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PSYKOFYSIKKEN 

Det objektive grundlag i sansefysiologien 

I begyndelsen af forrige århundrede skete der en voldsom ud

vikling 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 systematisk i filosofien. Udviklingen af mikrosko

pi og af teknikker til elektrisk registrering af nerveakti

vitet havde ført til opdagelsen af, at al sansning hos men

nesket og de højere dyr var baseret på specifikke fØlsomhe

der i hØjt specialiserede sanseorganer. 

Også i huden havde man identificeret meget små specialisere

de organer, der hver for sig var specielt følsomme over be

stemte energiformer, f.eks. temperatur og tryk, og som ved 

påvirkning gav anledning til hver deres specifikke sanse for

nemrnelser, f.eks. henholdsvis varme- og trykfornemmelser. 

Når man under velkontrollerede omstændigheder påvirkede det 

enkelte isolerede sanseorgan, 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 udlØse en sansefornemmelse. 

,Det at sansefornemmelsens kvalitet således åbenbart kun af

hang af, hvilket organ der blev påvirket, og ikke af kilden 
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til påvirkningen, blev af Johannes Muller omkring 1830 for

muleret som loven om de specifikke sansenerveenergier. 1 ) 

Det, at sanseorganerne gav anledning til de relevante sanse

kvaliteter, blev således forklaret som et resultat af to 

indbyrdes uafhængige lovmæssigheder, nemlig loven om sanse

organernes specifikke følsomhed og loven om de specifikke 

sansenerveenergier. 

Hvis man går ud fra påstanden om processerne i sanseorganer

ne som et forbindelsesled mellem to indbyrdes uafhængige 

processer, er den proces, der forbinder sansningen med om

verdenen, uden betydning for forståelsen af den proces, der 

forbinder sansningen med dens subjektive virkninger, ople

velser m.v. Da det er det sidste, der interesserer psykolo

gien, kan der altså ses bort fra sanseprocessernes ydre op

rindelse. 

Det, der er nødvendigt at vide om en sansning, er alene, 

hvilke subjektive virkninger den har. Dens Øvrige egenska

ber, som har forbindelse med dens oprindelse i omverdenen, 

er ligegyldige eller ligefrem forstyrrende for den psykolo

giske videnskab. 2 ) 

1) 

2) 

Muller forestillede sig, at grundlaget for loven var, at hver 
slags sanseorgan sendte en særlig slags impuls til hjernen, 
der på dette grundlag kunne reagere med en specifik sansekva
litet, samtidigt med at hver nerve som sådan gav hjernen et 
1I1okalt tegn!1, der fortalte, hvorfra den kom i eller på krop
pen. Senere opdagede man, at det var nerven som sådan, der i 
kraft af det sted, hvor den førte impulserne hen i hjernen~ 
gav besked om såvel kvalitet som sted, hvorimod impulserne 
kun varierede i kvantitet, men ikke i art, og kun gav meddel
else om påvirkningens kvantitet (styrke, hyppighed. varig
hed). Se f.eks. E.G. Boring: Sensation and perception in the 
history of experimenta1 psychology. N.Y.: App1eton Century
Croft, 1942, s. 68f. 

Som S.L. Rubinstein har påpeget, hang denne påstand om uaf
hængighed sannnen med en ignorering af., at sanseorganerne net-

forts. 



- 49 -

på denne måde forstås sansningen så at sige indefra og ud, 

og sanseprocesserne reduceres til Utegn" eller "hieroglyf

fer", hvis betydning alene er givet ved deres relation til 

subjektet. 

Som vi skal se om lidt, blev denne opfattelse forbundet med 

en idealistisk forståelse af den menneskelige erkendelse i 

det hele taget som rent sUbjektiv, en opfattelse, der havde 

afgørende betydning langt uden for selve psykologien. 

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 omverdenens genstande og processer 

blev formidlet videre til hjernen af hver deres specifikke 

type sanseorganer. Sanseorganerne foretog gennem deres opde

ling i forskellige typer specifikt følsomme organer en opde

ling, en analyse af omverdenens komplekse stimuleringer i 

deres kvalitative bestanddele. Det var så hjernens opgave i

gen at forene de forskellige sansekvaliteter i en syntese, 

svarende til de ydre komplekse objekter og processer. Hvis 

man analogiserer til kemiens analyse og syntese, svarer de 

enkelte typer specialiserede sanseorganer (med de dertil 

hørende energiformer og sansekvaliteter), til grundstofferne 

(elementerne) i kemien, og man talte da også i sansefysio

logien om sansekvaliteterne som sansningens elementer. 

Det problem, der nu rejser sig efter den nyvundne indsigt i 

det fysiologiske grundlag for den sansemæssige kvalitative 

analyse og syntese, er spørgsmålet om en kvantificering af 

Note 2) fortsat 

op er lovmæssigt udviklet igennem arternes udvikling, som or
ganer til formidling af mere og mere pålidelig psykisk gen
spej.ling af omverdenen, og at sanseorganerne derfor tværtimod 
at være en mur mellem subjekt og objekt forbinder dem i en 
enhed. Se S.L. Rubinstein: Grundlagen der allgemeinen Psycho-
1ogie. Berlin (DDR):. Volk upd Wissen, 1971. s.244. 
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sansningens kvalitative elementer. Dette spørgsmål er ud

gangspunktet for den klassiske psykofysik, som samtidigt be

tegner begyndelsen til psykologien som selvstændig empirisk 

videnskab. 

Psykofysikkens metoder og resultater 

Det var psykofysikkens ambition at finde faste kvantitative 

lovmæssige sammenhænge mellem sanseelementernes objektive 

side, de ydre kvalitativt specifikke fysiske energier, som 

de kunne måles ved fysikkens og kemiens målemetoder, og san

seelementernes subjektive side, de enkelte sanseelementers 

oplevede styrke. 

Når man var interesseret i disse objektive egenskaber ved 

sansningen, var det ikke for at forbinde sansningen med dens 

ydre kilder, men alene for at få en tilstr~kkelig objektiv 

bestemmelse af sansningen til entydigt at kunne bestemme 

dens lovmæssige subjektive virkning. De fysiske mål for på

virkningen var det subjektives ydre mærkesedler, var så at 

, sige koden til sjælens skrin. 

For at sikre, at man arbejdede med elementerne i så ren form 

som muligt, arbejdede man med strengt kontrollerede, isole

rede og homogene ydre påvirkninger af det enkelte sanseorgan 

og forsøgte samtidigt gennem instruktion og oplæring af for

søgspersonerne at få dem til ved såkaldt analytisk intro

spektion at isolere den enkelte sansefornemmelse. 

Da sanseelementernes subjektive styrke ikke umiddelbart kun

ne måles, var det nærliggende fØrst at undersøge de ydre be

tingelser for, at en sansefornemmelse overhovedet forelå, 

henholdsvis ikke forelå. Man søgte at bestemme den kvantitet 

(dvs. den intensitet, grad, frekvens eller udstrækning) i 

påvirkningen, der lige netop skulle til for at give anled-
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ning til en sansefornemmelse, den såkaldte tærskelværdi, el

ler det pågældende sanseorgans absolutte tærskel i relation 

til den pågældende påvirkningskvalitet. 

Dernæst søgte man at bestemme den forskel i påvirkningens 

kvantitet, der lige netop skulle til for at give anledning 

til en forskel i sansefornernmelsens styrke, den såkaldte 

forskels tærskel. 

Det viser sig, at forsøgspersonernes svar (lItilstede" contra 

"ikke tilstede" eller "forskel" contra "ikke forskel") ikke 

afhænger entydigt af, om påvirkningens kvantitet 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 Htilstede" eller "for

skel" stiger, når kvantiteten stiger. Sandsynlighedens ni

veau afhænger endda af en række omstændigheder ved eksperi

mentets tilrettelæggelse, som man imidlertid har metoder til 

at tage hØjde for, således at tærskelværdien kan fastlægges 

som den værdi, der vil føre til "opdagelse" i netop halvde

len af tilfældene, når vi med forskellige matematiske meto

der har elimineret det antal tilfælde, der opdages ved gæt

ning. 

Sådanne forsøg, hvor forsøgspersonernes opgave består i en 

serie valg mellem et ud af to (eller nogle få) mulige svar i 

en skelne- eller sarnmenligningsopgave, udgør til dato psyko

fysikkens empiriske grundmetode. 

De fØrste ekstensive forsøg af denne art blev udført af fy

siologen Ernst Heinrich Weber, som i 1834 fandt frem til den 

lov, der er kendt som Webers lov, nemlig at forskelstærsklen 

(~I) afhang på en sådan måde af påvirkningens kvantitet (in

tensitet: I), at deres forhold var konstant. Dette konstante 

forhold k = ~I!I er forskelligt for de forskellige sanseele

menter og kaldes for den til det pågældende organ og den på-
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gældende påvirkningskvalitet svarende Weber-brøk. Den er li

gesom den absolutte tærskelværdi et udtryk for et sanseor

gans følsomhed over for en bestemt påvirkningskvalitet. 

Men bestemmelsen af tærskelværdier kunne kun ses som en før

ste grov bestemmelse af den kvantitative forbindelse mellem 

påvirkning og sansefornernmelse. 

En egentlig kvantitativ sammenhæng måtte forudsætte en kvan

tificering af sansefornemmelsen. 

Gustav Theodor Fechner 3 ) tog dette skridt og lagde dermed 

den første grund for psykofysikken som selvstændig viden

skab. Han gjorde det ved at forene Webers empiriske resultat 

med to dristige antagelser. Den ene var, at der til en for

skel i påvirkningens kvantitet, der netop svarer til for

skelstærsklen, svarer en konstant forskel i sansefornemmel

sens kvantitet (uanset at den ikke altid "opdages"). Den an

den var, at større forskelle opleves med en stØrrelse, der 

svarer til antallet af mellemliggende forskelstærskler. Hvis 

vi forestillede os en række lamper, hvis lysstyrke fra lampe 

til lampe netop steg med en forskelstærskel, vil deres lys

styrke vokse som en kvotientrække (med kvotienten l + k, 

hvor k er Webers brØk). 

Samtidigt vil ifØlge Fechner sansefornemmelsernes intensitet 

vokse som en differensrække. Dette svarer til, at forskellen 

i sansefornemmelse er proportional med logarltmen til for

holdet mellem påvirkningernes styrke. 4 ) 

3) 

4) 

Se Fechners hovedværk: Elemente der Psychophysik. Leipzig: 
1860. 

Logaritmen (IO-tals) til forholdet mellem to intensiteter 
kaldes deres forskel målt i bel (forkortet B). Hvis f.eks. 
den ene påvirkning er dobbelt så kraftig som den anden, er 

forts. 
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Tærskelmålinger og mere generelle metoder til måling af vo

res evner til ved hjælp af sanseorganerne at opdage små e

nergier og små forskelle i påvirkninger, detektion og di

skrimination, har i dag vidtstrakt anvendelse ved konstruk

tion af f.eks. audiovisuelle hjælpemidler, trafiksignaler 

m.v., og ved diagnosticering og afhjælpning af sensoriske 
handicapsS) 

Til dato må psykofysikken regnes for den del af psykologien, 

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 produktivkraft. 6) 

Note 4) fortsat 

5) 

6) 

deres forskel lig med log 2 = 0.3 B. Ofte måler man i lOlen
de-dele bel kaldet decibel (forkortet dB). N!r en påvirk
ning er dobbelt så kraftig som en anden, er deres forskel 
alts! 10 x 0.3 ~ 3 dB. 

Den udstrakte anvendelse af dB skalaer til måling af p!virk
ningsintensiteter (f.eks. ved måling af støjniveau) stammer 
fra Fechners tolkning af Webers lov. Siden er det blevet be
kræftet f.eks. ved direkte m!linger af nerveaktivitet, at vo
re sanseorganer med' god tilnærmelse fungerer efter sådanne 
logaritmiske principper. 

Der er udviklet andre metoder f.eks. til m!ling og sammenlig
ning af påvirkninger, der kan variere med hensyn til mere end 
en kvalitet, f.eks. den såkaldte "de ækvivalente stimulis me
tode", der er grundlaget for bl.a. fastlæggelse af de "isofo
niske kurver", der er udnyttet til såkaldt fysiologisk styr
keregulering i toneanlæg. og for udnyttelse af farveblan
dingsteknik i farvefilm, farve TV og farvetryk m.v. 

Litteraturen om b!de ældre og nyere psykofysik er meget om
fattende. FØlgende værker giver tilsammen en bred oversigt 
over psykofysikken og dens historie: 

M. Alpern, M. Lawrence & D. Wolsk: Sensory processes. 
Belmont, California: Brooks/Cole, 1967. 

forts. 
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Absoluteringen af psykofysikkens metoder og resultater 

De psykofysiske metoder betØd et stort fremskridt med hensyn 

til forståelsen af det enkelte sanseorgans funktion i for

hold til en simpel, isoleret, homogen påvirkning, og de må 

ses som en nØdvendig forudsætning for studiet af sansernes 

samvirke ved analysen af mere sammensatte og variable på

virkninger fra omverdenens genstande og processer. 

Absoluteringen af psykofysikkens metoder og resultater be

står i at opfatte dem som også tilstrækkelig forudsætning 

for dette videre studium. En sådan fejlagtig reduktion af 

forudsætninger til et givet sæt allerede erkendte nødvendige 

forudsætninger betegnes som reduktionisme som metodisk prin

cip og som metafysik i det omfang, det har videre filosofi

ske eller verdensanskuelsesmæssige konsekvenser. 

