
En ny biologisk forståelse af mennesket vinder frem. 
Hjernemennesket er ved at afløse det psykologiske menneske og 
lade Freud alene tilbage på briksen. De nye hjernevidenskaber 

får lige så stor betydning for selvet i det 21. århundrede, som den 
psykologiske forståelse af mennesket fik i det 20. århundrede, 

siger den verdenskendte sociolog Nikolas Rose.
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Af Peder Holm-Pedersen 

E 
mil karter rundt på stolen, har 
svært ved at koncentrere sig om 
skolearbejdet og er en konstant 
kilde til larm og uro i klassen. 
Lise er 35 år, mor til to børn og 

har mand og et godt arbejde. Alt går, som det 
skal. Alligevel er hun er trist og apatisk og ser 
ingen grund til at gøre noget som helst.

De to fiktive eksempler er sikkert genkende-
lige for de fleste, og mange læsere vil allerede 
stå klar med diagnoserne: Emil lider af ADHD 
og Lise af en depression. Lidelser, der skyldes 
kemiske ubalancer i deres hjerner, og nogle 
læsere vil måske endda tilføje, at Emil sikkert 
har for lidt af signalstoffet dopamin i sin 
hjerne og Lise et for lavt niveau af neurotrans-
mitter-stoffet serotonin.

De to eksempler og vores umiddelbare for-
ståelse af dem som ‘hjerne-problemer’ er iføl-
ge den engelske professor i sociologi Nikolas 
Rose karakteristisk for det, han betegner som 
overgangen fra det 20. århundredes psykologi-
ske menneske til det 21. århundredes neurolo-
giske og biologiske menneske. Tidligere havde 
man kaldt Emil et utilpasset barn, som ikke 
havde lært at styre sit indre psykologiske liv, 
og Lises tilstand var måske blevet tolket som 
et resultat af undertrykte følelser.

»Vi ville have forstået dem som psykolo-
giske væsener med psykologiske problemer, 
og sådan ville de også have forstået sig selv. 
I dag forstår vi i stadigt højere grad os selv 
og hinanden som neurologiske og biologiske 
væsener,« siger Nikolas Rose, der er leder af 
Department of Social Science, Health and 
Medicine på Kings College i London. 

Nikolas Rose har i sin efterhånden lange 
karriere især været optaget af spørgsmålet 
om, hvordan det moderne subjekt bliver til og 
forstår sig selv i et krydsfelt mellem viden og 
styring – og med sine analyser af det psyko-
logiske menneskes tilblivelse i løbet af det 20. 
århundrede har han markeret sig som en af 
de førende sociologer inden for de såkaldte 
governmentality studier. De sidste ti år har 
han kastet sig over det, han kalder livsviden-

skaberne såsom neurologi og genteknologi 
og disse nye videnskabers betydning for det 
moderne subjekt.

Hjernens tidsalder
Ifølge Nikolas Rose har det afgørende 
betydning, at vi er begyndt at forstå os selv og 
hinanden som neurologiske væsener.

»Min tese er, at de nye hjernevidenskaber 
får lige så stor betydning for det sociale, det 
politiske og vores personlige selvforhold i 
det 21. århundrede, som fremkomsten af den 
psykologiske forståelse af mennesket havde i 
det 20. århundrede,« siger Rose.

Spørgsmålet er, hvad den nye ‘sandhed’ 
om mennesket har af effekter? Nikolas Rose 
henviser som eksempel til den måde, man 
handler på i forhold til børn med forskellige 
adfærdsproblemer. 

»Én ting er, at vi nu forstår og taler om 
mange adfærdsproblemer som noget, der har 
med hjernens indre balance at gøre. En anden 

ting er, hvad vi så gør? Det oplagte svar er, at 
vi intervenerer i børnenes hjerner med stoffer; 
med psykofarmaka. Og det gør vi da også i 
stigende grad, som vi for eksempel ser det 
i stor stil med ADHD-børn, der får Ritalin. 
Men faktisk bliver spørgsmålet om, hvad vi 
så gør, også ofte besvaret med sociale tiltag,« 
siger Nikolas Rose og fortæller, hvordan man i 
England agerer i forhold til børn med såkaldt 
Dangerous and Servere Personal Disorder:

»Det er meget voldelige og impulsive 
børn. Det er dem, der sparker hovederne 
af duerne i skolegården. I de sidste ti år har 
man i England skabt mange institutioner, der 
arbejder med disse børn og ingen af stederne 
behandler man med stoffer. I stedet handler 
det om intensiv adfærdstræning, hvor man 
får børnene til at forstå og tage ansvar for de 
impulser, der styrer deres adfærd. Kort sagt: at 
tage ansvar for de hjerner, de er udstyret med, 
og agere derefter.«

Screen and intervene
Eksemplet er ifølge Rose sigende for den nye 
form for ‘hjerne-ansvarlighed’, han mener, der 
er ved at tage form, og som ikke kun angår 
personer, der – som børnene med adfærds-
problemer – falder uden for normaliteten:

»Vi har alle fået ansvar for at forstå, hvor-
dan vores hjerne påvirker os, og hvilke frem-
tidige muligheder og risici den rummer. Og 
ikke mindst ansvar for at handle derefter. Det 
er egentlig en lidt paradoksal konstellation, 
for på den ene side siger vi, at hjernen er basis 
for, hvem vi er, og hvad vi gør. På den anden 
side forudsætter vi, at der allerede er et jeg til 
stede, som kan forstå og handle i forhold til 
denne hjerne.«

Rose taler i den forbindelse om en screen 
and intervene-logik, der begynder at gøre sig 
gældende.

