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FORORD 

Disse forelæsningsnote~ er blevet til på grundlag af en 
forelæsningsrække, S8~ jeg afholdt her pa instituttet i 

efteråret 1975 for de psykologistuderende på tredie se
mester. Indledningen og kapitlerne l til 5 svarer, bort
set fra mindre rettelser, helt til de noter, som jeg 
delte ud på holdet efter forelæsningerne. Ved udarbej
delsen af noterne har jeg derfor forudsat, at læseren 
har fulgt forelæsningerne, som var ledsaget af demon
strationer af en del af de omtalte perceptionspsykolo
giske fænomener, og hvor jeg i øvrigt brugte tavle og 
over-head projektor til at vise diverse figurer, dia

grammer, kurver m.m. En del af de refererede undersøgel
ser er også blevet mere udførligt omtalt under forelæs
ningerne. 

Læst alene kan noterne derfor nok virke noget sammen
trængte, især i de første kapitler, hvor jeg endnu ik
ke havde tænkt på muligheden af at benytte noterne til 
andet end til uddeling på det omtalte hold. 

Der har nu vist sig mulighed for, at forelæsningsrækken 
kan gentages, og på grund af den fordel, der må være 
forbundet med at kunne orientere sig om stoffet inden 
forelæsningerne, har jeg valgt at optrykke dem uændret 
frem for at omarbejde dem i overensstemmelse med for
løbet af den gentagne forelæsningsrække. 

I de sidste kapitler, og især i det femte, om kogniti
vismen, har jeg i stadig stigende grad også haft mine 
kolleger i tankerne som mulige læsere af noterne, og 
jeg har derfor forsøgt at gøre fremstillingen der mere 
udførlig og selvindeholdt. 
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Af samme grund har jeg vedføjet et appendix "Or.:ue-ka
tegoriernes topologi", der ikke direkte svarer til stof, 
som jeg har gennemgået i forelæsningerne, men so~ Knyt
ter forbindelsen til et forskningsprojekt, som er O~
talt i de to nedenfor nævnte oplæg (se henvisningerne 
efter forordet!). 

Forelæsningsnoterne og appendixet kan derfor også ses 
som en opsummering af dette forskningsprojekts forelø
bige resultater. 

Det andet appendix består af en oversættelse af en ar
tikelom perception (Wahrnehmung) fra Phirosophisches 

Worterbuch (udgivet i DDR). Denne oversættelse blev ud
delt; forbindelse med min indledende forelæsning for 
at give en kort forsmag på den forståelse af perceptio
nen, som ville blive min konklusion af den historiske 
gennemgang af perceptionspsykologiens udvikling. 

Desværre nåede jeg ikke i forelæsningerne frem til den 
gennemgang af den sovjetiske psykologi, som der hermed 
var lagt op til. 

Det tredie appendix består af en udskrift af mellemteks
terne til en film om Gibsons perceptuelle psykofysik, 
som jeg fra tidligere undervisning vidste kunne være 
svært tilgængelig rent sprogligt for studerende i be
gyndelsen af studiet, og som jeg derfor havde delt ud 
på forhånd. 

På grund af de særlige omstændigheder ved noternes til
blivelse er der meget få litteraturhenvisninger og me
get lidt direkte dokumentation i selve teksten. 



i i i 

Som introduktionslitteratur til forelæsningerne var op
givet Hochbergs "Perceptionens psykologi" og Jensen & 
Rattleff1s "Perception - nogle synspunkter" (se henvis
ninger efter Indledningen!), hvilket forklarer de hyp
pige henvisninger til disse to bøger. 

Til renskrivningen har jeg haft uvurderlig hjælp af 
Birthe Holmgaard, der endda har arbejdet under stærkt 
tidspres, dels på grund af mange andre krævende skrive
arbejder, og dels på grund af altid at få mine labyrin
tiske manuskripter i sidste øjeblik. 

LITTERATURHENVISNINGER: 

Mammen, J.: 	Illgangværende forskningsprojekt: Om den be
vidste genspejling af den objektive dialek
tik". I Bladet, Psykologisk Institut, Aar
hus Universitet. Særnummer om lærernes 
forskningsprojekter, november 1975. 

Mammen, J.: 	"0m at træffe korrekte afgørelser". Dupli
keret, Psykologisk Institut, Aarhus Univer
sitet. Oplæg til forskningsseminar på Psy
kologisk Institut den 14. november 1975. 
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Forelæsninger over perceptionspsykologi 
for 3. semester, efteråret 1975. 

Jens Mammen 

INDLEDNING 

HVAD ER PERCEPTION? 

Den sansemæssige genstandserkendelse (og erkendelse af 
ydre og indre ~ilstande, processer, etc.) defineret som 
en form for ideel genspejling af den objektive realitet 
(forbundet med sansning og tænkning, se uddybet defini
tion fra Philosophisches Worterbuch). Erkendelsesvirk
somhedens forbindelse til den praktiske genstandsvirk
somhed. Om den menneskelige erkendelses bevægelse imod 
større sandhed, objektivitet, almenhed og relative uaf
hængighed af den enkelte praktiske opgave og den enkelte 
sansning. 

HVAD ER PERCEPTIONSPSYKOLOGI? 

Studiet af perceptionens objektive og kausale betingel
. ser, herunder studiet af dens fylogenetiske og ontoge
netiske udvikling. Perceptionspsykologiens relation til 
den øvrige erkendelses- (kognitions-) psykologi. Percep
tionspsykologiens særligt nære forbindelse til fysiolo
gien og filosofien, historisk og indholdsmæssigt. 

PLAN FOR FORELÆSNINGERNE 


En historisk gennemgang af perceptionspsykologiens ud

vikling frem mod stadigt dybere og mere omfattende for

ståelse af perceptionens natur. 


; l 
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De enkelte faser og skoledannelser i denne udvikling er 
karakteriseret ved at fremhæve bestemte enkettfænomener 

eller bestemte særegne sider ved eller dele af percep
'

tionsprocessen~ som studeres særli~t~omhyggeligt ~mpi-
risk og teoretisk. De leverer derfor alle en relativ 
sand viden om visse objektive træk ved perception og bi
drager til forøget viden om perception. Samtidigt er de 
imidlertid karakteriseret ved hver på sin måde at abso

Zutere 'de særegne sider ved perceptionen, som har været 
deres objektive grundlag, tildele dem almen gyldighed og 
derved benægt'e andre objektive sider ved eller dele af 
perceptionsprocessen. Denne absolutering har altid på 
mere eller mindre bevidst måde været forbun~et med meta

fysiske fitosofiske standpunkter og verdensanslcue1se,r. 
Først med den marxistiske genspejlingsteori, som den er 
udviklet af Marx, Engels og Lenin, er der skabt et fi 
losofisk grundlag for en empirisk og teoretisk undersø
gelse af perceptfonen som en enhed af alle sine sider 
og dele og i alle sine forbindelser. 

LITTERATUR OM GENSPEJLING 

Nielsen, E.: 	 Den marxistiske genspejlingsteori og dens 
anvendelse i den sovjetiske psykologi, I: 
Sjø1und, A. (red.): Introduktion til marx
istisk psykologi, København: Gyldendal, 
1974, s. 92-118. 

Lenin, V.I.: 	Materialisme og empiriokriticisme, Køben
havn! Tiden, 1970. 

Rubinstein, S.L.: 'Sein und Bewusstsein. Berl in (DDR): Aka
demiever1ag, 1973. 

Rubinstein, S.L.: Grundlagen der allgemeinen Psychologie, 
Berlin (DDR): Volk und Wissen, 1971. Kap. I, 

II, III og VII. 
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Pawlow, T•• : 
Deutscher Verlag der Wissenschaften, 

Grundla en der marxistisch-leninistischen Philoso hie, 
Berlin (DDR): Dietz Verlag, 1974. Kap. I 
I X. 

Diverse artikler i Philosophisches ~JOrterb'uch (står på 
Psykologisk Instituts læsesal) om Abbild, 
Widerspiegelung, Erkenntnis, Empfindung, 
Wahrnehmung, Wahrheit, etc. 

INTRODUKTIONSLITTERATUR pA DANSK TIL PERCEPTIONSPSYKO
LOGI EN 
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Reitzel,1971. 
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FORELÆSNINGER OVER PERCEPTIONSPSYKOLOGI 
FOR 3. SEMESTER, EFTERÅRET 1975. 

Jens Mammen 

l. PSYKOFYSIKKEN 

Det objektive grundlag i sansefysiologien 

I begyndelsen af forrige århundrede skete der en voldsom 
udvikling inden for sansefysiologien, der banede vejen 
for en eksperimentel udforskning af en række problemer 
vedrørende vores sansemæssige erkendelse, der indtil da 
kun havde været behandlet videnskabeligt i filosofien. 
Udviklingen af mikroskopi og af teknikker til elektrisk 
registrering af nerveaktivitet havde ført til opdagelsen 
af, at al sansning hos mennesket og de højere dyr var ba
seret på specifikke følsomheder i højt specialiserede san
seorganer. Også i huden havde man identificeret meget små 
specialiserede organer, der hver for sig var specielt føl
somme over for bestemte energiformer, f.eks. temperatur 
og tryk, og som ved påvirkning gav anledning til hver de
res specifikke sansefornemmelser, f.eks. henholdsvis var
me- og trykfornemmelser. Når man under vel kontrollerede 
omstændigheder påvirkede det enkelte isolerede sanseor
gan, viste det sig, at påvirkningen gav anledning til en 
bestemt sansefornemmelse, hvis kvalitet var uafhængig af 
påvirkningens art~ blot den var kraftig nok til at udlø
se en sansefornemmelse. Det at sansefornemmelsens kvali
tet således åbenbart kun afhang af, hvilket organ der 
blev påvirket, og ikke af kilden til påvirkningen, blev 
af Johannes MUller formuleret som loven om de specifikke 
sansenerveener ier. (MUller forestillede sig, at grund
laget for loven var, at hver slags sanseorgan sendte en 
særlig slags impuls til hjernen, der på dette grundlag 
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kunne reagere med en specifik sansekvalitet, samtidigt 
med at hver nerve som sådan gav hjernen et 1I1 0 kalt tegn", 
der fortalte, hvorfra den kOm i eller på kroppen. Sene
re opdagede man, at det var nerven som sådan, der i kraft 
af det sted, hvor den førte impulserne hen i hjernen, gav 
'~esked om såvel kvalitet som sted, hvorimod impulserne 

kun varierede i kvantitet men ikke i art, og kun gav med
delelse om påvirkningens kvantitet (styrke, hyppighed, 
varighed)). Det at sanseorganerne gav anledning til de 
relevante sansekvaliteter, blev således forklaret som et 
resultat af to indbyrdes uafhæn i e lovmæssigheder, nem
lig loven om sanseorganernes specifikke følsomhed og lo
ven om de specifikke sansenerveenergier. Som Rubinstein 
har påpeget (Grundlagen der allgemeinen Psychologie, s. 
244) hang denne påstand om uafhængighed sammen med en ig
norering af, at sanseorganerne netop er lovmæssigt udvik
let igennem arternes udvikling, som organer til formid
ling af mere og mere pålidelig psykisk genspejling af om
verden, og at sanseorganerne derfor tværtimod at være en 
mur mellem subjekt og objekt forbinder dem i en enhed. 
Denne fejlagtige fortolkning af de empiriske fund blev 
brugt til at understøtte en opfattelse af sansefornemmel
serne som "hieroglyffer" eller tegn, der stod i en Hkon
ventionelu1forbindelse med den fysiske omverden, f.eks. 
hos Plechanow og Helmholtz. Denne opfattelse er ekspli
cit blevet kritiseret af Lenin i Materialisme og empiri
okriticisme (s. 197-202). 

Men uanset denne udnyttelse af de empiriske opdagelser 
til at understøtte en idealistisk filosofi, var det en 
opdagelse af vidtrækkende betydning, at de forskellige 
kvaliteter i en kompleks stimulering fra omverdens gen
stande og processer blev formidlet videre til hjernen af 
hver deres specifikke type sanseorganer. Sanseorganerne 
foretog gennem deres opdeling i forskellige typer speci

l = dvs. vedtægtsmæssig 
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fikt følsomme organer en opdeling, en anal se af omver
dens komplekse stimuleringer i deres kvalitative bestand
dele. Det var så hjernehs opgave igen at forene de for
skellige sansekvaliteter i en syntese, svarende til de 
ydre komplekse objekter og processer. Hvis man analogi
serer til kemiens analyse og syntese, svarer de en
kelte typer specialiserede sanseorganer (med de dertil 
hørende energiformer og sansekvaliteter) til grundstof
ferne (elementerne) i kemien, og man talte da også i 

sansefysiologien om sansekvaliteterne som sansningens e- , 
lementer. 

Det problem, der nu rejser sig efter den nyvundne ind
sigt i det fysiologiske grundlag for den sansemæssige 
kvalitative analyse og syntese, er spørgsmålet om en 
kvantificer;n af sansningens kvalitative elementer. Det
te spørgsmål er udgangspunktet for den klassiske psyko
fysik, som samtidigt betegner begyndelsen til psykologien 
som selvstændig empirisk videnskab. 

Psykofysikkens metoder og resultater 

Det var psykofysikkens ambition at finde faste kvantita
~ive lovmæssige sammenhæn e mellem sanseelementernes ob
jektive side, de ydre kvalitativt specifikke fysiske e
nergier, som de kunne måles ved fysikkens og kemiens må
lemetoder 9 og sanseelementernes sUbjektive side, de en
kelte sanseelementers oplevede styrke. 

For at sikre, at man arbejdede med elementerne i så ren 
form som muligt, .arbejdede man med strengt kontrollere
de, isoleredR og homogene ydre påvirkninger af det en
kelte sanseorgan og forsøgte samtidigt gennem instrukti
on og oplæring af forsøgspersonerne at få dem til ved 
såkaldt anal tisk intros ektion at isolere den enkelte 
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sansefornemmelse. 

:; 

Da sanseelementernes subjektive styrke ikke umiddelbart 
kunne måles, var det nærliggende først at undersøge de 
ydre betingelser for, at en sansefornemmelse overhovedet 
forelå, henholdsvis ikke forelå. Man søgte at bestemme 
den kvantitet (dvs. intensitet, grad, frekvens eller ud
strækning) i påvirkningen, der lige netop skulle til for 
at give anledning til en sansefornemmelse, den såkaldte 
tærskelværdi, eller det pågældende sanseorgans absolutte 
tærskel i relation til den pågældende påvirknjngskvali
tet. 

Dernæst søgte man at bestemme den forskel i påvirkningens 
kvantitet, der lige netop skulle til for at give anled
ning til en forskel; sansefornemmelsens styrke, den så
kaldte forskelstærskel. 

Det viser sig, at forsøgspersonernes svar ("Tilstede" 
contra uikke tiistede ll eller "forskel ll contra lIikke for
skelli) ikke afhænger entydigt af, om påvirkningens kvan
titet henholdsvis forskellens kvantitet, er over eller 
under en bestemt værdi, og at der altså ikke eksisterer 
nogen tærskelværdier i streng betydning. Sammenhængen 
er af statistisk art, således at sandsynligheden for, at 
der svares "tilstede" eller "forskel" stiger, når kvan
titeten stiger. Sandsynlighedens niveau afhænger endda 
af en række omstændigheder ved eksperimentets tilrette
læggelse, som man imidlertid har metoder til at tage 
højde for, således at tærskelværdien kan fastlægges som 
den vær~di, der vil fore til lI op dagelse ll i netop halvde
len af tilfældene, når vi med forskellige matematiske 
metoder har elimineret det antal tilfælde, der opdages 
ved gætning. 
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Sådanne forsøg, hvor forsøgspersonernes opgave består 
en serie valg mellem et ud af to (eller nogle få) muli
ge svar i en skeln~- eller sammenligningsopgave, udgør 
til dato psykofysikkens empiriske grundmetode. 

De første ekstensive forsøg af denne art blev udført af 
fysiologen Ernst Heinrich Weber, som i 1834 fandt frem 
til den lov, der er kendt som Webers lov, nemlig at for
skelstærsklen (~I) afhang på en sådan måde af påvirknin
gens kvantitet (intensitet: I), at deres forhold var kon
stant. Dette konstante forhold k = ~I/I er fQrskelligt 
for de forskellige sanseelementer og kaldes for den til 
det pågældende organ og den pågældende påvirkningskva
litet svarende Weber-brøk. Den er ligesom den absolutte 
tærskelværdi et udtryk for et sanseorgans følsomhed o
ver for en bestemt påvirkningskvalitet. 

Men bestemmelsen af tærskelværdier kunne kun ses som en 
første grov bestemmelse af den kvantitative forbindelse 
mellem påvirkning og sansefornemmelse. 

En egentlig kvantitativ sammenhæng måtte forudsætte en 
kvantificering af sansefornenmelsen. 

Gustav Theodor Fechner (hovedværk: Elemente der Psycho
fysik. Leipzig: 1860) tog dette skridt og lagde dermed 
den første grund for psykofysikken som selvstændig vi
denskab. Han gjorde det ved at forene Webers empiriske 

der til en forskel i påvirkningens kvantitet, der netop 
svarer til forskelstærsklen, svarer en konstant forskel 

sansefornemmels~ns kvantitet (uanset at den ikke altid 
"opdages'·). Den anden var, at større forskelle opleves 
med en størrelse, der svarer til antallet af mellemlig
gende forskelstærskler. Hvis vi forestillede os en ræk

i 
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ke lamper, hvis lysstyrke fra lampe til lampe netop steg 
med en forskelstærskel, vil deres lysstyrke vokse som en 
kvotientrække (med kvofienten l + k, hvor k er Webers 
brøk). 

Samtidigt vil ifølge Fechner sansefornemmelsernes inten
sitet vokse som en differensrække. Dette svarer til, at 
forskellen i sansefornemmelse er proportional med lo a
ritmen til forholdet mellem åvirknin ernes styrke. 

Logaritmen (lO-tals) til forholdet mellem to jntensite
ter kaldes deres forskel målt i Bell (forkortet B). Hvis 
f.eks. den ene påvirkning er dobbelt så kraftig som den 
anden, er deres forskel lig med log 2 = 0.3 B. Ofte må
ler man i 10'ende-dele Bell kaldet deciBell (forkortet 
dB). Når en påvirkning er dobbelt så kraftig som en an
den, er deres forskel altså 10 x 0.3 = 3 dB. 

Den udstrakte anvendelse af dB skalaer til måling af på
virkningsintensiteter (f.eks. ved måling af støjniveau) 
stammer fra Fechners tolkning af Webers lov. Siden er 
det blevet bekræftet f.eks. ved direkte målinger af ner
veaktivitet, at vore sanseorganer med god tilnærmelse 
fungerer efter sådanne logaritmiske principper. 

Tærskelmålinger og mere generelle metoder til måling af 
vores evner til ved hjælp af sanseorganerne at opdage 
s energier og små forskelle i påvirkninger, detektion 
og diskrimination, har i dag vidtstrakt anvendelse ved 
kon truktion af f.eks. audiovisuelle hjælpemidler, tra
fiksignaler m.v., og yed diagnosticering og afhjælpning 
af sensoriske handicaps. 

Der er udviklet andre metoder f.eks. til måling og sam
menligning af påvirkninger, der kan variere med hensyn 



- 7 

til mere end en kvalitet, f.eks. den såkaldte "de ækvi
valente stimulis metodell, der er grundlaget for bl.a. 

I 

fastlæggelse af de ~isofoniske kurver", der er udnyttet 
til såkaldt fysiologisk styrkeregulering ; toneanlæg, 
og for udnyttelse af farveblandingsteknik i farvefilm, 
farve TV og farvetryk m.v. 

Til dato må psykofysikken regnes for den del af psyko
logien, der har opsamlet den største mængde detaljeret, 
præcis og holdbar viden. Samtidigt er det i kraft af 
den udstrakte teknologiske udnyttelse af psykofysikkens 
resultater det område af den psykologiske videnskab, 
hvor den tydeligst har vist sin karakter af produktiv
kraft. 

sikkens metoder o resultater 

De psykofysiske metoder betød et stort fremskridt med 
hensyn til forståelsen af det enkelte sanseorgans funk
tion i forhold til en simpel, isoleret, homogen påvirk
ning, og de må ses som en nødvendi forudsætning for 
studiet af sansernes samvirke ved analysen af mere sam
mensatte og variable påvirkninger fra omverdens gen
stande og processer. 

Absoluteringen af psykofysikkens metoder og resultater 
består i at opfatte dem som også tilstrækkelig forud
sætning for dette videre studium. En sådan reduktion af 
forudsætninger til et givet sæt allerede erkendte nød
vendige forudsætninger betegnes som reduktionisme som 
metodisk princip o~ som meta sik i det omfang, det har 
videre filosofiske eller verdensanskuelsesmæssige kon
s k ensey'. 

De p incippe der gjaldt med god tilnærmelse for psyko
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fysikkens centrale forskningsområde, var bl.a. 

l. 	 Den analytiske int;o~pektion leder frem til en ana, 
lyse af sansningen i dens elementære bestanddele, 
svarende til de specifikke sansekvaliteter (heraf 
tilnavnet "elementpsykologienii). 

2. 	 Sansningen af sammensatte påvirkninger er en simpel 
additiv ntese af de elementære sansninger. 

(Atomisme) 

3. 	 Der er en fast forbindelse mellem sanseelementernes 
objektive og subjektive side uafhængig af andre e
lementers tilstedeværelse, og uafhængigt af erfa
ring. 

(Konstansantagelsen) 

Som vi skal se, viste det sig snart, at disse princip
per ikke uden videre kunne overføres på mere komplekse 
situationer. Hertil må føjes: 

4. 	 Lovene for forholdet mellem omverdens objektive gen
stande og processer og processerne i sanseorganerne 
og på den anden side lovene for forholdet mellem 
processerne i sanseorganerne og de resulterende psy
kiske dannelser (i dette tilfælde sansefornemmelser) 
kan forstås uafhæn i t af hinanden og uafhængigt af 
lovene for sanseorganernes udvikling. 

(Agnosticisme) 

Det var især denne sidste opfattelse, der implicerede en 
absolut adskillelse af det objektive og det subjektive, 
som var grundlag for, at psykofysikkens resultater kun
ne fejlfortolkes og drages til indtægt for en filosofi, 
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der benægtede sansningens og perceptionens karakter af 
bevidst genspejling af den objektive realitet. Den så
kaldte a nosticistis~e opfattelse af sansningen! der de 
facto bevægter erkendelsens mulighed (af græsk a gnosis 
= ikke viden). 

En fremtrædende repræsentant for denne opfattelse var 
fysikeren, filosoffen og psykologen Ernst Mach (1838 
1916), der på dette grundlag! og på grundlag af opdagel
sen af, at den klassiske mekanik ikke var universelt gyl
dig! nåede frem til en benægtelse af alle objektive na
turlove. Et opgør med denne skole (emp;riokrit;c;smen) 
og dens reaktionære konsekvenser er hovedtemaet for Le
n;ns "Materialisme og empir;okritic;sme" (se ovenfor). 
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FORELÆSNINGER OVER PERCEPTIONSPSYKOLOGI 
FOR 3. SEMESTER, EFTERÅRET 1975. 

Jens Mammen 

2. GESTALTPSYKOLOGIEN. 

i "helhedsfænomenernell. 

Gestaltpsykologien (tysk Gestalt figur, form, IIhelhed") 
opstod i 1920 ' erne med forskere som Max Wertheimer, Kurt 
Koffka og Wolfgang KHhler som de mest betydningsfulde. 
Gestaltpsykologerne fremhævede en række fænomener, som ty
deligvis stred mod den absolutering af psykofysikkens me
toder og resultater, som de såkaldte elementpsykologer 
(termen skyldes gestaltpsykologerne. Hochberg kalder dem 
strukturalisterne) havde foretaget. Det var først og frem
mest det tidligere nævnte atomistiske princip 

"Sansningen (eller perceptionen) af sammensat
te påvirkninger er en simpel additiv syntese 
af de elementære sansningerII, 

~som blev tilbagevist som et generelt gyldigt princip. 

Gestaltpsykologerne kunne dels henvise til det almene fæ
nomen, at vi ikke oplever vores daglige verden som en mo
saik af punktuelle sansefornemmelser, men at vi oplever 
den ordnet, således at vi adskiller en række genstande fra 
hinanden, som hver for sig træder frem fra deres baggrund, 
og som hver for sig udgør en enhed i vores oplev~lse. Der
næst kunne de henvise til en række eksperimentelle påvis
ninger af, at den måde, hvorpå de enkelte dele af et per
ciperet felt (f.eks. enkelte linier, vinkler, toner) blev 
oplevet, var afhængig af, hvilke andre dele der var til 
stede i feltet, de såkaldte organisationsfænomener. Og endel i g 
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kunne de henvise til en række såkaldte illusioner, der 
enten var tilfælde, hvor et organisationsfænomen forår
sagede, at personen fældede en falsk dom angående på
virkningens karakter, eller hvor der ved en kombination 
af dele opstod kvalitativt nye fænomener (f.eks. bevæ
gelser), uden at de påvirkninger, der normalt ville for
årsage dem (f.eks. bevægelse i påvirkningen) var til ste
de. Et eksempel på det sidste er det såkaldte phi-fæno
men, der er udnyttet teknologisk i film og fjernsyn, hvor 
en sekvens af statiske billeder kan give anledning til en 
oplevelse af glidende bevægelser. Eksempel på organisa
tionsfænomenerne er kontrastfænomenerne og den noget tve
tydige kategori af konstansfænomener, samt de såkaldte 
gestaltlove eller prægnanslove. Eksempel på illusionerne 
er endvidere de geometrisk-optiske illusioner. 