Note 6) fortsat 

E.G. Boring: Sensation and perception in the his tory af 
experimenta1 psychology. N.Y.: Appleton-Century Croft, 
1942. 

E. Galanter: Contemporary psychophysics, I: R. Brown et 
al.: New direct ions in psycholagy. N.Y.: Holt, Rinehart 
& Winston, 1962. 

S. Koch (ed.): Psych010gy: A study of a science. Volume 
One: Sensory. perceptual and physiological formulations. 
N.Y.: McGraw-Hill, 1959. 

H. Pieron: The sensation. London: 1952 (oversat fra 
fransk). 

S.L. Rubinstein: Grund1agen der allgemeinen Psychologie. 
Berlin (DDR): Vo1k und Wissen. 1971. (russisk udgave, 
1946), s. 79-85 og s. 241-308. 

S.S. Stevens: Handbook of experimenta1 psycho10gy. N.Y.: 
Wi1ey, 1951, kap. l. 4 og 22 32. 

R.S. Woodworth & H. Schlosberg: Experimental Psychology, 
Revised edition. N.Y.: Halt. Rinehart & Winston, 1961, 
kap. 8 13. 
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De principper, der gjaldt med god tilnærmelse for psykofy

sikkens centrale forskningsområde, var bl.a. 

l. Den analytiske introspektion leder frem til en analyse 

af sansningen i dens elementære bestanddele, svarende 

til de specifikke sansekvaliteter (heraf tilnavnet "e

lementpsykologien") . 

2. Sansningen af sammensatte påvirkninger er en simpel ad

ditiv syntese af de elementære sansninger. (Atomisme) 

3. Der er en fast forbindelse mellem sanseelementernes ob

jektive og subjektive side uafhængig af andre elemen

ters tilstedeværelse og uafhængig af erfaring. (Kon

stansantagelsen) 

Som vi skal se, viste det sig snart, at disse principper ik

ke uden videre kunne overføres på mere komplekse situatio

ner. 

Hertil må fØjes: 

4. Lovene for forholdet mellem omverdenens objektive gen

stande og processer og processerne i sanseorganerne og 

på den anden side lovene for forholdet mellem proces

serne i sanseorganerne og de resulterende psykiske dan

nelser (i dette tilfælde sansefornemmelser) kan forstås 

uafhængigt af hinanden og uafhængigt af lovene for san

seorganernes Udvikling. 7 ) 

7) Det var især denne sidste opfattelse, der implicerede en ab
solut adskillelse af det objektive og det subjektive, som var 
grundlag for, at psykofysikkens resultater kunne fejlfortol
kes og drages til indtægt for en filosofi, der benægtede 
sansningens og perceptionens karakter af bevidst genspejling 
af den objektive realitet. Den såkaldte agnosticistiske op
fattelse af sansninger, der i sin konsekvens benægter erken
delsens mulighed. 

forts. 
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GESTALTPSYKOLOGlEN 

Det objektive grundlag i "he!hedsfænomenerne" 

Gestaltpsykologien8 ) opstod i 192Q'erne med forskere som Max 

Wertheimer, Kurt Koffka og Wolfgang Kohler som de mest be

tydningsfulde.
g

) Gestaltpsykologerne fremhævede en række fæ

nomener, som tydeligvis stred mod den absolutering af psyko

fysikkens metoder og resultater, som de såkaldte elementpsy

kO!oger10 ) havde foretaget. 

Det var først og fremmest det tidligere nævnte atomistiske 

princip 

Sansningen (eller perceptionen) af sammensatte påvirkninger 
er en simpel additiv syntese af de elementære sansninger, 

som blev tilbagevist som et generelt gyldigt princip. 

Gestaltpsykologerne kunne dels henvise til den kendsgerning, 

at vi ikke oplever vores daglige verden som en mosaik af 

punktuelle sansefornemmelser, men at vi oplever den ordnet, 

Note 7) fortsat 

8) 

9) 

10) 

En fremtrædende repræsentant for denne opfattelse var fysike
ren, filosoffen og psykologen Ernst Mach (1838-1916), der pli. 
dette grundlag, og på grundlag af opdagelsen af, at den klas
siske mekanik ikke var universelt gyldig, nåede frem til en 
benægtelse af alle objektive naturlove. Et opgør med denne 
skole (empiriokriticismen) og dens reaktionære konsekvenser 
er hovedtemaet for Lenins "Materialisme og empiriokriticisme". 
KØbenhavn: Tidens Forlag, 1971 (russisk udgave, 1909). Angå
ende psykofysikken, se specielt s. 197-202. 

tysk Gestalt figur, form, "helhed". 

Se f.eks. W. Kohler: Gestalt psychology. N.Y. Mentor, 1959. 

Termen skyldes gestaltpsykologerne. 
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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 oplevelse. 

Dernæst kunne de henvise til en række eksperimentelle påvis

ninger af, at den måde, hvorpå de enkelte dele af et perci

peret felt (f.eks. enkelte linier, vinkler, toner) blev op

levet, var afhængig af, hvilke andre dele der var til stede 

i feltet, de såkaldte organisationsfænomener. 

Og endelig kunne de henvise til en række såkaldte illusio

~, der enten var tilfælde, hvor et organisationsfænomen 

forårsagede, at personen fældede en falsk dom angående på

virkningens karakter, eller hvor der ved en kombination af 

dele opstod kvalitativt nye fænomener (f.eks. bevægelser), 

uden at de påvirkninger, der normalt ville forårsage dem 

(f.eks. bevægelse i påvirkningen) var til stede. lI) 

Et eksempel på det sidste er det såkaldte phi-fænomen, der 

er udnyttet teknologisk i film og fjernsyn, hvor en sekvens 

af statiske billeder kan give anledning til en oplevelse af 

glidende bevægelser. 

Gestaltpsykologiens metoder og resultater 

Hvor psykofysikken arbejdede med kvantitative variationer i 

en isoleret, homogen påvirkning af det enkelte passive san

seorgan kombineret med den analytiske introspektions metode 

og stort set søgte at etablere eksperimentelle situationer, 

hvor forsØgspersonens svarmuligheder var indskrænkede til et 

11) Eksempel på organisationsfænomenerne er kontrastfænomenerne 
og den noget tvetydige kategori af konstansfænomener, samt de 
såkaldte gestaltlove eller prægnans love. Eksempel på illusio
nerne er de geometrisk-optiske illusioner. 
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"ja" eller "nej" til et præcist spørgsmål, arbejdede ge

staltpsykologerne med komplekse påvirkninger af større dele 

af det sensoriske felt og benyttede sig af en mere fri fæno

menologisk rapport fra forsØgspersonen. 

Man opsøgte først og fremmest påvirkningssituationer, der 

fremkaldte de nævnte organisations- eller illusionsfænome

ner, og man søgte så vidt muligt gennem hele forsØget at 

holde forsØgspersonen passiv og i uvidenhed om påvirkningens 

eksakte karakter for at få fat i de "rene" perceptionsfæno

mener uforstyrret af, hvad personen måtte vide om omverden

ens beskaffenhed. FØrst i de situationer, hvor forsØgsperso

nen udtalte sig om noget, han faktisk ikke 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 et egentligt percep

tionsfænomen. l2 ) 

12) I selve gestaltpsykologiens begrænsede empiriske metoder af
spejles dens konkrete udformning af agnosticismen på tydelig 
måde. 

Lad os tage et typisk illusionseksperiment som eksempel! 

Forsøgspersonen bliver f.eks. bedt om iHerings geometrisk
optiske illusion (den med de to parallelle linier i et dob
belt tlstrålebundt") at udtale sig om, hvorvidt de to paral
lelle linier er rette (og parallelle) eller ej. Hvis forsøgs
personen nu ville sikre sig, at han svarede rigtigt, kunne 
han f.eks. tage en lineal og lægge langs linierne, eller han 
kunne dække over det forstyrrende illusionsmotiv (strålebund
terne). Han kunne da konstatere, at linierne faktisk var ret
te og parallelle. Han ville derved ved hjælp af sine sanser, 
sin viden og sin fornuft have truffet en korrekt og sikker 
afgørelse. Når han fjerner linealen, eller når han atter af
dækker illusionsmotivet, ser han igen, at linierne ikke ser 
rette ud, men det anfægter ham naturligvis ikke, for han ved, 
hvilken af det to fremgangsmåder, der fører til et pålideligt 
resultat, og hvilken ikke, og han er i stand til at skelne 
mellem det virkelige og det tilsyneladende. 

Han vil muligvis undre sig over, at linierne sammen med illu
sionsmotivet ikke ser rette og parallelle ud, og han ved, at 
der må være nogle objektive årsager til dette ejendommelige 

forts. 
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Den teori, man kunne opstille på dette grundlag, måtte så 

sidenhen som et særligt tilfælde kunne forklare, hvordan 

perceptionen fungerede "normalt". 

Nogen samlet teoridannelse for organisationsfænomenerne nå

ede gestaltpsykologien aldrig frem til. Stort set har de 

forsøg, der har været gjort, vist sig at være cirkulære el

ler ad hoc i deres forklaringsværdi. Forskellige spekulative 

forsØg (f.eks. Kohlers) på at forklare organisationsfænome

nerne som et udtryk for "dynamiske" love, f.eks. i elektri

ske felter i hjernen, har vist sig helt uholdbare. 

Gestaltpsykologien er dog langt fra empirisk tom. De fænome

ner, den har peget på, er reelle nok og berettiger delvis 

den store betydning, gestaltpsykologien har haft i hele psy-

Note 12) fortsat 

fænomen, skønt de måske ikke er fuldt erkendte endnu. Men det 
vil selvfØlgelig ikke rokke ved hans viden om, at linierne 
faktisk er rette og parallelle, og at metoden med anvendelsen 
af linealen er pålidelig; for det ved han gennem egen og o
verleveret erfaring; og hvis han skulle komme i tvivl, kender 
han andre metoder, hvormed han yderligere kan undersØge sa
gen, evt. i samarbejde med andre personer. 

I det typiske gestaltpsykologiske perceptionseksperiment vil
le en aktiv undersøgelse af en genstand, forsØgspersonen til
skyndes til at udtale sig om, imidlertid ikke blive tilladt. 
Det er der i sig selv intet forkert i, hvis det, man er in
teresseret i, er årsagerne til de ejendommelige oplevelser, 
der opstår, når man anvender sine sanser ufornuftigt eller u
hensigtsmæssigt, dvs. netop de fænomener, der udgør en væ
sentlig del af gestaltpsykologiens objektive grundlag. 

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

Erkendelsen er en enhed af sansning og tænkning. Man kan ikke 
undersøge disse to sider ved erkendelsen hver for sig og uaf
hængigt af hinanden, kombinere dem og derved nå til en for
ståelse af erkendelsens natur, ligesom vi ikke kan skille er
kendelsen fra vores praktiske omgang med omverdenens genstan
de, den praksis, der både er erkendelsens kilde og dens prø
ve. 



- 60 -

kologien. Det er imidlertid værd at bemærke, at gestaltteo

rien er en ren "negativ U teori, idet dens teoretiske almene 

indhold ikke som psykofysikkens består af almene lovmæssig

heder, men alene består i en negation af den almene gyldig

hed 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 psykologis ud

vikling. 

Absoluteringen af gestaltpsykologiens metoder og resultater 

Som nævnt må gestaltpsykologien ses som et korrektiv til e

lementpsykologernes atomisme. Elementpsykologiens andre 

principper anfægtes derimod ikke. 

Påvirkningen analyseres stadig som en sum af enkeltdele. på 

stimulus siden gentages altså atomismen. Omverdenen anskues 

som en kaotisk sum af fysiske påvirkninger. Det er kun prin

cipperne for organismens syntese af sansningerne, der revi

deres. 

Bortset fra, hvad der følger af kritikken af atomismen, an

fægtes konstansantagelsen heller ikke. Det er nu blot ge

stalten i stedet for sanseelementerne, der er en fast, me~ 

kanisk funktion af den totalt påvirkning. organisationsprin

cipperne fungerer spontant uden individets vilje og er i Øv

rigt medfødte og uafhængige af indlæring og erfaring, stort 

set. 

Agnosticismen anfægtes heller ikke, men uddybes tværtimod. 

Som følge af, at omverdenen anskues som en kaotisk sum af 

fysiske påvirkninger, ses det, at der intet objektivt svarer 

til de oplevede gestalter. Perceptionen er principielt illu

sorisk. 
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Af denne grund lyJ<kedes det heller aldrig for gestal tpsyko

logerne at give en præcis definition af illusionsfænomenerne 

til forskel fra de Øvrige organisationsfænomener, men der 

måtte tys til definitioner i forhold til helt subjektive be

greber som "normal" påvirkning osv. De åbenbare modsigelser 

i teorien, der fØlger heraf, er f.eks. behandlet af den en-
13) gelske analytiske filosof D.W. Hamlyn. 

Gestaltpsykologien udgør sammen med den såkaldte "new look" 

psykologi, der vil blive behandlet i et senere afsnit, og 

som er forbundet med en yderligere uddybning af agnosticis

men, en væsentlig del af fundamentet for den fænomenologiske 

(og den såkaldte humanistiske) psykologi, der har præget 

dansk psykologi. 