»Det handler om hurtigst muligt at få viden 
om vores biologiske og neurologiske tilstand, 
for jo hurtigere kan vi intervenere og handle 
på det fremtidsbillede af muligheder og risici, 
der aftegner sig. Det gælder for staten i for-
hold til den samlede befolkning, at jo hurtigere 
man identificerer de individer, der er i risiko ›

»I dag er det i 
neurologens øje, 
der giver adgang 
til sandheden om 

mennesket. Det er ikke 
længere psykologen, 

der er ekspert i 
menneskets sjæleliv, 
men neurologerne, 
menneskesjælens 
nye ingeniører.«

sociolog 
Nikolas Rose
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for at udvikle mentale patologier eller uheldig 
adfærd, jo bedre kan der interveneres. Og det 
gælder på det individuelle plan, at jo før jeg 
kender min hjernes muligheder, jo bedre kan 
jeg lede mig selv,« siger Nikolas Rose.

Rose fortæller, at hans betegnelse screen and 
intervene rummer en skjult reference til en af 
hans egne store inspirationskilder, den franske 
sociolog og filosof Michel Foucault, og et af 
dennes hovedværker Surveiller et punir (på 
dansk ‘Overvågning og straf ’) – der på engelsk 
har fået titlen Discipline and punish.

»Foucault analyserede det, han kaldte disci-
plinsamfundet, hvor det groft sagt handlede 
om at skabe ‘normale’ subjekter. Afvigende og 
problematiske individer skulle disciplineres 
og ‘normaliseres’, så de passede til samfun-
dets faste normer for normal og civiliseret 
adfærd,« siger Rose.

Det er ikke helt det samme med screen and 
intervene-logikken, forklarer Rose:

»Der er ikke længere en klar og fast defi-
neret normalitet, som det er målet at få os 
til at passe ind i. Det er mere flydende. Det 
neurokemiske selv er et fleksibelt selv, der 
forplumrer faste grænser mellem syg og rask, 
normal og anormal. I princippet kan vi alle 
sammen hele tiden intervenere, påvirke og 
optimere vores egen tilstand, så den passer til 
hverdagens løbende udfordringer og til det 
selv, vi gerne vil være. Det er blevet en ongoing 
optimeringsproces at være normal,« siger han.

Freuds øre
Den nye fortælling om hjernemennesket står 
i kontrast til det psykologiske menneske, som 
Nikolas Rose tidligere har analyseret, men 
som det nu måske er ved at være tid at tage 
afsked med.

Den psykologiske måde at tænke og handle 
på i forhold til mennesket havde sin storheds-
tid i det tyvende århundrede.

»Den psykologiske forståelse spreder sig i 
det tyvende århundrede, ikke bare som en ab-
strakt forståelse af mennesket, man kan læse 
om i en bog af Freud, men også igennem en 
lang række praktiske foranstaltninger i skolen, 
på arbejdspladsen, i militæret og i det sociale 
arbejde, hvor autoriterne begynder at hjælpe, 
behandle og lede mennesker som psykologi-
ske væsener,« siger Nikolas Rose.

Psykologiens sprog var ikke bare eks-
perternes, forklarer Rose. Det blev hurtigt 
hvermandseje. Man forklarede for eksempel 
sig selv og sin livshistorie med, ‘det var en 
meget traumatisk oplevelse’, eller ‘jeg havde en 
masse undertrykte følelser på det tidspunkt’. 
Og netop sproget og samtalen har en særlig 
position, når det handler om at forstå det 
psykologiske menneske.

»Tænk på Freud. Der er ikke et eneste 
billede i hans bøger. Det hele handler om 
sproget og talen. Det er øret, der giver adgang 
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Det psykologiske 
menneske rejser sig fra 
briksen. Det neurologi-
ske menneske er ved 
at tage form.
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til selvets dybder og sindets hemmeligheder, 
og det er igennem sproget og talen, at det 
indre liv påvirkes og dårligdomme kureres,« 
siger Nikolas Rose.

I den psykologiske forståelse af mennesket 
bliver selvet dybt, forklarer Rose:

»Selvet får et indre, usynligt rum, hvor det 
psykologiske liv udfolder sig. Det er her, 
menneskets personlighed og adfærd formes i 
et samspil af drifter, begær og ydre omstæn-
digheder. Et samspil, der følger psykologiens 
egne love og får sit helt eget sprog med ord 
som underbevidsthed, undertrykte følelser, 
projektion og Ødipus-komplekser.«

 
det flade selv 
Den neurologiske forståelse af mennesket 
stiller nogle andre betingelser for selvet og for 
vores adgang til sandheden om mennesket, 
fortæller Nikolas Rose.