Gestaltpsykologiens metoder og resultater 

Hvor psykofysikken arbejdede med kvantitative variationer 
i en isoleret, homogen påvirkning af det enkelte passive 
sanseorgan kombineret med den analytiske introspektions 
metode, og stort set søgte at etablere eksperimentelle 
situationer, hvor forsøgspersonens svarmuligheder var ind
skrænkede til et IIja" eller "nej" til et præcist spørgs
mål, arbejdede gesta1tpsykologerne med komplekse påvirk
ninger af større dele af det sensoriske felt og benytte
de sig af en mere fri fænomenologisk rapport fra forsøgs
personen. Man opsøgte først og fremmest påvirkningssitua
t;oner, der fremkaldte de nævnte organ;sations- eller i1
lusionsfænomener, og man søgte så vidt muligt gennem hele 
forsøget at holde forsøgspersonen passiv og ; uvidenhed 
om påvirkningens eksakte karakter for at få fat i de rene 
perceptionsfænomener uforstyrret af, hvad personen måtte 
vide om omverdens beskaffenhed. Først i de situationer, 



- 13 

hvor forsøgspersonen udtalte sig om noget, han faktisk ik
ke kunne vide noget om, eller hvor det lykkedes at få ham 
til at udtale sig i modstrid med påvirkningens faktiske 
karakter, kunne man være nogenlunde sikker på at stå over 
for ~t egentligt perceptionsfænomen. Den teori, man kunne 
opstille på dette grundlag, måtte så sidenhen som et sær
ligt tilfælde kunne forklare, hvordan perceptionen funge
rede "normalt". Nogen samlet teoridannelse for organisa
tionsprincipperne nåede gestaltpsykologien aldrig frem 
til. Stort set har de forsøg, der har været gjort, vist 
sig at være cirkulære eller ad hoc i deres forklaringsvær
di. Forskellige spekulative forsøg (f.eks. Kohlers) på at 
forklare organisationsprincipperne som et udtryk for "dy_ 
namiske ll love, f.eks. i elektriske felter i hjernen,har 
vist sig helt uholdbare. 

Gestaltpsykologien er dog langt fra empirisk tom. De fæ
nomener, den har peget på, er reelle nok og berettiger 
delvis den store betydning, gestaltpsykologien har haft 
hele psykologien. Det er imidlertid værd at bemærke, at 
gestaltteorien er en ren IInegativ" teori, idet dens teo
retiske almene indhold ikke som psykofysikkens består af 
almene lovmæssigheder, men alene består i en negation af 
den almene gyldighed af elementpsykologiens principper. 
I stedet for at betragte den som en egentlig teori vil 
det nok være mere korrekt at anskue den som et ganske vist 
ikke uvæsentligt interregnum i den videnskabelige psykolo
gis udvikling. 

Abso l uter"j n iens metoder o resulta
ter. 

Som nævnt må gestaltpsykologien ses som et korrektiv til 
elementpsykologernes atomisme. Elementpsykologiens andre 

II 

i 
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principper (se lipsykofysikken" s. 8) anfægtes derimod ik
ke. Påvirkningen analyseres stadig som en sum af enkelt
dele. På stimulussiden gentages altså atomismen! Omverden 
anskues som en kaotisk sum af fysiske påvirkninger. Det 
er kun principperne for o anismens syntese af sansninger
ne~ der revideres. Bortset fra~ hvad der følger af kritik
ken af atomismen~ anfægtes konstansantagelsen heller ikke. 
Det er nu blot gestalten i stedet for sanseelementerne~ 
der er en fast. mekanisk funktion af den totale påvirkning. 
Organisationsprincipperne fungerer spontant uden indivi
dets vilje og er ; øvrigt medfødte og uafhængige af indlæ
ring og erfaring~ stort set. 

Agnosticismen anfægtes heller ikke, men uddybes tværtimod. 
Som følge af~ at omverden anskues som en kaotisk sum af 
fysiske påvirkninger, ses det~ at der intet objektivt sva
rer til de oplevede gestalter. Perceptionen er principi
elt illusorisk. Af denne grund lykkedes det heller aldrig 
for gestaltpsykologerne at give en præcis definition af 
illusionsfænomenerne til forskel fra de øvrige organisa
tionsfænomener~ men der måtte tys til definitioner i for
hold til helt subjektive begreber som "normal" påvirkning 
osv. De åbenbare modsigelser i teorien, der følger heraf~ 
er f.eks. behandlet af den engelske analytiske filosof D. 
W. Hamlyn. 

Gestaltpsykologien udgør sammen med den såkaldte "new 
look ll psykologi~ der vil blive behandlet i en senere fo
relæsning, og som er forbundet med en yderligere uddyb
ning af agnosticismen, en væsentlig del af fundamentet 
for den fænomenologiske, (og den såkaldte humanistiske) 
psykolog;~ der har præget dansk psykologi. Jensen & Ratt
leff's bog er et godt eksempel herpå~ som vil blive kom
menteret i forbindelse med gennemgangen af "new look" psy
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kologien. 

I selve gestaltpsykologiens begrænsede empiriske metoder afspejles 
dens konkrete udformning af agnosticismen på tydelig måde. Lad os 
tage et typisk illusionseksperiment som eksempel. Forsøgspersonen 
bliver f.eks. bedt om i Herings geometrisk-optiske illusion (den med 
de to parallelle linier i et dobbelt "strålebundt") at udtale sig om, 
hvorvidt de to parallelle linier er rette (og parallelle) eller ej. 
Hvis forsØgspersonen nu ville sikre sig, at han svarede rigtigt, kun
ne han f.eks. tage en lineal og lægge langs linierne, eller han kun
ne dække over det forstyrrende illusionsmotiv (strålebundterne). Han 
kunne da konstatere, at linierne faktisk var rette og parallelle. 
Han ville derved ved h j æ l p a f s i n e s a n s e r, sin 
viden og sin fornuft have truffet en korrekt og sikker afgørelse. 
Når han fjerner linealen, eller når han atter afdækker illusionsmo
tivet, ser han igen, at linierne ikke ser rette ud, men det anfægter 
ham naturligvis ikke, for han ved, hvilken af de to fremgangsmåder, 
der fØrer til et pålideligt resultat, og hvilken ikke, og han er som 
ethvert fornuftigt menneske i stand til at skelne mellem det virke
lige og det tilsyneladende. Han vil muligvis undre sig over, at li
nierne sammen med illusionsmotivet ikke ser rette og parallelle ud, 
og han ved, at der må være nogle objektive årsager til dette ejen
dommelige fænomen~ skØnt de måske ikke er fuldt erkendte endnu. Men 
det vil selvfØlgelig ikke rokke ved hans viden om, at linierne fak
tisk er rette og parallelle, og at metoden med anvendelsen af line
alen er pålidelig; for det ved han gennem egen og overleveret erfa
ring; og hvis han skulle komme i tvivl, kender han andre metoder, 
hvormed han yderligere kan undersøge sagen, evt. i samarbejde med 
andre personer. 

I det typiske gestaltpsykologiske perceptionseksperiment ville en 
a k t i v undersØgelse af den genstand, forsØgspersonen tilskyndes 
til at udtale sig om, imidlertid ikke blive tilladt. Det er der i 
sig selv intet forkert i, hvis det, man er interesseret i, er årsa
gerne til de ejendommelige oplevelser, der opstår, når man anvender 
sine sanser ufornuftigt eller uhensigtsmæssigt, dvs. netop de fæno
meners der udgØr en væsentlig del af gestaltpsykologiens objektive 
grundlag. 

Fejlen består i, at man ud fra resultater, hvor sanserne ikke bru
ges fornuftigt af personen, forsøger at opstille en teori for hele 
den sansemæssige erkendelse. 

Erkendelsen er en enhed af sansning og fornuft. Man kan ikke under
slJige disse to sider ved erkendelsen hver for sig og uafhængigt af 
hinanden, kombinere dem og derved nå til en forståelse af erkendel
sens natur, ligesom vi ikke kan skille erkendelsen fra vores prak
tiske omgang med omverdens genstande, den praksis, der både er er
kendelGens kilde og dens prøve. (Jvf. artiklen "Wahrnehmung" (tid
ligere uddelt) i Pl'dZoBophisches W8y'terbuch~ bind II~ 10. udg.~Leip
zig: Bibliographisches Institut, 1974, s. 1275, især det afslutten
de Engels-citat). 
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Gestaltpsykologien er et godt eksempel på, hvorledes benægtelsen af 
omverdens objektive, lovmæssige natur altid går hånd i hånd med en 
benægtelse af muligheden for sand erkendelse. Som vi skal se, blev 
gestaltpsykologiens konkrete udformning af agnosticismen snart an
grebet fra forskellig side, hvor der især er grund til at fremhæve 
Gibsons "perceptuelle psykofysik" og den funktionalistiske percep
tionspsykologi. 

.. "' ~ 
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ELE~1ENTPSYKOLOGERNE : 

STIMULUSELEMENT ~ PERCEPTUELT ELEMENT 
STIMULUS< PERCEPTUEL .>HELHED 

STIMULUSELEMENT ~ PERCEPTUELT ELEMENT 

PERCEPTION AF SI + S2 = PERCEPTION AF SI + PERCEPTION AF S2 

GESTALTPSYKOLOGERNE: 


STIMULUSELEMENT 
STIMULUS~ >-(ORGANISATION)~ PERCEPTUEL 

~ HELHED 
"'tST It1ULUSELEt1ENT 

PERCEPTION AF SI + S2 * PERCEPTION AF SI + PERCEPTION AF S2 

.. 
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Litteratur om gestaltpsykologien (til tidligere henviste 
værker anføres kun forfatteren, hvor det er tilstrække
ligt): 

Forgus s. 112-131. 


Gregory s. 131-163. 


Hochberg s. 80-94, 127-134. 


Hamlyn, D.W.: The psycho1ogy of perception. London: Rout

ledge & Kegan, 1969. 

KHhler, W.: Gestalt psycho1ogy. N.Y.: Mentor, 1959. 

Rubinstein: Grundlagen ... s. 95-96, 315-319. 
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FORELÆSNINGER OVER PERCEPTIONSPSYKOLOGI 
FOR 3. SEMESTER, EFTERÅRET 1975 

Jens Mammen 

3. GIBSONS IIPERCEPTUELLE PSYKOFYSIKII. 

Opdagelsen af "variable af højere ordenll. 

James J. Gibson (hovedværker: The perception of the visu

al world~ 1950 og The senses considered as perc tual sy

stems~ 1966) var den forsker~ der først gennemførte en 
syntese af de bæredygtige dele af den klassiske psykofy
sik og gestaltpsykologien~ en syntese. der samtidig i en 
vis begrænset forstand overvandt de to skoledannelsers ag
nosticisme. 

Gibsons empiriske udgangspunkt var påvisningen af en lang 
række tilfælde~ hvor perceptionen af omverdensgenstandes 
form~ afstand~ bevægelse osv. var en fast lovmæssig funk
tion af påvirkningerne i sanseorganerne~ men hvor dog in
gen af de tidligere omtalte principper for den klassiske 
psykofysik (dvs. loven om de specifikke sansenerveenergi
er. og de fire principper nævnt i referatet om psykofy
sikken s. 8) gjaldt~ og hvor perceptionen på den anden si
de heller ikke~ således som gestaltpsykologerne havde hæv
det det. afhang af organ;sat;onsprincipper~ der ikke havde 
deres årsag i ydre objektive forhold. 

De eneste af de tidligere nævnte principper~ der stadig 
var opfyldt i de fænomener~ Gibson påviste~ var gestalt
psykologiens princip om, at det er det samlede påvirknings

mønster~ der er bestemmende for perceptionen på en måde. 
der ikke kan afledes af perceptionen af de enkelte dele, 
og dernæst psykofysikkens konstansantagelse~ nu blot ikke 
en antagelse om en konstant og lovmæssig sammenhæng mellem 
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den enkelte elementære sansepåvirkning og de elementære 
sansefornemmelser ("sensorisk psykofysikII), men en anta
gelse om en konstant lovmæssig sammenhæng mellem det sam
lede påvirkningsmønster og perceptionen ("perceptuel psy
kofysik"). 

Når den sidste påstand ikke blot bliver en gentagelse af 
gestaltpsykologiens organisationslove, skyldes det, at 
Gibson kunne påvise, at den faste lovmæssige sammenhæng 

mellem et påvirkningsmønster og peraeptionen netop var 

b e t i n g e t af~ at der eksisterede en fast lovmæs

sig sammenhæng mellem kompliaerede variable i påvirk

ningsmønstret (de såkaldte variable af højere orden) og 

de træk ved de ydre genstande~ som blev perciperet. 

Denne betingelse er et radikalt brud med agnosticismen i 
den udformning, den havde fået i elementpsykologiens ab
solutering af den klassiske psykofysik og i gestaltpsyko
logien, der begge forsøgte at forklare perceptionen ved 
en kombination af to indbyrdes uafhængige lovmæssigheder, 
der henholdsvis forbandt de ydre genstande og processer 
med sansepåvirkningerne og forbandt sansepåvirkningerne 
med perceptionen. 

Sagt på en anden måde påviste Gibson, at perceptionen 
var betinget af påvirkningens afhængighed af sin kilde, 
hvilket var i strid med loven om de specifikke sansener
veenergier. 

Gibson henviser f.eks. til tilfælde, hvor det er kilden 
snarere end, hvilke san?eorganer der er impliceret i per
ceptionen, der bestemmer perceptionens karakter. De blin
des "syn" via øret, Strattons, Kohlers og andres forsøg 
med ændring af den lovmæssige sammenhæng mellem omverden 

I 
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og påvirkningsmønstret, og ikke mindst vigtigt vores per
ception af omverden gennem redskaber (vi føler med spid
sen af kniven og mærker ikke dens tryk i håndfladen). 

Men Gibsons vigtigste empiriske fund består i hans kon

krete påvisning og beskrivelse af de variable af højere 

orden i påvirkningsmønstret, der på den ene side hænger 
lovmæssigt sammen med egenskaber ved omverden og på den 
anden side lovmæssigt bestemmer perceptionen, og hvor den 
sidste lovmæssighed er betinget af den første. Et eksem
pel på sådanne variable af højere orden er gradienter i 
det visuelle felt. Et andet eksempel er de forskellige 
typer perspektiviske transformationer i den "optiske ma

trix" (bundtet af stråler fra omgivelserne, der rammer 

nethinden), der hænger lovmæssigt sammen med de forskel
lige typer bevægelse af stive legemer og flader i omgi
velserne. Det sidste blev illustreret i filmen IIOptical 
motions and transformations as stimuli for visual percep
tionII. 

Gibsons forskningsmetode og dens resultater. 

Noget skematisk kan vi opdele Gibsons forskningsmetode i 
to faser, en økologisk og en eksperimentel. 

1. Den økologiske fase 

I denne fase undersøges den lovmæssige sammenhæng mellem 
forhold i omverden (eller eventuelt forhold i individets 
egen organisme, individets bevægelser osv.) og processer 
i sanseorganerne. 

For det første undersøges det, hvilken følsomhed indivi

dets (hvad enten det er et dyr eller et menneske) forskel
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lige sanseorganer har over for energier fra omverden. Den~ 

ne undersøgelse kan eventuelt være ret grov og foreløb;g~ 

f.eks. baseret på sanseorganernes struktur. 

For det andet undersøges, hvilke variationer der forekom
mer og er af betydning for individet i dets omgivelser. 

Og for det tredie undersøges så sammenhængen mellem de va
riable~ der er fundet ved de to første undersøgelser, dvs. 
hvilke variable af højere orden i mønstret af de påvirk
ninger, som individet kan registrere, der hænger sammen 
med de variationer, der forekommer og er af betydning for 
individet i dets omgivelser. 

F.eks. kan det først konstateres, at flagermusen med sine ører kan 

registrere toner af en meget hØjere frekvens, end dem mennesket kan 

høre umiddelbart. 


Dernæst kan det konstateres, at flagermusens omgivelser, når den fly

ver, består af større eller mindre faste legemer, som det er vigtigt, 

at den undgår, samt af små flyvende insekter, som det er vigtigt for 

den, at den kan fange. 


Endel kan det for det tredie konstateres, at den måde, hvorpå fla

germusens højfrekvente skrig efter at have ramt sådanne genstande i 

omgivelserne er transformeret, dvs. ændret m.h.t. tidsforhold og fre

kvensbillede, når det kommer tilbage til dens Ører, hænger sammen med 

disse genstandes placering, størrelse m.m. på en lovmæss måde. 


Man kan ligefrem forestille sig, at den måde, hvorpå vari 
able i påvirkningsmønstret afhænger af variable i omgivel
serne, kan beskrives ved hjælp af matematiske ligninger. 

Det, der er det afgørende ved denne afbildning af variab
le i omgivelserne på variable i påvirkningsmønstret, er i 
midlertid ikke de pågældende ligningers form, altså hvilke 
matematiske funktioner de er sammensat af. 

Det. der derimod er afgørende~ er, om det i princippet er 
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muligt at lIregne tilbagelI fra variablene i påvirkningsmøn
stret til variablene i omgivelserne~ eller som Gibson ud
trykker det, om variablene i påvirkningsmønstret specifi
cerer variablene i omgivelserne. 

For at udtrykke det enkelt og lidt metaforisk drejer det 
sig om, hvorvidt der er lige så mange ligninger~ som der 
er ubekendte, så vi kan regne os tilbage fra de afhængige 
variable til de uafhængige. Hvis det kan lade sig gøre~ 
siger Gibson, at de pågældende variable i påvirkningsmøn
stret indeholder potentiel information om de pågældende 
variable i omgivelserne. 

Men hvorvidt der er påvirkningsvariable, der specificerer 
givne variable i omgivelserne, afhænger ikke blot af om
givelserne og sanseorganernes indretning. Det afhænger og
så af arten af den kontakt, der ved individets aktivitet 
etableres mellem omgivelserne og sanseorganerne. 

For igen at tale metaforisk, produceres der flere lignin
ger til beregning af de ubekendte ved en langvarig kon
takt end ved en kortvarig og flere ved en variation af kon
takten end ved en statisk kontakt. 

vi får mere information om en flade ved at bevæge hånden hen over den 
end ved blot at lægge hånden på den. vi får mere information om af
standen mellem skovens træer, når vi går, end når vi står osv. 

Hvis flagermusen blot udsendte et enkelt kort skrig, der kun bestod 
af en enkelt tonefrekvens, ville den ikke få samme potentielle infor
mation om sine omgivelser, som når den udsender flere skrig sammensat 
af flere frekvenser. 

Til bestemmelse af potentiel information om givne variab
le i individets omgivelser er det altså nødvendigt også 
at undersøge individets aktivitet og især dets muligheder 
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for aktivitet, der direkte opsøger potentiel information, 
nemlig såkaldt eksplorativ adfærd, eller undersøgetsesad

færd. 

2. Den eksperimentet te fase. 

I denne fase undersøges nu, hvorvidt individets percep
tion hænger sammen med variable i påvirkningsmønstret på 
samme lovmæssige måde, som disse hænger sammen med vari
able i omgivelserne, eller sagt på en anden måde, om in
dividet kan udnytte den potentielle information, som det 
kan skaffe sig ved en egnet undersøgelsesadfærd. 

En vis foreløbig viden herom kan man allerede få ved at 
iagttage individet (dyr eller menneske) i sine omgivel
ser. Flagermusen undgår faktisk at flyve ind i ting, selv 
om det er mørkt, og den skaffer sig faktisk føden. Der 
kræves heller ikke nogen særlig undersøgelse for at kon
statere, at mennesker stort set gennem almindelig brug af 
deres øjne er i stand til at orientere sig udmærket i de
res omgivelser. 

Det, som en sådan iagttagelse imidlertid ikke fortæller 
os, er, om det netop er de påvirkningsvariable, som vi 
har isoleret i vores økologiske analyse, der faktisk ud
nyttes af individet. Vi kan ikke vide, om individet i ste
det udnytter helt andre påvirkningsvariable, som ligele
des indeholder potentiel information om de givne variable 

omgivelserne. 

Der er eksempler nok både fra dyr og mennesker på udnyt
telse af uhyre subtile informationskanaler til at under
bygge en sådan forsigtighed (f.eks. fugles formodede ud

i 
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nyttelse af lysets polarisering, fisks udnyttelse af va
riationer i elektriske felter). 

En metode til undersøgelse af spørgsmålet består i ekspe~ 

rimentelt at isolere og kontrollere en påvirkningsvaria
bel , der ud fra den økolngiske analyse må formodes at in
deholde potentiel information, som bliver udnyttet af in
dividet. 

Derved får man oplysning om, hvorvidt den undersøgte po
tentielle information også for individet er tilstrækkelig 

til perception af de tilsvarende omverdensvariable. 

I filmen blev det f.eks. forsøgt at isolere kontinuerte 
perspektiviske transformationer i den optiske matrix og 
undersøge, hvorvidt de kunne udnyttes til perception af 
bevægelse. Svaret var bekræftende. 

Det er imidlertid værd at bemærke, at denne isolation of
te kun kan foretages ved arrangementer, der samtidig er 
eksempler på, at den faste lovmæssige sammenhæng mellem 
omverdensvariabel og påvirkningsvariabel kan brydes. Fil
men er selvet bevis på, at der kan produceres kontinuer
te perspektiviske transformationer af den optiske matrix 
af andre variationer i omverden end bevægelse af stive le
gemer, nemlig ved forevisning af film. Og beviset for, at 
vi kan udnytte en påvirkningsvariabel , der står i en lov
mæssig sammenhæng med en omverdensvariabel , leveres altså 
netop i en situation, hvor den pågældende lovmæssighed er 
brudt, og hvor forsøgspersonen udmærket godt kan se, at 
det er en film, han ~er, og ikke et virkeligt stift lege
me, der bevæger sig. 

Andre eksperimentelle metoder til afprøvning af hypoteser 
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om udnyttelse af potentiel information består i at under

søge effekten af forstyrrelser eller ligefrem eliminering 

af variable i påvirkningsmønstret. Tilstopning af ører, ( 
bind for øjnene, bedøvelse af huden osv. 

Herigennem får man oplysninger om, hvorvidt den undersøg
te potentielle information også for individet er nødven

dig for perception af de tilsvarende omverdensvariable. 

Resultaterne af den eksperimentelle fase kan nu igen ud
nyttes i den økologiske fase. Eventuelt fører den til, at 
den første økologiske analyse må revideres. Måske opdages 
derved hidtil upåagtede følsomheder i sanseorganerne, el
ler ligefrem nye sanseorganer. 

Resultater af Gibsons forskning. 

Gibsons påpegning af den potentielle information i på
virkningsvariable af højere orden, og hans beviser for 
dyrs og menneskers udnyttelse af denne potentielle infor
mation må betegnes som et af de vigtigste teoretiske re
sultater inden for perceptionspsykologien. Det har mulig
gjort en øget forståelse for sansernes komplicerede sam
virke i perceptuelle systemer rettet mod en analyse af om
verdens afgørende variable. Ligeledes har det medført en 
øget forståelse for den fylogenetiske udvikling af sanse

apparatet hos forskellige dyrearter. Den økologiske ana
lyse af relationen mellem sanseapparat og omverden mu
liggør en bestemmelse af de potentielle informationer, 
som sanseapparatet må udvikles til at kunne udnytte, for 
at forbedre artens mulighed for at orientere sig i sin om
verden og dermed igen forøge sine muligheder for overle
velse og udbredelse. 
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De tilfælde, hvor vores perception er utilstrækkelig el
ler udviser systematiske fejl, f.eks. i illusionerne, for
klarer Gibson simpelthen ved, at vi af en eller anden 
grund stopper vores undersøgelsesadfærd for tidligt, eller 
at vi af en eller anden grund er forhindret i at udføre 
den. Utilstrækkelig perception er en funktion af util
strækkelig påvirkning, helt ligesom tilstrækkelig percep
tion er en funktion af tilstrækkelig påvirkning. Modsat 
gestaltpsykologien forklares den fejlagtige perception 
altså ud fra vores viden om den fejlfri. 

Gibsons teori har en del til fælles med den materialis
tiske teori for perceptionen, der er antydet i Engels-ci
tatet i slutningen af leksikonartiklen om "Wahrnehmung" 
(tidligere uddelt). Men som vi skal se, netop også kun en 
del. 

Gibsons teori og metoder og deres resultater indgår i dag 
som et fundament i perceptionspsykologien, der stort set 
er alment anerkendt. 

Af direkte praktisk udnyttelse af resultaterne kan som 
eksempel nævnes Gibsons egen undersøgelse af perceptio
nen under flyvning med landkending, der så vidt jeg ved 
er blevet udnyttet til en hensigtsmæssig afmærkning af 
landingsbaner. (Se Gibson, J.J., P. Olum & F. Rosenblatt, 
1955). 

Gibsons naivt realistiske absoluterin af sine elser 

Som det er fremgået af det ovenstående, har Gibsons teo
ri på væsentlig måde bidraget til forståelsen af vores 
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perception af sådanne forhold i vores omverden, som står i 
et fast lovmæssigt forhold til variable i det samlede møn
ster af sansepåvirkninger. Det var endvidere væsentligt, 
at produktionen af disse variable forudsatte en kontakt 

mellem omverden og sanseorganerne, og at denne kontakt 
måtte opfylde nogle betingelser med hensyn til varighed og 
variation, nogle betingelser som blev opfyldt via ofte kom
pliceret undersøgelsesadfærd. 

For perceptionen af visse fysiske egenskaber ved genstan
de i vores omverden, f.eks. faste genstandes form, place
ring, bevægelse, tyngde, elasticitet, er det ikke så van
skeligt at beskrive sammenhængen mellem genstandenes ka
rakteristika, mulig undersøgelsesadfærd og variable i møn
stret af sansepåvirkninger. Gibson lægger selv vægt på, at 
hans teori i høj grad er baseret på vores perception af 
genstandenes overflader~ der netop kan beskrives ved en 
række af de nævnte karakteristika. 

Undersøgelsesadfærden vil ofte være en proces, der som 
sagt strækker sig over en vis tid. Hvis man f.eks. føler 
hen over en tings overflade for at percipere dens form, 
kræves en sammenholdelse af påvirkninger i et bestemt tids
interval, f.eks. 10-20 sekunder. Men ofte forløber vores 
undersøgelser af forhold i omverden jo over længere tid 
end det. Hvis vi skal lære en by at kende, er vi nødt til 
at gå rundt i den i dagevis måske, og vi må sammenholde 
sansninger over hele dette tidsrum. 

Visse ting er vi næsten et helt liv om at lære at 

kende, og de oplysninger, vi får i dag, må vi sammenhol
de med, hvad vi har erfaret måske for flere år siden. Må
ske er vi nødt til at sammenholde dem med, hvad andre men
nesker har fortalt og lært os. Måske må vi endda forlade 
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os på, hvad tidligere generationer har samlet af viden og 
erfaringer, og som er videreleveret i form af videnskabe
lige teorier. Det afhænger alt sammen af, hvad det er, vi 
søger viden om. 