GIBSONS "PERCEPTUELLE PSYKOFYSIK" 

Opdagelsen af "variable af hØjere orden" 

James J. Gibsonl4 ) var den forsker, der fØrst gennemfØrte en 

syntese af de bæredygtige dele af den klassiske psykofysik 

og gestaltpsykologien, en syntese, der samtidig i en vis be

grænset forstand overvandt de to skoledannelsers agnosticis

me. 

13) 

14) 

D.W. Ham1yn: The psycholagy af perception. London: Rout1edge 
& Kegan Paul, 1969. 

Gibsans hovedværker er: 

J.J. Gibsan: The perce:ption af the visual world. Boston: 
Houghton Mifflin, 1950. 

J.J. Gibsan: The senses considered as perceptual systems. 
Boston: Houghton Mifflin, 1966. 
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Gibsons empiriske udgangspunkt var påvisningen af en lang 

række tilfælde, hvor perceptionen af omverdensgenstandes 

form, afstand, bevægelse osv. var en fast lovmæssig funktion 

af påvirkningerne i sanseorganerne, men hvor dog ingen af de 

tidligere omtalte principper fra den klassiske psykofysik15 ) 

gjaldt, og hvor perceptionen på den anden side heller ikke 

således som gestaltpsykologerne havde hævdet det, afhang af 

indre "aprioriske" organisationsprincipper, 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 gestaltpsykolo

giens princip om, at det er det samlede påvirkningsmønster, 

der er bestemmende for perceptionen på en måde, der ikke kan 

afledes af perceptionen af de enkelte dele, og dernæst ps y

kofysikkens konstansantagelse, nu blot ikke en antagelse om 

en konstant og lovmæssig sammenhæng mellem den enkelte ele

mentære sansepåvirkning og de elementære sansefornemmelser 

("sensorisk psykofysik"), men en antagelse om en konstant 

lovmæssig sammenhæng mellem det samlede påvirkningsmØnster 

og perceptionen ("perceptuel psykofysisk") .16) 

Når den sidste påstand ikke blot bliver en gentagelse af ge

staltpsykologiens organisations love, skyldes det, at Gibson 

kunne påvise, at den faste lovmæssige sammenhæng mellem et 

påvirkningsrnønster og perceptionen netop var betinget af, at 

der eksisterede en fast lovmæssig sammenhæng mellem kompli

cerede variable i påvirkningsmønstret (de såkaldte variable 

15) 

16) 

Dvs. loven om de specifikke sansenerveenergier, og de fire 
principper nævnt i afsnittet om psykofysikken. 

J.J. Gibson: Perception as a function af stimulation. I: S. 
Koch (ed.): Psychalogy: A study af a science. Volume One: 
Sensory. perceptual and physiological formulations. N.Y.: 
McGraw-Hi11. 1959, s. 456-501. 
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af højere orden) og de træk ved de ydre genstande, som blev 

perciperet. 

Denne betingelse er et brud med agnosticismen i den udform

ning, den havde fået i elementpsykologiens absolutering af 

den klassiske psykofysik og i gestaltpsykologien, der begge 

forsøgte at forklare perceptionen ved en kombination af to 

indbyrdes uafhængige lovmæssigheder, der henholdsvis for

bandt de ydre genstande og processer med sansepåvirkningerne 

og forbandt sansepåvirkningerne med perceptionens resultat. 

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 sansenerveenergier. 

Gibson henviser f.eks. til tilfælde, hvor det er kilden sna

rere end, hvilke sanseorganer der er impliceret i perceptio

nen, der bestemmer perceptionens karakter. 17 ) 

Men Gibsons vigtigste empiriske fund består i hans konkrete 

påvisning og beskrivelse af de variable af højere orden i 

påvirkningsmønstret, der på den ene side hænger lovmæssigt 

sammen med egenskaber ved omverdenen og på den anden side 

lovmæssigt bestemmer perceptionen, og hvor den sidste lov

mæssighed er betinget af den fØrste. IB) 

17) 

18) 

De blindes "syn" via øret, Strattons, Kohlers og andres for
søg med ændring af den lovmæssige sammenhæng mellem omverde
nen og påvirkningsmønstret, og ikke mindst vigtigt vores per
ception af omverdenen gennem redskaber (vi føler med spidsen 
af kniven og mærker ikke dens tryk i håndfladen). 

Et eksempel på sådanne variable af hØjere orden er gradienter 
i det visuelle felt. Et andet eksempel er de forskellige ty
per perspektiviske transformationer i den "optiske matrix" 
(bundet af stråler fra omgivelserne, der rammer nethinden), 
der hænger lovmæssigt sammen med de forskellige typer bev~ 
gel se af stive legemer og flader i omgivelserne. 
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Gibsons forskningsmetode 

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 mel

lem forhold i omverdenen (eller eventuelt forhold i in

dividets egen organisme, individets bevægelser osv.) og 

processer i sanseorganerne. 

For det første undersØges det, hvilken fØlsomhed indi

videts (hvad enten det er et dyr eller et menneske) 

forskellige sanseorganer har over for energier fra om

verdenen! Denne undersøgelse kan eventuelt være ret 

grov og forelØbig, f.eks. baseret på sanseorganernes 

struktur. 

For det andet undersøges, hvilke variationer der fore

kommer i individets omgivelser, og som er af betydning 

for individet. 

Og for det tredie undersøges så sammenhængen mellem de 

variable, der er fundet ved de to første undersØgelser, 

dvs. hvilke variable af højere orden i mønstret af de 

påvirkninger, som individet kan registrere, der hænger 

lovmæssigt 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 fre

kvens, end dem mennesket kan hØre umiddelbart. 

Dernæst kan det konstateres, at flagermusens omgivel

ser, når den flyver, består af større eller mindre fa

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

den kan fange. 

Endelig kan det for tredie konstateres, at den måde, 

hvorpå flagermusens højfrekvente skrig efter at have 

ramt sådanne genstande i omgivelserne er transformeret, 

dvs. ændret mht. tidsforhold og frekvensbillede, når 

det kommer tilbage til dens ører, hænger sammen med 

disse genstandes placering, størrelse, m.m. på en lov

mæssig måde. 

Man kan ligefrem forestille sig, at den måde, hvorpå 

variable i påvirkningsmønstret afhænger af variable i 

omgivelserne, kan beskrives ved hjælp af matematiske 

ligninger. 

Det, der er det afgørende ved denne afbildning af vari

able i omgivelserne på variable i påvirkningsmØnstret, 

er imidlertid ikke de pågældende ligningers form, altså 

hvilke matematiske funktioner de er sammensat af. 

Det, der derimod er afgørende, er, om det i princippet 

er muligt at "regne tilbage" fra variablene i påvirk

ningsmØnstret til variablene i omgivelserne, eller som 

Gibson udtrykker det, om variablene i påvirkningsmøn

stret specificerer 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 på

virkningsmønstret indeholder potentiel information om 

de pågældende variable i omgivelserne. 

Men hvorvidt der er påvirkningsvariable, der specifice

rer givne variable i omgivelserne, afhænger ikke blot 
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af omgivelserne og sanseorganernes indretning. Det af

hænger også af arten af den kontakt, der ved individets 

aktivitet etableres mellem omgivelserne og sanseorga-

nerne. 

For igen at tale metaforisk, produceres der flere lig

ninger til beregning af de ubekendte ved en langvarig 

kontakt end ved en kortvarig og flere ved en variation 

af kontakten end ved en statisk kontakt. 

Vi får f.eks. mere information om en flade ved at bevæ

ge hånden hen over den end ved blot at lægge hånden på 

den. Vi får mere information om afstanden mellem sko

vens 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 information om sine omgivel

ser, som når den udsender flere skrig sammensat af 

flere frekvenser. 

Til bestemmelse af potentiel information om givne vari

able i individets omgivelser er det altså nødvendigt 

også at undersøge individets aktivitet og især dets mu

ligheder for aktivitet, der direkte opsøger potentiel 

information, nemlig såkaldt eksplorativ adfærd, eller 

undersØgelsesadfærd. 

2. Den eksperimentelle 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 

variable i omgivelserne, eller sagt på en anden måde, 

om individet kan udnytte den potentielle information, 

som det kan skaffe sig ved en egnet undersøgelsesad

færd. 
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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, 

selvom det er mØrkt, og den skaffer sig faktisk føden. 

Der kræves heller ikke nogen særlig undersøgelse for at 

konstatere, at mennesker stort set gennem almindelig 

brug af deres øjne er i stand til at orientere sig ud

mærket i deres 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 

udnyttes af individet. Vi kan ikke vide, om individet i 

stedet udnytter helt andre påvirkningsvariable, som 

ligeledes indeholder potentiel information om de givne 

variable i omgivelserne. 

Der er eksempler nok både fra dyr og mennesker på ud

nyttelse af uhyre subtile informationskanaler til at 

underbygge en sådan forsigtighed. l9 ) 

En metode til undersØgelse af spørgsmålet består i eks

perimentelt at isolere og kontrollere en påvirkningsva

riabel, der ud fra den Økologiske analyse må formodes 

at indeholde potentiel information, som bliver udnyttet 

af individet. 

Derved får man oplysning om, hvorvidt den undersØgte 

potentielle information også for individet er tilstræk

kelig til perception af de tilsvarende omverdensvaria

ble. 20 } 

F.eks. fugles formodede udnyttelse af lysets polarisering, 
fisks udnyttelse af variationer i elektriske fel ter. 

F.eks. vil en filmoptagelse af faste legemer i bevægelse ved 
afspilningen gengive perspektiviske transformationer i den 

forts. 
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Det er imidlertid værd at bemærke, at denne isolation 

ofte kun kan foretages ved arrangementer, der samtidig 

er eksempler på, at den faste lovmæssige sammenhæng 

mellem omverdensvariabel og påvirkningsvariabel kan 

brydes. 21 ) 

Andre eksperimen'telle metoder til afprøvning af hypote

ser om udnyttelse af potentiel information består i at 

undersØge effekten af forstyrrelser eller ligefrem eli

minering af variable i påvirkningsmØnstret. Tilstopning 

af ører, bind for øjnene, bedøvelse af huden osv. 

Herigennem får man oplysninger om, hvorvidt den under

søgte potentielle information også for individet er 

nødvendig for perception af de tilsvarende omverdens

variable. 

Resultaterne af den eksperimentelle fase kan nu igen 

udnyttes i den Økologiske fase. Eventuelt fører den 

Note 20) fortsat 

21) 

optiske matrix, der hos tilskueren netop giver anledning til 
oplevelsen af de tilsvarende oprindelige bevægelser af faste 
legemer. 

J.J. Gibson: Optical motions and transformations as sti
muli for visual perception. Psychological Review, 1957, 
64, 288-295. (Til de,nne artikel hører en film af samme 
navn udsendt af The Pennsylvania State University, Psy
chological Cinema Register, University Park, Pennsylva
nia, 1955. 

Filmen er selvet bevis på, at der kan produceres kontinuerte 
perspektiviske transformationer af den optiske matrix af an
dre variationer i omverdenen end bevægelse af stive legemer, 
nemlig ved forevisning af film. Og beviset for, at vi kan ud
nytte en påvirkningsvariabel, der står i en lovmæssig sammen
hæng med en omverdensvariabel, leveres altså netop i en si
tuation, hvor den pågældende lovmæssighed er brudt, og hvor 
forsøgspersonen udmærket godt kan se, at det er en film, han 
ser, og ikke et virkeligt stift legeme, der bevæger sig. 
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til, at den første Økologiske analyse må revideres. 

Måske opdages derved hidtil upåagtede følsomheder i 

sanseorganerne, eller ligefrem nye sanseorganer. 

Resultater af Gibsons forskning 

Gibsons påpegning af den potentielle information i påvirk

ningsvariable af højere orden og hans beviser for dyrs og 

menneskers udnyttelse af denne potentielle information må 

betegnes som et af de vigtigste teoretiske resultater inden 

for perceptionspsykologien. 

Det har muliggjort en øget forståelse for sansernes kompli

cerede samvirke i perceptuelle systemer rettet mod en ana

lyse af omverdenens afgørende variable. 

Ligeledes har det medført en øget forståelse for den fyloge

netiske udvikling af sanseapparatet hos forskellige dyrear

ter. Den Økologiske analyse af relationen mellem sanseappa

rat og omverden muliggør 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 omverden og dermed igen forøge sine muligheder for o

verlevelse og udbredelse. 

De tilfælde, hvor vores perception er utilstrækkelig eller 

udviser systematiske fejl, f.eks. i illusionerne, forklarer 

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. Utilstræk

kelig perception er en funktion af utilstrækkelig påvirk

ning, helt ligesom tilstrækkelig perception er en funktion 

af tilstrækkelig påvirkning. Modsat gestaltpsykologien for

klares den fejlagtige perception altså ud fra vores viden om 

den fejlfrie. 
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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 ek

sempel nævnes Gibsons egen undersØgelse af perceptionen un

der flyvning med landkending, der er blevet udnyttet til en 

hensigtsmæssig afmærkning af landingsbaner. 22) 

Gibsons naivt realistiske absolutering af sine opdagelser 

Som det er fremgået af det ovenstående, har Gibsons teori på 

væsentlig måde bidraget til forståelsen af vores perception 

af sådanne forhold i vores omverden, som står i et fast lov

mæssigt forhold til variable i det samlede mønster af sanse

påvirkninger. 

Det var endvidere væsentligt, at produktionen af disse vari

able forudsatte en kontakt mellem omverdenen og sanseorga

nerne, og at denne kontakt måtte opfylde nogle betingelser 

med hensyn til varighed og variation, nogle betingelser, som 

blev opfyldt via ofte kompliceret undersøgelsesadfærd. 

