv med 

konkrete muligheder og begrænsninger. ”Individet bliver sig da bevidst som dette bestemte Individ, 

med disse Evner, disse Tilbøieligheder, disse Drifter, disse Lidenskaber, paavirket af denne 

bestemte Omgivelse, som dette bestemte Produkt af en bestemt Omverden. Men idet han saaledes 

bliver sig bevidst, overtager han det Altsammen under sit Ansvar” (SKS 3:239). At være bevidst om 

sine evner eller tilbøjeligheder og om omverdenens påvirkning viser det etiske valg som et valg af 

sig selv, hvor mulighed og nødvendig tilegnes med alt, hvad det indebærer af glæder og det 

sørgelige (SKS 3: 239). Det kan diskuteres, hvorvidt mennesket har essens fra starten, for der er på 

en og samme tid noget givet, men det bliver først til virkelighed i eksistensen, når valg skal træffes. 

 

Valget er tidsligt  

Valget af sig selv er ikke gjort en gang for alle, det skal foretages kontinuerligt, fordi de valgte 

muligheder og begrænsninger bliver virkelige i det levede liv, hvorfor bevidstheden om det mulige 

og begrænsende udvides. Forestillingen om det mulige flytter sig alt efter, hvordan der leves op til 

det ideale selv eller ej, og forestilling om det begrænsende flytter sig ligeledes ved erfaringen. 
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Valget skal ikke blot foretages kontinuerligt, det skal træffes i tide, og det skal ske mens livet leves, 

og det sker som bekendt forlæns. Metaforisk kan det beskrives som B gør det:  

 

”Dersom Du tænker Dig en Styrmand i hans Skib i det Øieblik, der skal gjøres et Slag, 

saa vil han maaskee kunne sige, jeg kan enten gjøre det eller det; men dersom han 

ikke er en maadelig Styrmand, saa vil han tillige blive sig bevidst, at Skibet under alt 

dette skyder sin sædvanlige Fart, og at det saaledes kun er et Øieblik, hvor det er 

ligegyldigt, om han gjør dette eller dette. Saaledes med et Menneske, glemmer han at 

beregne denne Fart, saa kommer der tilsidst et Øieblik, hvor der ikke mere er Tale om 

et Enten-Eller, ikke fordi han har valgt, men fordi han har ladet det være, hvilket 

ogsaa kan udtrykkes saaledes, fordi Andre have valgt for ham, fordi han har tabt sig 

selv” (SKS 3:161).  

 

At lade andre vælge er at tabe sig selv, og ikke at vælge i tide er det samme som at lade andre vælge 

eller at lade tilfældet råde, og det er, hvad, der kendetegner spidsborgeren, som er åndløs.   

 

Frihed  

At forholde sig til sig selv og vælge sig selv er frihed, fordi andre ikke vælger for en, men frihed er 

under den dialektiske bestemmelse af mulighed og nødvendighed (SKS 11:145), hvilket vil sige at 

skulle vælge begge poler, for den ene kan ikke tænkes uden den anden. Man kan altså ikke blot 

vælge mulighed, også det nødvendige skal vælges. Det er to sider af samme sag. Frihed er mulighed 

for muligheden (SKS 4:348) til at overtage ansvaret for at gøre mulighed og nødvendighed til 

virkelighed, hvorved individet overtager sit virkelige selv i betydningen det selv, der som mulighed 

og nødvendighed er gjort til virkelighed af individet selv gennem valget. Menneskets 

selvbestemmelse er begrænset, fordi det frie valg ikke er et frit valg af alt muligt. Det er et frit valg 

mellem givne muligheder og det nødvendige, men da mennesket er en syntese af modpolerne 

mulighed og nødvendighed, betyder syntetiseringen, at der kan vælges muligheder i det nødvendige 

og nødvendigheder i det mulige. Modpolerne eksisterer stadig som poler, men de kan enes i 

syntesen, hvilket i psykologisk forstand betyder, at polerne kan rummes, hvilket karakteriserer det 

modne menneske. Individet realiserer nu sig selv, men kan gøre det, fordi han har en ideal 

forestilling om sig selv, og denne forestilling får individet fra sig selv. Heri ligger friheden, for 

individet har valgt sit eget ideal, ja har ligefrem en pligt til det. Pligten er, at individet er orienteret i 
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sig selv (SKS 3:243), og ”Naar Individet har kjendt sig selv og har valgt sig selv, saa er han ifærd 

med at realisere sig selv, men da han frit skal realisere sig selv, saa maa han vide, hvad det er, han 

vil realisere. Det han vil realisere, er da vel sig selv, men det er hans ideale Selv, som han dog intet 

andetsteds faaer end i sig selv” (SKS 3:247). Spørgsmålet er, hvordan denne forestilling om et 

ideelt selv bliver til? Den bliver til, fordi selvet er refleksion, og fordi selvet som ånd har fantasi 