Lad os tage et eksempel! Vi kan forestille os en fysiker, 
der skal undersøge molekylestrukturen i et bestemt kemisk 
stof. Han kan ikke alene ved at anvende sine ubevæbnede 
sanser få noget at vide om molekylestrukturen, men må ind
skyde nogle sindrige apparater og opstillinger imellem det 
stof, der skal undersøges, og sine sanser, som han bruger 
til at aflæse visere osv. 

Nu er det klart, at der må bestå en lovmæssig forbindelse 
mellem stoffets molekylestruktur og visernes udslag, for 
at apparatet kan bruges til at oplyse fysikeren om stof
fets molekylestruktur, og at der må gennemføres en sådan 
række iagttagelser, at der til sidst kun er en molekyle
struktur blandt dem, der er teoretisk mulige, der kunne 
have givet anledning til det iagttagede udfald af under
søgelsen. 

Eksistensen af denne lovmæssige sammenhæng er imidlertid 
kun en nødvendig betingelse for, at fysikeren ud fra si
ne iagttagelser kan slutte noget om stoffets molekyle
struktur. 

Lige meget hvor længe han måler og registrerer, og hvor 
meget han end varierer på sin opstilling, vil hans iagt
tagelser aldrig kunne blive tilstrækkelige til, at han 
alene derudfra kan slutte sig til noget om.stoffets mole
kylestruktur. Dertil kræves nemlig også, at han har en te
oretisk viden om de lovmæssigheder, hvis eksistens er nød
vendig for udnyttelsen af iagttagelserne. 
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Imidlertid har Gibson prætenderet med sin teori også at 
omfatte iagttagelser af denne type forhold i omverden, 
forhold som er mere bagvedliggende end de overfladiske 
egenskaber, som Gibsons teori så udmærket har beskrevet 
vores perception af. 

Gibson vil stillet over for et eksempel som det anførte 
sige, at vores teoretiske viden ikke er andet end en sam
menfatning af et meget stort antal sansninger, som blot 
strækker sig over et langt tidsinterval. 

Livet er for Gibson en stor påvirkning, som skal dechi
freres. At disse påvirkninger endda må omfatte også an
dre menneskers sansepåvirkninger, for så vidt vi har en 
stor del af vores viden fra andre mennesker, understre
ger kun yderligere absurditeten i denne opfattelse. 

Gibson reducerer ved sin absolutering af den perceptuel

le psykofysik hele erkendelsen til den umiddelbare sans

ning. En sådan reduktion betegnes i filosofien som naiv 

realisme. IIRealismell, fordi standpunktet, i modsætning 
til agnosticismen i dennes mere eksplicitte form, hævder, 
at vores erkendelse er en erkendelse af de objektive for
hold, der forårsager den, men samtidig Il na iv", fordi det 
hævdes, at denne erkendelse er umiddelbar, dvs. ikke for
midlet af teoretisk viden og tænkning. 

Ved at reducere menneskets erkendelse til den side af 
den, som vi har fælles med dyrene, indebærer standpunktet 
også en reduktion af mennesket til, hvad vi har fælles 
med dyrene. 

Endelig indebærer standpunktet en reduktion af verden til 
at være en sum af de overfladiske egenskaber, der kan er
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kendes ved den umiddelbare sansning, eller i det mind
ste indebærer standpunktet~ at hvis verden har andre 
egenskaber end disse, så kan de ikke erkendes. Dette 
er en agnosticisme på et højere niveau. 

Som verdensanskuelse er et sådant standpunkt reaktio
nært ved at benægte eksistensen af eller muligheden 
for erkendelse, og dermed bevidst udnyttelse eller for
andring, af væsentlige og bestemmende forhold; natu
ren og samfundet, som ikke umiddelbart fremtræder i 
sansningen. 
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FORELÆSNINGER OVER PERCEPTIONSPSYKOLOGI 
FOR 3. SEMESTER, EFTERÅRET 1975 

Jens Mammen 

4. "NEW LOOK" PSYKOLOGIEN. 

Personvariable i 

Det er karakteristisk for de tre forskningstraditioner 
inden for perceptionspsykologien~ som hidtil er gennem
gået, nemlig den sensoriske psykofysik, gestaltpsykolo
gien og Gibsons perceptuelle psykofysik, at de først og 
fremmest havde undersøgt sådanne fænomener, og sådanne 
sider ved perceptionen, som stod i et relativt fast 
lovmæssigt forhold til variable i omverden og i mønstret 
af sansepåvirkninger. Derudover havde de på hver sin må
de forsøgt at opstille mere almene teorier for percep
tionen, der hævdede de nævnte faste lovmæssigheder som 
generelt gyldige principper for al perception. 

Gibsons teori var det ganske vist ikke blevet benæg
tet, at perceptionen kunne være et resultat af indlæ
ring, nemlig en indlæring af, hvilke påvirkningsvariable 
der indeholdt potentiel information om de omverdensvari
able, der var af betydning for individet, og en indlæ
ring af, hvilken undersøgelsesadfærd der kunne produce
re denne potentielle information. Men Glbsons interesse 
for indlæringsprocessen indskrænkede sig nærmest til en 
konstatering af, at den finder sted, når blot den nød
vendige undersøgelsesadfærd muliggøres, og at den fører 
til det på forhånd 'givne resultat. Hvilke faktorer i 

individet, der betinger, at indlæringsprocessen finder 
sted, og hvilke faktorer, der betinger processens enkel
te trin, det siger teorien ikke noget om. 
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Gibson havde heller ikke benægtet, at i de tilfælde, 

hvor individet enten undlader eller forhindres i at op

søge tilstrækkelig information til specificering af om

verdensvariable, så kan det gætte på, hvilken af de åb

ne muligheder, der faktisk foreligger i omverden. Men 

hvilke af mulighederne, der faktisk gættes på, og hvil 

ke faktorer i individet, der betinger, hvad der gættes 

på, det siger teorien ikke noget om. 


Stort set har de tre nævnte forskningstraditioner ikke 

beskæftiget sig med individuelle faktorer som afgøren

de for perceptionen. 


I tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig og indtil slut

ningen af 1950 ' erne opstod der imidlertid, først og 

fremmest i USA, en stærk interesse for studiet af netop 

individuelle faktorers betydning for perceptionen, en 

interesse der kom til udtryk bl.a. i en lang række ar

tikler i tidsskrifterne JournaZ of personality~ Journal 


of abnormal and soaial psyahology og ahologiaal Re

view, i årgangene fra 1945 til ca. 1960. 


Der var flere årsager til denne voldsomme interesse. 

Men en af de væsentligste var utvivlsomt den forudgåen

de særdeles håndfaste demonstration af, hvorledes fa

scismen gennem massiv påvirkning kunne ændre hele be

folkningsgruppers oplevelsesmåde. Den store og berømte 

undersøgelse af antisemitismen "The authoritarian per

sonality" fra 1949 er f.eks. et udtryk for denne inter

esse. 


Derudover var der en generel teoretisk interesse i at 

forbinde psykoanalysen og den eksperimentelle psykolo

gi, og parallelt hermed en praktisk interesse i at ud
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vikle perceptuelle tests til kliniske og personligheds
psykologiske diagnoseformål. 

Man undersøgte sammenhængen mellem på den ene side træk 
ved den perceptuelle proces og på den anden side indi
viduelle faktorer som alder, køn, kulturmæssig baggrund, 
social baggrund, personlighed og interesser, erfaringer, 
holdninger, forventninger, motivation, socialt pres, op
gavebetinget indstilling (engelsk: set) m.m. 

Det psykoanalytiske begreb om projektion~ d.v.s. en u
bevidst fordrejning eller udfyldning af oplevelsen i o
verensstemmelse med psykodynamiske principper, blevet 
centralt begreb i forståelsen af perceptionen. 

I det hele taget betød interessen for individuelle fak
torer i perceptionen en tendens til at integrere per
ceptionspsykologien med personlighedspsykologien og so
cialpsykologien. 

På grund af et tidsmæssigt sammenfald med den såkaldte 
"new 100kU-stil inden for tøjmoden fik denne nye inter
esse inden for perceptionspsykologien tilnavnet II new 
lookll-psykologien. Den fulgtes af en forøget interesse 
for perceptionen af personer og sociale begivenheder, 
fænomener der netop var karakteriseret af stor afhæn
gighed af individuelle faktorer, og som ofte benævnes 
usocial perceptionll. 

ltNew look" psykologiens metoder og resultater. 

Det er kun muligt her at trække nogle få typiske træk 
frem ved new look psykologiens eksperimentelle metoder 
og resultater. 
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Et afgørende træk var, at man for at få de personafhæn
gige sider ved perceptionen så tydeligt frem som muligt 
var nødt til at arbejde med påvirkningssituationer, hvor 
forsøgspersonen var afskåret fra at gennemføre, hvad 
Gibson ville kalde en tilstrækkelig undersøgelsesadfærd. 
Man tvang så at sige forsøgspersonerne til at gætte. 

F.eks. foreviste man forskellige skrevne ord i så kort 
tid ("takistoskopisk " ), at en sikker identifikation var 
vanskeliggjort. Ved efterhånden at forøge forevisnings
tiden for et bestemt ord kunne man nu efter helt samme 
metode som ved psykofysiske tærskelmålinger bestemme, 
hvor lang forevisningstid der var nødvendig, for at or
det blev genkendt i halvdelen af tilfældene af en be
stemt gruppe forsøgspersoner. På denne måde kunne man 
undersøge, hvilke ord der var lette at genkende, og 
hvilke der var vanskelige at genkende for forskellige 
grupper af forsøgspersoner, der f.eks. var forskellige 
med hensyn til motivation eller andre personfaktorer, 
hvis betydning man ville undersøge. Desuden kunne man 
konstatere, om der var systematiske forskelle på indhol
det af de forkerte gæt, der fremkom inden det rigtige 
gæt. 

Man kunne også ændre på det foreviste ord, efter at det 
var gættet rigtigt første gang og se, hvornår ændringen 
blev opdaget. En særlig stor vedholdenhed i sådanne si
tuationer, såkaldt rigiditet, kunne f.eks. hænge sammen 
med en generel fordomsfuldhed. 

Særlige vanskeligheder med at gætte ord knyttet til sek
suelle emner kunne tolkes som et udslag af forsvarsmeka
nismer, som de var beskrevet i psykoanalysen. 
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For hovedparten af denne type forsøg gjaldt det imidler
tid, at de var åbne for mange mulige og indbyrdes mod
stridende tolkninger. Det var f.eks. vanskeligt at ad
skille på den ene side, hvad der skyldtes ordenes ind
hold, deres associative forbindelser til værdiladet ind
hold af forskellig art, og på den anden side deres al
mindelige bekendthed, deres rent billedlige karakteris
tika, længde O.S.v.; og i jo højere grad man forsøgte at 
få sådanne faktorer under kontrol, jo vanskeligere var 
det at overføre resultaterne på dagligdags situationer. 
Dertil kom vanskelighederne forbundet med at finde ud af, 
hvor meget resultaterne var et udslag af forsøgsperso
nernes perceptuelle formåen, og hvor meget de var et ud
slag af, hvilke svar forsøgspersonerne oplevede som ac
ceptable ; situationen. 

Ud over ret trivielle konstateringer i retning af, at vi 
under visse omstændigheder er tilbøjelige til at se og 
høre, hvad vi er interesserede i at se og høre, har new 
look-psykologien ikke bidraget med nye almene lovmæssig
heder for perceptionen. 

"New look " psykologiens overbetoning af perceptionens sub
ektive side. 

New look psykologiens udgangspunkt er den korrekte iagt
tagelse, at det enkelte trin i den perceptuelle proces 
indeholder subjektive, konstruktive elementer, og at den 
perceptuelle proces forløber forskelligt hos det enkelte 
menneske. Absoluteringen af denne iagttagelse består 
at overføre dette. træk uindskrænket til den samlede per
ceptuelle proces og dens mulige resultater og til den sam
lede menneskelige erkendelse. 

En sådan absolutering har været brugt til at understøtte 

i 
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en principiel subjektivisme og irrationalisme, som ud
over new look-psykologien har præget store dele af psy
kologien, f.eks. den såkaldte humanistiske psykologi, 
og f.eks. den særlige såkaldt fænomenologiske psykolo
gi, som i lang tid har domineret dansk psykologi, og 
som har rødder tilbage til tysk idealistisk filosofi. 

Som tidligere nævnt er Jensen & Rattleff's bog "Perception - nog
'le synspunkter" en guldgrube i så henseende. For at blive ved de 
ædle metaller, får vi s. 95 i denne bog serveret hovedsynspunktet 
på et sØlvfad: 

"Vor perciperen er altså - ligesom videnskabelig erkendelse 
helt afhængig af de hypoteser, vi væ'lger at gå ud fra. Dette 
fremkalder forhåbentlig en vantro undren hos den læs er som tror, 
at vi perciperer det som "i virkeligheden eksistererll 

- eller som 
tror, at vi kan erkende noget uafhængigt af os selv." (Forfatter
nes understregning). 

Man må tilslutte sig forfatternes forhåbning. Synspunktet nærmer 
sig en leksikalsk definition af idealismen. Citatet fortsætter: 
"Mange mennesker lever mere eller mindre legalt af at snyde andre, 
tryllekunstneren er en af dem, selvom vi vægrer os ved at tro, at 
det er perceptionslovene og ikke naturlovene, som han beherskerIt. 

Man har i dansk psykologi interesseret sig en del for tryllekunst
nere som understØttelse af, at vores oplevelse af andres adfærd er 
snyd og bedrag. Det interessante ved citatet er imidlertid, at 
termen "snyde" bruges. For det må jo forudsætte, at der er en _vir
kelighed, som der snydes i forhold til. 

Eksemplet illustrerer til fulde, at idealisterne ikke undgår at 
bide sig selv i tungen, så længe de ikke tager konsekvensen af de
res synspunkter og bider den helt af. 

Men ingen er konsekvent idealist. 

Den fejl, der begås, er, at der fra den kendsgerning, 
it erkendelsen aldrig er og aldrig kan blive fuldstæn
dig og udtømmende, drages den forkerte konklusion, at 
den derfor er principie1t fejlagtig. Men ingen er som 
sagt konsekvent idealist. Enhver idealist vil komme til 
at modsige sig selv eller dementere sig selv i praksis. 



- 39 

Ligeledes vil enhver idealist som et led i sin argumen
tation ikke kunne undgå at henvise til eksempler og en
keltiagttagelser, der i sig selv er korrekte, men hvor
af der drages fejlagtige konklusioner. 

Derfor er der også en del korrekte enkeltiagttagelser og en del i
soleret set fornuftige betragtninger i bogen. I det såkaldte "sub
jektivitetsprincip" (s. 10-11) peges der således på det rigtige 
forhold, at det for at forstå årsagerne til andre menneskers hand
linger, foruden at se på handlingens ydre objektive betingelser og 
faktiske resultat, er nØdvendigt at se på den handlendes eventuelt 
mangelfulde forståelse af disse betingelser og på den handlendes 
hensigt med handlingen. Men en sådan reklassificering af handlin
gen, som foreslås, der de facto benægtep handlingens ydre objekti
ve betingelser eller dens faktiske resultat, er i uoverensstemmelse 
med fornuftig sprogbrug. ledes er det naturligvis forkert, når 
"subjektivitetsprincippet" samme sted formuleres således: "Perso
ners handlinger kan kun (min fremhævelse) forstås - og bør derfor 
vurderes, fortolkes og beskrives - ud fra den handlendes (forfat
ternes fremhævelse) opfattelse af situationen samt hans/hendes 
formål (hensigt) med sine handlinger". 

Igen ses det, at en i sit udgangspunkt korrekt iagttagelse fordre
jes og absoluteres til en direkte forkert konklusion, der under
støtter et idealistisk synspunkt. 

Den principielle agnosticisme eller skepticisme, som 
kommer til udtryk i de anførte citater, har som sagt 
præget store dele af den borgerlige psykologi, sociolo
gi og filosofi, "f.eks. ppagmatismen, der ser kriteriet 
på sandhed i dens værdi forøgende nytte, videnssociolo

gien, som nedvurderer den videnskabelige tænkning til 
blot ideologi i betydningen falsk (interessebunden) be
vidsthed, "Lebens-filosofien", der forkaster den stren
ge metodiske fremgangsmåde i videnskaben og i dens sted 
sætter intuition og anden irrationalisme, og eksisten

tialismen, der proklamerer den menneskelige tilværelses 
meningsløshed og absurditet o.s.v. 1I (PhiZosophisches 

Wopterbuch" 8. udg. s. 990-991). Af lokal interesse må 
det fremhæves, at den samme agnosticisme også karakte
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riserer mere forbigående småborgerlige skoledannelser, 
der fører sig frem under marxismens banner. 

Det er vigtigt ikke at forveksle en sådan principiel er
kendelsespessimisme med sund videnskabeLig (metodisk) 
sk sis. I modsætning til den principielle skepticisme 
benægter den videnskabelige skepsis ikke verdens lov
mæssige karakter og muligheden for at erkende den. Den 
fremhæver derimod den kendsgerning, at skønt den måde, 
hvorpå de objektive, væsentlige og lovmæssige forhold i 
verden fremtræder på og vekselvirker med vore sanseor
ganer, er vores eneste kiLde til viden om disse forhold 
i verden, så fremtræder disse forhold ikke umiddeZbapt 

for os i sansningen (naiv realisme), men først under 
anvendelsen af vores fornuft og gennem den samfundsmæs
sige og videnskabelige praksis. 

Agnosticismens yderste konsekvens er en benægtelse af 
al viden, herunder en viden om andre menneskers reelle 
eksistens, den såkaldte soZipsi8me~ den ensomme bevidst
hed overladt til sig selv. Men agnosticismen har ikke 
blot sådanne bedrøvelige, men harmløse eksistentielle 
konsekvenser for sine tilhængere. 

På den ene side tjener den til at omgærde den enkelte 
borger fra omverden og overlade ham til sin private an
svarlighed for sit eget liv, og eventuelt sin families. 
På den anden side tjener den til at legitimere kynis
men og den blinde magtudøvelse. Den pluralistiske bort
forklaring af realiteterne er typisk i så henseende. 
Det gøres til et definitionsspørgsmål, som ikke kan af
gøres, om der er fascisme i Spanien, om der er racisme 
i Sydafrika, om lejerne i slumlejligheder udbyttes osv. 
osv. 



, r 
" - 41 

Årsagerne til, at agnost~c~smen i særlige udformninger også har 
bredt sig ind i den såkaldte venstrebevægelse og i de videnskabe
lige miljØer, bliver det for omstændeligt at tage op i denne sam
menhæng. 
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FORELÆSNINGER OVER PERCEPTIONSPSYKOLOGI 
FOR 3. SEMESTER, EFTERÅRET 1975 

Jens Mammen 

5. KOGNITIVISMEN. 

Hypotesetestning ; perceptionen. 

New look psykoloqien havde påvist, hvordan vores per
ception under omstændigheder, hvor vi kunne fastholde 
og studere det enkelte trin; den perceptuelle proces, 
udviste en individueZ variation~ og at denne variation 
var betinget af på den ene side forskelle i erfaringer~ 

bredt defineret, på den anden side af forskelle i den 
aktuelle opgave~ som individet var engageret i, samt 
af forskellige andre faktorer såsom køn, alder, moti
vation og socialt pres, som dog ofte f.eks. via psy
koanalytiske eller indlæringsteoretiske forklaringer 
blev søgt ført tilbage til de to fundamentale fakto
rer, erfaring og opgave. 

Når man i denne tradition talte om erfaringens og op
gavens rolle i perceptionen, tænkte man først og 
fremmest på disse faktorers betydning for de percep
tuelle processers divergens~ deres variation i for
hold til det objekt eller de påvirkninger, der var de
res udgangspunkt. 

Ved at gøre denne divergens til det væsentligste træk 
ved perceptionen i sin helhed og ved erkendelsen i 
det hele taget var det, at new look psykologien førte 
til en principiel' agnosticisme og irrationalisme. 

Man underbetonede den kendsgerning, at det netop ka
rakteriserer den måde, hvorpå vi bruger vore sanser 

l! 
I 
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til at få noget at vide, at vi kan vide os usikre med 
hensyn til, hvad det er, vi ser, hører, osv., og at 
vi som følge deraf vil se bedre efter, lytte mere op
mærksomt, undersøge, vende og dreje det, vi. vil have 
noget at vide om, og at vi stort set også er i stand 
til at afgøre, hvornår vi ikke længere har grund til 
at være usikre, og derfor kan afslutte vores undersø
gelse. 

Vel karakteriserer det vores perception, at vi kan 
gætte. Men dette må sammenholdes med, at vi ved at 
bruge vore sanser kan afprøve vore gæt og enten nå 
til en sikker afgørelse eller i hvert fald til et bed
re gæt end det første. 

Hvilket af vore mulige gæt over for et objekt, der be
kræftes ved nærmere undersøgelse, og hvilke der af
kræftes, vil netop bestemmes af selve objektet og dets 
egenskaber, på samme måde som det, der afgør, hvem der 
i sidste instans har ret i en strid om en genstand, er 
selve genstanden og dens egenskaber. 

Ved nærmere undersøgelse vil vore gæt således nærme 
sig en stadig større overensstemmelse med den genstand, 
der var udgangspunktet for undersøgelsen. Vore erfa
ringer med genstanden og vores opgave at undersøge den 
vil altså medføre en konvergens i den samlede percep
tuelle proces i retning af større overensstemmelse med 
genstanden. 

Hvis man vil forstå, hvorledes vores perception kan 
bibringe os viden og indsigt om forhold i omverden, må 
denne konvergens altså fastholdes som et væsentligt 
træk ved perceptionen. 
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I slutningen af 1950 ' erne skete der i amerikansk psy
kologi, der efter Anden Verdenskrig var blevet domine
rende i Vesten~ en forøgelse af interessen for percep
tionens konvergente træk~ for afprøvningen af gæt el
ler hypoteser i perceptionen. Dette faldt sammen med 
en forøget interesse for de intellektuelle processer 
; det hele taget og for pædagogik og uddannelse~ bl.a. 
som følge af det såkaldte "Sputnik-chok"~ choket over, 
at Sovjetunionen, på trods af under Anden Verdenskrig 
at have mistet 20 millioner mand og ; modsætning til 
USA at have fået ødelagt flere hundrede byer og en 
~tor del af sit produktionsudstyr, allerede i 1957, 
tolv år efter krigen, havde fået uddannet videnskabs
mænd og teknikere og havde fået opbygget en elektro
nisk industri, der gjorde det muligt for første gang 
at sende en kunstig drabant i kredsløb om jorden. 

Interessen var dog indledt allerede et par år før med 
den tidligere "new look" psykolog J.S. Bruner som en 
af de første. Bruner fr€mhævede, at vores adfærd og 
specielt vores perceptuelle undersøgelsesadfærd var 
styret af hypoteBep~ som kunne afkræftes, hvis vores 
adfærd (herijnder undersøgelsesadfærd) ikke medførte 
det resultat, som den skulle ifølge hypotesen. F.eks. 
kunne man påvise, at selv laboratorierotter i deres 
gennemløbning af en labyrint, som de endnu ikke hav
de lært helt, tilsyneladende lod sig lede af en hypo
tese om et simpelt system i labyrintens indretning, 
som blev opretholdt, indtil den blev afkræftet og er
stattet af en ny hypotese. 

Læreprocessen i sådan et tilfælde kunne altså anskues 
som en kæde af skiftevis hypoteser og afkræftelser~ 

indtil processen blev afbrudt på grund af opgivelse 
eller målopfytdelse. 
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En analogi til denne proces vil være den måde, hvorpå 
små børn spørger, når man leger "tyve spørgsmål til 
professoren" med dem. Først gætter de på, at der bli
ver tænkt på en bestemt ting, dernæst en anden, så en 
tredie, indtil de opgiver eller rammer rigtigt. 

En mere effektiv metode til afprøvning af hypoteser er 
den, som er analog til voksnes måde at spørge på i 
IItyve spørgsmål til professoren". I stedet for at ha
ve netop en hypotese ad gangen og kun afprøve denne 
hypotese, afprøves et helt sæt af hypoteser over for 
et andet sæt af hypoteser. Og afprøvningen foregår ik
ke direkte, ved at der remses et langt sæt hypoteser 
op, som der så spørges om under et. Nej, den foregår 
indirekte, ved at der stilles et spørgsmål~ hvis svar 
kan bruges til at forkaste det ene eller det andet 
sæt hypoteser. Hvis man har fået at vide, at der tæn
kes på noget fra dyreriget, kan man f.eks. spørge, om 
det er levende. Man kan nu vælge et nyt spørgsmål og 
igen ud fra svaret få indsnævret sit hypotesesæt, ind
til der til sidst kun er en mulighed tilbage. 

Som bekendt er nogle personer dygtigere til den slags 
lege end andre. Nogle forivrer sig, og tager for man
ge chancer, andre er overforsigtige og stiller spørgs
mål, som de allerede direkte eller indirekte har fået 
svar på. De, der er dygtige, benytter sig af en stra
tegi, der hurtigt og sikkert leder dem frem til den 
endelige bekræftelse. 

Det var processer som disse, som Bruner forestillede 
sig karakteriserede v6res perception, og et vigtigt 
studieobjekt var netop, hvad der blev kaldt perceptu
elle strategier. 
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Det, der i perceptionen svarede til spørgsmålene i 

gættelegen, var afgørelser med hensyn til simple på
virkningskvaliteter eller simple fysiske kvaliteter 
ved objekterne, som vi kunne foretage med sanserne, 
f.eks. afgøre, om et objekt er blåt eller ej, om det 
er glat, om det er rundt osv. 

F.eks. kan et barn kende sin madkasse i børnehaven 
fra de andres ved, at det er den eneste, der er grøn. 
At se efter, om den er firkantet, er derimod ikke no
gen effektiv strategi til at afgøre, om det er den 
bestemte madkasse; for alle de andre madkasser er og
så firkantede. 

Andre børn i børnehaven er ikke så heldige. Der er 
f.eks. seks børn; børnehaven, som har en rød madkas
se. En af disse madkasser har nogle små sorte hængsler, 
som ingen af de andre røde madkasser har, men som der
imod en af de blå madkasser også har. Det barn, der 
har denne madkasse, kan ved at se efter, om madkassen 
er såvel rød som har sorte hængsler, kende sin mad
kasse. Men barnet kan ikke nøjes med at se efter kun, 
om kassen er rød, eller kun, om den har sorte hængs
l e r. 