For perceptionen af visse fysiske egenskaber ved genstande i 

vores omverden, f.eks. faste genstandes form, placering, be

vægelse, tyngde, elasticitet, er det ikke så vanskeligt at 

beskrive sammenhængen mellem genstandenes karakteristika, 

mulig undersøgelsesadfærd og variable i mønstret af sanse

påvirkninger. Gibson lægger selv vægt på, at hans teori i 

høj grad er baseret på vores perception af genstandenes 0-

22) J.J. Gibson. P. 01um & F. Rosenb1att: Para11ax and perspec
tive during aircraft landings. American Journal of Psycho1o
~, 1955. 68, 372-385. 



- 71 -

verflader, 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 

tings overflade for at percipere dens form, kræves en sam

menholdelse af påvirkninger i et bestemt tidsinterval, 

f.eks. 10-20 sekunder. Men ofte forløber vores undersøgelser 

af forhold i omverdenen 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 sammenholde med, hvad vi 

har erfaret måske for flere år siden. Måske er vi nødt til 

at sammenholde dem med, hvad andre mennesker har fortalt og 

lært os. Måske må vi endda forlade os på, hvad tidligere ge

nerationer har samlet af viden og erfaringer, og som er vi

dereleveret i form af videnskabelige teorier. Det afhænger 

alt sammen af, hvad det er, vi søger viden om. 

Lad os tage et eksempel: Vi kan forestille os en videnskabs

mand, der skal undersøge molekylestrukturen i et bestemt ke

misk 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 videnskabsmanden 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 undersøgelsen. 
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Eksistensen af denne lovmæssige sammenhæng er imidlertid kun 

en nØdvendig betingelse for, at fysikeren ud fra sine iagt

tagelser kan slutte noget om stoffets molekylestruktur. 

Lige meget hvor længe han måler og registrerer, og hvor me

get han end varierer på sin opstilling, vil hans iagttagel

ser aldrig kunne blive tilstrækkelige til, at han alene der

udfra kan slutte sig til noget om stoffets molekylestruktur. 

Dertil kræves nemlig også, at han har en teoretisk viden om 

de lovmæssigheder, hvis eksistens er nødvendig for udnyttel

sen af iagttagelserne. 

Imidlertid har Gibson prætenderet med sin teori også at om

fatte iagttagelser af denne type forhold i omverdenen, for

hold, som er mere bagvedliggende end de overfladiske egen

skaber, som Gibsons teori så udmærket har beskrevet vores 

perception af. 

Gibson vil stillet over for et eksempel som det anførte si

ge, at vores teoretiske viden ikke er andet end en sammen

fatning af et meget stort antal sansninger, som blot stræk

ker sig over et langt tidsinterval. 

Livet er for Gibson en stor påvirkning, som skal dechifre

res. At disse påvirkninger endda må omfatte også andre men

neskers sansepåvirkninger, for så vidt vi har en stor del af 

vores viden fra andre mennesker, understreger kun yderligere 

det problematiske i denne opfattelse. 

Gibson reducerer ved sin absolutering af den perceptuelle 

psykofysik hele erkendelsen til den umiddelbare sansning. 

En sådan reduktion betegnes i filosofien som naiv realis
me. 23 ) "Realisme", fordi standpunktet, i modsætning til ag-

23) Ikke at forveksle med Avenarius' og Machs brug af begrebet 
"naiv realisme", som diskuteres af Lenin i "Materialisme og 

forts. 
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nosticismen i dennes mere eksplicitte form, hævder, at vores 

erkendelse er en erkendelse af de objektive forhold, der 

forårsager den, men samtidig "naivtl, fordi det hævdes, at 

denne erkendelse er umiddelbart dvs. ikke formidlet af teo

retisk 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 

væ"re en sum af de overfladiske egenskaber, der kan erkendes 

ved den umiddelbare sansning, eller i det mindste 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 defaitistisk og 

i sin yderste konsekvens reaktionært ved at benægte eksi

stensen af eller muligheden for erkendelse, og dermed be

vidst udnyttelse eller forandring, af væsentlige og bestem

mende forhold i naturen og samfundet, som ikke umiddelbart 

fremtræder i sansningen. Standpunktet fornægter den teoreti

ske erkendelse. 

Hvis vi analyserer Gibsons teori og metoder lidt nærmere, 

vil vi opdage, at hans teori i sin generalisation og i prin

cippet er lige så mekanistisk og agnosticistisk som "ele

mentpsykologernes" absolutering af den sensoriske psykofy

sik. 

Note 23) fortsat 

empiriokriticisme tl
, og som står for "det almindelige, ufilo

sofiske, naive syn hos alle mennesker, som ikke spekulerer 
over, om de selv og omgivelsen, den ydre verden, eksisterer". 
(V.I. I"enin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970, side 50). 
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Hos elementpsykologerne var processerne i de enkelte sanse

organer den "kontaktflade", der forbandt de to delprocesser, 

i hvilke menneskenes forbindelse med omverdenen blev analy

seret. 

Processerne i sanseorganerne blev beskrevet i en vis endelig 

mængde kategorier afledt af en apriorisk analyse af sansnin

gens subjektive virkninger i en mængde grundkatetorier eller 

elementer. Dette var det egentligt idealistiske udgangspunkt 

for elementpsykologerne. Men netop den aprioriske kategori

sering af kontaktfladen gjorde, at dens relation til omver

denen på forhånd blev lukket inde i disse aprioriske katego

rier, og at kontaktfladen derfor samtidig blev en mur mellem 

menneske og omverden. 

NØjagtig det samme ser vi hos Gibson, idet det nu blot er 

omverdensobjekternes eller tingenes overflader, der gøres 

til "kontaktflade". Hele tankegangen om påvirkningsmØnstre

nes "specificering" af omverdens forhold , om tilbageregning, 

forudsætter jo, at disse omverdens forhold forstås i katego

rier l der udgØr en afgrænset mængde af "løsninger" på de 

"ligninger", der forbinder omverdensforholdene med påvirk

ningsmØnstrene. 

Til syvende og sidst er der igen tale om en kategorisering 

indefra og ud, selvom processen derefter, ! disse kategori

er, lØber udefra og ind. 

Vi så dette demonstreret i nødvendigheden af i den Økologi

ske analyse allerede mere eller mindre stiltiende at forud

sætte antagelser om individets basale sensoriske kapaciteter 

og om dets mulige undersøgelsesadfærd forstået inden for 

disse basale kapaciteters univers. 

For så vidt individets adfærd faktisk determineres af disse 

kategorier, er Gibsons metode velegnet til at forklare ad

færden. 
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Men ellers ikke. 

I stedet for den Økologiske analyses "arbitrære" subjektive 

kategorier er det, som vi skal se det i kap. IV, nØdvendigt 

at tage udgangspunkt i individernes faktiske virksomhed over 

for den genstandsmæssige omverden og i de kategorier, der 

rummer de objektive modsigelser i denne virksomhed. 

"NEW LOOK" PSYKOLOGIEN 

Personvariable i perceptionen 

Det var karakteristisk for de tre forskningstraditioner in

den for perceptionspsykOlogien, som hidtil er gennemgået, 

nemlig den sensoriske psykofysik, gestaltpsykologien og Gib

sons perceptuelle psykofysik, at de først og fremmest havde 

undersØgt sådanne fænomener, og sådanne sider ved perceptio

nen, som stod i et relativt fast lovmæssigt forhold til va

riable i omverdenen og i mønstret af sansepåvirkninger. 

Derudover havde de på hver sin måde forsøgt at opstille mere 

almene teorier for perceptionen, der hævdede de nævnte faste 

lovmæssigheder som generelt gyldige principper for al per

ception. 

I Gibsons teori var det ganske vist ikke blevet benægtet, at 

perceptionen kunne være et resultat af indlæring, nemlig en 

indlæring af, hvilke påvirkningsvariable der indeholdt po

tentiel information om de omverdensvariable, der var af be

tydning for individet, og en indlæring af, hvilken undersø

gelsesadfærd der kunne producere denne potentielle informa

tion. 
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Men Gibsons interesse for indlæringsprocessen indskrænkede 

sig nærmest til en konstatering af, at den finder sted, når 

blot den nØdvendige 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 enkelte 

trin, siger teorien imidlertid ikke noget om. 

Gibson havde heller ikke benægtet, at i de tilfælde, hvor 

individet enten undlader eller forhindres i at opsøge til

strækkelig information til specificering af omverdensvaria

ble, så kan det gætte på, hvilken af de åbne muligheder der 

faktisk foreligger ~ omverdenen. Men hvilke af mulighederne 

der faktisk gættes på, og hvilke faktorer i individet der 

betinger, hvad der gættes på, det siger teorien ikke noget 

om. 

Stort set har de tre nævnte forsknings traditioner ikke be

skæftiget sig med individuelle faktorer som afgørende for 

perceptionen. 

I tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig og indtil slutnin

gen 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 artikler i tidsskrifterne 

Journal of personality, Journal of abnormal and social psy

chology og Psychological Review, i årgangene fra 1945 til 

ca. 1960. 

Der var flere årsager til denne voldsomme interesse. Men en 

af de væsentligste var utvivlsomt den forudgående særdeles 

håndfaste demonstration af, hvorledes fascismen gennem mas

siv påvirkning kunne ændre hele befolkningsgruppers oplevel

sesmåde. Den store og berømte undersøgelse af antisemitismen 
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"The authoritaria.n personality" fra 1949 er f.eks. et udtryk 

for denne interesse. 24 ) 

Derudover var der en generel teoretisk interesse i at for

binde psykoanalysen og den eksperimentelle psykologi, og pa

rallelt hermed en praktisk interesse i at udvikle perceptu

elle tests til kliniske og personlighedspsykologiske diag

noseformål, personale-udvælgelse etc. 

Man undersØgte sammenhængen mellem på den ·ene side træk ved 

den perceptuelle proces og på den anden side individuelle 

faktorer som alder, kØn, kulturmæssig baggrund, social bag

grund, personlighed og interesser, erfaringer, holdninger, 

forventninger, motivation, socialt pres,opgavebetinget ind

stilling (engelsk: tIset") m.m. 

Det psykoanalytiske begreb om projektion, dvs. en ubevidst 

fordrejning eller udfyldning af oplevelsen i overensstemmel

se med psykodynamiske principper, blevet centralt begreb i 

forståelsen af perceptionen. 

I det hele taget betØd interessen for individuelle faktorer 

i perceptionen en tendens til at integrere perceptionspsyko

logien og socialpsykologien. 

på grund af et tidsmæssigt sammenfald med den såkaldte "new 

look" stil inden for tØjmoden fik denne nye interesse inden 

for perceptionspsykologien tilnavnet "new look" psykologien. 

Den fulgtes af en forØget interesse for perceptionen af per

soner og sociale begivenheder, fænomener, der netop var ka-

24 ) T.W. Adorno et al.: The authoritarian personality. N.Y.: Harper, 1950. 

R. Brown: Social psychology. N.Y.: The Free Press, 1965, s. 477f. 
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rakteriseret af stor afhængighed af individuelle faktorer, 

og som ofte benævnes "social perceptionfl. 25) 

"New look u psykologiens metoder og resultater 

Det er kun muligt her at trække nogle få typiske træk frem 

ved "new look u psykologiens eksperimentelle metoder og resul

tater. 

Et afgØrende træk var, at man for at få de personafhængige 

sider ved perceptionen så tydeligt frem som muligt var nØdt 

til at arbejde med påvirkningssituationer, hvor forsØgsper

sonen var afskåret fra at gennemfØre, hvad Gibson ville kal

de en tilstrækkelig undersØgelsesadfærd. Man tvang så at si

ge forsØgspersonerne til at gætte. 

F.eks. foreviste man forskellige skrevne ord i så kort tid 

("takistoskopisk ll
), at en sikker identifikation var vanske

liggjort. Ved efterhånden at forØge forevisningstiden for et 

bestemt ord kunne man nu efter helt samme metode som ved 

psykofysiske tærskelmålinger bestemme, hvor lang forevis

ningstid der var nØdvendig., for at ordet blev genkendt i 

halvdelen af tilfældene af en bestemt gruppe forsØgsperso

ner. 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 

25) 
Se R.R. Blake & G.V. Ramsey (eds.): Perception: An approach 

to personality. N.Y.: The Ronald Press., 1951. 

F. From: Om oplevelsen af andres adfærd. København: Nyt 
nordisk forlag Arnold Busck, 1957. 

P.B. Warr & C. Knapper: The perception af peop1e and 
events. N.Y.: Wi1ey, 1968. 
(En noget senere bog, der opsummerer en del af forsknin
gen, delvis i kognitivistisk ramme). 
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forskellige med hensyn til motivation eller andre personfak

torer, hvis betydning man ville undersØge. Desuden kunne man 

konstatere, om der var systematiske forskelle på indholdet 

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 særligt stor vedholdenhed i sådanne situationer, 

såkaldt rigiditet, kunne f.eks. hænge sammen med en generel 

fordomsfuldhed. 

Særlige vanskeligheder med at gætte ord knyttet til seksuel

le emner kunne tolkes som et udslag af forsvarsmekanismer, 

som de var beskrevet i psykoanalysen. 