(SKS 11:162), og begge dele betyder, at idealet kan gengives i det virkelig liv med forestillinger om 

idealet som mulighed. Nu har idealer det med at være vanskelige at nå, og således også mht. til det 

ideale selv, hvorfor det er en vigtig pointe, at selvet også er et socialt selv. At selvet er socialt 

betyder, at det påvirkes af omverdenen, men at det samtidig griber ind i livets forhold for at påvirke 

omgivelserne (SKS 3:242), og med denne indgriben forholder den enkelte sig til sine ideale 

forestillinger om sig selv. Individet overtager sit virkelige selv i betydningen at have virkeliggjort 

sine muligheder og anerkendt sine begrænsninger. Det sociale selv er ikke et social 

konstruktionistisk selv som beskrevet af fx Kenneth Gergen (2005), for her er selvet kun et selv i 

kraft af de relationer, det til enhver tid befinder sig i. Det etiske selv er et selv i kraft af sig selv, 

men dette selv er ”elastisk” og kan ”bøje” sig (SKS 3:239) i retning af det mulige og gøre det 

nødvendige til sit eget for at finde muligheder i begrænsningerne. Ikke at virkeliggøre sine 

muligheder provokerer angst. 

Angst 

Ifølge Vigilius Haufniensis, forfatteren til Begrebet Angest, er hans opgave at afhandle begrebet 

angst psykologisk, dog således, at det holder sig dogmet om arvesynden for øje. Derfor indledes 

afhandlingen med overvejelser om syndens begreb og med en konstatering af, at synd ikke er en 

opgave af psykologisk interesse (SKS 4:329). Hvis man ville behandle synden psykologisk ville 

synden blive gjort til en tilstand og fx omtalt som en sygdom eller gift, og synd er ikke en tilstand, 

men prædikenens genstand. Videre gør han sig overvejelser over psykologien som videnskab og 

kommer frem til, at psykologiens dyrkere, altså psykologerne, er asketiske og ikke formår at beruse 

sig i livets skummende mangfoldighed, men i stedet forsøger at beregne vinklen på fx syndens 

mulighed. Til gengæld kan psykologien opdage angst, og psykologiens genstand er angstens 

tvetydighed, en ”sympathetiske Antipathie og en anitpathetisk Sympathie”, angsten som dragende 

og frastødende på en og samme tid, og sådan tvetydighed  hører hjemme i psykologien (Ibid). 

Vigilius Haufniensis ønsker ikke, at skrive et lærd værk om begrebet angst, der handler om regler 

for angst, for et sådant værk vil mangle eksempler, og derfor er psykologien en ”Myndighed”, hvor 
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psykologen som ”Politi-Agent” (SKS 4:359) kan iagttage, hvad der sker hver dag og her finde ”det 

Totale og Regelmæssige” af, hvad der kun er til stede uregelmæssigt. Det gælder blot om at finde 

det gode eksempel til iagttagelse. 

Lad os tage Adam, det første menneske, som eksempel. Adam er i en tilstand af uvidenhed og 

uskyld, men med en drømmende ånd (SKS 4:348), hvis forudsætning er frihed. Han lever i fred og 

hvile, der er intet at strides om, ingen tvetydighed, intet, og intet føder angst (SKS 4:329). Freden 

brydes af forbuddet mod at spise af kundskabens træ. Vigilius Haufniensis forholder sig kritisk til, 

at det skulle være selve forbuddet, der vækker Adams længsel og udgøre fristelsen, for den, der 

falder i fristelse, er selv skyldig i fristelsen (SKS 4:411). Adam er uvidende og ved derfor ikke, 

hvad forbuddet betyder, men angsten vækkes i ham, alene fordi han har frihed til at virkeliggøre 

muligheden (SKS 4:329). Han skuer ind i frihedens mulighed som et svælgende dyb, og han bliver 

bevidst som ånd, dvs. bevidst om at skulle forholde sig. Adam kan frit vælge at spise af træet eller 

ej, det er ikke nødvendigt for ham at spise, for han ved intet om, hvad kundskab er, han er uvidende 

og uskyldig, så det er kun selve muligheden for muligheden han skal forholde sig til. Mulighed 

uden nødvendighed er angstprovokerende, for mulighed er den tungeste af alle kategorier (SKS 

4:455), og angsten bliver en mellembestemmelse mellem mulighed og virkelighed (SKS 4:354). 