Det er dog ikke først og fremmest sådanne situationer, 
hvor vi skal identificere enkelte ting, som er blevet 
fremdraget af Bruner og den forskningstradition, som 
han tilhører. Det er derimod sådanne situationer, 
hvor vi blot skal afgøre, om et givet objekt tilhø
rer en eller anden klasse af objekter, og endda en 
sådan klasse af objekter, som er karakteriseret ved 
et givet fælles træk (eller egenskab, funktion, m.v.), 
en såkaldt te 
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Som vi siden skal se, medfører denne indskrænkning af, 
hvilke perceptuelle afgørelser der undersøges, en ræk
ke ejendommeligheder, som yderligere forøges i det om
fang, der drages generelle konklusioner ud fra denne 
særlige situation. Som når Bruner f.eks. siger "per 
ceptionen er kategorial", og dermed ikke blot mener, 
at de afgørelser, vi træffer ved hjælp af sanserne, 
forudsætter kategoriale afgørelser, men de facto me
ner, at de er kategoriale afgørelser. Men herom sene
re. Lad os i første omgang blot se på de såkaldte ka
tegoriale afgørelser! 

Kategoriale afgørelser. 

Et typisk eksempel er svampejagten. De forskellige 
svampe, vi kan møde i skoven, kan opdeles i en række 
adskilte arter, som hver for sig er defineret ved en 
række fælles træk, altså udgør forskellige kategori
er. Når svampejægeren finder en svamp, er det vigtigt 
for ham at kunne afgøre, hvilken art den tilhører. 

Hvis de forskellige svampearter nu er beskrevet så 
godt gennem en opregning af en række kvaliteter, hvis 
tilstedeværelse hver for sig direkte kan afgøres ved 
hjælp af sanserne, og det desuden gælder, at beskri
velserne er tilstrækkelige i den forstand, at hvilke 
s~m helst to arter afviger fra hinanden med hensyn 
til mindst en sådan kvalitet, en såkaldt aue-kvalitet 

(eller cue ), så er det i princippet muligt ved hjælp 
af sanserne at afgøre, hvilken art en given svamp 
tilhører. Der skal så 'at sige lIregnes tilbage!! fra 
cue-kvaliteterne til kategorierne, ganske svarende 
til den måde, hvorpå Gibson beskrev den principielle 
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mulighed for at regne tilbage fra variable i påvirk
ningsmønstret til variable i omverden. Forskellen er 
blot, at hvor variablene i Gibson's perceptuelle psy
kofysik var kontinuerte (sammenhængende) variable, er 
der her tale om en række adskilte (diskrete) kvalite
ter og kategorier. 

Forbindelsen mellem kategorier og cues er da også 
ganske svarende til Gibson's perceptuelle psykofysik 
blevet betegnet som lIøkologi ll 

, f.eks. af en af Bru
ner's inspiratorer, Egon Brunswik. 

Der findes ligefrem for svampearterne standardiserede 
metoder for denne "tilbageregning", såkaldte nøgler, 

som man kan finde f.eks. i J.E. Lange & M. Lange: Il

lustreret svampeflora, København: G.E.C. Gads forlag, 
1970, s. 23-31. 

Et analogt, men lidt mere kompliceret tilfælde er for
holdet mellem forskellige sygdomme og deres sympto
mer. Selvom vi for ræsonnementets skyld går ud fra, 
at sygdommene kan ordnes i adskilte kategorier, vil 
deres forbindelse til de forskellige symptomer ikke 
altid være entydig, men derimod ofte kun givet med en 
vis sandsynlighed. Det vil derfor ikke altid være mu
ligt at bestemme med fuldstændig sikkerhed, hvilken 
sygdom en patient lider af. Men ved at undersøge til
strækkelig mange symptomer kan risikoen for en fejl
diagnose måske reduceres til en meget lille sandsyn
lighed. Problemet er, hvilken fremgangsmåde, hvilken 
undersøgelsesstra~egi, der hurtigst fører frem til en 
sådan relativ sikkerhed. 

For at finde ud af det, er det ikke blot nødvendigt 
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at kende forbindelserne mellem sygdom og symptomer og 
deres sandsynligheder. Man må også kende de forskel
lige sygdommes sandsynlighed. Alt andet lige, skal 
man naturligvis så vidt muligt undersøge for sådanne 
symptomer, som med stor sikkerhed adskiller meget 
sandsynlige sygdomme. (Der ses her bort fra, at det 
kan være vigtigere at diagnosticere nogle sygdomme 
end andre, helt uanset deres sandsynlighed). 

Strategier for kategoriale afgørelser. 

Den bedste undersøgelsesstrategi er den, der i det 
lange løb med færrest muligt samlet antal undersøgel
ser af symptomer fører frem til en diagnosticering af 
alle de sygdomme, der kan være tale om, idet der ta
ges hensyn til, at nogle sygdomme forekommer hyppige
re end andre. (Vi ignorerer her for ræsonnementets 
skyld, og da der alligevel er tale om en analogi, at 
nogle undersøgelser er besværligere end andre). 

At kunne følge en sådan optimal strategi forudsætter 
som sagt, at den, der skal følge den, har kendskab 
til forbindelserne mellem sygdomme og symptomer og 
til deres sandsynlighed og til sandsynligheden af de 
forskellige sygdomme. 

Hvis et individ stillet over for en opgave, som den 
vi her har fremstillet noget skematisk, følger den 
strategi, som vi teoretisk kan regne ud er den opti
male, kan det tages som et indicium på, at individet 
på en eller anden måde har et relativt godt kendskab 
til de sandsynligheder, der indgår i opgaven. 

Hvis vi ikke direkte kan iagttage de enkelte trin i 
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undersøgelsesprocessen, svarende til undersøgelsen af 
de enkelte symptomer, kan vi måske iagttage, hvor 
længe individet er om at løse opgaven, svarende til 
at stille den rigtige diagnose. Hvis de kategorier, 
som det ifølge den optimale strategi skulle tage længst 
tid at identificere med en given sikkerhed, også fak
tisk tager længst tid at identificere korrekt, kan det 
også tages som et indicium på, at individet har et re
lativt godt kendskab til de sandsynligheder, der ind
går i opgaven. Alt andet lige vil d~t tage længst tid 
at identificere de mindst sandsynlige kategorier. 

Men for at kunne vurdere de faktiske strategier i for
hold til den optimale strategi er det nødvendigt at 
have en teori, der kan angive, hvilke strategier der 
er optimale, og som kan angive den relative sværheds
grad af kategoriidentificeringsopgaver som de omtal
te. 

Informationsteorien. 

Man har her benyttet sig af den matematiske kommunikationsteo
ri, eller informationsteorien, som oprindeligt var udviklet un
der og lige efter verdenskrigen for at finde metoder til at o
vervinde støj i telekommunikation. (Problemet var kort fortalt 
ud fra modtagne signaler at opnå et sikkert gæt angående, hvil
ke signaler der var afsendt.) 

Anvendt på kategoriidentificeringsopgaver af den type, som er 
omtalt ovenfor, kan det af teorien udledes, at hvis strategien 
kan brydes ned til en række spørgsmål, eller afgørelser, af ja/ 
nej typen, svarende til "tyve spørgsmål til professoren", så 
vil den optimale strategi altid være den, hvor sandsynligheden 
for et "jaH, henholdsvis et "nej", (betinget af de svar, man al
lerede har fået) hver gang er netop en halv, altså 50%. Og op
gavens sværhed kan d~ måles ved, hvor mange spørgsmål, eller af
gørelser, af denne type den i gennemsnit vil kræve for at blive 
lØst, eller for at der nås til en afgØrelse af en vis given sik
kerhed. 

Hver gang man ~ en sådan opgave har fået et s&dant ja/nej svar, 
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hvor sandsynligheden for "ja" og for "nej" begge er en halv, si
ger man også, at usikkerheden med hensyn til identificeringen er 
blevet reduceret med et bit (afledt af binary digit eller to-vær
di ciffer, fordi "ja" og "nej" kan anskues som to værdier af et 
ciffer, som f.eks. O og l). 

Vi kan illustrere teorien med et simpelt eksempel. 

Lad os forestille os en meget enkel udgave af "tyve spørgsmål til 
professoren", hvor "professoren" har blandet en stak med 40 
spillekort, 10 af hver af de fire kulØrer. Han vender nu for sig 
selvet kort ad gangen, og de øvrige deltagere skal så hver for 
sig forsøge at gætte den rigtige kulØr ved anvendelsen af fær
rest mulige spørgsmål. 

Vi antager for enkelhedens skyld, at ingen af deltagerne tæller, 
hvor mange kort de allerede har gættet af de forskellige kulører 
og udnytter den hjælp, de kan have af det. 

Lad os nu fØrst se på en deltager i legen, der bærer sig ad, som 
når små bØrn leger denne leg. Han spørger om en farve ad gangen. 
Da det i det lange lØb er ligemeget, i hvilken rækkefølge han 
spørger efter de fire kulØrer, kan vi antage, at han spørger i 
en fast rækkefø , f.eks. spar, hjerter, ruder (klør behØver 
han ikke at spørge om). 

I de ti tilfælde, hvor der vendes en spar, vil han gætte rigtigt 
fØrste gang, altså ialt bruge 10 spørgsmål. Til hjerterne vil 
han, som det let ses, bruge ialt 20 spørgsmål, og til ruder og 
klØr hver 30 spØrgsmål. Alt i alt vil han bruge 10 + 20 + 30 + 
30 = 90 spørgsmål eller i gennemsnit 90:40 = 2.25 spørgsmål pr. 
kort. 

Men sandsynligheden for et "ja" var ikke en halv hver gang ved 
anvendelsen af denne strategi. 

Lad os nu se på en anden deltager, der fØlger en anden strategi. 
Han spørger fØrst om kortet er sort. Derefter, om det er en spar, 
eller om det er en hjerter, alt efter om han på det første spørgs
mål fik et "ja" eller et "nej". Han vil derved komme ned på at 
bruge netop 2 spørgsmål pr. kort, altså ,mindre end den fØrste 
deltager. Ved hvert spørgsmål vil sandsynligheden for et "ja" 
være netop en halv, og der findes altså ifølge teorien ingen me
re effektiv strategi end denne, hvilket vist forekommer ret 
indlysende i det nærværende eksempel. Ved hvert spørgsmål redu
cerede han usikkerheden med hensyn til kortets kulør med l bit~ 
og ialt krævede lØsningen af opgaven en reduktion af usikkerheden 
på'2 bits pr. kort. Man siger da også, at opgaven som sådan har 
en usikkerhed på 2 bits pr. kort. 

Hvis der havde været 8 l hyppige kulører i stedet for 4, ses 
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det, at usikkerheden havde været 3 bits pr. kort. Og generelt, 
2nhvis der havde været kulører, havde opgaven haft usikkerheden 

n bits pr. kort. 

Denne målemetode kan generaliseres også til tilfælde, hvor antal
let af kulører, eller kategorier, ikke er en hel potens af 2, og 
antallet af bits derfor ikke helt. 

Lad os nu tænke os, at blev ændret lidt. I stedet for at 
have ti af hver kulør, har vi nu 20 spar, 10 hjerter,Sruder og 
5 klør. 

En deltager, der igen anvender strategien fØrst at spørge om "sort", 
vil stadigvæk bruge netop 2 spørgsmål pr. kort. Men sandsynlighe
den for "ja" og "nej" er ikke længere en halv. Altså må han kunne 
bære sig klogere ad. Hvis han nu i stedet spørger om en farve ad 
gangen i rækkefølgen spar, hjerter, ruder, så vil derimod sand
synligheden for "ja" og for "nej" netop være en halv hver gang. 
Lad os se, hvor mange spørgsmål han bruger! Til sparerne vil han 
bruge ialt 20 spørgsmål, til hjerterne også 20, og til ruder og 
klØr hver 15, altså ialt 20 + 20 + 15 + 15 = 70, eller 70:40 = 
1.75 spørgsmål pr. kort; og bedre kan det ikke gøres. 

Denne opgave, hvor der ikke var stor sandsynlighed for hver 
af de fire kulører, havde altså en usikkerhed på kun 1.75 bits pr. 
kort. Det svarer godt til vores almindelige fornemmelse af, at en 

'opgave af denne art må være sværest, når de forskellige mulige ka
tegorier er lige sandsynlige. 

Hvis teorien skal kunne bruges på situationer, der er mere realis

tiske i forhold til perceptuelle identificeringer af kategorier, 

end disse "tyve spørgsmål til professoren" lege, må man i det 

mindste regne med den mulighed, at man kan få mere differentiere

de svar på sine "spørgsmål" end et "ja" eller "nej" og træffe me

re differentierede afgørelser på hvert trin i en undersØgelses

strategi. F.eks. kan man måske på en gang skelne mellem 8 lige 

sandsynlige farver eller længder eller former og derved i et en

kelt trin reducere usikkerheden med hensyn til en kategori med 3 

bits, i stedet for kun med l bit. 


I forelæsningen den 20.11.75 gennemførte vi et demon


strationseksperiment for at undersøge deltagernes ka


pacitet med hensyn til at identificere linielængder. 

Kort fortalt viste forsøget, at uanset antallet af li 

nielængder, der skulle identificeres, kunne ingen af 

deltagerne i et enkelt "gæt" reducere deres usikkerhed 

med hensyn til, hvilken af de mulige linielængder, der 


http:20.11.75
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blev forevist, med mere end ca. 3 bits. 

For de syv deltagere, der overholdt instruktionen gennem hele for
søget, varierede "kapaciteten" fra 2.74 bits for den "dårligste" 
til 3.41 bits for den "dygtigste", som dog havde lidt bedre betin
gelser end de øvrige, idet han direkte tastede sine svar ind til 
den computer, der styrede forsøget, hvorved han havde kontrol o
ver den tidsmæssige præsentation af linierne. Erik Hollnagel hav
de konstrueret den automatiske præsentation af linierne på TV
skærmene og havde også konstrueret det beregningsprogram, der 
straks efter hvert delforsØg gengav forsøgsresultatet på skærme
ne. 

Dette resultat af forsøget svarer til, at antallet af 
mulige linielængder ved hvert gæt reduceres til en, 
når der er færre end otte lini~længder at vælge imel
lem, og reduceres til ca. en ottendedel af antallet, 
når der er flere end otte at vælge imellem. 

Resultatet svarer godt til resultatet af en lang ræk
ke lignende forsøg (der dog er gennemført under meget 
mere vel kontrollerede omstændigheder) både med linie
længder og med andre påvirkningskvaliteter, som man 
lader variere i en dimension, f.eks. lydstyrke, lys
styrke, saltkoncentration i smagsblanding, m.m. En 
sådan fast overgrænse for reduktionen af usikkerhed 
på mellem ca. 2 bits og ca. 3.5 bits afhængig af per
son og især af påvirkningskvaliteten finder vi som en 
tilsyneladende helt almen lov, så længe vi holder os 
til variationer i kun en påvirkningskvalitet, og det 
endda temmelig uafhængigt af, hvordan det udvalg af 
påvirkninger, der præsenteres i forsøget, fordeler 
sig langs den varierede dimension. 

G.A. Miller har i en berømt artikel fra 1956 "The ma
gical number seven, plus or minus two: Some limits on 
our capacity for processing information" resumeret en 
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række forsøg af denne type. 

Det "magiske syvtal, plus eller minus to" refererer bIa. til den 
reduktion af antal alternative kategorier med en faktor fra fem 
til ni, der svarer til en reduktion af usikkerhed med mellem ca. 
2 og ca. 3,5 hits. 

Miller påviser imidlertid også i den nævnte artikel, at 
vi er i stand til at kombinere flere sådanne "An-dimen
sionale afgørelser" på An gang, uden at usikkerhedsre
duktionen i hver enkelt dimension bliver meget mindre 
af det. Vi kan f.eks. på en gang skelne højder, læng
der og lyshed af farvede rektangler. Stort set kan vi 
faktisk kombinere næsten lige så mange dimensioner, det 
skal være i en enkelt afgørelse, og gøre det sikkert, 
hvis der blot ikke er mere end to-tre mulige værdier i 
hver dimension, og blot disse værdier adskiller sig 
klart fra hinanden. 

Dette svarer til vores daglige erfaring, at vi i et en
kelt blik er i stand til at skelne millioner af forskel
lige påvirkningskonfigurationer fra hinanden, bare de 
adskiller sig klart fra hinanden; tilstrækkelig mange 
forskellige henseender. 

Imidlertid viser vores daglige erfaring også, at vi ik
ke altid afgør, og heller ikke altid kan afgøre, hvil
ken kategori en given ting tilhører, "i et enkelt blikll. 
Vi er ofte nødt til at bryde afgørelsen op i trin. Vi 
kan måske ikke gennemføre alle de nødvendige undersø
gelser på en gang. F.eks. ikke på en gang se både for
siden og bagsiden af en genstand. Måske er vi som i de 
typiske new-look eksperimenter afskåret fra at foreta
ge de nødvendige undersøgelser; første omgang på grund 
af tidsmæssige eller andre begrænsninger i situationen, 
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f.eks. for lang afstand til genstanden. 

Måske kan vi godt skelne alle de relevante cue-kvali
teter fra hin8lflden "; et blik", men vi kan ikke over
skue det komplicerede netværk af forbindelser mellem 
cue-kvaliteter og kategorier og disses sandsynlighe
der, og vi bliver således nødt til at dele "tilbagereg
ningen" op i en række faser. Der kan også være andre 
grunde til en opdeling. 

Endelig kunne man tænke sig, at selv i situationer, 
hvor vi mener at have truffet vores afgørelse "i et 
blik", så er der alligevel i vores centralnervesystem 
foregået en række processer, som kan lignes ved de en
kelte trin; en perceptuel strategi. 

Dernæst viser vores almindelige erfaring også, at vi i 
mange tilfælde ikke gennemfører en perceptuel undersø
gelse så langt, at der ikke længere er nogen tvivl til
bage om, hvilken kategori vi står overfor. Det er også 
sjældent, at vi helt undlader at foretage nogen som 
helst undersøgelse. Kort sagt, det er almindeligt, at 
der stoppes et sted i processen med et resultat, der 
er tilstrækkeligt godt for den aktuelle opgave eller 
interesse, og at der kun fortsættes, hvis det opnåede 
resultat skulle vise sig utilstrækkeligt eller direkte 
forkert. 

Det er bl.a. disse to almindelige erfaringer, som er 
grundlaget for antaqelsen om~ at den perceptuelle pro
ces kan betraqtes som ~pdelt i faser eller trin i en 
undersøgelsesstrategi, hvor der på den ene side i hvert 
trin undersøges cue-kategorier af mere eller mindre 
sammensat karakter, og hvor der på den anden side på 
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hvert trin opstilles foreløbige hypoteser angående re
sultatet af undersøgelsen. 

Det er ikke altid tilfældet, at den strategi, der teo
retisk er optimal med henblik på den endelige sikre 
afgørelse, også er optimal med henblik på hurtigt at 
nå til en brugbar foreløbig afgørelse. De faktiske 
strategier formodes ofte at være en slags standardkom
primisser imellem disse to teoretiske yderligheder. 

Som det er fremgået af det ovenstående, f.eks. gennem 
de anvendte eksempler og analogier, lægges der i den 
omtalte forskningstradition vægt på de fælles træk ved, 
hvad der traditionelt er blevet betegnet perception og 
perceptuelle processer på den ene side, og hvad der er 
blevet betegnet tænkning på den anden side. De slut

ningsregler (logiskog statistisk inferens), som man 
tilskriver den bevidste logiske tænkning, bliver taget 
som model for de perceptuelle processer, også selvom 
de enkelte trin i processen ikke er bevidste, og selv 
om de trods alt formodes at forløbe mere "stift!! og 
automatiseret end den bevidste logiske tænkning. Hu
kommelse, problemløsning m.v. beskrives som analoge 
processer, og under et taler man om kognitive proces

ser (kognition = tænkning, erkendelse). Det er dette 
træk ved denne ellers ret brogede forskningstradition, 
der er baggrunden for betegnelsen !'kognitivismen". 

"Kognitiv struktur". 

Hvor new look psykologien søgte at integrere percep
tionspsykologien med personligheds- og socialpsykolo
gien, søger kognitivismen altså at integrere percep
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tionspsykologien med de intellektuelle processers psy
kologi i det hele taget, idet den i øvrigt betragter 
perception og tænkning m.m. som ikke skarpt adskilte 
hverken begrebsmæssigt, eller hvad angår den måde, 
hvorpå de forbindes i de mentale processer. 

Som et fælles grundlag for at forstå alle de kogniti 
ve processer forestiller kognitivisterne sig, at de 
forskellige kategorier, herunder cue-kategorierne, på 
en eller anden måde er repræsenteret i individets cen
tralnervesystem som et kompliceret netværk af forbin

lser mellem kategorierne. Disse forbindelser afspej
ler på mere eller mindre god måde sandsynlighederne 
for (eller nødvendighederne af) sammenfald af katego
rier i genstandene i individets omverden. F.eks. er 
kategorien lI æble ll forbundet med kategorierne lIrundtII, 
il sa ftigt l1 

, "æblesmag", osv. 

Som omtalt ovenfor er dette netværk grundlaget for, at 
individet ved en egnet strategi kan identificere, 
hvilken eller hvilke kategorier en given genstand fal 
der i, med større eller mindre sikkerhed. 

Men det er normalt ikke hele netværksstrukturen, som 
en given kategori indgår i, der er blevet anvendt til 
denne identificering. Strukturen i netværket er "over
bestemt". Dette muliggør en slutten sig til egenskaber 
ved det, vi undersøger, der går ud over de egenskaber, 
vi direkte har undersøgt. Vi har mulighed for en II go _ 

ing beyond the information given", som Bruner har ud
trykt det. Vi kan med større eller mindre sikkerhed 
forudsige, hvad resultatet vil blive af undersøgelser, 
som vi endnu ikke har foretaget, og hvad resultatet i 
øvrigt vil blive af forskellig mulig adfærd over for 

.. 
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de genstande, hvis tilhørsforhold til en kategori vi 
har bestemt. 

Vi kan ved at se og føle på et æble konstatere 5 at det 
er et æble, og kan nu forudsige, at det har æblesmag, 
uden at vi har behøvet at undersøge dette direkte, f. 
eks. ved at bide i æblet. 

En sådan forestilling om en overbestemt kategoristruk

tur er fælles for det meste af, hvad der; dag i vest
lig psykologi betegnes kognitionspsykologi. 

Der er imidlertid noget forskellige opfattelser hvad 
angår naturen af de forbindelser, der indgår i struk
turen, og af hvordan de etableres. 

5 

En opfattelse 5 som er en videreførelse af en behavio

ristisk tradition~ og som især prægede den tidlige kog
nitivisme, går ud på, at forbindelserne er af associa

tiv natur~ at associationen er etableret ved, at de 
kategorier, der associeres, gentagne gange er præsen
teret samtidig for individet, og at associationens 
styrke altså afhænger af den absolutte og den relative 
hyppighed~ hvormed den tilsvarende objektive forbindel
se forekommer i individets tilværelse. Indlæringsbe
tingelserne formuleres i termer som "indlæringsbredde" 
(diversity of training) og resultatet som "overføring" 
(transfer of training). 

En anden opfattelse, som efterhånden har vundet frem 
på bekostning af den behavioristiske opfattelse, og 
som også præger den nyere danske kognitive psykologi, 
benægter ikke, at forbindelserne kan være af associa
tiv natur, men hævder, at de derudover kan være af lo
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gisk natur~ givet med logisk nødvendighed på samme må
de som forbindelsen mellem kategorien lIungkarl ll og ka
tegorierne Ilmand over 25 år" og lIugift ll , og svarende 
til de regler, der gælder for korrekt sprogbrug, og 
som afspejler sig i begrebslige definitioner. Det frem
hæves, at en sådan logisk forbindelse ikke er det sam
me som en meget stærk association, og at det forhold, 
den afspejler, nok forudsætter, men dog ikke er det 
samme som, at sandsynligheden for samtidig forekomst 
er 100%. 

Etableringen af den logiske forbindelse foregår ikke 
ved nok så megen gentagelse, men derimod ved en ind

sigt formidlet af sproget. Den logiske forbindelse må 
derfor formodes at være et særkende for den menneske
lige kognitive struktur. Der lægges vægt på, at ind
læringen er karakteriseret ved indlæring af regZer og 
principper. 

Traditionen kunne måske kaldes "Zogis sk" som et mod
stykke til den behavioristiske. Den har væsentlige for
udsætninger i gestaltpsykologien og i fænomenologien. 
Men det vil afgjort være forkert at reducere den til 
en kombination af disse forudsætninger. Jeg vender se
nere tilbage til disse to traditioner inden for kogni
tivismen, den behavioristiske og den logistiske. 

Kognitivismens metoder og resultater. 

Skønt kognitivismen har mange spekulative elementer og 

høj grad bygger på analogier" har denalligevel af
født en omfattende og varieret empirisk forskning. Det 
er ikke muligt her at give en oversigt over hele denne 
forskningstradition. Det er dog næppe helt forkert at 

i 
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pege på tpe tendenser i forskningen. 

Den første centrerer sig om en udforskning af udvik
lingsbetingelserne for selve den kognitive struktur, 
f.eks. for, hvad der er blevet kaldt kategopiepnes tiZ

gængeZighed eller parathed, og hvilke faktorer der har 
betydning herfor. 

Den anden centrerer sig omkring en udforskning af ud
viklingsbetingelserne for de kognitive stpategier, f. 
eks. for, hvornår børn behersker det at aflede rele
vante spørgsmål for simultan afprøvning af alternative 
hypoteser. 

Den tredie centrerer sig omkring, hvad man sammenfat
tende kan kalde for konstpuktion af modeZZep, der kan 
redegøre for, og evt. eftergøre, væsentlige sider ved 
de kognitive processer, f.eks. med henblik på en dybe
re forståelse af, hvorledes centralnervesystemet kan 
være bærer af disse processer. 