For hovedparten af denne type forsøg gjaldt det imidlertid, 

at de var åbne for mange mulige og indbyrdes modstridende 

tolkninger. Det var f.eks. vanskeligt at adskille på den ene 

side, hvad der skyldtes ordenes indhold, deres associative 

forbindelser til værdiladet indhold af forskellig art, og på 

den anden side deres almindelige bekendthed, deres rent bil

ledlige karakteristik~, længde osv.; og i jo højere grad man 

forsØgte at få sådanne faktorer under kontrol, jo vanskeli

gere var det at overfØre resultaterne på dagligdags situa

tioner. Dertil kom vanskelighederne forbundet med at finde 

ud af, hvor meget resultaterne var et udslag af forsøgsper

sonernes perceptuelle formåen, og hvor meget de var et ud

slag af, hvilke svar forsøgspersonerne oplevede som accep

table i situationen. 26) 

Ud over ret trivielle konstateringer i retning 

der visse omstændigheder er tilbøjelige til at 

af, at vi un-

se 

hvad vi er interesserede i at se og høre, har new 

26) For en diskussion af visse af disse metodeproblemer, se 
f.eks. W.N. Dember: The psychology of perception. N.Y.: 
Holt, Rinehart and Winston, 1966, s. 271 340. 

og høre, 

look-psy-
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kologien ikke bidraget med nye almene lovmæssigheder for 

perceptionen. 

"New look!! psykologiens overbetoning af perceptionens sub

jektive side 

"New lookl! psykologiens udgangspunkt er de korrekte iagtta

gelser, at det enkelte trin i den perceptuelle proces inde

holder subjektive, konstruktive elementer, og at den percep

tuelle proces forlØber forskelligt hos det enkelte menneske. 

Absoluteringen af disse iagttagelser består i at overfØre 

de nævnte træk uindskrænket til den samlede perceptuelle 

proces og dens mulige resultater og til den samlede menne

skelige erkendelse. 

En sådan absolutering har været brugt til at understØtte en 

principiel subjektivisme og irrationalisme, som ud over "new 

look" psykologien har præget store dele af psykologien, 

f.eks. den såkaldte humanistiske psykologi, og f.eks. den 

særlige, såkaldt fænomenologiske psykologi, som i lang tid 

har domineret dansk psykologi, og som har rØdder tilbage til 

tysk idealistisk filosofi. 

At sådanne synspunkter stadig lever i dansk psykologi, bevi

ses f.eks. ved følgende citat fra en af de senere danske 

værker om perception. 27) 

27) 

Vor perciperen er altså - ligesom videnskabelig erkendelse -
helt afhængig af de hypoteser, vi vælger at gå ud fra. Dette 
fremkalder forhåbentlig en vantro undren hos den læser, som 
tror, at vi perciperer det. som "i virkeligheden eksisterer" 
- eller som tror, at vi kan erkende noget uafhængigt af os 
selv". (Forfatternes understregning.) 

J.P. Jensen & J. Rattleff: Perception - nogle synspunkter. 
København: Munksgaard, 1971, s. 95. 



- 81 -

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 behersker. 

Man har i dansk psykologi interesseret sig en del for tryl

lekunstnere som understøttelse af, at vores oplevelse af an

dres adfærd er snyd og bedrag. Det interessante ved citatet 

er imidlertid, at termen "snyde" bruges. For det må jo for

udsætte, at der er en virkelighed, som der snydes i forhold 

til; og hvor kender forfatterne den fra? 

Eksemplet illustrerer til fulde, at ingen er konsekvent ide

alist, eller med andre ord at ingen idealist er konsekvent. 

Den fejl, der begås, er, at der fra den kendsgerning, at er

kendelsen aldrig er og aldrig kan blive fuldstændig og ud

tømmende, drages den forkerte konklusion, at den derfor er 

principielt fejlagtig. 

Men ingen er som sagt konsekvent idealist. Enhver idealist 

vil komme til at modsige sig selv eller dementere sig selv i 

praksis. 

Ligeledes vil enhver idealist som et led i sin argumentation 

ikke kunne undgå at henvise til eksempler og enkeltiagtta

gelser, der i sig selv er korrekte, men hvoraf der drages 

fejlagtigt konklusioner. 28 ) 

28) 
Derfor er der også en del korrekte enkeltiagttagelser og en 
del isoleret set fornuftige betragtninger i Jensen og Ratt
leffs bog. 

forts. 
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Den principielle agnosticisme eller skepticisme, som kommer 

til udtryk i de anfØrte citater, har præget store dele af 

den vestlige psykologi, sociologi og filosofi. 

Den principielle skepticisme bygger på antagelserne, at man 

ikke kan forestille sig andre kilder til viden end den umid

delbare sansning, og at den umiddelbare sansning ikke er 

tilstrækkelig til en pålidelig viden om verden. 

Heraf drages så den konklusion, at enhver viden om verden er 

principielt umulig. 

Det videnskabeligt holdbare alternativ hertil er naturligvis 

hverken en hævdelse af ikke-sanselige kilder til viden om 

verden eller en antagelse om, at al viden fremtræder umid

delbart for os i sansningen (naiv realisme) . 

Note 28) fortsat 

I det såkaldte tlsubjektivitetsprincip" (s. 10-11) peges der 
således på det rigtige forhold, at det for at forstå årsa
gerne til andre menneskers handlinger, foruden at se på hand
lingens ydre objektive betingelser og faktiske resultat, er 
nØdvendigt at se på den handlendes eventuelt mangelfulde for
ståelse af disse betingelser og på den handlendes hensigt med 
handlingen. 

Men en sådan reklassificering af handlingen, som foreslås i 
bogen, der de facto benægter handlingens ydre objektive be
tingelser eller dens faktiske resultat, er ikke blot fejlag
tigt, men også i uoverensstemmelse med almindelig fornuftig 
sprogbrug. 

Ligeledes er det naturligvis forkert, når t1 subjektivitets
princippet tl samme sted formuleres således: 

Personers handlinger kan kun (min fremhævelse) forstås -
og bør derfor vurderes, fortolkes og beskrives - ud fra 
den handlendes (forfatternes fremhævelse) opfattelse af 
situationen samt hans/hendes formål (hensigt) med sine 
handlinger. 

Igen ses det, at en i sit udgangspunkt korrekt iagttagelse 
fordrejes og absoluteres til en direkte forkert konklusion, 
der understØtter et idealistisk synspunkt. 
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Den måde, hvorpå de objektive forhold i verden vekselvirker 

med vore sanseorganer, er vores eneste kilde til viden om 

disse forhold i verden. Denne vekselvirkning indskrænker sig 

imidlertid ikke til løsrevne umiddelbare sansninger t men er 

derimod en del af en samfundsmæssig og videnskabelig prak

sis. Vores viden om verden fremtræder svarende hertil heller 

ikke umiddelbart for os i sansningen, men først gennem en 

tænkning i overensstemmelse med den praksis, hvori sansnin

gen indgår. 

Den tænkning, 

af væsentlige 

der på denne måde leder 

og lovmæssige forhold i 

frem til erkendelsen 

verden, 

umiddelbart, men derimod gennem en bevidst og 

foregår 

kritisk 

ikke 

erken-

delsesbestræbelse, nemlig den videnskabelige refleksion. 

Den metodiske skepsis, der knytter sig til den videnskabeli

ge refleksion, er et nødvendigt moment i erkendelsens frem

adskriden og må ikJ(e forveksles med skepticismens eller ag

nosticismens principielle erkendelsespessimisme. 

Agnosticismens yderste konsekvens er en benægtelse af al vi

den, herunder en viden om andre menneskers reelle eksistens, 

den såkaldte solipsisme, den ensomme bevidsthed 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 omverdenen og overlade ham til sin private ansvarlighed 

for sit eget liv, og eventuelt sin families. på den anden 

side tjener den til at legitimere kynismen og den blinde 
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magtudØvelse. Den pluralistiske bortforklaring af realite

terne er typisk i så henseende. 29 ) Det gøres til et defini
tionsspørgsmål, som ikke kan afgØres, eller til spørgsmål om 

individuelle holdninger, om der er racisme i Sydafrika, om 

lejerne i slumlejligheder udbyttes osv. osv. 

KOGNITIVISMEN 

Hvpotesetestninq i perceptionen 

"New look u psykologien havde påvist, hvordan vores perception 

under omstændigheder, hvor vi kunne fastholde og studere det 

enkelte trin i den perceptuelle proces r udviste en individu

el variation, og at denne variation var betinget af på den 

ene side forskelle i erfaringer, bredt defineret, på den an

den side af forskelle i den aktuelle opgave, som individet 

var engageret i, samt af forskellige andre faktorer såsom 

kØn, alder, motivation og socialt pres, som dog ofte f.eks. 

via psykoanalytiske eller indlæringsteoretiske forklaringer 

blev søgt fØrt tilbage til de to fundamentale faktorer, er

faring og opgave. 

Når man i denne tradition talte om erfaringens og opgavens 

rolle i perceptionen, tænkte man fØrst og fremmest på disse 

faktorers betydning for de perceptuelle processers diver

gens, deres variation i forhold til det objekt eller de på

virkninger, der var deres udgangspunkt. 

29) Årsagerne til~ at agnosticismen i særlige udformninger også 
har bredt sig ind i den såkaldte venstrebevægelse og de vi
denskabelige miljøer, bliver det for omstændeligt at tage op 
i denne sammenhæng. 
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Ved at gøre denne divergens til det væsentligste træk ved 

perceptionen i sin helhed og ved erkendelsen i det hele ta

get var det, at "new look u psykologien førte til en princi

piel agnosticisme og irrationalisme. 

Man under betonede den kendsgerning, at det netop karakteri

serer den måde, hvorpå vi bruger vore sanser 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 opmærksomt, undersøge, vende og dre

je det, vi vil have noget at vide om, og at vi stort set og

så er i stand til at afgØre, hvornår vi ikke længere har 

grund til at være usikre og derfor kan afslutte vores un

dersØgelse. 

Vel karakteriserer det vores perception, at vi kan gætte. 

Men dette må sammenholdes med, at vi ved at bruge vore san

ser kan afprØve vore gæt og enten nå til en sikker afgØrelse 

eller i hvert fald til et bedre gæt end det fØrste. 

Hvilket af vore mulige gæt over for et objekt, der bekræftes 

ved nærmere undersøgelse, og hvilke der afkræftes, vil netop 

bestemmes af selve objektet og dets egenskaber, på samme må

de som det, der afgør, hvem der i sidste instans har ret i 

en strid om en genstand, er selve genstanden og dens egen

skaber. 

Ved nærmere undersØgelse vil vore gæt således nærme sig en 

stadig større overensstemmelse med den genstand, der var ud

gangspunktet for undersøgelsen. Ikke sådan at forstå, at vo

res erfaring kan sammenlignes med virkeligheden på samme må

de som et maleri med et landskab, men sådan at forstå, at 

vores korrekte erkendelse af en konkret genstand eller et 

konkret fænomen udstrækkes til flere og flere af genstandens 

eller fænomenets uendeligt mange forskellige træk eller e

genskaber. Vore erfaringer med genstanden og vores opgave at 

undersØge den vil altså som hovedtilfælde medfØre en konver-
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gens i den samlede perceptuelle proces i retning af større 

overensstemmelse med genstanden i modsætning til den diver

gens eller variation i den lØsrevne perceptuelle delproces, 

som "new look II psykologerne havde studeret. 

Hvis man vil forstå, hvorledes vores perception kan bibringe 

os viden og indsigt om forhold i omverdenen, må denne kon

vergens altså fastholdes som et væsentligt træk ved percep

tionen. 

I slutningen af 19S0'erne skete der i amerikansk psykologi, 

der efter Anden Verdenskrig var blevet dominerende i Vesten, 

en forØgelse af interessen for perceptionens konvergente 

træk, for afprøvningen af gæt eller hypoteser i perceptio

nen. 

Dette faldt sammen med en forØget interesse for de intellek

tuelle processer i det hele taget og for pædagogik og uddan

nelse, bl.a. som følge af det såkaldte "Sputnik-chok", chok

et over, at Sovjetunionen, på trods af under Anden Verdens

krig at have mistet 20 millioner mand og i modsætning til 

USA at have fået ødelagt flere hundrede byer og en stor del 

af sit produktionsudstyr, allerede i 1957, tolv år efter 

krigen, havde fået uddannet videnskabsmænd og teknikere og 

havde fået opbygget en elektronisk industri, der gjorde det 

muligt for fØrste gang at sende en kunstig drabant i kreds

lØb om jorden. 

Interessen var dog indledt allerede et par år fØr med den 

tidligere "new look" psykolog J.S. Bruner som en af de fØr

ste. 

Bruner fremhævede, at vores adfærd og specielt vores percep

tuelle undersØgelsesadfærd var styret af hypoteser, som kun

ne afkræftes, hvis vores adfærd (herunder undersøgelsesad

færd) ikke medfØrte det resultat, som den skulle ifølge hy

potesen. F.eks. kunne man påvise, at selv laboratorierotter 
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i deres gennemløbning af en labyrint, som de endnu ikke hav

de lært helt, tilsyneladende lod sig lede af en hypotese om 

et simpelt system i labyrintens indretning, som blev opret

holdt, indtil den blev afkræftet og erstattet af en ny 

hypotese. 

Læreprocessen i sådan et tilfælde kunne altså anskues som en 

kæde af skiftevis hypoteser og afkræftelser, indtil proces

sen blev afbrudt på grund af opgivelse eller målopfyldel
se. 30 ) 

30) Læreprocessen forstås altså efter det samme grundskema, som 
anvendes i Thorndikes beskrivelse af indlæringen som en 
trial-aud-error proces, som en vekslen imellem adfærd og af
kræftelse, indtil opgivelse eller målopfyldelse. Den ydre ad
færd er nu blot erstattet af indre styrende hypoteser. 