Angsten er den psykologiske tilstand, der gør Adam handlende, handling kan dæmpe angst, og han 

gør mulighed til virkelighed ved at spise af kundskabens træ. Adam bliver vidende og kan skelne 

mellem godt og ondt og bliver bevidst om sin skyld. Det er denne nye bevidsthed, der kan kaldes 

”det kvalitative spring”, idet han er bevidst om sin nye tilstand som skyldig. For så vidt er angsten 

et gode, for Adam bliver bevidst om sig selv som ånd, der skal forholde sig til sig selv. Haufniensis 

mener, at psykologien ikke kan forklare spring, den kan kun forklare tilstande, og 

almenpsykologien kan da heller ikke forklare menneskers spring i al almindelighed, men hvis 

springet er et bevidsthedsspring, kan psykologen på majeutetisk vis hjælpe den enkelte til at forstå 

sig selv, sine handlinger, sine valg af mulighed og nødvendighed og samtale om den nye 

bevidsthedstilstand.   

Adam er det første menneske, der stirrer ned i angstens dyb, og således stirrer også de senere 

mennesker ned i dybet, hvor friheden til at gøre muligheden til virkelighed er angstprovokerende. 

Men for de senere mennesker er angsten mere reflekteret (SKS 4:357), og det skyldes, at der er 

tilvækst i slægten. Hvert menneske er født ind i en slægt, som overdrager erfaringer til den næste. 

For Adam var friheden under bestemmelsen af mulighed for muligheden, mens frihed for de senere 
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mennesker, der er født ind i slægten, er under bestemmelsen mulighed og nødvendighed. Slægten, 

tiden, kulturen er vilkår, som Adam ikke var underlagt. Men i moderniteten, som beskrevet 

indledningsvis, med opbrud i normer og kultur, er der risiko for at løbe efter alle muligheder uden 

det nødvendige, som spidsborgeren gør det, hvilket kan provokere en ureflekteret angst, som den 

var hos Adam.  

Homo Vigilanti 

At være bevidst som ånd betyder at være bevidst om både at kunne og skulle forholde sig til verden 

og til sig selv. Mennesket forholder sig altid til noget og er bevidst om noget, og dette noget er 

selvsagt forskelligt, men ofte er det en modsigelse, det kan være en undren, en overraskelse, en 

følelse af ubehag, glæde, sorg, skræk, skam og adskilligt andet, og det fordrer at være en årvågen 

iagttager af sig selv. Når man forholder sig, er man nærværende, man kan ligefrem fysisk holde 

vejret, nysgerrig, tvivlende, kritisk og bliver bevidst om, hvad der fx har vakt undren og bliver 

bevidst om at være bevidst. Bevidstheden implicerer refleksion over det noget, man forholder sig 

til, og gennem refleksionen rejses nogle kritiske spørgsmål til, hvordan man egentlig vil forholde 

sig til det, der har vakt ens undren, eller er blevet opfattet som en modsigelse. At kunne spørge 

kritisk skyldes, at vi er ånd (SKS 7:316), for som ånd forholder vi os til det, der vækker ånden. 