1. Undersøge er af kategoritiZgængeZighed. 

Der er inden for den kognitivistiske tradition gennem
ført en lang række undersøgelser over, hvordan f.eks. 
børn på forskellige aldre og medlemmer af forskellige 
kulturer spontant kategoriserer forelagt materiale. 
Ofte benyttes en sorteringsteknik, hvor det ikke pri
mært er den sproglige etikette, der undersøges, men 
derimod hvilke kriterier forsøgspersoner spontant sor
terer en forelagt 'mængde objekter efter i såkaldte 

ækvivalensklasser. Instruktionen er ofte tilstræbt vag, 
f.eks. opfordres forsøgspersonerne til at lægge de ob
jekter sammen, som "ligner hinanden" eller "hører sam
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menU. Helt tilsvarende teknikker har i øvrigt i lang 
tid været benyttet i kliniske tests til diagnosticering 
af kognitive forstyrrelser. Materialet kan være daglig
dags genstande, eller det kan være stærkt formaliseret, 
f.eks. kort med geometriske figurer i forskellige far
ve r. 

En række af denne type undersøgelser er resumeret i 

Bruner et al.: "Studies in cognitive growth" (1966). 

Det viser sig, at børn ligesom personer fra primitive 
kulturer ikke spontant følger så konsistente sorterings
metoder som voksne fra industrialiserede kulturer, og 
at de i øvrigt er mere tilbøjelige til at sortere efter 
de umiddelbart givne kriterier end efter kriterier, der 
forudsætter højt abstraherede kategorier. Der er imid
lertid kun få undersøgelser af, efter hvilke kriterier 
personer kan sortere et materiale, hvis de bliver bedt 
eksplicit om det, og det er spørgsmålet, hvor mange in
teressante konklusioner man kan drage af, hvordan per
soner spontant reagerer på den specielle eksperimentel
le situation, der er tale om ; disse undersøgelser. 

2. Undersøgelser af kognitive strategier. 

Vi så ovenfor, hvordan det var vanskeligt at få noget 
at vide om kategoritilgængeligheden hos personer, når 
man ikke vidste, hvilken opgave de stillede sig, og 
dermed naturligvis heller ikke, hvilken strategi de 
fulgte for at løse den. 

Omvendt er det naturligvis vanskeligt at undersøge, 
hvilke strategier personer er i stand til at følge, el
ler følger spontant, hvis man ikke på forhånd har et 
vist kendskab til deres kognitive struktur. I udforsk
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ningen af kognitive strategier har man imidlertid som 
regel været mere opmærksom på denne nødvendighed af 
at præcisere forsøgspersonernes forudsætninger end i 
udforskningen af kategoritilgængelighed. Stort set 
har man klaret problemet ved at arbejde med kategorier~ 

der var konstrueret til lejlighe ~ og hvis sandsyn
lighedsstruktur eller betingelsesstruktur man har op
lyst forsøgspersonerne mere eller mindre fuldstændigt 
om ved forsøgets begyndelse. 

Et pionerarbejde på dette felt er Bruner et al.: "A 

study of thinking" fra 1956, der som resultat kunne op
stille en taksonomi (et klassifikationssystem) for un
dersøgelsesstrategier, som har været udgangspunktet for 
en lang række senere arbejder, f.eks. også en række af 
børneundersøgelserne og de tværkulturelle undersøgel
ser i IIStudies in cognitive growth ll • 

Ingen af disse undersøgelser kan dog siges at være spe
cifikt perceptuelle. De undersøger ikke de automatise
rede ikke-bevidste strategier, som formodes at karak
terisere netop perceptionen, men derimod mere generel

le strategier for, hvorledes vi lIregner tilbage" i en 
kombinatorisk struktur af kategorier. 

Egentlige p r tuelle strategier er derimod blevet un
dersøgt af bl.a. Ulric Neisser, der har gennemført eks
perimenter, der med udnyttelse af en raffineret teknik 
har målt den tid, det tager at genkende figurer (i det
te tilfælde bogstaver), som falder i forskellige kate
gorier, der kan qfvige fra hinanden med hensyn til fle
re eller færre cue-kategorier. Konklusionen af forsøge
ne var kort fortalt, at mennesker stillet over for så
danne relativt simple opgaver med deres sanser (i det
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te tilfælde synet) er ; stand til samtidigt, "paral

lelt":> at undersøge et ret stort antal cue-kategorier, 
hvilket viser sig ved, at genkendelsestiden er relativt 
uafhængig af antallet af cue-kategorier (såkaldte "fea
turesII), som det er nødvendigt at undersøgeo 

Tilsvarende undersøgelser af hørelsen, også især med 
henblik på genkendelsen af sproglige enheder, er gen
nemført i stort tal, bl.a. af en gruppe engelske for
skere. En del af disse undersøgelser og Neissers egne 
er resumeret iNeissers "Cognitive psychology":> 1966; 

mange af disse undersøgelser har man interesseret sig 
for perceptuel opmærksomhed:> dvs. mulighederne for un
der forskellige betingelser at uddrage, selektere:> de 
relevante cue-kategorier af et materiale, og mulighe
derne for under forskellige betingelser tidsligt at 
fastholde og sammenholde de cue-kategorier, der er nød
vendige for at gennemføre kategoriseringen. 

3. Konstruktion af modeller for de kogni ve processer. 

Det fælles grundlag for de forsøg på model konstruktion, 
der har været gennemført i den kognitivistiske tradi
tion, er en antagelse om, at de kognitive processer 
kan brydes ned, analyseres, til en mere eller mindre 
kompliceret struktur af delprocesser:> hvor grundelemen
tet er en simpel "beslutningsprocesII, en binær afgørel

se:> et valg mellem en ud af to muligheder (eller en ud 
af et endeligt antal, hvilket imidlertid igen kan bry
des ned til et antal sådanne samtidige binære afgørel
ser). 

Grundlaget for disse afgørelser kan deles i to til fæl
de. 
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Det første tilfælde er det, hvor afgørelsen træffes 
ud fra en eller flere kontinuerte (sammenhængende) va
riable. Det kan f.eks. være den slags afgørelser, som 
undersøges i den sensoriske psykofysik, når man måler ab
solutte tærskler og forskelstærskler. Det kan også væ
re den slags afgørelser, som blev omtalt ovenfor i 

forbindelse med kategorisering af linielængder. Den 
funktion, der forbinder de kontinuerte variable med de 
to (evt. flere) adskilte (diskret~) svarmuligheder er 
altid af sta stisk natur, dvs. der vil altid findes 
værdier af den kontinuerte variabel, som kan medføre 
såvel den ene som den anden afgørelse. 

Det andet tilfælde er så det, hvor afgørelsen træffes 
ud fra adskilte (diskrete) værdier af en eller flere 
variable. Det vil sige, at afgørelsen træffes på grund
lag af et kombinatorisk mønster af adskilte muligheder. 
Når vi læser en trykt tekst og genkender de enkelte ord 
i teksten, når vi undersøger, om et regnestykke er rig
tigt eller forkert, foretager vi den slags afgørelser. 
Grundlaget for sådanne afgørelser kan selv være resul
tatet af andre afgørelser, og på den måde kan meget 
komplicerede afgørelser ses som produktet af et "hie
rarki" af simple del-afgørelser. Den funktion, der for
binder de mulige mønstre med de mulige afgørelser, kan 
være af såvel statistisk som ikke-statistisk (entydig) 
karakter. I det sidste tilfælde kalder man ofte afgø
relsen for algoritmisk. 

Den teoretiske betydning af disse antagelser om elemen
tære kognitive processer beror i høj grad på, at de er 
analoge med mekaniske processer, som forløber dels i 

de enkelte nerveceller i centralnervesystemet, dels i 
de elementære operationsenheder i elektroniske regne
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maskiner. 

Det er netop karakteristisk for processerne i de to 
nævnte typer mekaniske enheder, at enhederne kan være 
i en af to adskilte tilstande afhængig af værdierne 
af en række "input" variable. Endvidere gælder det, 
som for ethvert mekanisk system overhovedet, at hvis 
det kan være i mere end en af to eller flere adskilte 
tilstande som en funktion af kontinuerte (sammenhæn
gende) variable, så vil funktionen være statistisk. 

I princippet kan derfor enhver kognitiv proces 3 som 

opfyZder antageZsen om at være sammensat af elementæ

re processer3 som beskrevet ovenfor 3 eftergøres 3 si

muleres af et tilstrækkeligt kompliceret netværk af 

nerveceller eZZer af elementære opera onsenheder i 

en elektronisk regnemaskine. 

Det er altså principielt muligt at konstruere meka
niske systemer, der kan eftergøre denne type kogniti
ve processer, og som samtidig fungerer som model for 
de kognitive processer og for de processer i central
nervesystemet (og i sanseorganerne), som er bærere af 
de kognitive processer. 

Der findes endvidere abstrakte procesbeskrivende sprog, 

som på en gang kan redegøre for de kognitive proces
ser, processerne i nervesystemet og processerne; reg
nemaskineno Den abstrakte proces, som kan siges at væ
re den fælles form, som de tre typer konkrete proces
ser har, kaldes også for en informationsproces 3 og det 
er almindeligt i den kognitivistiske psykologi at på
stå, at de kognitive processer simpelt hen er informa
tionsprocesser, og at menneskets hjerne, eller endda 
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mennesket~ er et infopmationsbehandlende system. 

Det er i øvrigt lykkedes på dette grundlag at bygge maskiner, der 
kan eftergøre sådanne menneskelige funktioner som at kunne gen
kende forskellige mønstre, f.eks. bogstaver, spille skak, lØse 
opgaver i den formelle logik, osv. 

Kognitivismens absolutering af perceptionens kategori
ale træk. Instrumentalismen. 

Kognitivismen har videreført og integreret væsentlige 
dele af de teoretiske indsigter, der er kommet til ud
tryk i de hidtil gennemgåede teorier. Således har den 
sammenfattet på den ene side new loo~ psykologiens 
korrekte konstatering af konstruktive hypotetiske ele

menter i erkendelsesprocessen og på den anden side 
Gibsons og andres påpegning af, at påvirkninger af 
sanseorganerne udnyttes i overensstemmelse med påvirk
ningernes "økologi", dvs. p~vipkningepnes objektive 

fopbindelser med andpe variable i individets omverden. 

Endelig har kognitivismen gennem sin analyse af de 
kognitive processer som sammensat af simple delproces

ser muliggjort en eksakt beskrivelse af en række for
me11e ligheder mellem de kognitive processer, proces
ser i centralnervesystemet og processer i menneske
skabte mekaniske systemer, en beskrivelse, der bl.a. 

lover en forståelse af det fysiologiske grundlag for 
i hvert fald visse sider af de kognitive processer. 

Som vi imidlertid skal se i det følgendes er de nævn
te formelle ligheder og den enkle og overskuelige 
form, som den kognitivistiske teort har fået, vundet 
i kraft af en absolutering af nogle meget 
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specielle modelsituationer, som i det omfang, de ta
ges som et grundskema for den sansemæssige erkendel
se, fører til en agnosticisme., der ikke står tilbage 
for den, vi allerede så komme til udtryk i absol ute
ringen af den klassiske psykofysiks resultater. 

Hver gang et individ står over for en kategoriserings
opgave af en bestemt veldefineret type., f.eks. hvor 
en mængde på forhånd givne genstande skal fordeles 
på forhånd givne bunker, eller i en endelig mængde ad
skilte kategorier, så er det i princippet muligt at 
angive en række cue-kategorier, hvis afprøvning vil 
muliggøre det for individet at løse opgaven. 

Dette er helt analogt til, at det i en "tyve spørgsmål til pro
fessoren" leg, hvor man ved, at der tænkes på en af en række på 
forhånd givne mulige genstande, samlinger af genstande eller ka
tegorier, er muligt at opremse en fast række spørgsmål, hvis be
svarelse med et mønster af "ja" og "nejll til sidst vil lede til 
løsningen, uanset hvilken af de givne muligheder, der blev tænkt 
på. 

Da hver eneste par af genstande, eller par af kategorier må af
vige fra hinanden med hensyn til mindst en eue-kategori, kan man 
blot spørge om alle disse eue-kategorier. Hver gang man får et 
svar, udelukkes nemlig mindst en genstand eller kategori. At 
denne slaviske fremgangsmåde som regel ikke er den mest hensigts
mæssige, er så en anden sag. 

Genstandene og kategorierne kan i dette særlige til
fælde placeres i et mangedimensionalt rum, hvor de en
kelte dimensioner er cue-kvaliteter med to værdier, 
og hvor ikke to af genstandene eller kategorierne fal
der helt; samme li ce ller". 

Det er denne specielle situation, hvor man så at sige 
ad hoc kan II s kræddersy" et rum af cue-kategorier til 
en veldefineret og begrænset sorterings- eller kate

i 
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goriseringsopgave. som er så almindelig i kognitivis
mens empiriske undersøgelser,og som absoluteres i 
kognitivismens påstand om en kognitiv struktur. et u
niverselt rum af cue-kategorier, hvori genstande og 
kategorier kan afbildes. 

Påstanden svarer til, at det var muligt at angive et fast sæt 
spørgsmål, hvis besvarelse altid ville fØre til det konkrete 
svar i "tyve spørgsmål til professoren", uanset hvad der blev 
tænkt på. 

Kognitivismen går dog sjældent så vidt som til at hæv
de. at der findes et sådant universelt egenskabsrum, 
der kan give en entydig afbilding af alt. hvad vi kan 
skelne fra hinanden. Det kan højst være grundlag for 
afgørelser med en vis usikkerhed. med en vis sandsyn
lighed. påstås det. 

I den særlige behavioristiske udformning af kognitivismen gøres 
denne usikkerhed endda til principielt uovervindelig i forbin
delse med enhver perceptuel afgØrelse. Alle afgørelser gælder 
kun med en vis sandsynlighed, der dog kan nærme sig til 100%. 
hævdes det. 

Heroverfor står så den almindelige erfaring, at der 
ikke findes to genstande, som vi ikke med tilstrække
lig omhu og teknisk snilde ville kunne skelne sikkert 
fra hinanden. Og at holde dem ude fra hinanden behø
ver ikke at være svært, i det omfang vi har mulighed 
for at følge dem hver for sig. Selvom genstandene 
skulle forandre sig, eller endda bytte egenskaber, be
høver vores skelnen mellem dem som enkelt-genstande 
ikke at være forbundet med usikkerhed. 

Som vi skal se, afspejler denne benægtelse af almin
delige kendsgerninger kognitivismens gentagelse af ag
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nosticismen i samme form, som vi allerede så det i ab
saluteringen af den klassiske sensoriske psykofysik, 
nemlig som en påstand om perceptionen som sammensat af 

to delprocesser, der kan forstås uafhængigt af hinan

den. En delproces, der forbinder omverden med et sæt 
basale variable, og en anden del proces, der forbinder 
dette sæt basale variable med erkendelsen og dens ka
tegorier. Hvor de basale variable i den klassiske sen
soriske psykofysik var energier i det enkelte sanseor
gan, er de i kognitivismen mønstre af cue-kategorier. 

Disse cue-kategorier fungerer som en mur eller et fil
ter mellem verden og erkendelsen, der reducerer men
neskets bevidste genspejling af de objektive realite
ter til en tilpasning til mønstre af cue-kategorier, 
der ikke i princippet afviger fra dyrenes tilpasning, 
men blot er mere raffineret. 

Menneskets bevidste begribelse af verden; dens kon
krete mangfoldighed og foranderlighed og af dens ob
jektive lovmæssigheder reduceres til en konstruktion 
af en raffineret model til tilnærmelsesvis forudsi
gelse af mønstre af cue-kategorier. 

I det følgende skal disse påstande søges underbygget 
og illustreret, og der vil blive draget nogle konse
kvenser af dem. 

En umiddelbar følge af agnostlcismen er, som efterhån
den velkendt, en benægtelse af muligheden af erken
delsens sandhed i den almindelige betydning, nemlig 
overensstemmelse med virkeligheden. Erkendelsen gen
spejler ifølge kognitivismen ikke virkeligheden, den 
er en mere eller mindre god model af de regelmæssighe
der, der gælder for de mønstre af cue-kategorier, som 

-
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vi umiddelbart kan skelne med vore sanser. Modellens 
godhed er et gradsspørgsmål og måles ved, hvor godt 
den forudsiger, hvor godt den er tilpasset disse re
gelmæssigheder. En sådan opfattelse, der benægter 
sandhedens absolutte side, men alene hævder dens re
lative side, fører til absurditeter, som det for længst 
er påvist i filosofien. Hvis sandheder kun gælder med 
en vis sandsyrtlighed, hvad så med påstandene om sand
hedernes sandsynlighed? Gælder de også med en vis sand
synlighed? Med hvilken sandsynlighed gælder det, at Kø
benhavn ligger på Sjælland? Osv. osv. 

Sådanne uholdbare opfattelser fastholdes imidlertid i 

vid udstrækning selv i dag og særlig eksplicit i den 
moderne filosofiske udformning af det agnosticistiske 
standpunkt, der kommer til udtryk i kognitivismen, nem
lig instrumentalismen, der især er udviklet; USA af 
blandt andre C.S. Peirce, J. Dewey og W. James som en 
videreførelse af pragmatismen, som også i dag er den 
filosofi, der præger amerikansk filosofi og samfunds
teori, herunder psykologien. 

"Instrumentalismen er navnet for den udformning, som J. Dewey har 
givet den subjektivt-idealistiske filosofi, pragmatismen. For in
strumentalismen er tænkningen ••• ikke en genspejling af den ob
jektive realitet, men kun middel, værktøj (instrument) til bedre 
beherskelse af natur og samfund, dvs. til menneskets tilpasning 
til forefundne og foranderlige omverdensbetingelser. Sandhed er 
således for instrumentalismen blot "forestillingernes brugbarhed". 
(Philosophisches Worterbuch, 8. udgave, s. 529). 

Forbindelsen til den amerikanske udformning af den 
pragmatiske filosofi fremhæves helt eksplicit af fle
re af kognitivismens fremtrædende teoretikere. Således 
i følgende citat fra J.S. Bruners artikel ilDn percep
tual readiness" fra PsychoZogical Review, 1957,64,123
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152, en artikel, der i øvrigt rummer de væsentlige 
elementer i kognitivismen, der går igen i næsten al
le senere arbejder inden for traditionen, og som kan 
anbefales kraftigt som et betydningsfuldt kildeskrift 
også til den nyere danske psykologi. 

ilA second feature of perception, beyond its seeming1y categori
al and inferentia1 nature, is that it can be described as vary
ing1y veridica1. This is what has c1assica11y been called the 
"representative function" of perception: what is perceived is 
somehow a representation of the externa1 wor1d - a metaphysica1 
hodgepodge of a statement but one which we somehow manage to un
derstand in spite of its confusion. We have 10ng since given up 
simu1acra1 theories of representation. What we generally mean 
when we speak of representation or veridica1ity is that percep
tion is predictive in varying degrees. That is to say, the ob
ject that we see can a1so be feZt and smeZZed and there wi11 
somehow be a match or a congruity between what we see, fee1, and 
sme11. Dr to paraphrase a younger Bertrand Russe11, what we see 
wi11 turn out to be the same thing shou1d we take a "closer look" 
at it. Dr, in still different terms, the categoria1 p1acement of 
the object 1eads to appropriate consequences in terms of 1ater 
behavior directed towards the perceived object: it appears as an 
app1e, and indeed it keeps the doctor away if consumed once a 
day. 

Let it be said that phi10sophers, and notably the pragmatist C. 
S. Peirce, have been urging such a view for more years than psy
cho10gists have taken their urgings serious1y. The meaning of a 
proposition, as Peirce noted in his famous essay on the pragma
tic theory of meaning ("How to make our ideas clear". Popular 

. Mon.~ 1878, 12~ 286-302), is the set of hypothetica1 state
ments one ean make about attributes or consequences re1ated to 
that proposition. "Let us ask what we mean by calling a thing 
hard. Evidently, that it wi11 not be scratched by many other 
substances" (White, M. The age of analysis. New York: New Ameri
can Library, 1955). The meaning of a thing, thus, is the p1ace
ment of an object in a network of hypothetica1 inference concern
ing its other observab1e properties, its effects, and so on. 

All of this suggests, does it not, that veridica1ity is not so 
much a matter of representation as it is a matter of what I shall 
ca11 "model bui1ding". In learning to perceive, we are learning 
the relations that exist"between the properties of objects and 
events that we encounter, learning appropriate categories and 
category systems, Zearning to predict and to check what goes with 
what." (s. 126. Forfatterens udhævninger). 
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Her er i hvert fald rene ord for pengene. Det siges 
også helt klart, at et væsentligt træk ved pragma
tismen er, at tingene reduceres til deres egenskaber, 
og egenskaberne igen til deres relation til andre e
genskaber. Kort sagt, det hele reduceres til en tom 
struktur uden meninq. Den eneste rest af mening måt
te hentes i en præetableret mening i de basale cue
kategorier. Det ville være en udlægning af kogniti
vismen i overensstemmelse med den fysikalisme~ som 
blev udviklet af blandt andre Bruners lærermester E
gon Brunswik. Den anden udlægning af kognitiv;smen 
som en helt tom "logiskil struktur ville stemme med 
den hermeneutik~ som den har forbundet sig med især 
; Europa, hvor den er integreret med mere fænomenolo
gisk og eksistentialistisk prægede strømninger. (Jen
sen & Rattleff's bog er et eksempel på en sådan inte
gration). 

Vi ser her, hvordan hele erkendelsens indhold reduce
res til et netværk, der forbinder tomme variable, 
hvis indhold alene ligger i deres forbindelse med 
hinanden, alene ligger i den struktur, som de indgår 
i. Dette er den moderne udgave af den opfattelse af 
erkendelsens elementer som "hieroglyffer", som Lenin 
allerede i 1908 (i "Materialisme og empiriokritisis

men) kritiserede hos den tids agnosticister, der som 
f.eks. Ernst Mach tog deres udgangspunkt i en fejl
fortolkning af den sensoriske psykofysiks resultater. 

Det, som vores viden (perception, erkendelse) er vi
den om~ er ifølge denne opfattelse ikke vores fælles 
konkrete verden oq dens lovmæssigheder, men derimod 
en struktur af cue-kategorier, som udviser visse re
gelmæssigheder. Om disse regelmæssigheder så opfat
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tes som rent statistiske eller som en blanding af sta
tistiske og 1110giske ll , gør ikke megen forskel. Det gør 
heller ikke megen forskel, om standpunktet optræder i 
sin traditionelle agnosticistiske udgave, hvor det 
blot hævdes, at selve den verden, der ligger bag cue
kategorierne og deres iagttagelige forbindelser, kan 
vi ikke vide noget om, eller om det optræder i en mere 
radikal skepticistisk udgave, hvor denne verdens eks
istens ligefrem betvivles. 

Den identificering~ der i kognitivismen sker af på den 
ene side erkendelsens resurtater~ de afgørelser, som 
vi bruger vore sanser til at træffe, og på den anden 
side visse træk ved den proces~ der leder frem til 

disse resultater, nemlig afgørelser med hensyn til cue
kvaliteter, medfører en reduktion af virkelighedens 
genstande, klasser og kategorier til de kategorier, som 
kan afgrænses alene ved sansernæssige afgørelser i et 
rum af cue-kategorier. En konsekvens heraf er på den 
ene side, at vores erkendelse endnu engang de facto 
reduceres til de træk ved den, som vi har fælles med 
dyrene, og på den anden side at vores særegne sprog
ligt formidlede begrebsmæssige erkendelse enten benæg
tes, ikke forklares, eller henvises til en særlig form 
for logiske nødvendigheder, eller logisk tvang, som 
ikke er forankret i objektive lovmæssigheder, men er 
rene tankelove af samme art som Aristoteles l kendte 
love for den syllogistiske tænkning. 

(F.eks. er påstandene "Sokrates er et menneske" og "Alle menne
sker er dØdelige" på denne måde logisk forbundet med påstanden 

<.""Sokrates er dØdelig"). ",' .' " 'o ." 

Den nævnte identificering af den sansernæssige erken
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delses resultater med visse træk ved erkendelsespro
cessen, og den tilsvarende reduktion af virkelighe
dens genstande, klasser og kategorier til de katego
rier, som kan afgrænses alene ved sansemæssige afgø
relser (evt. sammensat af mange simplere sansemæssi
ge afgørelser) i et rum af cue-kategorier, skal vi 
nu illustrere ved et par enkle eksempler. 

l. 	 Lad os først se på det eksempel, der blev nævnt 
på side 5 ovenfor, hvor børnehavebarnet kunne gen
kende sin madkasse i børnehaven ved at se efter 
farven, fordi kun dette barns madkasse var grøn. 
Barnet så efter, om madkassen var grøn, og traf 
altså en afgørelse med hensyn til en cue-kvalitet. 
Men resultatet af barnets undersøgelse var ikke, 
at det konstaterede, at det så en grøn madkasse, 
men derimod, og det er ikke en afgørelse med hen
syn til cue-kategorier, at det så, at det var dets 

egen madkasse. For det vidste nemlig, at der ikke 
var andre madkasser i børnehaven end den ene, der 
var grøn. 

Der kunne imidlertid tænkes en række indvendinger i 
mod dette eksempel fra kognitivistisk hold. 

Den første indvending kunne bestå i at hævde, at det, at barnet 
kan se, at madkassen er dets egen, i virkeligheden selv er en 
kategorial afgørelse, en afgØrelse med hensyn til tilhørsforhold 
til en kategori defineret ved fælles træk, egenskaber, anvendel
sesmuligheder osv., igen defineret ved eller afledt af eue-kate
gorier. Det, der menes med, at barnet kan genkende sin madkasse, 
skulle i virkeligheden bare være, at det har en mere eller min
dre sikker hypotese om, at det ved nærmere undersØgelse vil kun
ne konstatere, at den, foreliggende genstand har alle de træk el 
ler egenskaber, som netop karakteriserer denne ene madkasse af 
alle genstande i verden. Men denne påstand indebærer igen, hvis 
den ikke skal være en tautologi (dvs. hvis den ikke skal bestå i 
den trivialitet, at madkassen naturligvis som enhver anden gen
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stand har de egenskaber, som den har), at barnet kendep disse e
genskaber, og at det desuden ved, at ingen andre genstande i 
verden har disse egenskaber. Dette medfører imidlertid igen en 
række urimeligheder. Hvis der overhovedet findes en mængde egen
skaber, som kun denne ene madkasse af alle genstande i verden 
har, så må det i hvert fald være uendelig mange, og allerede af 
den grund er påstanden om kendskabet absurd. 