For Thorndike var der tale om en bevidst overfØrsel af den 
darwinistiske forståelse af artsudviklingen som et resultat 
af individernes variation (trial) og omgivelsernes selektion 
(error) til adfærdsudviklingen. 

Det samme darwinistiske grundskema anvender Bruner m.fl. nu 
også på perception og tænkning. 

De anvender det oven i kØbet på selve den videnskabelige 
forsknings prOces , som forstås og til en vis grad også gennem
føres som en hypotetisk-deduktiv proces, dvs. en vekslen mel
lem på den ene side en hypoteseopstilling, hvoraf der afledes 
(deduceres) en konkret empirisk forudsigelse, og på den anden 
side en eksperimentel afprøvning af denne forudsigelse. 

Filosoffen Karl Popper har i sin bog "The logic of scientific 
discovery". N.Y.: Basic Books, 1959 (opr. "Logik der Forsch
~h. Wien: 1935), direkte påstået, at al empirisk forskning 
må fØlge et sådant "darwinistisk" trial-and-error princip, 
hvorefter hele den videnskabelige erkendelse skulle være en 
proces, der udspringer af indre, subjektive, uransagelige 
kilder, formerer sig vildt og blindt i et netværk af hypote
ser, og enten bukker under for omverdenens dom eller overle
ver for en tid. 

Erkendelsesprocessen forstås i alle disse tilfælde igen inde
fra og ud. Den empiriske virkelighed ses alene gennem de 
aprioriske hypotesers masker. 
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En analogi til denne proces i den simple form, hvori den fo

rekommer hos rotterne, vil være den måde, hvorpå små børn 

spørger, når man leger "tyve spørgsmål til professoren" med 

dem. Først gætter de på, at der bliver tænkt på en bestemt 

ting, dernæst en anden, så en tredie, indtil de opgiver el

ler rammer rigtigt. 

En mere effektiv metode .til afprøvning af hypoteser er den, 

som er analog til voksnes måde at spørge på i "tyve spørgs

mål til professoren". I stedet for at have netop en hypotese 

ad gangen og kun afprøve denne hypotese, afprøves et helt 

sæt af hypoteser over for et andet sæt af hypoteser. Og af

prøvningen foregår ikke 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 tænkes 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 ind

snævret sit hypotesesæt, indtil der til sidst kun er en mu

lighed tilbage. 

Som bekendt er nogle personer dygtigere til den slags lege 

end andre. Nogle forivrer sig, og tager for mange chancer, 

andre er overforsigtige og stiller spørgsmål, som de allere

de direkte eller indirekte har fået svar på. De, der er dyg

tige, benytter sig af en strategi, der hurtigt og sikkert 

leder dem frem til den endelige bekræftelse. 

Det var processer som disse, som Bruner forestillede sig ka

rakteriserede vores perception, og et vigtigt studieobjekt 

var netop, hvad der blev kaldt perceptuelle strategier. 

Det, der i perceptionen svarede til spørgsmålene i gættele

gen, var afgØrelser med hensyn til simple påvirkningskvali

teter 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. 
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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 nogen effektiv strategi 

til at afgØre, om det er den bestemte madkasse; for alle de 

andre madkasser er også firkantede. 

Andre bØrn i børnehaven er ikke så heldige. Der er f.eks. 

seks børn i børnehaven, som har en rød madkasse. En af disse 

madkasser har nogle små sorte hængsler, som ingen af de an

dre røde madkasser har, men som derimod en af de blå madkas

ser også har. Det barn, der har denne madkasse, kan ved at 

se efter, om madkassen er såvel rød som har sorte hængsler, 

kende sin madkasse. Men barnet kan ikke nøjes med at se ef

ter kun, om kassen er rød, eller kun, om den har sorte hæng

sler. 

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 tilhører 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 kategori. 3l ) 

Som vi siden skal se, medfører denne indskrænkning af, hvil

ke perceptuelle afgørelser der undersøges, en række ejendom

meligheder, som yderligere forøges i det omfang, der drages 

generelle konklusioner ud fra denne særlige situation. Som 

når Bruner f.eks. siger, at "perceptionen er kategorial", og 

dermed ikke blot mener, at de afgørels~r, vi træffer ved 

hjælp af sanserne, forudsætter kategoriale afgørelser, men 

de facto mener, at de ~ kategoriale afgØrelser. 

31 ) Ordet "kategori" bruges her i kognitivisternes betydning. Vi 
skal senere, i kapitel V, indføre en mere generel betydning 
af "kategori". 
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Men herom senere. Lad os i første omgang blot se på de så

kaldte kategoriale 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, alt

så udgør forskellige kategorier. 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 gen

nem en opregning af en række kvaliteter, hvis tilstedeværel

se hver for sig direkte kan afgøres ved hjælp af sanserne, 

at beskrivelserne er tilstrækkelige i den forstand, at hvil

ke som helst to arter afviger fra hinanden med hensyn til 

mindst en sådan kvalitet, en såkaldt eue-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 tlregnes tilbage tl fra eue-kvaliteterne til kategorierne, 

ganske svarende til den måde, hvorpå Gibson beskrev den 

principielle mulighed for at regne tilbage fra variable i 

påvirkningsmønstret til variable i omverdenen. Forskellen er 

blot, at hvor variablene i Gibsons perceptuelle psykofysik 

var kontinuerte (sammenhængende) variable, er der her tale 

om en række adskilte (diskrete) kvaliteter og kategorier. 32) 

Forbindelsen mellem kategorier og cues er da også ganske 

svarende til Gibsons perceptuelle psykofysik blevet betegnet 

32) Der findes ligefrem for svampearterne standardiserede metoder 
for denne "tilbageregningH

, såkaldte nØgler, som man kan fin
de f.eks. i J.E. Lange & M. Lange: IllUStreret svampeflora. 
København: G.E.C. Gads Forlag, 1970. s. 23 31. 
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som "Økologi", f.eks. af en af Bruners inspiratorer, Egon 

Brunswik. 33 ) 

Et analogt, men lidt mere kompliceret, eksempel er forholdet 

mellem forskellige sygdomme og deres symptomer. Selvom vi 

for ræsonnementets skyld går ud fra, at sygdommene kan ord

nes i adskilte kategorier, vil deres forbindelse til de for

skellige symptomer ikke altid være entydig, men derimod ofte 

kun givet med en vis sandsynlighed. Det vil derfor ikke al

tid være muligt at bestemme med fuldstændig sikkerhed, hvil

ken sygdom en patient lider af. Men ved at undersØge til

strækkeligt mange symptomer kan risikoen for en fejldiagnose 

måske reduceres til en meget lille sandsynlighed. Problemet 

er, hvilken fremgangsmåde, hvilken undersØgelsesstrategi, 

der hurtigst fører frem til en sådan relativ sikkerhed. 

For at finde ud af det, er det ikke blot nØdvendigt at kende 

forbindelserne mellem sygdom og symptomer og deres sandsyn

ligheder. Man må også kende de forskellige sygdommes sand

synlighed. Alt andet lige, skal man naturligvis så vidt mu

ligt undersøge for sådanne symptomer, som med stor sikkerhed 

adskiller meget sandsynlige sygdomme. 34 ) 

33) 

34) 

Se E. Brunswik: Systematic and representative designs af 
psychological experiments. Berkeley: University of 
California Press, 1949. 

L. Postman·& E.C. Tolman: Brunswik's probabilistic func
tionalism. I: S. Koch (ed.): Psychology: A study of a 
science. Volume One. Sensory, perceptual, and physiolo
gical formulations. N. Y.: McGraw-Hill, 1959, p. 502-564. 

E.C. Tolman & E. Brunswik: The organism and the causa l 
texture of the environment. Psychological Review, 1935, 
42, 43-77. 
(En forlØber for kognitivismen, der allerede indeholder 
dens væsentlige elementer, hvad angår synet på forholdet 
mellem organisme og omverden.) 

Der ses her bort fra, at det kan være vigtigere at diagnosti
cere nogle sygdomme end andre, helt uanset deres sandsynlig
hed. 
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Strategier for kategoriale afgØrelser 

Den bedste undersØgelsesstrategi er den, der i det lange lØb 

med færrest muligt samlet antal undersøgelser af symptomer 

fører frem til en diagnosticering af alle de sygdomme, der 

kan være tale om, idet der tages hensyn til, at nogle syg

domme forekommer hyppigere end andre. 35 ) 

At kunne følge en sådan optimal strategi forudsætter som 

sagt, at den l der skal følge den l har kendskab til forbin

delserne mellem sygdomme og symptomer og til deres sandsyn

lighed 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 optimale, kan det tages som et 

indicium på, at individet på en eller anden måde har et re

lativt godt kendskab til de sandsynligheder, der indgår i 

opgaven. 

Hvis vi ikke direkte kan iagttage de enkelte trin i undersø

gelsesprocessen, 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 diagno

se. Hvis de kategorier, som det ifølge den optimale strategi 

skulle tage længst tid at identificere med en given sikker

hed, også faktisk tager længst tid at identificere korrekt, 

kan det også tages som et indicium på, at individet har et 

relativt godt kendskab til de sandsynligheder, der indgår i 

opgaven. Alt andet lige vil det tage længst tid at identifi

cere de mindst sandsynlige kategorier. 

35) Vi ignorerer her for ræsonnementets skyld, og da der allige
vel er tale om en analogi, at nogle undersØgelser er besvær
ligere end andre. 
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Men for at kunne vurdere de faktiske strategier i forhold 

til den optimale strategi er det nødvendigt at have en teo

ri, der kan angive, hvilke strategier der er optimale, og 

som kan angive den relative sværhedsgrad af kategoriidenti

ficeringsopgaver som de omtalte. 

Man har her benyttet sig af den matematiske kommunikations

teori, eller informationsteorien, som oprindeligt var udvik

let under og lige efter Anden Verdenskrig for at finde meto

der til at overvinde støj i telekommunikation. 36 ) 

Anvendt på kategoriidentificeringsopgaver af den type, som 

er omtalt ovenfor, kan det af teorien udledes, at hvis stra

tegien kan brydes ned til en række spørgsmål, eller afgørel

ser, af ja/nej typen, svarende til "tyve spørgsmål til pro

fessoren", så vil den optimale strategi altid være den, hvor 

sandsynligheden for et IIja" I henholdsvis et "nej" I (betinget 

af de svar, man allerede har fået) hver gang er netop en 

halv, altså 50%. Og opgavens sværhed kan da måles ved, hvor 

mange spørgsmål, eller afgørelser, af denne type den i gen

nemsnit vil kræve for at blive lØst, eller for at der nås 

til en afgørelse af en vis given sikkerhed. 

Hver gang man i en sådan opgave har fået et sådant ja/nej 

svar, hvor sandsynligheden for "ja" og for "nej" begge er en 

36) Problemet var kort fortalt ud fra modtagne signaler at opnå 
et sikkert gæt angående, hvilke signaler der var afsendt. 

Se C.E. Shannon & W. Weaver: The mathematical theory af 
communication. Urbana: The University of Illinois Press, 
1964 (1949) og 

G.A. Miller: ~lat is information measurement? American 
Psycho1ogist, 1953, §., 3-11. 

Angående informationsteoriens anvendelse i psykologien se 

F. Attneave: Applications of information theory to psy
cho1o~. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1959. 
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halv, siger man også, at usikkerheden med hensyn til identi

ficeringen er blevet reduceret med et bit (afledt af binary 

digit eller to-værdi ciffer, fordi "ja" og IInejl! kan anskues 

som to værdier af et ciffer, som f.eks. O og 1~)37) 

37) 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 anven
delsen af færrest mulige spørgsmål. 

Vi antager, at deltagerne ingen viden har om det nøjagtige 
antal kort af hver kulør, men blot har fået at vide, at kor
tene er taget af en stor velblandet kortstak, med lige mange 
kort af hver kulør. vi kan også betragte vores eksempel som 
repræsenterende det gennemsnitlige tilfælde, hvis vi virkelig 
havde gjort som angivet. 

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 kulør ad 
gangen. Da det i det lange løb er ligemeget, i hvilken række
følge han spørger efter de fire kulører, kan vi antage, at 
han spørger i en fast rækkefølge, f.eks. spar, hjerter, ruder 
(klør behøver han så ikke at spørge om). 

I de ti tilfælde, hvor der vendes en spar, vil han gætte rig
tigt første gang, altså i alt bruge la spørgsmål. Til hjer
terne vil han, som det let ses, bruge ialt 20 spørgsmål, og 
til ruder og klør hver 30 spørgsmål. Alt i alt vil han bruge 
la + 20 + 30 + 30 = 90 spørgsmål eller i gennemsnit 90 : 40 = 

2,25 spørgsmål pr. kort. 

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

Lad os nu se på en anden deltager, der fØlger en anden stra
tegi. 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 spørgsmål fik et "ja" eller et "nej". Han vil der
ved komme ned på at bruge netop 2 spørgsmål pr. kort, altså 
mindre end den første deltager. Ved hvert spørgsmål vil sand
synligheden for et "ja" være netop en halv, og der findes 
altså ifølge teorien ingen mere effektiv strategi end denne, 
hvilket vist også forekommer ret indlysende i det nærværende 
eksempel. Ved hvert spørgsmål reducerede 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. 

forts. 
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I de eksempler på strategier for kategoriale afgØrelser, som 

vi har nævnt indtil nu, har opgaven bestået i at nå frem til 

en korrekt kategorisering af et foreliggende objekt gennem 

en undersØgelses- eller spørgestrategi. 