Gennem et samspil af komplicerede kognitive og emotionelle processer, ved brug af fantasi og 

forestillingsevne, kan resultatet af sådanne psykologiske processer blive, at man kommer til klarhed 

over sin forholden sig til det, man nu forholdt sig til, og det kan føre til handlinger, der ellers ikke 

ville finde sted, hvis man ikke havde forholdt sig. Nye handlinger er tegn på, at man har lært noget 

(Hermansen 2003), har udviklet sig, og derfor er åndsvudvikling betinget af ”Selv-Virksomhed”, 

hvilket betyder, at hvert enkelt individ må være virksomt for at udvikle ånden.  ”Aands-Udvikling 

er Selv-Virksomhed; det aandeligt udviklede Individ tager i Døden sin Udvikling med sig; skal et 

følgende Individ opnaae den, maa det skee ved hans Selv-Virksomhed; han maa derfor Intet springe 

over” (SKS 7:316). For at udvikles åndeligt, må mennesket være virksomt, være aktør i sit liv, og 

være årvågen hvert øjeblik, for intet kan springes over. For at ”Virksomheden” skal give mening, 

må livet have kontinuitet (SKS 3:189), og kontinuiteten viser sig i den historie, et menneske kan få 

om sit liv. Historien får kontinuitet, når den ikke er indbegrebet af, hvad der er hændt mig, men ved 

menneskets egen gerning, så det, der faktisk er hændt, er overført fra nødvendighed til frihed. ”Deri 

ligger nemlig et Menneskes evige Værdighed, at han kan faae Historie, deri ligger det 

Guddommelige i ham, at han selv, hvis han vil, kan give denne Historie Continuitet; thi det faaer 
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den først, naar den ikke er Indbegrebet af hvad der er skeet eller hændt mig, men min egen 

Gjerning, saaledes, at selv det, der er hændt mig, ved mig er forvandlet og overført fra 

Nødvendighed til Frihed” (SKS 3:239). Menneskets evige værdighed er menneskets egen gerning, 

der fortæller hans egen historie, og det kræver årvågenhed at give sin historie kontinuitet, for intet 

kan springes over eller overlades til tilfældet, som det sker hos spidsborgeren.  
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Kierkegaard for psykologer - At fortolke Kierkegaard  

 

I følge studieordningen for psykologi er psykologiens genstand i dag de fire fagelementer, som 

refereret i metodeafsnittet. Alle fire fag beskæftiger sig med mennesket i almen psykologisk 

forstand og mennesket som det særlige, enkelte individ. At være en enkelt og det almene, kalder 

Kierkegaard ”Hiin Enkelte”. Han gør selv opmærksom på dette begreb i Synspunktet, hvor han 

bestemmer Hiin Enkelte som en religiøs kategori, fordi det angår hvert enkelt menneske at blive og 

være kristen (SKS 16:97). Climacus anvender begrebet i forhold til eksistensen, når han skriver: 

”Men at exixtere betyder først og fremmest at være en Enkelt, --- (SKS 7.274), hvilket er hans 

begrundelse for, at eksistens ikke kan beskrives i almen forstand. Harald Høffding (Høffding 

1988:130) mener, at ”Hiin Enkelte” er en etisk kategori, fordi den enkelte har ansvar for at blive sig 

selv og være en del af fællesskabet. Her i afhandlingen bestemmes ”Hiin Enkelte” som en 

psykologisk kategori al den stund, den svarer til psykologiens genstand i dag. De fire fagelementer 

er herefter rammesætningen for at udvælge relevante tekster fra Kierkegaards værk, der viser 

Kierkegaard som psykologisk tænker. Valget af tekster vil nedenfor blive begrundet, mens en 

egentlig redegørelse for teksterne overlades til bogen. 

 

Begrundelse for valg af tekster indenfor psykologiens fire fagelementer.  

Personlighedspsykologi  

Når Ligevægten er valgt som en tekst, der beskæftiger sig med personligheden, er det, fordi den kan 

tilføre den traditionelle personlighedspsykologi en etisk dimension. Det etiske i Ligevægten 

bestemmes som det, hvorved et menneske bliver det, han bliver (SKS 3:242), hvilket er pligten til at 

vælge sig selv, der ”paaligger” ethvert menneske, som også beskrevet i intermezzo. Traditionelt set 

beskæftiger personlighedspsykologien sig med en typologisering af mennesket, der bestemmes ved 

træk, egenskaber eller tilbøjeligheder. I Ligevægten er det personens valg af livsanskuelse, der 

bestemmer personligheden, og valget af den etiske livsanskuelse former personligheden således, at 

personen vælger sig selv som den, han kan blive. I valget vælger han sig selv som et socialt selv, 

der er en del af slægten og som et selv, der vælger sin historie for at kunne påtage sig ansvaret for 

det hele. Med ansvaret følger kendskab til sig selv, at kende sin plads i samfundet, at lære pligtens 

intensitet at kende som sin særlige pligt til at gribe virkende ind i verden, at følge sin livsopgave og 
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sit kald. Alle har et kald, hvilket betyder at gå ind i arbejdet med patos, hvorved de finder deres 

plads i samfundet (SKS 3:277). Livsanskuelsen former personligheden, der handler ud fra sin 

livsanskuelse og gennem sine handlinger viser, hvem han er. Man er etisk ansvarlig overfor sig selv 

ikke for at blive dette eller hint, men for at vælge sig selv, ” thi det Store er ikke at være Dette eller 

Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det” (SKS 3:172). Man er 

også etisk ansvarlig overfor både samfundet og det andet menneske, og ansvaret betyder at være i 

overensstemmelse med sin livsanskuelse for at gøre det, man siger, hvilket Kierkegaard andetsteds 

kalder ”Reduplikation” (SKS 21:41). Hvis man siger et og gør noget andet, forvikles relationen til 

de andre, og der åbnes i psykologisk terminologi for det projektive rum med usikkerhed om 

hinandens anskuelser og om, hvem der er hvem?  

Udviklingspsykologi 

Der er to grunde til, at Sygdommen til Døden. Første Afsnit er valgt. Dels kan den læses som en 

psykologi om livslang udvikling i voksenlivet, hvilket er noget fraværende i studieordningen, hvor 

udviklingspsykologien er rettet mod børn og unge. Dels kan den læses som en afhandling om 

fortvivlelse, der har nogen lighed med det, vi i dag diagnosticerer som depression. Anti-Climacus 

nøjes ikke med at beskrive, hvad et selv er, for han går negativt til værks og lægger tyngden på at 

beskrive den fortvivlelse, der er forbundet med at blive sig selv. Sygdom til døden er en åndelig 

død, fordi fortvivlelsen er en sygdom i ånden, et misforhold i forholdet, der forholder sig til 

syntetisering af modpoler. Problemet er, at patienten ikke nødvendigvis har en sygdomserkendelse, 

for mennesket kan være mere eller mindre bevidst om fortvivlelsen, og graden af bevidsthed 

potenserer fortvivlelsen. Den mest potenserede fortvivlelse kommer sig af at ville ”hitte” på sit eget 

selv, for man kan kun blive det selv, man kan blive. At fortvivle over sig selv eller at ville af med 

sig selv er formlen for al fortvivlelse (SKS 11:135), og det er en viljessag at blive sig selv med både 

det mulige og nødvendige. Anti-Climacus beskriver fortvivlelsens skikkelser som både udvortes og 

indre tilstande. Udvortes tegn på fortvivlelse er fx fantasteri, bornerthed eller spidsborgerlighed, 

mens indre tilstande kan være tab af sig selv, desorientering, svaghed, indesluttethed, indelukkethed 

og angst. De indre tilstande kan have lighed med det, vi i dag diagnosticerer som depression. 

Forskellen er, at depression anses for et onde, der skal helbredes med medicin, mens fortvivlelsen 

ikke kan helbredes en gang for alle, for den er omvejen til at blive sig selv.  
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Socialpsykologi 

To taler fra Kjærlighedens Gjerninger, Kjærlighed Opbygger og Kærlighed søger ikke sit eget er 

udvalgt for at vise, at Kierkegaards grundsyn på mennesket er relationelt, hvorfor de to taler er et 

supplement til menneskesynet, som beskrevet i intermezzo. Talen om kærligheden, der opbygger, 

beskæftiger sig med mødet med den anden, hvor fordringen er at forudsætte, at kærligheden 

allerede er i den anden, som ”Spiren i Kornet” (SKS 9:221). Her er etikken rettet mod forholdet til 

det andet menneske i den forstand at skulle møde den anden som en, der også er sig selv, men 

samtidig er ligesom en selv. Mødet betyder, at vi kan spejle os i den anden, forholde os til forskelle 

og ligheder for at kunne adskille os fra den anden, og således går selvforholdet går gennem den 

anden. I psykologisk teori findes et begreb ”Interaktionel Synkroni” (Sommer 2005), der dækker 

over det fænomen, at forældre indgår i interaktion med barnet ved at smile kærligt til det og 

forvente, at det over tid smiler igen. De forudsætter, at kærligheden allerede er i barnet, ligesom den 

er i dem selv. Talerne henvender sig til alle mennesker, men her i afhandlingen skal teksterne rettes 

særskilt til psykologen som majeutiker. ”At staae ene – ved en Andens Hjælp” (SKS 9:272), er nok 

et populært citat fx som indledning til bøger om coaching (Stelter 2016). Psykologens opgave er at 

hjælpe den anden til at stå ene, men gøre det på en sådan måde, at hun forsvinder bag tankestregen. 