Men endelig medfØrer påstanden om det fundstændige kendskab, at 
barnet aldrig har fået at vide, at dets madkasse har de nævnte 
definerende egenskaber, men at det altid har vidst det. For hvor
ledes kan det få at vide, at det er denne madkasse, der har en 
given egenskab, når det for at vide, hvilken madkasse der har 
egenskaben, allerede må vide, hvilke egenskaber den har? Hvis det 
objekt, som man får noget at vide om, selv kun kan defineres gen
nem det, man får at vide om det, så kan man enten aldrig få no

at vide om konkrete enkelt-ting, eller også har man altid 
vidst alt, hvad man ved om dem, hvilket egentlig blot er to måder 
at sige det samme på. 

Ved at benægte den kendsgerning, at vi kan genkende enkelt-ting 
uden at have genkendt alle deres egenskaber (eller deres define
rende egenskaber), benægter man altså overhovedet muligheden af 
viden om enkelt-ting. 

En forsigtigere udlægning af den første indvending, altså at det, 
at barnet kan genkende sin madkasse, selv er en kategorial afgø
relse osv., kunne bestå i at påstå, at det, der menes med, at 
barnet kan genkende sin madkasse, blot er, at det har en viden 
(eller hypotese) om, at madkassen har visse egenskaber, som bar
net genkender og har interesse i. F.eks. at der ligger en lever
postejmad i den, som barnet så blive lagt i den om morgenen. At 
madkassen altså hØrer til kategorien af grønne madkasser med en 
leverpostejmad i, men at det ikke dermed behØver at være den ene
ste madkasse i denne kategori i hele verden. Der ligger heri en 
påstand om, at barnet faktisk ikke kan vide, ikke kan afgøre, om 
madkassen derudover faktisk ep dets egen. 

Dette fører os over i den anden indvending imod eksemplet. Det 
indrømmes her, at det at barnet kan afgøre, at det ser sin egen 
madkasse, ikke selv er en afgørelse om eue-kategorier. Til gen
gæld hævdes det så, at barnet heller ikke er i stand l at træf
fe en sådan afgørelse, selvom madkassen måske i barnets subjek
tive oplevelse fremtræder som dets egen. Det eneste, barnet fak
tisk kan afgØre, er, at det så en grøn madkasse. Barnet kunne ik
ke vide, at der kun var denne ene grønne madkasse i børnehaven, 
og at den derfor måtte væte dets egen. Der kunne f.eks. være kom
met en grøn madkasse til, siden barnet afleverede sin om morgenen. 
Den kunne være blevet forbyttet osv. 

Denne indvending er imidlertid ikke principiel. Hvis den gøres til 
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en principiel indvending, betyder det, at man slet ikke kan have 
viden, at barnet f.eks. heller ikke i virkeligheden kan vide, at 
dets madkasse er grøn, eller at det overhovedet har en madkasse. 
Det kan jo huske forkert. Det kan så heller ikke vide, om den 
madkasse, som det ser på, i virkeligheden er grøn. Der kunne jo 
være sket noget med barnets øjne eller dets hjerne,osv. 

Indvendingen fØrer til det absurde, til en princip agnosti
cisme eller skepticisme. 

Den tredie indvending er den mest forsigtige. Det indrØmmes her, 
at barnet faktisk kan genkende sin madkasse, og at dette ikke kan 
reduceres til en afgØrelse med hensyn til cue-kvaliteter. Denne 
afgørelse er bare ikke så interessant, hævdes det. Det, der er 
interessant, er den proces~ der leder frem til genkendelsen. At 
der så som resultat heraf kan drages en konklusion angående en 
enkelt-tings identitet, som går ud over processen, har ingen be
tydning for vores forståelse af denne proces. Det er denne proces 
i sig selv, som vi interesserer os for i kognitionspsykologien, 
og i hvert fald i perceptionspsykologien. 

Denne tredie, mest forsigtige, indvending er nok temmelig dækken
de for, hvorledes en kognitivist, der har tænkt sit standpunkt i
gennem et vist stykke, vil formulere sig. Mange kognitivister har 
formuleret sig mere radikalt, svarende til de to første indven
dinger, som når Bruner f.eks. i den allerede citerede artikel di
rekte siger fØlgende: "The rather bold assumption that we shall 
make at the out set is that all perceptual experience is necessa
rily the end produet af a categorization process. 

And this for two reasons. The first is that all perception is ge
ner~c ~n the sense that whatever is perceived is placed in and 
achieves its "meaning" from a class of percepts with which it 
grouped. To be sure, in each thing we encounter, there is an as
pect af uniqueness, but the uniqueness inheres in deviation from 
the class to which an object is "assignedlIlI (op. cit., side 124). 
Og denne "deviation" er netop selv en afvigelse med hensyn til 
cue-kategorier. "Uniqueness" er altså bare en dobbelt kategorial 
placering af objektet. 

Men der er ingen grund til at gøre mere ud af disse oplagte uri
meligheder. Vi kan nøjes med den sidste forsigtige formulering 
af det kognitivistiske standpunkt, bl.a. fordi det i sin konse
kvens alligevel indeholder de mere radikale formuleringer. 

Hvis vi altså nu holder os til det standpunkt, der er 
udtrykt igennem den ovennævnte tredie kognitivistiske 
indvending imod vores eksempel med barnets madkasse, 



- 78 

så indebærer det, at der er væsentlige træk ved den 
proces, der leder frem til resultatet af processen, 
altså genkendelsen, der skulle kunne forstås uafhæn
gigt af dette resultat. Det skulle da være træk, som 
har forbindelse med barnets kognitive struktur og de 
kognitive strategier, det råder over. Det skal ikke 
benægtes, at der kan være sådanne træk ved den omtal
te proces. Men det er i hvert fa l d i kke dem, der er 
væsentlige for forståelsen af, hvad barnet faktisk 
foretager sig. 

Lad os nu, for at demonstrere dette, se lidt nøjere 
på den proces, der leder frem til genkendelsen! 

Lad os først se på barnets vaZg af den grønne farve 
som det, der ses efter, mens barnet f.eks. ikke ser 
efter, om madkassen har sorte hængsler som flere af 
de andre madkasser. (At barnet sikkert ville opdage 
det, hvis de manglede, er en anden sag.) Dette valg 
er betinget af, at barnet ved, at dets egen madkasse 
er den eneste grønne madkasse i børnehaven, mens der 
er flere, der har sorte hængsler, og at barnet stil
ler sig den opgave at finde netop sin madkasse, for
di det vil have sin leverpostejmad. Valget skyldes 
derimod ikke, at der er nogen fast, "logisk" eller 
statistisk forbindelse mellem grønne madkasser og le
verpostejmad. 

Når barnet dernæst stopper sin undersøgelse efter at 
have set, at madkassen er grøn, skyldes det igen, at 
det nu har vished for" at det har genkendt netop sin 

madkasse. Det må altså konkluderes, at den strategi, 

som barnet følger, kun kan forstås ud fra det resuZ

tat, som skal opnås gennem den, nemlig genkendelse af 
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madkassen, og ikke kan forstås alene ud fra en kombi
nation af barnets ønske om leverpostejmad med en vi
den om dets kognitive struktur og dets strategiske 
formåen. 

Forsøget på at forstå de afgørelser, vi træffer med 
hensyn til de konkrete tings identitet og med hensyn 
til virkelighedens klasser og kategorier, alene ud 
fra afgørelser med hensyn til cue-kategorier (eller 
deraf afledte kategorier) afspejler en forestilling 
hos kognitivisterne om en isomorfi (formlighed, 
strukturoverensstemmelse) mellem disse to typer afgø
relser, som grunder sig i en absolutering af den tid
ligere omtalte særlige situation, hvor vi kan "skræd
dersy" et egenskabsrum til en bestemt begrænset sor
teringsopgave, og hvor der til lejligheden gør sig en 
sådan isomorfi gældende. Dette emne vender jeg tilba
ge til senere i forbindelse med en nøjere beskrivelse 
af de to typer afgørelsers struktur. 

Eksemplet demonstrerede, at vi med vore sansers hjælp 
kan træffe afgørelser med hensyn til en tings identi
tet, som ikke kunne reduceres til de afgørelser med 
hensyn til cue-kategorier, der er nødvendige for at 
træffe afgørelsen. Afgørelserne med hensyn til cue
kategorier er nødvendige, men ikke tilstrækkelige for 
bestemmelsen af den givne enkelt-tings identitet. 
Hvis de også var tilstrækkelige, ville det sige, at 
den givne enkelt-ting selv kunne reduceres til sum
men af (evt. visse af) sine egenskaber. Men det kan 
den netop ikke. Forhåbentlig blev eksemplet så grun
digt gennemgået, at en ,del af ræsonnementerne, som 
kunne gentages i det følgende, kan springes over el
ler tages lidt lettere. For en mere grundig diskussi
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an af disse og beslægtede problemer kan i øvrigt hen

vises til P.F. Strawsons "Individuals" (se littera
turlisten!). Når barnet i eksemplet ikke havde svært 
ved at genkende sin madkasse, skyldtes det, at det 
ikke var nødvendigt ved hjælp af sanserne alene at 
skelne den fra alt andet i universet, hvilket ville 
have krævet uendelig fin diskrimination af en uende
lighed af cue-kategorier, foruden at det ville have 
forudsat en uforanderlig verden. Opgaven var begræn
set i forvejen af, at barnet vidste, at dets madkas

e befandt sig i børnehaven, og at der ikke i børne
haven fandtes andre madkasser, der med hensyn til e
genskaber lå så tæt på dets egen madkasse, at en san
semæssig adskillelse ikke kunne afsluttes definitivt. 
Men denne gennemførlighed af den entydige genkendel
se var netop betinget af, at det, der skulle genken
des, netop ikke var disse egenskaber i sig selv, men 
derimod en materiel ting til forskel fra andre, som 
foruden at have visse egenskaber er karakteriseret 
ved en vis relativ stabilitet med hensyn til disse 
egenskaber og desuden må overholde visse (kontinuer
t e) b e v æ g e l s e s love. De n k a n i k k e p l u d s e l i g "fo r d a m p e .1 

og genopstå et helt andet sted osv. 

2. 	 En kategori eller klasse af genstande er som sagt 
karakteriseret ved visse fælles træk eller egen
skaber, som står i et mere eller mindre fast lov
mæssigt forhold til andre træk eller egenskaber. 
Men derudover er den også karakteriseret ved de 
konkrete ting eller genstande, individer, instan
ser, som falder i~d under kategorien eller klas
sen, som altså har de pågældende fælles træk. Det 
første kaldes ofte for kategoriens indhold, og 
det andet, altså samlingen af enkelt-ting, som 
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falder ind under kategorien, for dens omfang. Der 
er kategorier, som er defineret uden henvisning 
til deres omfang. F.eks. er kategorien Ilatomer 
med atomtallet 120 11 veldefineret, helt uanset om 
der faktisk eksisterer sådanne atomer. Men det er 
et særtilfælde. Det almindelige er, at en katego
ri kun er veldefineret, når der både henvises til 
dens indhold og dens omfang. Et andet ekstremt 
tilfælde er sådanne kategorier, som betegnes ved 
egennavne(f.eks. planeten "Venus"), hvor der gan
ske vist henvises indirekte til indhold (at det 
er en planet), men hvor kategorien dog først og 
fremmest er en bestemt fast samling individer, 
eller et enkelt individ, altså et konkret omfang. 

Vi skal ikke her fortabe os ; subtil iteter, hvad 
angår grad og præcision i henvisninger til indhold 
og omfang i forskellige kategorier. Vi skal blot 
demonstrere nogle implikationer af, at vor dag
ligdags kategorier ikke kun er givet ved deres 
indhold. 

Lad os som eksempel tage dyrearterne! 

Lige så lidt som vi kunne reducere en enkelt-ting 
som madkassen i ovenstående eksempel til summen 
af sine egenskaber, lige så lidt kan vi reducere 
en klasse af dyr, som f.eks. en dyreart, til sum
men af sine egenskaber, eller til summen af visse 
fælles egenskaber. Og den opgave, vi løser, når 
vi med vore s?nsers hjælp konstaterer, at noget 
er en elefant, kan altså ikke reduceres til, at 
vi med vore sanser afgør, at vi står over for no
get, der har nok så mange af en elefants egenska

, i 
l 
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bero Et dyr på en fremmed planet kan have nok så 
mange af en elefants egenskaber. Hvis det ikke 
har en afstamningsmæssig forbindelse med elefan
terne, er det ikke nogen elefant. Omvendt kan en 
elefant miste selv sin snabel, og dog stadig væ
re en elefant. Elefanterne er en konkret fore
kommende klasse af individer, fortidige, nuværen
de og fremtidige, som knyttes sammen af en forme
ringsmæssig kontinuitet, af en fælles historie. 
Elefanterne er altså ikke kun defineret ved deres 
fælles egenskaber. Omvendt er de dog heller ikke 
defineret alene ved den formeringsmæssige og na
turhistoriske kontinuitet, men også ved dens fæl
les egenskaber. Elefanternes meget fjerne forfæd
re havde så få egenskaber til fælles med elefan
terne, at vi må betegne dem som en anden art, og 
det samme kan blive tilfældet med deres efterkom
me re. 

I skolastikken førte man en diskussion om, hvor
vidt virkelighedens klasser og vores begreb om 
dem var defineret først ved deres omfang (det 

llsåkaldt II nom inalistiske standpunkt), og at vi 
derefter kunne opdage, at de havde fælles træk, 
indhold, eller om de var defineret først ved de
res fælles træk, og vi derefter kunne undersøge 

llderes omfang (det såkaldte IIrealistiske stand
punkt. (NB! I dag bruges betegnelserne "nom ina
lisme ll og II rea lisme" også i andre betydninger)). 
I dag ved vi, at indhold og omfang er gensidigt 
betingende, og at det ene ikke i absolut for
stand går forud for det andet. I vores gradvise 
vidensmæssige tilegnelse af naturens og samfun
dets mangfoldighed og lovmæssigheder, er vi også 
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nødt til hele tiden at lade vores afgrænsninger 
af indhold og omfang vekselvirke. En forøget ind
sigt i indhold og i den lovmæssige sammenhæng 
mellem fælles træk fører til nye afgrænsninger af 
omfang; og nyskabelser, opdagelser eller inddra
gelse af nye eksempler fører til justeringer af 
klassernes indhold. 

Når et menneske, der har et begreb om elefanter, 
ser, at noget er en el.efant, er det altså ikke 
det samme som, kan ikke lIoversættes tilll, at han/ 
hun ser noget, der har alle en elefants egenska
ber (en konstatering, der også ville være umulig). 
Samtidig er det netop dette begreb om elefanter, 
der gør det muligt for os at kunne se, at noget er 
en elefant. Et dyr, der ikke som mennesker har et 

greb om elefanter, kan heller ikke se, om noget 
er en elefant eller ej. Det kan se, at der er no
get, der har en snabel osv., og det kan have lært 
en del om, hvad det så kan forvente. Men at det 
er en elefant, kan det ikke se, kan det ikke vide, 
fordi det ikke ved~ hvad en elefant er, fordi det 
ikke kan have noget begreb om elefanternes om
fangsmæssige afgrænsning. 

Den første forudsætning for forståelse af begrebers 
omfang er en forståelse af enkelt-tings identitet, af 
deres identitet med sig selv over tid, selvom de for
andrer sig. I filosofien kaldes det for tingenes nume

riske identitet i modsætning til summen af deres e
genskaber, der kaldes deres kvalitative identitet. 

Alt tyder på, at spædbørn kun gradvis opnår evnen til 
at fatte denne numeriske identitet, i psykologien of
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• 
te betegnet objekt-konservation, mens de allerede fra 
fødslen er i stand til at skelne visse cue-kvaliteter. 
Objekt-konservationen er forbundet med en viden om, 
at ting og personer, der er ude af synsfeltet, stadig 
eksisterer, og kan komme igen. Den er forbundet med 
en viden om, at ting ikke kan bevæge sig i spring, 
ikke kan gennemtrænge hinanden osv. Endelig gør den 
barnet i stand til at skelne mellem det at stå over 
for en ny ting og at stå over for en kendt ting, der 
har forandret sig. En skelnen, der gør det i stand til 
at skelne mellem love for ti nes hyppighed og fore

komst og lovene for deres forandring, det første 
skridt på vejen til den for mennesket særegne forstå
else af de lovmæssigheder, der bestemmer forandringer 
i naturen og samfundet, de lovmæssigheder som gør det 
muligt for mennesket at beherske sine livsvilkår på 
en i forhold til dyrene enestående måde. 

Det er dog først ved at blive forbundet med sproget, 

at objektkonservationen bliver stabiliseret og vide
reudviklet. Ved hjælp af sprogets (egen-)navne kan 
ting og personer fastholdes i barnets bevidsthed, og 
de kan fastholdes samtidig i barnets og den voksnes 
bevidsthed, således at man kan tale om de samme ting 
og lære af hinanden. Det er endda gennem denne kommu
nikation efterhånden muligt for barnet at få noget at 
vide om konkrete ting og begivenheder, som det aldrig 
~elv har mødt. 

Samtidig forbinder sproget sig også med de egenska
ber ved tingene og begivenhederne, som barnet oplever, 
i første omgang forholdsvis usammensatte cue-kvalite
ter, men efterhånden også mere sammensatte. Netop ved 
at sproget på denne måde både knytter sig til enkelt
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ting og til deres egenskaber, er det muligt for bar
net ved hjælp af sproget at udvikle et begreb om de 
genstande og klasser, som findes i dets omverden. 
Man kan sige, at sproget er en formidler af den dia
lektik mellem det enkelte og det almene, som er nød
vendig for barnets tilegnelse af lovmæssighederne i 
dets omverden. 

Ganske anderledes for dyrene. Hvis de har en forstå
else af enkelt-tings identitet, af numerisk identitet, 
og hvad den indebærer, er den i hvert fald kun til
stede som en spire eller mulighed. Alt tyder på, at 
dyrene derimod er bundet langt mere direkte til deres 
sanser, så at sige er fængslet bag den mur af cue-kva
liteter, som kognitivisterne har været så venlige og
så at omgærde mennesket med. 

Kognitivisterne har dog, som også de øvrige hidtil 
gennemgåede teoretiske skoler, forsøgt at "oversætte" 
den numeriske identitet til særlige lIinvarianser ll el
l e r li g e s t a l t e r II i mæ n g d e n a f c u e - k a t e g o r; e r. Me n s o m 
vi har set, er en sådan reduktion ikke berettiget. 
Det har også været hævdet, at det, som sproget hjalp 
mennesket med, var at konstruere særligt indviklede, 
abstrakte, begreber, der stod i et meget fjernt og 
kompliceret forhold til cue-kategorierne, og derfor 
skulle have noget at gøre med den abstrakte erkendel
se, der særligt karakteriserede mennesket. Der er den 
sandhed heri, at mennesket har udviklet meget kompli
cerede begreber, der kun står i et meget indirekte 
f o r h ol d t i 1 c u e - k a t e g o r i e r. t~ e n d e t s ky 1 d e s ; k k e e n 
særlig evne eller tendens hos mennesket til abstrak
tion i sig selv, f.eks. formidlet af sprogets mulig
hed for at henvise til subtile mønstre af cue-katego
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rier. Det skyldes derimod i første omgang menneskets 
mulighed for, i kraft af et begreb om enkelt-ting, 
at kunne skelne mellem det enkelte og det almene, 
der igen gør det muligt at trænge fra tingenes umid
delbare fremtræden ind til deres væsentlige lovmæs
sigheder, og i vekselvirkning med denne fremadskri
dende erkendelse at udvikle de relevante almene be
greber. 

Når således sproget og begreberne sædvanligvis i de 
hidtil gennemgåede teoretiske skoler fremhæves som 
det, der løser os fra vores binding til de konkrete 
enkelt-ting og gør det muligt for os at forholde os 
til deres abstrakte fællestræk, er det altså i en 
vis forstand at vende det hele på hovedet. Det er rig
tigt, at sproget og begreberne leder os frem til at 
forstå de mest almene forhold, men det sker netop i 
kraft af et primært, og for menneskene særegent, be
greb om det enkelte, der netop gør det muligt for os 
at udskille det egentligt almene. 

At dyret ikke kan dette, ses f.eks. ved, at dets ind
læring meget dækkende kan beskrives netop som en 0

vergeneralisering, en lIukritisk" overførsel af, hvad 
der er diskriminative træk i en indlæringssituation 
til den næste. Det ekstreme tilfælde er, hvad der of
te er blevet betegnet som overtroisk adfærd i lære
procesteorien, hvor dyret behandler tilfældigheder, 
som var de love eller regler. 

Kognitivismens Økologibegreb er i øvrigt ligefrem syet over den
ne læst, hvor der helt ses bort fra tingenes numeriske identi
tet, og følgelig også deres absolutte antal eller hyppighed. 
Der opereres kun med relative antal eller hyppigheder, som kan 
omsættes til sandsynligheder (eller logiske forbindelser). 
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Det er ikke meningen her at redegøre nærmere for er
kendelsens udvikling hos barnet eller for sprogets 
betydning for erkendelsen. Det må også fremhæves, at 
erkendelsen af forholdet mellem det enkelte og det 
almene kun er en side ved erkendelsesprocessen, som 
her er blevet meget overfladisk behandlet. Det har 
blot været hensigten med det anførte at vise, at de 
gennemgåede teorier i deres forsøg på at være almene 
teorier for den sansernæssige erkendelse tager funda
mentalt fejl med hensyn til nogle elementære forud
sætninger for at forstå den menneskelige erkendelse. 
Samtidig med det må det dog siges, at de på trods 
heraf har samlet vigtig viden om særlige sider ved 
den menneskelige perception. (Dog gælder det nok i
sær den sensoriske psykofysik, der som omtalt tidli
gereogså er den del af i hvert fald perceptionspsy

kologien, der kan opvise langt de fleste resultater 
med hensyn til udnyttelse i samfundet). 

Lad os nu forsøge at opsummere de væsentligste re
sultater af overvejelserne fra og med side 67. Hvis 
vi går ud fra, at det er rigtigt, at dyrene er ka
rakteriseret ved ikke at kunne forholde sig til, ik
ke kunne fatte, afgrænsninger af konkret omfang, men 
derimod alene at kunne operere med kategorier, der 
er givet ved deres forbindelse med hinanden og i 
sidste instans deres forbindelse til de basale sen
soriske kategorier (cue-kategorier), så ser vi, at 
kognitivismen giver en ganske god beskrivelse af væ
sentlige træk ved dyrenes perception. Til gengæld ig
norerer den, at de klasser af genstande, som genspej
les i menneskers begreber, ikke blot er defineret ved 
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genstandenes mulige indvirkninger på sanseorganerne, 
men derimod også ved genstandenes omfang og genese, 
deres historie. 

Det har selvfØlgelig været forsØgt at reducere denne side ved 
de menneskelige begreber, som ikke kun genspejlede omverdens
genstandenes sensoriske (fysiske) egenskaber til subjektive fak
torer og konstruktioner, til særligt menneskelige "tolknings
sammenhænge", som ikke genspejlede ydre objektive forhold. Så
danne vildfarelser har vi allerede behandlet i 'forbindelse med 
gennemgangen af "new look" psykologien, så dem lader vi ligge 
her. 

Endelig må det jo ikke glemmes, at voreS perception også har 
fællestræk med dyrenes, som den jo også er udviklet fra. En del 
af vores perceptuelle analyse af tings og begivenheders fysis
ke overfladekarakteristika, form, afstand, osv., som Gibson har 
beskrevet så indgående, har væsentlige fællestræk med dyrenes 
perceptuelle analyse af de samme forhold. 

Men som sagt i indledningen til dette afsnit giver 
kognitivismen dog også en forholdsvis dækkende beskri
velse af, hvordan mennesker bruger deres sanser i op

gaver af en bestemt afgrænset type~ som vi netop ofte 
finder i kognitionspsykologiens eksperimenter. Det er 
opgaver, hvor der på forhånd er foretaget en sådan 
afgrænsning af de genstande og de egenskaber, der 
skal skelnes fra hinanden, at der "lokalt" sker et 
ad hoc sammenfald af klassernes indhold og omfang. Så 
længe en politibetjent kun optræder som et billede på 
et kort ved siden af et kort med et billede af en ele
fant, så er han tilstrækkeligt defineret ved at have 
kasket og elefanten ved at have snabel. Det er en 
IIfastfrosset ll situation, hvor vi kan bruge egenskaber 
til at holde rede på genstandene og genstandene til 
at holde rede på egenskaberne på entydig og udtømmen
de måde. 

Det er sådanne situationer sammen med iagttagelser 0
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ver dyrs adfærd, som er absoluteret i kognitivismens 
forsøg på at opstille en alment gyldig teori for 
menneskers perception. 

Det er sådanne statiske situationer, hvor man har mu
lighed for at operere med vel definerede hyppigheder 
og sandsynligheder for relationerne mellem kategori
erne, og hvor faste relationer mellem kategorierne 
kan ses løsrevet fra virkelighedens lovmæssigheder og 
vedtægter og derfor gives en særlig "logisk" status, 
helt på samme måde som f.eks. de juridisk-administra
tive definitioner gives en logisk nødvendig status i 
et statisk samfund eller i en konservativ samfunds
forståelse. 

Det er disse særlige situationer, der giver kogniti
vismen dens empirisk funderede begrundelser for at 
kunne se bort fra klassernes konkrete omfang og for 
vores ,begribelse af dem, men; stedet opløse verden 
og begreberne i to parallelle abstrakte egenskabsrum, 
der mødes i cue-kategorierne, og som så kan være ju
steret bedre eller dårligere til hinanden. Det var 
dette instrumentalistiske standpunkt, en variant af 
pragmatismen, som blev helt eksplicit formuleret i 

Bruner-citatet side 72 ovenfor. 

Samtidig kan kognitivisterne dog ikke undgå at opda
ge, at de genstande, vi møder i det virkelige liv, 
har uendelig mange egenskaber, og at de derfor ikke 
kan beskrives entydigt og udtømmende i det abstrak
te egenskabsrum. Men denne kendsgerning omgår kogni
tivisterne ved at fremhæve, at strukturen i egen
skabsrummene er overvejende statistisk, og at over
ensstemmelsen mellem de to parallelle egenskabsrum 

ll 
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jo, som sandt er, heller aldrig kan blive fuldstæn
dig. Og da sandhed for kognitivisterne ikke kan be
tyde andet end overensstemmelse mellem strukturer i 

egenskabsrummene, er sandhed kun et relativt begreb~ 

hvis det ikke afvises som overflødigt. 