»Det dybe selv bliver i en vis forstand fladt 
og synligt med neurologien. Skal vi sætte 
det lidt hårdt op, kan vi sige, at Freuds øre 
bliver erstattet af neurologens øje, der ser på 
hjernescanninger og måler kemiske balancer. 
Det er neurologens øje, der giver adgang til 
sandheden om mennesket. Det er ikke læn-
gere psykologen, der er ekspert i menneskets 
sjæleliv, men neurologerne, menneskesjælens 
nye ingeniører.«

Det betyder, at mange udsagn om menne-
sket må iklæde sig et nyt sprog, et hjernesprog, 
hvis de skal vinde gehør:  

»Forklaringerne på menneskets mentale 
tilstand skal helst ‘gå igennem’ hjernen. Det er 
de diagnoser og forklaringer på vores mentale 
sygdomme, der kan koble symptomerne til 
hjernens synapser, neuroner, receptorer og 
membraner, som anses for mest præcise. På 
samme måde er det bedste argument for, at 
noget virker, at der kan påvises en effekt i hjer-
nen. Selv psykoanalytikere legitimerer i dag sig 
selv ved at sige, at psykoanalysen ‘gør noget ved 
patienternes neuroner’,« siger Nikolas Rose.

neuronernes vej ind i livet 
Men hvordan er noget så kompliceret som 
neurotransmittere, synapser og neuroner 

overhovedet begyndt at spille en rolle i vores 
selvforståelse og sociale omgang med hinan-
den? Nikolas Rose peger på tre videnskabelige 
udviklinger, der har haft særlig betydning for 
neuronernes bevægelse ud af laboratorierne 
og ind i vores liv.

For det første får vi det, Nikolas Rose kalder 
»et molekylært syn på hjernen«, dvs. man 
begynder at analysere hjernen celle for celle 
og kan ad den vej for eksempel konstatere en 
sammenhæng mellem mængden af bestemte 
stoffer i hjernen og mentale lidelser som 
depression og skizofreni. »Man begynder 
at koble vores mentale tilstande til hjernens 
tilstand helt nede på det molekylære plan. Det 
åbner samtidig for, at vi potentielt kan inter-
venere i hjernens indre balance og påvirke 
vores mentale tilstand,« siger Nikolas Rose. 

Det andet forhold er opdagelsen af hjernens 
plasticitet. Her peger Nikolas Rose på, at 
hjernen ikke er et stykke uforanderlig natur, 
der bestemmer os som en skæbne. Den er i 

høj grad også et resultat af det liv, vi lever, 
og dermed bliver vores hjerner noget, vi skal 
forholde os aktivt til. 

»Vi får ansvar for at holde vores hjerne i 
form og udfolde dens potentialer. Det være 
sig ved en god og sund livsstil, ved at spille 
Sudoku, så vi ikke udvikler Alzheimer, eller 
ved at tage farmaceutiske produkter. De 
psykologiske selvhjælpsbøger suppleres med 
selvhjælpsbøger, der skal lære os at holde 
vores hjerner fit,« siger Rose.

Det sidste punkt er udviklingen inden for 
hjernescanninger, og det er måske det punkt, 
der har haft størst betydning for, at den neuro-
logiske forståelse af mennesket har slået igen-
nem i den brede befolkning, forklarer Rose.

»Pludselig kan vi kan rent faktisk se hjernen 
i aktion, imens der tænkes, føles og handles. 
Det giver de her forførende billeder af hjerner 
med farvepletter på, som i offentligheden har 
fungeret som meget overbevisende argumen-
ter for, at vi er vores hjerner. Desværre har 
forskerne alt for ofte ‘glemt’ at fortælle, hvor 
kompliceret det er at fortolke billedernes 
mening. Det er ikke bare at pege på en farvet 
plet og sige ‘se, der sidder hukommelsen’,« 
siger Nikolas Rose og understreger, at mange 
af de forestillinger om hjernen, der præger of-
fentligheden, er meget forsimplede. Ikke desto 
mindre har det ført til, at hjernen er slået 
igennem som den måske vigtigste forklarings-
instans, når mennesket skal forstås. 

NiKolaS RoSe
Nikolas Rose er oprindeligt 
biolog, men skiftede siden 
til psykologi for at ende ved 
sociologien. Har skrevet et 
utal af bøger, der analyserer 
det moderne subjekt og 
dets tilblivelse i krydsfeltet 

mellem viden og magt. Har bl.a. udgivet ‘Livets 
politik – biomedicin, magt og subjektivitet i det 21. 
århundrede’. www.nikolasrose.com

»Man begynder at 
koble vores mentale 
tilstande til hjernens 
tilstand helt nede på 

det molekylære plan. 
Det åbner samtidig 
for, at vi potentielt 
kan intervenere i 
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