Note 37) fortsat 

Man siger da også, at opgaven som sådan har en usikkerhed på 
2 pr. kort. 

Hvis der havde været 8 lige hyppige kulører i stedet for 4, 
ses det, at usikkerheden havdenværet 3 bits pr. kort. Og ge
nerelt, hvis der havde været 2 kulører, havde opgaven haft 
usikkerheden n bits pr. kort. 

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

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

En deltager, der igen anvender strategien først at spørge om 
"sort", vil stadigvæk bruge netop 2 spørgsmål pr. kort. Men 
sandsynligheden 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 kulør ad gangen i rækkefølgen spar, hjerter, 
ruder, så vil derimod sandsynligheden 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 IS, 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 lige 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 kategorier er lige sandsynlige. 

Hvis teorien skal kunne bruges på situationer, der er mere 
realistiske 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 differentierede svar på sine "spørgsmål" end et "ja" el
ler "nej!! og træffe mere differentierede afgørelser på hvert 
trin i en undersøgelsesstrategi. F.eks. kan man måske på en 
gang skelne mellem 8 lige sandsynlige farver eller længder 
eller former og derved i et enkelt trin reducere usikkerheden 
med hensyn til en kategori med 3 bits, i stedet for kun med 1 
bit. --
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Det har været givet på forhånd og uden for selve opgaven, 

hvilke muligheder for kategorisering der forelå, f.eks. en 

mængde sygdomme eller i eksemplet i den seneste note de fire 

kulØrer i et spil kort. 

Vi så, at der pr. spørgsmål kunne opnås en reduktion i usik

kerheden, en reduktion i mængden af resterende mulige kate

gorier, som under bestemte forudsætninger kunne måles i 

bits, og som var et udtryk for informationsmængden i svaret 

eller oplysningen. 

Hvis det "svar", man fik gennem et sådant "spørgsmål" var af 

"ja/nejl'-typen, kunne usikkerheden hØj st reduceres med l bi t 

pr. spørgsmål. Men hvis svaret var mere kompliceret eller 

sammensat, er der for så vidt ingen overgrænse for usikker

hedsreduktionen eller informationsmængden, andet end den, 

der er givet i selve kategorimængden. 

Men en udnyttelse af informationsmængden i et svar til re

duktion af usikkerheden i en kategorimængde forudsætter na

turligvis, at de forskellige svarmuligheder og de forskelli

ge kategorier i kategorimængden kan skelnes, kan identifice

res entydigt, kan holdes ude fra hinanden. 

Det viser sig, at denne mulighed i hØj grad afhænger af den 

måde, hvorpå de forskellige svarmuligheder/kategorier ad

skiller sig fra hinanden. For at kunne holde dem ude fra 

hinanden er det ikke tilstrækkeligt, at de parvis kan skel

nes klart og entydigt, som man måske skulle forvente. 

Lad os f.eks. forestille os, at vi har et antalliniestykker 

af forskellig længde, som kan forevises for en forsøgsperson 

på en ensfarvet baggrund, og som hver har et nummer eller et 

navn, som forsØgspersonen får vist før forsøget; og lad os 

nu stille forsØgspersonen den simple kategoriseringsopgave 

for en given forevist linie at angive dens nummer. 
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Så længe vi holder os til en 4-5 liniestykker, går det som 

regel fejlfrit, blot de kan skelnes parvis. Men når der op

træder ca. 8 liniestykker eller derover i forsØget, begynder 

det så småt at gå galt, næsten uanset om liniernes forskelle 

er store eller små. 

Det ejendommelige er nu, at næsten uanset, hvor mange 11n1e

stykker forsøget udføres med, ser det ud til, at forsøgsper

sonen kan angive den ottendedel af numrene eller navnene, 

som en given linie tilhører, men heller ikke mere. Antallet 

af mulige kategorier reduceres stort set altid til en otten

dedel ved hver forevist linie, svarende til ca. 3 bits, og 

det nogenlunde uafhængig af liniernes antal og indbyrdes va

riation. 

En stor mængde forsøg af denne type er gennemfØrt både med 

linielængder og med andre påvirkningskvaliteter, som man la

der variere i en dimension, f.eks. lydstyrke, lysstyrke, 

saltkoncentration i smagsblanding, m.m. En fast overgrænse 

for reduktionen af usikkerhed på mellem ca. 2 bits og ca. 

3,5 bits afhængig af person 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 på

virkninger, der præsenteres i forsøget, fordeler sig langs 

den varierede dimension. 

G.A. Miller har i en berømt artikel fra 1956 38 ) resumeret en 

række forSØg af denne type. 

38) G.A. Miller: The magical number seven, plus or minus two: 
Some limits on our capacity for processing information. Ps y
cho1ogica1 Review, 1956, ~, 81-97. 

Det "magiske syvtal, plus eller minus to" refererer bl.a. til 
den reduktion af antal alternative kategorier med en faktor 
fra fem til ni, der svarer til en reduktion af usikkerhed med 
mellem ca. 2,3 og ca. 3,2 
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Miller påviser imidlertid også i den nævnte artikel, at vi 

er i stand til at kombinere flere sådanne "en-dimensionale 

afgØrelser" på en gang, uden at usikkerhedsreduktionen i 

hver enkelt dimension bliver meget mindre af det. Vi kan 

f.eks. på en gang skelne hØjder, længder og lyshed af farve

de rektangler. Stort set kan vi faktisk kombinere næsten li

ge så mange dimensioner, det skal være i en enkelt afgØrel

se, 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 enkelt 

blik er i stand til at skelne millioner af forskellige på

virkningskonfigurationer fra hinanden, bare de adskiller sig 

klart fra hinanden i tilstrækkelig mange forskellige hense

ender. 

Imidlertid viser vores daglige erfaring også, at vi ikke al

tid afgØr, og heller ikke altid kan afgØre, hvilken kategori 

en given ting tilhØrer, "i et enkelt blik". Vi er ofte nØdt 

til at bryde afgørelsen op i trin. Vi kan måske ikke gennem

føre alle de nØdvendige undersØgelser på en gang. F.eks. ik

ke på en gang se både forsiden og bagsiden af en genstand. 

Måske er vi som i de typiske !lnew look" eksperimenter afskåret 

fra at foretage de nØdvendige undersøgelser i fØrste omgang 

på grund af tidsmæssige eller andre begrænsninger i situa

tionen, f.eks. for lang afstand til genstanden. 

Måske kan vi godt skelne alle de relevante eues fra hinanden 

"i et blik", men vi kan ikk~ overskue det komplicerede net

værk af forbindelser mellem cues og kategorier og disses 

sandsynligheder, og vi bliver således nØdt til at dele "til

bageregningen" 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 !li et blik", så er der 
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alligevel i vores centralnervesystem foregået en række pro

cesser, som kan lignes ved de enkelte trin i en perceptuel 

strategi. 

Dernæst viser vores almindelige erfaring også, at vi i mange 

tilfælde ikke gennemfØrer en perceptuel undersøgelse så 

langt! at der ikke længere er nogen tvivl tilbage om, hvil

ken 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 di

rekte forkert. 

Det er bl.a. disse to almindelige erfaringer, som er grund

laget for antagelsen om, at den perceptuelle proces kan be

tragtes som opdelt i faser eller trin i en undersøgelses

strategi, hvor der på den ene side i hvert trin undersØges 

cues af mere eller mindre sammensat karakter, og hvor der på 

den anden side på hvert trin opstilles forelØbige hypoteser 

angående resultatet af undersøgelsen. 

Det er ikke altid tilfældet, at den strategi, der teoretisk 

er optimal med henblik på den endelige sikre afgørelse t også 

er optimal med henblik på hurtigt at nå til en brugbar fore

lØbig afgØrelse. De faktiske strategier formodes ofte at væ

re en slags standardkompromis'er imellem disse to teoretiske 

yderligheder. 

Som det er fremgået af det ovenstående, f.eks. gennem de an

vendte 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 slutningsregler (logisk og 

statistisk inferens), som man tilskriver den bevidste, logi-
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ske tænkning', bliver taget som model for de perceptuelle 

processer, også selvom de enkelte trin i processen ikke er 

bevidste, og selvom de trods alt formodes at forlØbe mere 

"stift" og automatiseret end den bevidste logiske tænkning. 

Hukommelse, problemlØsning m.v. beskrives som analoge pro

cesser, og under et taler man om kognitive processer. 39 ) Det 

er dette træk ved denne ellers ret brogede forskningstradi

tion, der er baggrunden for betegnelsen "kognitivismen". 

"Kognitiv struktur" 

Hvor "new look" psykologien søgte at integrere perceptionspsy

kologien med personligheds- og socialpsykologien, søger kog

nitivismen altså at integrere perceptionspsykologien med de 

intellektuelle processers psykologi 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 kognitive pro

cesser forestiller kognitivisterne sig, at de forskellige 

kategorier på en eller anden måde er repræsenteret i indivi

dets centralnervesystem som et kompliceret netværk af for

bindelser mellem kategorierne. Specielt gælder dette for så

danne kategorier, som vi vil kalde cue-kategorier, der di

rekte er defineret ved cue-kvaliteterne, altså "rØdt", 

"sØdt" osv. 40 ) 

39) 

40) 

Kognition tænkning, erkendelse. 

I kapitel V indfØres et mere alment begreb: "sansekategori". 
"eue-kategorier" er specielt et sådant sæt "sansekategorier", 
som i relation til et på forhånd givet sæt kategorier udgør 
et tilstrækkeligt grundlag for at adskille kategorierne sen
sorisk. 
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Disse subjektive forbindelser afspejler på mere eller mindre 

god måde sandsynlighederne for (eller nØdvendighederne af) 

sammenfald af kategorier i genstandene i individets omver

den. F.eks. er kategorien "æble" forbundet med kategorierne 

"rundt", Usaftigt" r "æblesmag!1, osv. 

Som omtalt ovenfor er dette subjektive netværk grundlaget 

for, at individet ved en egnet strategi kan identificere, 

hvilken eller hvilke kategorier en given genstand falder ir 

med større eller mindre sikkerhed. 

Men det er normalt ikke hele netværksstrukturen, som en gi

ven kategori indgår i, der er blevet anvendt til denne iden

tificering. Strukturen i netværket er "overbestemt". Dette 

muliggØr en slutten sig til egenskaber ved det, vi undersø

ger, der går ud over de egenskaber, vi direkte har under

søgt. Vi har .mulighed for en "going beyond the information 

given", som Bruner har udtrykt det. 41) Vi kan med større el

ler mindre sikkerhed forudsige, hvad resultatet vil blive af 

undersØgelser, som vi endnu ikke har foretaget, og hvad re

sultatet i øvrigt vil blive af forskellig mulig adfærd over 

for de genstande, hvis tilhØrsforhold til en kategori vi har 

bestemt. 

Vi kan ved at se og føle på et æble konstatere, 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 kategoristruktur er 

41) J.S. Bruner: On going beyond the information given. I: (re
daktørhenvisning mangler) Contemporary approaches to cogni
tion. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 
1957, p. 41-69. (Optaget i R.J.C. Harper et al. (eds.): The 
cognitive processes: Readings. Englewood Cliffs, New Jersey: 
Prentice-Ha11, 1964). 
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fælles for det meste af, hvad der i dag i vestlig psykologi 

betegnes kognitionspsykologi o 

Der er imidlertid noget forskellige opfattelser, hvad angår 

naturen af de subjektive forbindelser, der indgår i struktu

ren, og af hvordan de etableres. 

En opfattelse, som er en viderefØrelse af en behavioristisk 

tradition, og som især prægede den tidlige kognitivisme, går 

ud på, at forbindelserne er af associativ natur, at associa

tionen er etableret ved, at de kategorier, der associeres, 

gentagne gange er præsenteret samtidig for individet, og at 

associationens styrke altså afhænger af den absolutte og den 

relative hyppighed, hvormed den tilsvarende objektive for

bindelse forekommer i individets tilværelse. Indlæringsbe

tingelserne formuleres i termer som "indlæringsbredde" (di

versity of training) og resultatet som otoverføring" (trans

fer of training). 

En anden opfattelse, som efterhånden har vundet frem på be

kostning af den behavioristiske opfattelse, og som også præ

ger den nyere danske kognitive psykologi, benægter ikke, at 

forbindelserne kan være af associativ natur, men hævder, at 

de derudover kan være af logisk natur, givet med logisk nød

vendighed på samme måde som forbindelsen mellem kategorien 

otungkarl" og kategorierne "mand over 25 år" og "ugifttl, og 

svarende til de regler, der gælder for korrekt sprogbrug, og 

som afspejler sig i begrebslige definitioner. Det fremhæves, 

at en sådan logisk forbindelse ikke er det samme som en me

get stærk association, og at det objektive forhold, den af

spejler, 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 indsigt formidlet af 

sproget. Den logiske forbindelse må derfor formodes at være 

et særkende for den menneskelige kognitive struktur. Der 



- 103 -

lægges vægt pål at indlæringen er karakteriseret ved indlæ

ring af regler og prinCipper. 42 ) 

Traditionen kunne måske kaldes Ulogistisk" som et modstykke 

til den behavioristiske. Den har væsentlige forudsætninger i 

gestaltpsykologien og i fænomenologien. Men det vil afgjort 

være forkert at reducere den til en kombination af disse 

forudsætninger. Der vendes senere tilbage til disse to tra

ditioner inden for kognitivismen, den behavioristiske og den 

lbgistiske. 