Denne benægtelse af, at sandhed kan være absolut, vi
ser sig særlig tydelig som absurd; forbindelse med 
viden om konkrete genstande og enkelte begivenheder. 
Når vi f.eks. ved, at Napoleon døde i 1821, så er 
det en viden, der ikke kan oversættes til en viden om 
nok så mange af Napoleons egenskaber eller om IINapo
leon-agtige genstandeII, Den kan kun forstås som vi
den overhovedet, hvis den forstås som visende hen til 
Napoleon. Det er selve den begivenhed, at Napoleon 
(og ikke bare noget Napoleon-agtigt) døde i 1821, der 
genspejles i vores viden om den. Når det er sandt, at 
Napoleon døde i 1821, er det ligeledes hverken, for
di det er mere eller mindre nyttigt for os at antage, 
at han gjorde det, eller fordi det i større eller min
dre grad gør det muligt for os at forudsige andre be
givenheder derudfra. Det er simpelthen sandt, fordi 
Napoleon rent faktisk døde i 1821. At sandheden så 
stort set, og i hvert fald i det lange løb, også er 
nyttig, er et godt instrument, kan vi jo kun være gla
de for. Men det er ikke, fordi den er nyttig, at den 
er sand. 

Genspejlingsteorien er netop en konsekvent afvisning af alle så
danne forsøg på at reducere verden til en struktur af eue-kate
gorier eller klasser, af "sanse-data". Den hævder, at vores vi
den om verden ikke er en viden om "sanse-data", men netop en vi
den om verden, at denne videns sandhed derfor ikke består i o
verensstemmelse med "sanse-data", men i overensstemmelse med de 
forhold, som den er viden om, som den "genspejler". 

En nøjere diskussion af genspejlingsteorien må imidlertid vente 
til gennemgangen af sovjetpsykologien. 
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Samtidig med, at kognitivismens absoluteping af de 
velafgrænsede opgaver. hvor der sker et lokalt sam
menfald af klassernes indhold og omfang, må afvises 
(svarende til afvisningen af det universelle spil 
"tyve spørgsmål II), må det naturligvis også fremhæves, 
at vi netop ofte også i dagliglivet står over for 
tilsvarende afgrænsede opgaver, hvor afgørelser med 
hensyn til cue-kategorier lokalt (inden for et på 
forhånd afgrænset omfang) fungerer som entydige kri
terier for afgørelser med hensyn til omfang, f.eks. 
tjener til identificering af en enkelt-ting, som 
barnets madkasse i eksemplet ovenfor. Det pesultat 3 

den identificering, som her kan opnås ved hjælp af 
en serie afgørelser med hensyn til cue-kategorier, 
kan kun opnås inden for denne lokalitet (madkasser
ne i børnehaven) og kan altså ikke reduceres til den 
skelne-ppoees, der har ledt frem til resultatet. Det 
er muligt for et dyp eller en maskine at eftergøre 
den samme skelneproces, men sammenfaldet af proces
sernes resultater skyldes en omfangsmæssig afgræns
ning af opgaven, som ligger uden for både dyrets og 
maskinens "forståelse", men derimod ikke uden for 
menneskets. Det er således kun mennesket 3 der forstår, 
hvad der er opnået gennem processen. 

Dette skyldes en for mennesket særegen evne til 1I 0 b
jekt-konservation ll til forståelse af tings identitet 
med sig selv over tid, som igen er nært forbundet med 
forståelse af love for forandring og bevægelse. Etab
leringen og stabiliseringen af objektkonservation og 
dens vekselvirkning med udviklingen af sprog og be
greber er derfor et nødvendigt studieobjekt for kog
nitionspsykologien, som hidtil har været ignoreret 
til fordel for undersøgelser af udviklingen af "ske
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maer" for diskrimination og generalisation i lighed 
med dyrenes. 

En tilhører eller læser, der har fulgt med hertil, 
og har forstået, hvad jeg har forsøgt at fortælle, 
vil måske nu være kommet til det punkt, hvor han kan 
mene, at denne gennemgang er gået vel langt i sit 
forsøg på at afdække, hvad der ligger bag kogniti
vismen. Det er vel rigtigt, at kognitivisterne af og 
til plumser i grøften med nogle uheldige sving med 
armene, og at deres mere almene formuleringer ikke 
står for en nøjere filosofisk prøve. Men derfor kan 
de vel godt gøre noget praktisk arbejde, der er vær
difuldt, og i øvrigt nærmer denne diskussion sig a
kademiske spidsfindigheder, som ikke kan have den 
store praktiske betydning. 

Gid det var så vel! 

I dag er kognitivismen nærmest enerådende som bag
grund for pædagogisk psykolog; i vesten. Der under
vises i psykologi på kognitivistisk grundlag på se
minarierne. Der udarbejdes undervisningsplaner og 
undervisningsmateriale på dette grundlag til brug 
i børnehaver, særinstitutioner, folkeskolen, osv. 
Og de grundlæggende fejl præger dette materiale, f. 
eks. den udialektiske opfattelse af forholdet mel
lem det enkelte og det almene, som det kan illustre
res ved et eksempeZ, der næppe er enestående. 

Det drejer sig om et billedmateriale "Noget om be

greber", der er omarbejdet efter et amerikansk for
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billede af Henrik Haubro og Henning Sletved og udgi
vet af Det Berlingske Bogtrykkeri i foråret 1974. 
Materialet er blevet anmeldt af Kirsten Larsen I Un

ge pædagoger, 1975~ nr. 6 (oktober), side 3-9, og 
min kritik af materialet støtter sig her på hendes 
udmærkede gennemgang af det. 

Ifølge forlagets oplysninger bruges materialet på o
ver 500 skoler og institutioner her i landet. Kir
sten Larsen citerer fra en pjece, der introducerer 
materialet: 

ilSom vi omtalte fØr, lærer alle mennesker nye ting ved at gøre 
erfaringer. Erfaringerne splittes op og ordnes til begreber~ 
og disse begreber kan vi så trække frem, når vi igen oplever 
hele eller dele af en tidligere erfaring, der indgår i begre
bet, men vi kan også fremkalde dem, hvis vi ser det, der er 
gået forud eller som er fulgt efter den omtalte erfaring. Når 
begrebet ikke længere er bundet til den konkrete erfaring~ 
kalder vi den en regel. Den bedste måde at gemme megen viden 
på er ved at have den i regler." (mine understregninger). 

Det ignoreres i materialet, at den viden, som er 
værd at gemme, må være viden om noget. Tilsyneladen
de hører den viden og de regler, som er værd at gem
me på, hjemme i en platonisk himmel. Kirsten Larsen 
skriver (s. 6): 

"Helt grotesk bliver det i hæfte 12, "Noget om en tur i bil", 
hvor man ser en lille harmonisk negerfamilie, der drager ud 
fra det rige forstadskvarter i Texas. Da de vender hjem~ viser 
det sig, at hjemmet ligger klods op ad Amagerbrogade! 

Billederne lægger i det hele taget ikke op til, at barnet skal 
genkende noget som helst. F.eks. er de fleste billeder i hæfte 
18, "Noget om at komme omkring", fra KØbenhavn, men det nævnes 
ikke. BØrnene må altså ikke vide, hvor det er, vi kommer om
kring. KØbenhavn er blevet en anonym by, liges~m det sikkert 
har været meningen, at USA skulle være et anonymt land. Såle
des er der f.eks. side 1806 et lokomotiv, men ikke et ord om, 
at billedet er fra KØbenhavns Hovedbanegård. Det siges heller 
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ikke, hvor skibet "Ofelia" sejler hen, at den "store lastbil" 
er en Ølvogn, der holder hos Carlsberg, at "flyveren" er i Kas
trup Lufthavn osv. osv. Dette peger på, at emnet er temmelig 
underordnet, at man kan stille spørgsmålstegn ved, om det vir
kelig er "virkeligheden", børnene skal se, så de kan blive 
"forberedt på kommende situationer"." 

Og senere (side 8): 

" miljØet (er) abstrakt og anonymt, dels i kraft af den to
tale mangel på geografisk placering og navngivning og dels på 
grund af stereotypien. Dette skyldes formodentlig en ide om, at 
hæfterne kun på den måde er anvendelige i alle geografiske lo
kaliteter og miljØer, men netop herved fratages brugerne mulig
heden for selv at generalisere og derved etablere forbindelsen 
til egne erfaringer og egen virkelighed." 

Meget rammende har anmeldelsen følgende titel: "No
get om begreber - eller noget om hvordan børn kan læ
re en masse uden at få noget at vide". 

.~: .; '.',: ,.: .. ' .. ; 
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6. AFSLUTNING. 

Med diskussionen af kognitivismen slutter nu denne gen
nemgang af perceptionspsykologiens historiske udvikling 
i de vestlige, ikke-socialistiske lande. 

Jeg har forsøgt at vælge nogle centrale traditioner, 
skoledannelser og teorier ud, som kan give et repræsen
tativt og typisk billede af udviklingstendenser i per
ceptionspsykologien, og dermed også i den øvrige psyko
logiske videnskab. 

Men samtidig må det understreges, at den samlede psyko
logi og perceptionspsykologi selvfølgelig opviser et 
langt mere broget billede, med utallige mellem- og side
former, som jeg slet ikke er kommet ind på. 

Mange vigtige genstande for perceptionspsykologien er 
kun lige blevet berørt, f.eks. hele spørgsmålet om gen
spejlingsformernes fylogenetiske og historiske udvik
ling og spørgsmålet om perceptionens udvikling hos børn. 

Sammenhængen mellem perception og handling, praksis og 
arbejde er også kun antydet. Det samme gælder percepti
onen af processer og handlinger. Det er perceptionen af 
genstandsverden, der er blevet lagt vægt på, og her er 
der endda igen kun antydet, hvilken rolle den objektive 
sammenhæng, som genstande optræder i, spiller for vores 
forståelse af dem, f.eks. for vores forståelse af de 
menneskeskabte genstande i forhold til de naturgivne. 

Disse forhold kan imidlertid bedst diskuteres i forbin
delse med en gennemgang af psykologiens udvikling i 
Sovjetunionen, som udviser en række træk, der adskiller 

l 
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den afgørende fra de gennemgåede vestlige traditioner. 
Sovjetpsykologien bygger således eksplicit på genspej
lingsteorien, som er omtalt en del gange i det oven
stående, men som ikke er blevet gennemgået eller dis
kuteret samlet. Det må ligeledes afvente en gennemgang 
af den sovjetiske psykologi og psykologien i de andre 
socialistiske lande, her først og fremmest DDR. 

Af samme grund er perceptionens plads i den samlede er
kendelsesproces, og den deraf følgende afgrænsning af 
perceptionspsykologiske fænomener og problemer i for
hold til det psykologiske studium af erkendelsen og 
dens udvikling som helhed, ikke blevet behandlet ind
gående. Den afgrænsning af perceptionspsykologien, der 
er foretaget, følger den afgrænsning, som er givet i 
og med den faktiske udviklingslinie i den psykologiske 
videnskab, som jeg har forsøgt at følge, og som svarer 
nøje til, hvad der traditionelt er blevet regnet for 
perceptionspsykologi. 

Denne perceptionspsykologis historie begynder med de 
nye muligheder for undersøgelse af sansernes rolle i 
erkendelsen, der opstår med de sansefysiologiske op
dagelser i begyndelsen af forrige århundrede. Den vi
dere teoretiske udvikling af perceptionspsykologien 
kan betragtes som et forsøg på skridt for skridt at 
korrigere for de fejl, der var givet med den agnosti
cistiske fortolkning af den nyvundne indsigt i sanser
nes funktionsmåde. 

Denne korrektion baseredes på en inddragelse af flere 
og. flere erfaringer, ~er måtte omfattes af teorien. 

Perceptionspsykologiens udvikling repræsenterer derfor 
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en stadig uddybet indsigt i perceptionens lovmæssighe
der. 

Den fundamentale fejl, nemlig den teoretiske opdeling 
af perceptionen i to delprocesser, der skulle forstås 
uafhængigt af hinanden, og som mødtes i et sæt funda
mentale sensoriske variable, blev dog ikke overvundet. 

Verden blev således reduceret til, hvad der kunne "o
versættes" til varianser og invarianser i en kompleks 
struktur af sensoriske variable, og tilsvarende blev 
erkendelsen reduceret til en viden om eller en "holden 
orden på" disse strukturer. Forståelsen af percepti
onsprocessen var på denne måde en tro kopi af den for
ståelse af den videnskabelige erkendelsesproces, der 
kom til udtryk i idealistisk erkendelsesteori, hvor 
instrumentalismen med dens opfattelse af begreber som 
"hypotetiske konstruktioner ll nok er den variant, der 
har størst betydning i dag. 

De gennemgåede teorier har således været i åbenlys mod
strid med den kendsgerning, at vi med hjælp af vore 
sanser og vores fornuft har mulighed for at konstatere, 
hvad der faktisk er tilfældet i vor omverden, og at 
"hvad der faktisk er tilfældet", ikke selv kan reduce
res til summen af de sensoriske afgørelser, vi foreta
ger eller vil kunne foretage for at afgøre, hvad der 
er tilfældet. Mest markant kommer dette til udtryk ved, 
at de gennemgåede teorier de facto benægter vores mu
lighed for gennem sanserne at få viden om enkelt-ting 
og enkelte begive~heder. Men mere alment viser det sig 
ved, at den kvalitative forskel på dyrs og menneskers 
erkendelse ikke forstås, ligesom de kvalitative foran
dringer i barnets intellektuelle udvikling og disse 
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forandringers objektive betingelser ikke kan bringes 
på begreb og derfor ikke kan studeres empirisk. 

Som en begyndelse må etablering af objektkonservation 
vekselvirkning med sprogudviklingen, og mere gene

relt den bevidste begribelse af det konkrete omfang 
af virkelighedens klasser af genstande, gøres til et 
langt mere centralt teoretisk og empirisk forsknings
område i kognitionspsykologien. Objektkonservation om
fatter også barnet selv og de afgørende personer i 
barnets verden, og etableringen foregår i snæver vek
selvirkning med den emotionelle udvikling. Men disse 
aspekter er ikke blevet behandlet her. 
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Appendix I. 


OM CUE-KATEGORIERNES TOPOLOGI. 


Lad os nu se lidt nøjere på, hvad der karakteriserer 

den velafgrænsede situation, der er omtalt flere gan

ge ; kapitlet om kognitivismen, og hvor det siges, 

at "begrebernes og klassernes indhold og omfang lo

kalt falder sammen". 


Lad os tænke os den meget simple situation, hvor vi 

har fire klodser på et bord, klods A, klods B, klods 

C og klods O. 


Klods A er rød og trekantet. Klods B er rød og rund. 

Klods C er grøn og trekantet. Og klods D er grøn og 

rund. 


Det er nu muligt at udvælge nogle af klodserne, f.eks. 

ved at tage dem fra en ad gangen og lægge dem i en 

bunke. Vi kan f.eks. tage klodserne A, B og C fra, og 

den bunke, vi derved danner, kan vi for nemheds skyld 

betegne {A, B, C}. 


De forskellige mulige bunker, der kan udvælges af 

klodserne, kan som bekendt ordnes i nogle strukturer, 

der er kendt fra mængdealgebraen. En bunke kan være 

en ægte delmængde af en anden, angivet ved tegnet c, 


f.eks. er A c (A, B, C). Når man har to af de mulige 

bunker, kan man danne deres fællesmængde (produkt el 

ler konjunktion), angivet ved tegnet n, og deres fore


ningsmængde (sum eller disjunktion), angivet ved teg

net U. F.eks. er (A, B) n (A, C) = A og (A, B) u (A, C) 

= (A, B, C). Da man ved disse operationer let kan kom
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,

me til at danne en bunke bestående af såvel alle de 
fire klodser, som en, der er helt tom, må vi medta
ge disse to bunker som særlige tilfælde. Den "tomme" 
bunke betegner vi da med et ø. Vi har altså f.eks., 
at (A, B) n (C, D) = ø, A n ø = ø og A U ø = A. 

Endelig kan man ud fra en bunke danne dens komple

ment (eller negation), som netop er de klodser, der 
ikke er med i bunken. Komplementet betegnes med teg
net C. F.eks. er C (A, B, C, D) = ø. Fællesmængden 
af to komplementære bunker er altid lig med ø og for
eningsmængden lig med (A, B, C, D). 

Ved at udføre disse operationer på de seksten muli
bunker, der kan dannes ud fra de fire klodser, 

vil man igen altid få en af de seksten bunker. 

Der er ingen grund til at gå i dybden med disse de
finitioner, som må forudsættes alment kendte. Der 
gælder visse ~egne~egle~ for de nævnte operationer, 
f.eks. er komplementet til en fællesmængde af to bun
ker altid lig med foreningsmængden af bunkernes kom
plementer og vice versa (de såkaldte dualitets~egle~, 
der angiver en symmet~i mellem operationerne "n" og 
IIU"), altså f.eks. C ({A, B) n (B, C)) = C (A, B) u 
C (8, C). 

En bunke og dens komplement er tilsammen en dikotom 

opdeling af de fire klodser. En sådan dikotom opde
ling er udtømmende, dvs. at enhver af klodserne er 
med i en af bunkerne, og den er entydig, dvs. ingen 
af klodserne er med i mere end en bunke. Tager vi f. 
eks. A og B ud til den ene bunke, best~r den anden 
bunke af C og D. Består den ene bunke af A, består 
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den anden af B, C og D. Som man let kan se, er der ot
te forskellige sådanne dikotome opdelinger mulige af 
de fire klodser, idet opdelingen i (A, B, C, D) og ø 
også regnes for en dikotom opdeling. 

En bunke kan altid enten udvælges direkte ved at de 
klodser, der er med i den, tages fra en ad gangen, el
ler den kan udvælges indirekte ved, at dens komplement 
tages fra, hvorved den samme bunke nu er de klodser, 
der bliver tilbage. 

Svarende til udvælgelsen af klodserne i bunker kan vi 
udvælge dem i klasser efter deres farve og form. F. 
eks. klassen af røde klodser, klassen af klodser, der 
er røde og trekantede~ eller klassen af klodser, der 
er røde eller trekantede eller begge dele. Klassen af 
klOdser, der er røde eller grønne, består af alle 
klodserne. Klasserr af klodser, der hverken er røde 
eller grønne, er tom. Det ses let, at der ud fra klod
sernes farve og form kan udvælges seksten klasser, der 
hver for sig svarer til hver af de 16 bunker, der kun
ne udvælges ovenfor. 

Det er således muligt på entydig måde at udvælge en 
bestemt klods, f.eks. klods A, ved angivelse af dens 
farve og form. Den er den eneste, der er både rød og 
trekantet. Omvendt er det muligt på entydig måde at 
lIdefinerelI f.eks. klassen af røde klodser ved at pege 
på eller udvælge klods A og B. 

Tilsvarende kan vi sortere klodserne i dikotome klas

ser efter deres farve og form. Klassen af grønne 
klodser og klassen af røde klodser er en sådan dikotom 
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klasseinddeling. Klassen af klodser, der både er røde 
og trekantede, og klassen af klodser, der enten er 
grønne eller runde, er en anden dikotom klasseindde-· 
1ing. Det ses også let, at der findes otte forskelli
ge dikotome klasseinddelinger på grundlag af klodser
nes farve og form. 

Det gælder endvidere, at der til hver dikotom opde
l ing af de fire klodser A, B, C og D i to bunker sva
rer en og kun en dikotom klasseinddeling efter klod
sernes farve og form og omvendt. De otte mulige diko
tome opdelinger i bunker kan parres med de otte mu
lige dikotome klasseinddelinger efter farve og form. 

Klassen af røde klodser kan enten udvælges direkte el
ler indirekte ved at udvælge dens komplement, de grøn
ne klodser, hvorved de røde bliver tilbage. 

De samme regneregler, der gælder for bunkerne, gælder 
også for klasserne defineret ved klodsernes farve og 
form. 

Vi kan sige, at der er fuldstændig omorfi mellem 
mængden af bunker og mængden af klasser, som vi er 
stand til at vælge ud af de fire klodser. 

Et individ, der kan skelne og holde rede på de fire 
forskellige klodser uanset deres udseende (f.eks. ved 
at flytte dem mellem afmærkede felter på bordet og 
holde regnskab med flytningerne) vil kunne udføre de 
forskellige inddelinger af klodserne i bunker, som 
er beskrevet ovenfor. Hvis individet også kan skelne 
mellem og holde rede på de to farver og de to former, 
kan det ligeledes udføre de nævnte inddelinger af 
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klodserne i klasser. F.eks. udvælge den klods, der er 
både rød og trekantet. 

Og individet kan for hver eneste klods afgØre, såvel 
om den hører med til en given udskilt bunke eller ej, 
som hvorvidt den hører med til en given klasse eller 
ej. 

Vi skal imidlertid se, at en række af de ovennævnte 
enkle regler, som vi stort set regner for selvfølge
ligheder, ikke uden videre gælder, når vi går over til 
at se på mængder, der, som virkelighedens mængder af 
genstande, består af uendelig mange genstande med en 
uendelighed af (foranderlige) egenskaber, skønt den 
formelle logik, vi bruger, og som er blevet absolute
ret i kognitivismen, foregiver, at det er tilfældet. 
Det formaliserede billede af "virkelighedens klasser 
af genstande", som gives i det følgende, er endda no
get idealiseret. Imidlertid kan der drages en række 
konklusioner af dette billede, der svarer godt til al
mindelige erfaringer med hensyn til, hvad der kan lade 
sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre, når vi 
med vore sansers og vor fornufts hjælp forsøger at i
dentificere og inddele omverdens genstande. 

Formaliseringen har endvidere den fordel, at den gi
ver en beskrivelse af en struktur i mængden af virke
lighedens genstande med deres mangfoldighed af egen
skaber, som i forvejen kendes fra matematikken, hvil
ket har den store fordel, at det er let at foretage 
en række afledninger af konsekvenser af denne struktur, 
fordi de allerede er grundigt beskrevet i forvejen. 

Endelig tjener det som undskyldning for denne formali
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sering, at den i hvert fald kommer virkeligheden nær
mere end den formelle logik, der er antydet ovenfor 
via den mængdealgebra, som gælder i det "velafgrænse
de tilfældell. 

Samtidig kan nedenstående formalisering ses som en 
ideZse af den velkendte mængdealgebra (og den for

melle logik), idet denne fremstår som et specialtil
fælde, hvis betingelser kan specificeres relativt præ
cist. 

Jeg trøster mig altså med, at de overgreb på virke
ligheden, der træder frem igennem den ret eksplicitte 
formalisering, trods alt er mindre graverende, end dem 
der hidtil har været begået mere implicit. 

Lad os starte med at konstatere, at det også uden for 

det veZafgrænsede tiZfæZ (som senere bliver define
ret lidt mere præcist) er muZigt at udvæZge genstande 

og fasthoZde deres iden tet. Denne fastholden kan 
ske rent korporligt, ved fysisk fastholden, indespær
ring m.m., men kan også etableres ved at vi ud fra et 
kendskab til de begrænsninger, der gælder for genstan
des og individers bevægelser, kan være sikre på at 
kunne genfinde og identificere dem. 

på denne måde kan vi etabZere dikotome inddeZinger af 

ting i verden 3 og vi kan for enhver foreZagt genstand 

afgøre 3 om den er bZandt en såZe s udvaZgt "bunke" 

eller ej. Det var også en forudsætning for overhove
det at beskrive det velafgrænsede tilfælde, at vi he
le tiden kunne holde rede på, hvad der var blandt de 
fire klodser på bordet og hvad ikke. Der findes aZtså 

"bunker"3 vi kan udvæZge af virkeZighedens genstande 3 
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og vi kan udføre de operationer på dem, som er angi

vet ved danneZsen af kompZement, konjunktion og dis

junktion. 

lad os nu analogt med, hvad vi gjorde, da vi behand
lede det velafgrænsede tilfælde, se på, hvilke mulig
heder vi har for at foretage kZasseinddeZinger af 
genstande ud fra deres former, farver osv., altså så
danne egenskaber, som vi kan skelne med vore sanser, 
og som i gennemgangen af kognitiv;smen blev kaldt 
cue-kategorier. Det er karakteristisk for sådanne e
genskaber, at de kan antage alle værdier i et sammen
hængende kontinuum. Vi kan ikke inddele farverne el
ler formerne i to adskilte dele. Der er kun glidende 
overgange. Vi er ikke så heldige som i det velafgræn
sede tilfælde, at nogle genstande er grønne, andre 
røde, og mellemting forekommer ikke. 

Vi kan, i hvert fald i princippet, ligesom når man 
måler, definere en klasse af genstande med f.eks. 
vægt i et bestemt (åbent) interval, f.eks. under 2 
gram, således at vi med alle mulige instrumenter kan 
afgøre for enhver genstand, der faktisk vejer under 
2 gram, at den gør det. En sådan klasse kan vi kalde 
en afgørbar klasse. Det samme for dem, der vejer o
ver 2 gram. Men dem, der vejer netop 2 gram, kan vi 
ikke få placeret nogen af stederne. 

KompZementet til en afgørbar klasse er altså ikke u
den videre selvafgørbar. I mængden af de klasser, 
vi kan udvælge ved måling, kan vi altså ikke uden vi
dere udføre de mængdealgebrariske operationer. Det, 
vi her mener med, at de egenskaber, som vi kan regi
strere med vore sanser (og også med vore sanser be

l 
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væbnet med alle mulige måleinstrumenter), er sammenhæn

gende, er netop, at komplementet til en afgørbar klas
se aldrig selv er afgørbar. 

En afgørbar klasse kan altså ikke som i det "velafgrænsede tilfæl
de" udvælges indirekte, ved at vi erstatter undersØgelsen af, om 
genstanden tilhØrer den afgØrbare klasse med en undersøgelse af, 
om den tilhører dens komplement. 

En inddeling alene ved hjælp af sansernes formåen er 
ikke effektiv, dvs. den er ikke en entydig, udtømmende 
inddeling i afgørbare klasser. 

En inddeling af en sammenhængende klasse i to dele, som f.eks. i 
det psykofysiske eksperiments "ja"/"nej" vil derfor ikke være en
tydig, men statistisk, som allerede tidligere nævnt. 

Omvendt når en inddeling, som f.eks. i mønstergenkendeZse, er en
tydig, skyldes det, at det ikke er en udtØmmende inddeling af en 
sammenhængende mængde, men derimod af en ikke-sammenhængende (ad
skilt) mængde, som selv ikke kan afgrænses effektivt. 