”Men naar virkeligen En ved en Andens Hjælp er bleven sin Egen, saa er det ganske umuligt at see, 

at det er den Andens Hjælp; thi seer jeg den Andens Hjælp, saa seer jeg jo, at den Hjulpne ikke er 

bleven sin Egen.  

 

Kognitionspsykolog  

Fra Efterskriften er teksten om den subjektive tænker valgt, fordi den giver anledning til at diskutere 

synet på virkeligheden, erkendelse af virkeligheden, tænkning, sandheden og subjektiviteten. Tesen 

om ”Subjektiviteten er Sandheden” kan bidrage til en paradigmatisk diskussion om realisme 

og/eller konstruktivisme som et metateoretisk perspektiv på Efterskriften. Virkelighedssynet er 

interessant for en psykolog, der med empati forventes at vise forståelse for klientens problemer, 

men ifølge Climacus har det sine vanskeligheder at forstå den andens virkelighed. Han skriver: ”I 

Forhold til enhver Virkelighed uden for mig gjelder det at jeg kun tænkende kan faae fat paa den. 

Skulde jeg virkeligen faae fat paa den, maatte jeg kunne gjøre mig til den Anden, til den Handlende, 

gjøre den mig fremmede Virkelighed til min egen Virkelighed, hvilket er en Umulighed. Gjør jeg 

nemlig den mig fremmede Virkelighed til min egen, saa betyder det ikke, at jeg ved at være vidende 

om den bliver han, men det betyder en ny Virkelighed, der tilhører mig som forskjellig fra ham” 



37 

 

(SKS 7:292). Den andens virkelighed er og bliver fremmed. Når mennesker forholder sig til 

virkeligheden, inderliggør de den ifølge Climacus, hvilket psykologer kalder internalisering, og den 

bliver subjektivt erkendt som ”min virkelighed”. Hvis den subjektive virkelighed skal meddeles til 

den anden, sker det gennem sproget, der er en abstraktion. For psykologer er det en genkendelig 

problematik, som behandles af fx Gregory Bateson (2005), hvis pointe er, at vi aldrig til fulde kan 

forstå den anden, fordi vi har forskellige forforståelser, og fordi sproget har begrænsninger og ikke 

mindst, fordi vi tror, vi forstår hinanden og derfor ikke tjekker, hvad vi forstår og ikke forstår.  
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Teksternes bidrag til belysning af de tre barrierer 

Synspunktet kan bidrage til, at læseren møder værket med den forudforståelse, at det er blevet til i 

en given tid, er dialektisk, tvetydigt, intrigant og til tider ironisk tænkt og skrevet. Viden om 

pseudonymiteten som et litterært greb og Kierkegaards brug af dette, kan bidrage til, at en læser 

lader sig invitere ind i teksternes univers for at finde sin egen iagttageposition. Pseudonymiteten 

bliver dermed ikke en barriere for at finde ind til Kierkegaards sande mening om dette og hint, men 

en øvelse i egne iagttagepositioner. At Kierkegaard er religiøs behøver ikke være en hindring for 

psykologer, der opfordres til at identificere psykologien som figur og religiøsiteten som baggrund. I 

øvrigt kan en psykolog henvise til citatet, der indleder denne afhandling, for her inviterer 

Kierkegaard til læsning af værket med de forudsætninger, læseren nu en gang har – og ifølge dette 

citat er religiøsitet ikke en forudsætning.  

Intermezzo beskriver et menneske, der på en og samme tid er splittet, angst, fortvivlet, og med en 

bunden opgave, der handler om at skulle blive sig selv med både det mulige og det nødvendige. På 

den anden side viser det samtidig et menneske, der principielt skulle være i stand til at udvise den 

årvågenhed, der skal til for at kunne forholde sig til sig selv hvert øjeblik for i frihed at vælge sig 

selv. Principielt, fordi mennesket er ånd, og vanskelighederne med at blive sig selv kommer sig af 

ikke at være bevidst som ånd, og her er spidsborgeren, der løber efter alle muligheder, et eksempel 

på åndløshed.  