Har vi derimod to afgørbare klasser, vil både deres 
fællesmængde og deres foreningsmængde være afgørbar. 
Der skal blot udføres to afgørelser i træk. Men kom
plementet til de nye afgørbare klasser er ifølge oven
stående ikke afgørbar. Vi kan blive ved at danne nye 
afgørbare klasser ved at danne fællesmængder og fore
ningsmængder. Komplementet vil stadigvæk ikke være af
gørbart. 

Man kunne tænke sig, at hvis vi uendelig mange gange 
tog fællesmængden af afgørbare klasser (f.eks. fælles
mængden, for alle hele værdier af n. af klasser af 
genstande med vægt i~ellem 2 + lin gram og 2 - lin 
gram), så ville vi få en mængde genstande (nem1ig dem 
på netop 2 gram), hvis komplement (nemlig forenings
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mængden af de to afgørbare klasser, genstande med 
vægt over 2 gram, og genstande med vægt under to gram) 
var afgørbart. Det ville vi også. Men en klasse, der 
forudsætter uendelig mange afgørelser, er ikke afgør
bar, for 'man kan ikke gennemføre uendelig mange afgø

re z.ser. 

Fællesmængden af uendelig mange afgørbare klasser be
høver ikke selv at være afgørbar. 

Derimod vil det være rimeligt at antage, at klasser, 
der dannes som foreningsmængden af uendelig mange af
gørbare mængder, altid vil være afgørbare, blandt an
det fordi en genstand jo er med i klassen, blot den 
tilhører en af de afgørbare klasser. Antagelsen kan 
dog ikke bevises her. 

For at antyde den asymmetri~ der hermed indfØres mellem fælles
mængder og foreningsmængder (og dermed mellem eue-kategorier og 
deres komplement (negation), og som ikke gjaldt i det "velaf
grænsede tilfælde", jfr. dualitetsreglerne), skal beviset dog 
gennemføres her under den særlige forudsætning, at mængden af 
de afgØrbare mængder er "tælleligII, altså at den enten er ende
lig (et tilfælde, der er uinteressant i denne sammenhæng), el
ler at den kan parres med de hele positive tal, således som f. 
eks. mængden af de rationale tal (men ikke mængden af de reelle 
tal) kan det. 

Hvis en genstand er med i foreningsmængden af en mængde afgØr
bare klasser, så er den med i mindst en af disse klasser. Hvis 
mængden af disse klasser er tællelig, må klassen have et nummer. 
Lad os sige nummer n! Vi afprØver nu, om genstanden er med i 
klasse nummer l, nummer 2, osv., indtil V1 kommer til nummer n. 

Da klasse n er afgØrbar, kan vi afgØre, at genstanden er med i 
den, og altså med i foreningsmængden. 

Hvis derimod genstanden er med i fællesmængden~ skal den være 
med i alle klasserne. Men selvom vi ved at prØve medlemsskab 
af klasserne en ad gangen kan komme frem til en hvilken som 
helst af klasserne, kan vi aldrig nå at få afprØvet dem alle, 
hvis der er uendelig mange, hvorfor vi altså ikke kan afgøre, 
om genstanden er med i fællesmængden. 



- 112 

Endelig vil det være rimeligt at antage, at hver gang 
vi har to genstande valgt ud, så vil det være gennem
førligt med sanserne at opdage en forskel på dem, el
ler sagt på en anden måde, der vil eksistere to adskilte af

gørbare klasser, således at den ene genstand tilhører 
den ene klasse og den anden den anden. 

Vi vil nu definere cue-kategorierne som netop sådanne 
afgørbare klasser. 

Når jeg med nogen betænkelighed har valgt at bruge det sprogli
ge misfoster "cue-kategori" i stedet for f.eks. "sensorisk kate
gori" om de sensorisk afgØrbare klasser, er det af flere grunde. 
For det fØrste ville det virke kunstigt at forbeholde udtrykket 
"sensorisk kategori", der allerede har en etableret betydning, 
netop til de afgørbare sensoriske kategorier. For det andet kom
mer den traditionelle definition af "eue" ganske nær ved, hvad 
der her er kaldt "eue-kategori". For det tredie er begrebet "eue
kategori", som det er defineret her, ikke kun knyttet til de u
middelbare (ubevæbnede) sansemæssige afgørelser, men også sådan
ne, som vi kan foretage med enhver form for måleapparatur eller 
med andre "forlængelser af sanserne", mikroskoper, osv. 

For de afgørelser, vi kan foretage med vore sanser, 
gælder nu (ifølge ovenstående) følgende sætninger, 
der definerer den topologi 3 der gælder for cue-kate

gorierne (de afgørbare klasser): 

(1) Fællesmængden af en endelig mængde cue-kategori

er er en cue-kategori. 

(2) Foreningsmængden af en vilkårlig mængde cue-ka

tegorier er en cue-kategori. 

(3) Komplementet til en cue-kategori er ikke en cue

kategori. 

(4) Til to vilkårlige genstande findes der altid to adskilte 

cue-kategorier 3 så at genstandene falder i hver 

sin cue-kategori. 
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Sætning (1) og (2) taget for sig siger, at mængden af 
cue-kategorier udgør et såkaldt topologisk rum. 

Sætning (3) siger, at mængden af cue-kategorier er 
sammenhængende. 

Sætning (1) og (2) sammen med sætning (4) siger, at 
cue-kategorierne udgør en særlig type topologisk rum, 
der kaldes et Hausdorff-rum (efter den tyske matemati
ker F. Hausdorff), og som indebærer, at enhver ende
lig mængde genstande kan adskilles i hver sin afgørba
re klasse, eller at enhver endelig mængde genstande er 

diskret. 

Tilsammen udtrykker sætningerne altså, at cue-katego

rierne udgør et sammenhængende Hausdorff-rum. 

Det kan nu bevises, at i et Hausdorff-rum er komplemen
tet til enhver endelig mængde genstande en afgørbar 
klasse. 

Lad os antage, at x er en vilkårlig genstand, der ikke er med i 
den endelige mængde. Det skal nu blot bevises, at det kan afgøres~ 
at den ikke er med i den endelige mængde. 

For enhver genstand y i den endelige mængde gælder det nu, iføl
ge (4), at der findes en afgørbar klasse, der indeholder x men ik
ke y. Altså kan det afgøres, at x ikke er y. 

Dette kan gentages for hele den endel mængde, altså kan det af
gøres, at x ikke er blandt dens genstande. 

Men tager vi dette resultat sammen med sætning (3), 
følger heraf, at i~gen endelig mængde genstande er en 
afgørbar klasse, eller igen at ingen endelig mængde 

genstande kan afgrænses alene ved hjælp af cue-katego

rier. 
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Heraf følger naturligvis igen, at antallet af genstan
de overhovedet er uendeligt. 

Det kan måske forekomme ejendommeligt, at en så fundamental på
stand som, at der er uendelig mange genstande, her fremstilZes 
som en afledt påstand. Der ligger imidlertid ikke heri, at selve 
det sagsforhold, at der er uendelig mange genstande, skyldes el
ler er forårsaget af de forhold, der er udtrykt i antagelserne 
(l) - (4). Ej heller ligger der heri, at dette sagsforhold kun 
kan erkendes via en erkendelse af de forhold, der er udtrykt i 
antagelserne (l) - (4). Der ligger blot det i denne fremstillings
form, at punkterne (l) - (4) er den mest gennemskuelige sammen
fatning af et stort antal sagsforhold, som så igen ved afledning 
kan vises at være indeholdt i sammenfatningen. 

Vi kan altså ikke alene ved hjælp af sanserne identi
ficere endelige mængder af genstande, og altså heller 
ikke enkelte genstande eller individer. 

Til gengæl d kan vi, når vi først ved hjæl p af vores 
viden om genstandenes bevægelser har udvalgt og af
grænset en endelig mængde genstande, holde rede på dem 
ved hjælp af sanserne. 

Dette bemærkelsesværdige resultat fØlger alene af de fire anta
gelser ovenfor. Det er endvidere værd at bemærke, at det samme 
resultat er en af hovedkonklusionerne i Strawsons "Individuals" 
som f. eks. formuleres i hans afvisning af "the doetrine of the 
Identity of Indiscernibles". "Aeeording to this doetrine, in the 
only form in whieh it is worth diseussing, it is neeessarily 
true that there exists, for every individual, some deseription 
in purely universal, or general terms, sueh that only that in
dividual answers to that deseription". (op. eit. p. 120). Straw
son påviser endda, at der ikke findes et eneste sådant "individ l1 

(enkelt-ting eller "partikularium"), for hvilket det gælder, at 
der findes en beskrivelse i "general terms", som ikke også pas
ser på andre individer, og det er netop denne stærkere formule
ring af resultatet, som vi også er nået frem til ovenfor. 

Det bør også bemærkes, at' dette resultat, altså at ingen beskri
velse (i termer af eue-kategorier) af enkelt-ting er så fuld
stændig, at ingen andre enkelt-ting kan falde ind under den, her 
er opnået som en konsekvens af antagelse (4), der siger, at for 
hvilke som helst to enkelt-ting er det til gengæld muligt at 

I 
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ve beskrivelser af dem hver for sig (i termer af eue-kategorier), 
således at beskrivelserne begge udelukker den anden enkelt-ting, 
en antagelse, der ville være en direkte negation af konklusionen, 
hvis antallet af genstande var endeligt. Omvendt er altså 
netop denne ttmodsigelse"~ der sætter uendeligheden på begreb. 

Strawson benytter sig dog ikke af et tilstrækkeligt raffineret 
begrebsapparat til også at kunne beskrive disse sidstnævnte for
hold. 

Der er altså ikke isomorfi mellem de operationer~ vi 
foretager ved hjælp af vore sansers skelnen mellem cue

kategorier~ og de operationer~ vi som mennesker kan fo
retage i kraft af vores bevidste afgrænsning af omfang. 

Det ses også, at dyr og maskiner~ uanset hvor kompli
cerede kombinationer de er i stand til at foretage af 
afgørelser med hensyn til cue-kategorier, aldrig kan 
komme til at foretage effektive afgrænsninger af de 
klasser, som mennesket i kraft af sin særlige mulig
hed for objektkonservation kan genspejle i sin bevidst
hed. 

Der kan afledes en lang række påstande om genstande og 
deres egenskaber af de fire fundamentale antagelser, 
påstande, som vi i forvejen kender fra filosofien og 
psykologien. F.eks. følger det, at enhver genstand fal

der ind under uendelig mange forskellige cue-kategori

er~ og endda uendelig mange, hvoraf ikke to indeholder 
hinanden. Dette følger allerede af, at enhver genstand 
er indeholdt i komplementet til enhver anden genstand, 
og dette komplement var jo en cue-kategori. 

Men hvorledes i øvrigt mængden af de eue-kategorier, der indehol
der en given genstand, er organiseret, er et spørgsmål om dimen
sionalitet, som vi lader ligge i denne omgang. 

Det følger endvidere ved et lige så simpelt ræsonne
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ment, at cue-kategorier ikke kan defineres alene ved 

påpegning~ at der altså ikke eksisterer nogen gennem
førlig (endelig) sortering af genstande i to bunker, 
så at der er en og kun en cue-kategori, som alle gen
stande i den ene bunke har, men ingen i den anden. 
Det kunne derimod lade sig gøre i det "velafgrænsede 
tilfælde", hvor vi kun tog et endeligt antal adskilte 
cue-kategorier (to former og to farver) i betragtning. 
Dette resultat er også kendt; forvejen, f.eks. gen
nem umuligheden af at konstruere en diskriminerings
opgave, som entydigt beviser, at et individ besidder 
et begreb, der genspejler en bestemt klasse af gen
stande, f.eks. "trekanter", med mindre man i forvejen 
har begrænset mængden af mulige kategorier til et en
deligt antal alternativer. 

L i ge så l i dt som vi kan IIdefi nere II enkel t-t i ngene ved 
cue-kategorierne, lige så lidt kan vi altså lidefine
relI cue-kategorierne ved enkelt-tingene. Men når vi 
først har afgrænset en endelig mængde genstande, kan 
vi ved hjælp af cue-kategorierne definere hver enkelt 
af dem. Og når vi først har afgrænset en endel ig mæng
de cue-kategorier. kan vi ved hjælp af sortering af 
enkelt-genstande definere hver enkelt af disse cue-ka
tegorier. Kun ved vores mulighed for at lade begge 

disse "definitioner ll indgå i en enhed er det muligt 
for os begrebsmæssigt at genspejle virkelighedens klas
ser effektivt, som de er bestemt ved deres omfang og 
indhold. Men hvorledes denne vekselvirkning af omfangs
og indholdsbestemmelse i øvrigt går for sig og leder 
frem til en stadig mere korrekt genspejling af de væ
sentlige, lovmæssige og afgørende sammenhænge i den 
mangfoldige og foranderlige verden, er det ikke muligt 
at tage op her. 

-




- 117 

I . , 
; 

, ~ 

Det må understreges, at dette kun er en side af den 
måde, hvorpå mennesker bevidst kan genspejle virke
lighedens klasser. Der er f.eks. ikke sagt noget om 
ideaLisationer, begreber, som ikke genspejler udvæl
gelige eller afgørbare klasser, men som spiller en 
afgørende rolle ved den begrebsmæssige genspejling 
af lovmæssigheder. Der er heller ikke sagt noget om 
genspejlingen af forandring og bevægelse, kun lidt 
om nogle betingelser herfor. Endelig har formalise
ringen kun sigtet mod en redegørelse for vores for
hold til genstandsverden og ikke til vores genspej
ling af relationer, processer osv. 

Imidlertid spiller genstandene en afgørende rolle for 
de øvrige forhold, og en udvidet og mere korrekt be
skrivelse af vores forhold til genstandene er et før
ste skridt til en dybere forståelse også af de andre 
forhold. 

Hovedformålet har været at give et relativt eksakt 
udtryk for en kvalitativ forskel på dyrs (og maski
ners) og menneskers genspejling af virkeligheden, en 
forskel, som kognitivismen har ignoreret, og hvis ob
jektive betingelser, blandt andet; objekt-konserva
tion og i sproget, kognitivismen derfor har været af
skåret fra at studere empirisk. 



-
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Appendix II 

Philosophisches Worterbuch II, 10. udg., 
1974, s. 1275 

Jens Marrunen 

VJAHRNEH~1l1NG 

Perception: Fo~m for ideel genspejling af den objek
tive realitet ved hjælp af centralnervesystemet hos 
dyr og mennesker. Perceptionen er den sansernæssige 
"helhedsmæssige lJ (ganzheitliche) afbildning af gen
stande med deres egenskaber og forbindelser, som u
middelbart indvirker på vore sanseorganer (recepto
rer). Perceptionen opstår genetisk på grundlag af 
sansningen, dog ikke som en simpel sammenknytning af 
de enkelte sansninger, men som en ny kvalitet ved den 
sansernæssige genspejling. Skønt sansningen er bevidst
hedens nærmeste og umiddelbare forbindelse med den ob
jektive realitet, danner perceptionen, ifølge sin Jlhel
hedsmæssige ll (ganzheitliche) karakter og ifølge sin 
større bevidsthed, den grundlæggende form for sanse
rnæssig genspejling i den menneskelige erkendelsespro
ces. Perceptionerne formidler i deres IItotalitet" (Ge
samtheit) en anskuelig afbildning af den objektive rea
litet, i hvilken ikke blot de ydre fremtrædelser, de 
overfladiske forbindelser, det enkelte og tilfældige, 
bliver opfattet, men sammen med det også de væsentlige, 
indre, almene og nødvendige sammenhænge. I perception
en er alle disse forbindelser dog endnu ikke skelnet 
fra hinanden, de genspejler fremtrædelserne og væsenet 
i sin enhed. Derfor indeholder perceptionen det nødven
dige materiale, fra hvilket den abstraherende og almen
gørende tænkQing kan udskille og fremhæve de væsentli, 
ge, indre, almene og nødvendige forbindelser. 

Perceptionens objektive grundlag er enheden af genstan
denes forskellige sider og egenskaber, som bliver gen
spejlet i perceptionen, og med hvilke mennesket indtræ
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der i en vekselvirkning i løbet af sin samfundsmæssi
ge praksis. Her indvirker genstandene ikke på sanse
organerne som sum af enkeltstimul i, men som stimul us
kompleks og betinger derigennem deres (sanseorganer

, 
nes) samarbejde. 

Perceptionens neurodynamiske grundZag er det første 
signalsystems betinget-reflektoriske virksomhed, som 
frem for alt består i en fremadskridende analyse og 
syntese af stimuluskomplekset og dets forbindelser. 
Perceptionen som ideel afbildning af genstandene frem
kommer som resultat af forskellige nervemekanismers 
samvirke, begyndende med receptorerne, over de affe
rente baner til storhjernebarkens sensoriske centre, 
hvor analysen og syntesen bliver fuldendt. Selvom 
perceptionen bliver dannet i storhjernebarken, er al
le afsnit af nervesystemet dog delagtige i den. Recep
torerne virker her ikke kun som stimulusmodtagere, men 
udøver også en effektorisk funktion igennem deres re

• 
afferente stimuli. 

Perceptionens danneZse er resultat af en betinget-re
fl~ktorisk aktivitet efter tilbagekoplingsprincippet. 
Herved opstår der komplicerede betinget-reflektoriske 
forbindelser i storhjernebarken, som er en syntese af 
alle receptorernes stimuli, og som hos menneskene også 
omfatter sproganalysatorernes stimuli. Disse forbind
elser mellem første og andet signalsystem er det neu
rodynamiske grundlag for, at den menneskelige percep
tion også inddrager ordet, som betegner genstanden, og 
nærmere bestemt som betydning (mening), som forståel
se af genstanden. Som følge heraf har de menneskelige 
perceptioner en b'evidstkarakter og er snævert forbun
det med tænkningen og med allerede erhvervede erfaring
e r. 

Til forskel fra sansningen gengiver perceptionen gen
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standenes rumlige egenskaber og forbindelser, deres 
kontur, konfiguration, størrelse og fjernhed som en 
helhedsmæssig sansemæssig afbildning. Dette forklarer, 
hvorfor synssansen og følesansen spiller en afgørende 
rolle ved perceptionens dannelse, thi de muliggør rum
perceptionen. De optiske og taktile sansekvaliteter 
danner genstandsperceptionens skelet, om hvilket de 
andre sanseorganers gengivelse grupperer sig. I de op
tiske og taktile sansekvaliteter bliver i høj grad de 
samme egenskaber ved genstandene genspejlet, hvor det 
optiske billede frem for alt bliver bestemt af føle
sansens angivelser. Dette viser perceptionens snævre 
sammenhæng med handlingen, især med arbejdsvirksomhe
den. Allerede Engels har på sin tid, da der endnu kun 
forelå lidt materiale herom, henvist til sanseorganer
nes (indbyrdes) vekselvirkning ved perceptionens dan
nelse.(Engels: Dialektik der Natur, Marx/Engels: Werke, 
bind ~, s. 500). 

De menneskelige perceptioner er afbildninger af den 
objektive realitet i bevidstheden, men formidlet af 
subjektets erkendelsesvirksomhed. De opstår ikke som 
et passivt resultat af genstandenes indvirken på san
seorganerne, men som et resultat af menneskets aktive 
praktiske virksomhed og centralnervesystemets aktive 
betinget-reflektoriske virksomhed. Perceptionen som 
afbildning er derfor ikke kun determineret af den ob
jektive realitets genstande, men også af lovmæssighe
derne for subjektets erkendelsesaktivitet, den danner 
en enhed af objektivt og subjektivt, i hvilken det sub
jektive - genetisk betragtet - selv er objektivt be
tinget som et udviklingsprodukt af naturen. Perception
ens objektivitet består i den. tilnærmels~~yis pålide
lige (tro), adækvate genspejling af den objektive rea
litets genstande, og denne (genspejling) bliver stadig 
afprøvet og korrigeret gennem praksis. "I det øjeblik 
hvor vi anvender disse ting til vort eget brug, alt 
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efter de egenskaber, som vi perciperer i dem~ i net
op det øjeblik underkaster vi vores perceptioner (Sin
neswahrnehmungen) en ufejlbarlig prøve på deres rig
tighed og urigtighed. Hvis disse perceptioner var urig
tige, så må vores dom over en sådan tings anvendelig
hed være urigtig, og vores forsøg på at anvende den må 
slå fejl. Men hvis vi når vores mål, og hvis vi finder, 
at tingen svarer til vores forestilling om den, at den 
dur ti 1 det, som vi anvender den t i l, så er det er po
sitivt bevis for, at inden for disse grænser stemmer 
vores perceptioner af tingen og dens egenskaber med vir
keligheden uden for os. Finder vi derimod, at vi har be
gået en fejl, så varer det som regel heller ikke længe, 
før vi har opdaget årsagen til det; vi finder ud af, at 
perceptionen, der lå til grund for vort forsøg, enten 
selv var ufuldstændig og overfladisk,eller at den var 
sammenkædet med resultatet af andre perceptioner på en 
måde, der ikke var retfærdiggjort af sagsforholdet. Så
J>ænge vi udvikler og bruger vore sanser rigtigt og hol
der vores handlemåde inden for de skranker, som er sat 
af regelret udførte og udnyttede perceptioner, sålænge 
vil vi finde, at vore handlingers resultat leverer bevi
set for overensstemmelsen mellem vore perceptioner og de 
perciperede tings genstandsmæssige natur. Ikke i et ene
ste tilfælde, der er kendt til dato, er vi blevet tvun
get til den slutning, at vore videnskabeligt kontrolle
rede perceptioner (Sinneswahrnehmungen) frembringer 
forestillinger om omverden i vores hjerne, som ifølge 
deres natur afviger fra virkeligheden, eller at der be
står en medfødt uforenelighed mellem omverden og vore 
perceptioner af denII. (Engels: Indledning til den en
gelske udgave (1892) af "Entwicklung des Sozialismus 
von der Utopi e zur Wissenschaft". ~1arx/Engels: Werke, 
bind ~, s. 296-297.) 

• 

.' 
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Appendix III 

THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY 

PSYCHOLOGICAL CINEMA REGISTER 

UNIVERSITY PARK, PENNSYLVANIA 


present 

o tica1 motions and transformations as stimuli for ; 
sua1 perception. 

James J. Gibson, Morri11 Hall, Cornell University, 1'955 

=====================;=== ========================== = 

1) 	 The physica1 motions of a body in space are analys
able into components of translation and rotation. 
The body may move a10ng any of three dimensions and 
it may rotate around any of three axes. 

2) 	 There are also many possible non-rigid motions of a 
body. 

3) 	 All these motions of an object are perceptib1e. To 
understand how they are perceived by vision we must 
consider optical motions, that is, changes in the 
patterning of the light which is reflected from the 
surface of the object and which enters the eye of 
an observer. 

Here is an abstract pattern undergoing the six kinds 
of optical motions corresponding to the six kinds of 
motion of an object. 

4) 	 Here is the pattern undergoing an optical motion 
produced by an elastic or fluid motion of the object. 
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5) Optical projections are 
matically speaking, the 
rity transformation. 

analysed by geometry. Mathe
following event is a simila

• 

6) The following is called a perspective transformation. 

7) All perspective transformations, including the simi
larity transformations, are defined as a projection 
on one plane of a form or pattern lying on some other 
plane. The projection of a motion of an object in 
depth, therefore, yields a continuous series of trans
formations. 

Here is a continuous transformation of 
and unfamiliar pattern. 

an amorphous 

8) Here;s the same continuous transformation of 
finite and familiar pattern. 

a de

9) Did both give an impression of the mo t i o n of some
thing in a definite direction? It i s possible that 
the kind of transformation which a form undergoes 
just as effective for visual perception as is the 
kind of form which undergoes transformation. 

is 

.. 

Here is a continuous perspective 
the familiar pattern. 

transformation of 

la) Here is a 
pattern. 

non-perspective transformation of the same 

11) Here is still another kind of transformation of the 
same pattern. It is a special case of the perspec
tive transformation obt.ined by • parallel projection 
instead of by a polar projection to a point. 
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12) 	 Here is a comparison of the transformation obtained 
with a parallel projection from a slanted object 
and a polar projection from a slanted object. Note 
that in the second case a square becomes a trapezoid. 

13) 	 What is the visual basis for our perception of the 
identity, continuity, solidity, or rigidity of an 
ordinary object? Why do its shape and its size ap
pear to remain nearly constant when it moves? Here 
is an optical pattern which ceases to yield even a 
unitary object. 

14) 	 Here is a pattern which divides into two objects. 

15) 	 Here are other ways of making a single rigid pattern 
divide into two rigid parts. 

16) 	 The patterns and motions so far considered have been 
those of flat surfaces like the following. 

17) 	 Observe the totally different impression of depth 
produced by a different motion of the same pattern. 

18) 	 The shape of an object in the third dimension is given 
by the differential motions of its elements. The prin
ciple is similar to that of motion parallax. 

19) 	 The differential motions of the parts of the visual 
field can even yield the impression of oneself being 
moved through a stable environment. 

PART TWO 

20) 	 How accurately do we discriminate these moving trans
formations? An experiment was performed on the per
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ception of change of slant. The stimulus was always 
a continuum of perspective transformations present
ed in repetitive cycles of motion on a translucent 
screen. This moving transformation was systematical
ly varied in amount and the observer's task was to 
judge the degree of apparent rotation at the pheno
menal object. Four different objects were used in 
the experiment. They differed in being regular or 
irregular, and in being single or multiple. 

21 ) 	The irregular pattern. 

22) 	 The irregular fo rm. 

23) 	 The regular pattern. 

24) 	 The regular form. 

25) 	 A separate control group was presented with each of 
the four objects at a certain fixed point in the 
cycle of transformations. The question was whether 
these motionless forms would be seen at a slant to 
the frontal plane and, if so, whether the degree of 
slant could be judged. 

26) 	 In general, the outcome of the experiment was that 
the moving transformations yielded clear impres
sions of the changing slant of a fixed or rigid 
shape. The arc of apparent rotation was judged ac
curately. But the motionless forms and patterns did 
not yield similar impressions of a fixed shape at a 
definite slant. The regular stimuli produced some 
tendency toward perceptions of slant but the irre
gular stimuli did not. 

27) 	 THE CONCLUSION IS THAT MOVING TRANSFORMATIONS ARE 
SEEN WITH GREAT PRECISION. 
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