Tekstvalget indenfor de fire fagelementer, belyser Kierkegaard som psykologisk tænker, men 

teksterne tilfører desuden de fire fagelementer nye perspektiver. Personlighedspsykologien tilføres 

en etisk dimension, og denne tænkning om pligt og kald, om opgave og ansvar viser mennesket som 

aktør i sit liv, hvilket synspunkt er relevant for kollegerne, der samtaler med klienter om deres 

oplevelse af ikke at være aktør i eget liv. Udviklingspsykologien, som i studieordningen er rettet 

mod børn og unge, tilføres en voksenpsykologi, hvor den menneskelige udvikling er livslang, en 

prospektiv tænkning snarere end en retrospektiv teori om barndommens determinerende betydning 

for voksenlivet. Selvets dannelse forklares negativt med fortvivlelsen, som kan have lighed med 

depression, men forskellen er, at depression er et onde, der skal fjernes, mens fortvivlelsen er  

omvejen til at blive sig selv. Socialpsykologien drejer sig ifølge studieordningen om menneskers 

relationer i forskellige sammenhænge, men med valg af taler fra Kjærlighedens Gjerninger tilføres 

intermezzo et grundsyn på mennesket som relationelt. I mødet med den anden forudsættes 

kærligheden at være ”i Grunden”, hvilket har vital betydning for selvforholdet, der går gennem den 
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anden, som ligner en selv. Kognitiv terapi er i dag en efterspurgt behandlingsform, fordi den lover 

hurtige løsninger på mangt og meget, og den har givet kognitionspsykologien en renæssance, men 

Climacus lover ingen hurtige, endsige lette løsninger, når han går metateoretisk til værks og 

problematiserer, hvad virkeligheden er, hvad tænkning kan udrette, hvad det vil sige at eksistere, og 

hvem, der kan vide noget om eksistens, for kun den enkelte kan vide noget om sin egen eksistens. 

Vi kan aldrig forstå den andens virkelighed, for så skulle vi være den anden, og det er vi netop ikke, 

hvilket – selv en psykolog må huske på.  

De valgte tekster viser, at Kierkegaard som psykologisk tænker beskæftiger sig med fag, emner, 

begreber og fænomener, der kan genkendes af psykologer, og de bidrager desuden med nye 

perspektiver på psykologiske temaer og problemstillinger med den menneskelige eksistens. Således 

er der gode muligheder for horisontsammensmeltning mellem psykologens verden og det 

kierkegaardske psykologiske univers.  

Psykologens opgave som majeutiker  

”Psykiatrisk hjælp 25 øre”. Sådan lyder tilbuddet fra Trine på denne afhandlings forside. Søren 

Brun vil dog først sikre sig, at Trines kvalifikationer er i orden, men da hun ved alt, er han godt 

tilfreds. Nu yder psykologer ikke psykiatrisk hjælp, men psykologisk hjælp, og psykologen skal 

ikke vide alt, for ifølge Kierkegaards citat om hjælpekunst er ”Mere-Viden” ingen hjælp, idet 

hjælpekunsten består i at forstå det, den anden forstår. Samtidig må psykologen vide, at hun aldrig 

til fulde kan forstå den andens virkelighed. Den er kun en tænkt mulighed. Men gennem grundige 

samtaler kan psykologen gøre sig umage med at komme til at forstå det, den anden forstår. 

Psykologen kan hjælpe den anden til at ”staae ene – ” og selv skjule sig bag tankestregen, så den 

anden oplever at hjælpe sig selv. Psykologen må være en årvågen iagttager af ”det regelmæssige i 

det uregelmæssige” og kunne ”bringe det skjulte frem”. Psykologen behøver ikke vide alt og heller 

ikke alt om Kierkegaards psykologiske univers, men hun skal vide, hvilket menneskesyn, der ligger 

til grund for hjælpekunsten og med denne viden være ydmyg overfor den anden, som kender sig 

selv bedst, ved hvem hun selv er og ved, hvad det vil sige at eksistere. Dog ved psykologen, at 

eksistensen ikke handler om at være lykkelig, men om at blive bevidst som ånd og forholde sig til 

syntesen af det mulige og nødvendige, og at åndsudvikling er ”Selv-Virksomhed”.    
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