Kognitivismens metoder og resultater 

Skønt kognitivismen har mange spekulative elementer og i hØj 

grad bygger på analogier, har den alligevel affødt en omfat

tende og varieret empirisk forskning. Det er ikke muligt her 

at give en oversigt over hele denne forskningstradition. Det 

er dog næppe helt forkert at pege på tre tendenser i forsk

ningen. 

Den første centrerer sig om en udforskning af udviklingsbe

tingelserne for selve den kognitive struktur, f.eks. for, 

hvad der er blevet kaldt kategoriernes tilgængelighed eller 

parathed, og hvilke faktorer der har betydning herfor. 

Den anden centrerer sig omkring en udforskning af. udvik

lingsbetingelserne for de kognitive strategier, f. eks. for, 

hvornår bØrn behersker det at aflede relevante spørgsmål for 

simultan afprøvning af alternative hypoteser. 

42) Se H. Poulsen: Kognitiv struktur. København: Akademisk 
Forlag, 1972-:-

H. Poulsen: Begreber og begrebsdannelse. København: Ber
lingske Forlag, 1973. 
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Den tredie centrerer sig omkring, hvad man sammenfattende 

kan kalde for konstruktion af modeller, der kan redegØre 

for, og evt. eftergøre, væsentlige sider ved de kognitive 

processer, f.eks. med henblik på en dybere forståelse af, 

hvorledes centralnervesystemet kan være bærer af disse pro-

cesser. 

l. UndersØgelser af kategoritilgængelighed 

43) 

Der er inden for den kognitivistiske tradition gennem

ført en lang række undersøgelser over, hvordan f.eks. 

børn på forskellige alderstrin og medlemmer af forskel

lige kulturer spontant kategoriserer forelagt materia

le. Ofte benyttes en sorteringsteknik, hvor det ikke 

primært er den sproglige etikette, der undersøges, men 

derimod hvilke kriterier forsøgspersoner spontant sor

terer en forelagt mængde objekter efter i såkaldte æ

kvivalensklasser. Instruktionen er ofte tilstræbt vag, 

f.eks. opfordres forsøgspersonerne til at lægge de ob

jekter sanunen, som "ligner hinanden" eller "hører sam

men" . 

Helt tilsvarende teknikker har i Øvrigt i lang tid væ

ret benyttet i kliniske tests til diagnosticering af 

kognitive forstyrrelser. Materialet kan være dagligdags 

genstande, eller det kan være stærkt formaliseret, 

f.eks. kort med geometriske figurer i forskellige far

ver. 

En række af denne type undersøgelser er gennemfØrt af 

Bruner og hans medarbejdere.
43

) Det viser sig, at bØrn 

ligesom personer fra primitive kulturer ikke spontant 

J.S. Bruner et al.: Studies in cognitive growth. N.Y.: Wiley, 
1966. --
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fØlger så konsistente sorteringsmetoder 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 imidlertid 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 interessante konklusioner man kan drage af, 

hvordan personer spontant reagerer på den specielle 

eksperimentelle situation, der er tale .om i disse un

dersØgelser. 

2. UnderSØgelser af kognitive strategier 

Vi så .ovenfor, hvordan det var vanskeligt at få noget 

at vide cm 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

ningen af kognitive strategier har man imidlertid som 

regel været mere opmærksom på denne nØdvendighed af at 

præcisere forsøgspersonernes forudsætninger end i ud

forskningen af kategoritilgængelighed. Stort set har 

man klaret problemet ved at arbejde med kategorier, der 

var konstrueret til lejligheden, og hvis sandsynlig

hedsstruktur eller betingelsesstruktur man har oplyst 
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forsØgspersonerne mere eller mindre fuldstændigt om ved 
44) 

forsøgets begyndelse. 

Ingen af disse undersØgelser kan dog siges at være spe

cifikt perceptuelle. De undersØger ikke de automatise

rede ikke-bevidste strategier, som formodes at karakte

risere netop perceptionen, men derimod mere generelle 

strategier for, hvorledes vi "regner tilbage" i en kom

binatorisk struktur af kategorier. 

Egentlige perceptuelle 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 (1 det

te tilfælde bogstaver), som falder i forskellige kate

gorier, der kan afvige fra hinanden med hensyn til fle

re eller færre eue-kategorier. Konklusionen af forsØge

ne var kort fortalt, at mennesker stillet over for så

danne relativt simple opgaver med deres sanser (i dette 

tilfælde synet) er i stand til samtidigt, "parallelt", 

at undersøge et ret stort antal eue-kat~gorier, hvilket 

viser sig ved, at genkendelsestiden er relativt uafhæn

gig af antallet af eue-kategorier (såkaldte "features"), 

som det er nØdvendigt at undersØge. 

Tilsvarende undersøgelser af hØrelsen, også især med 

henblik på genkendelsen af sproglige enheder, er gen-

Et pionerarbejde p~ dette felt er 

J.S. Bruner, J.J. Goodnow & G.A. Austin: A study of 
thinking. N.Y.: Wiley. 1956. 

Som et resultat kunne der heri opstilles en taksonomi (et 
klassifikationssystem) for undersøgelsesstrategier, som har 
været udgangspunktet for en lang række senere arbejder, 
f.eks. også en række af børneundersøgelserne og de tværkultu
relle undersøgelser i "Studies in cognitive growth". 
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nemført i stort tal, bl.a. af en gruppe engelske for

skere. 45 ) 

I mange af disse undersøgelser har man interesseret sig 

for perceptuel opmærksomhed, dvs. mulighederne for un

der forskellige betingelser at uddrage, selektere, de 

relevante eue-kategorier af et materiale, og mulighe

derne for under forskellige betingelser at fastholde og 

sammenholde de eue-kategorier, der er nødvendige for at 

gennemføre kategoriseringen. 

3. Konstruktion af modeller for de kognitive processer 

45) 

46) 

Det fælles grundlag for de forsøg på modelkonstruktion, 

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 kom

pliceret struktur af delprocesser, hvor grundelementet 

er en simpel "beslutningsproces", en binær afgørelse, 

et valg mellem en ud af to muligheder. 46) 

Grundlaget for disse afgørelser kan deles i to tilfæl

de. 

Det første tilfælde er det, hvor afgØrelsen træffes ud 

fra en eller flere kontinuerte (sammenhængende) varia

ble. Det kan f.eks. være den slags afgørelser, som un

dersøges i den sensoriske psykofysik, når man måler ab-

En del af disse underSØgelser og Neissers egne er resumeret i 

U. Neisser: Cognitive psychology. N.Y.: Appleton-Century 
-Crofts, 1967. 

Eller en ud af et endeligt antal, hvilket imidlertid igen kan 
brydes ned til et antal sådanne samtidige binære afgØrelser. 
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solutte tærskler og forskelstærsk!er. Det kan også være 

den slags afgørelser, som blev omtalt ovenfor i forbin

delse med kategorisering af linielængder. 

Den funktion, der forbinder de kontinuerte variable med 

de to (evt. flere) adskilte (diskrete) svarmuligheder 

er altid af statistisk natur, dv.s. 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 forbinder de mulige mønstre med de 

mulige afgørelser, kan være af såvel statistisk som ik

ke-statistisk (entydig) karakter. I det sidste tilfælde 

kalder man ofte afgørelsen 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 regnemaski

ner. 

Det er netop karakteristisk for processerne i de to 

nævnte typer mekaniske enheder, at enhederne kan være i 
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en af to adskilte tilstande afhængig af værdierne af en 

række "inputt! 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 kon

tinuerte (sammenhængende) variable, så vil funktionen 

være statistisk. 

I princippet kan derfor enhver kognitiv proces, som op

fylder antagelsen om at være sammensat af elementære 

processer, som beskrevet ovenfor, eftergøres, simule

~, af et tilstrækkeligt kompliceret netværk af nerve

celler eller af elementære operationsenheder i en elek

tronisk regnemaskine. 

Det er altså principielt muligt at konstruere mekaniske 

systemer, der kan eftergøre denne type kognitive pro

cesser, og som samtidig fungerer som model for de kog

nitive processer og for de processer i centralnervesy

stemet (og i sanseorganerne), som er bærere af de kog

nitive processer. 47 ) 

Der findes endvidere abstrakte procesbeskrivende sprog, 

som på en gang kan redegøre for de kognitive processer, 

processerne i nervesystemet og processerne i regnema

skinen. 

Se M.A. Arbib: Brains, machines and mathematics. N.Y.: 
McGraw-Hill, 1964. 

J. Mammen: Kybernetiske modeller i psykologien. Psykolo
gisk Institut, Aarhus Universitet, 1969. 

G.A. Miller, E. Galanter & K.H. Pribram: Plans and the 
structure oi behavior. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 
1960. 
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Den abstrakte proces, som kan siges at være den fælles 

form, som de tre typer konkrete processer har, kaldes 

også for en informationsproces, og det er almindeligt i 

den kognitivistiske psykologi at påstå, at de kognitive 

processer simpelthen er informationsprocesser, og at 

menneskets hjerne, eller endda mennesket, er et infor

mationsbehandlende system. 

Det er i Øvrigt lykkedes på dette grundlag at bygge ma

skiner, der kan eftergØre sådanne menneskelige funktio

ner som at kunne genkende forskellige mønstre, f.eks. 

bogstaver, spille skak, løse opgaver i den formelle lo

gik, osv. 

Kognitivismens absolutering af perceptionens kategoriale 

træk. Instrumentalismen 

Kognitivismen har viderefØrt og integreret væsentlige dele 

af de teoretiske indsigter, der er kommet til udtryk i de 

hidtil gennemgåede teorier. Således har den sammenfattet på 

den ene side "new look" psykologiens korrekte konstatering af 

konstruktive hypotetiske elementer i erkendelsesprocessen og 

på den anden side Gibsons og andres påpegning af, at påvirk

ninger af sanseorganerne udnyttes i overensstemmelse med på

virkningernes "Økologi",· dvs. påvirkningernes objektive for

bindelser med andre variable i individets omverden. 

Endelig har kognitivismen gennem sin analyse af de kognitive 

processer som sammensat af simple delpro'cesser muliggjort en 

eksakt beskrivelse af' en række formelle ligheder mellem de 

kognitive processer, processer i centralnervesystemet og 

processer i menneskeskabte mekaniske systemer, en beskrivel

se, der bl.a. lover en forståelse af det fysiologiske grund

lag for i hvert fald visse sider af de kognitive processer. 
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Som vi imidlertid skal se i det fØlgende, er de nævnte for

melle ligheder og den enkle og overskuelige form, som den 

kognitivistiske teori har fået, vundet i kraft af en absolu

tering af nogle meget specielle modelsituationer, som i det 

omfang, de tages som et grundskema for den sansemæssige er

kendelse, fØrer til en agnosticisme, der ikke står tilbage 

for den, vi allerede så komme til udtryk i absoluteringen af 

den klassiske psykofysiks resultater. 

Hver gang et individ står over for en kategoriseringsopgave 

af en bestemt veldefineret type, f.eks. hvor en mængde på 

forhånd givne genstande skal fordeles i på forhånd givne 

bunker, eller i en endelig mængde adskilte kategorier, så er 

det i princippet muligt at angive en række eue-kategorier, 

hvis afprøvning vil muliggøre det for individet at løse op

gaven. 

Dette er helt analogt til, at det i en "tyve spørgsmål til 

professoren t! leg, hvor man ved, at der tænkes på en af en 

række på forhånd givne mulige genstande, samlinger af gen

stande eller kategorier, er muligt at opremse en fast række 

spørgsmål, hvis besvarelse med et mønster af "jaH og "nej" 

til sidst vil lede til løsningen, uanset hvilken af de givne 

muligheder, der blev tænkt på. 

Da hvert eneste par af genstande, eller par af kategorier må 

afvige 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 hensigtsmæssige, er så en anden sag. 

Genstandene og kategorierne kan i dette særlige tilfælde 

placeres i et mangedimensionalt rum, hvor de enkelte dimen

sioner er eue-kvaliteter med to værdier, og hvor ikke to af 

genstandene eller kategorierne falder helt i samme "celler". 
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Det er denne specielle situation, hvor man så at sige ad hoc 

kan "skræddersy" et rum af eue-kategorier til en veldefine

ret og begrænset sorterings- eller kategoriseringsopgave, 

som er så almindelig i kognitivismens empiriske undersØgel

ser, og som absoluteres i kognitivismens påstand om en kog

nitiv struktur, et universelt rum af eue-kategorier, hvori 

genstande og kategorier kan afbildes. 

Kognitivismen går dog sjældent så vidt som til at hævde, at 

der findes et sådant universelt egenskabsrum, der kan give 

en entydig afbildning af alt, hvad vi kan skelne fra hinan

den. 

Påstanden svarer til, at det var muligt at angive et fast 

sæt spØrgsmål, hvis besvarelse altid ville føre til det kor

rekte svar i tltyve spØrgsmål til professorenu, uanset hvad 

der blev tænkt på. 

Så radikale formuleringer ville være uacceptable for de fle

ste kognitivister. Men for at denne radikale konsekvens ikke 

uden videre skal kunne drages af kognitivisternes teoretiske 

og eksperimentelle arbejde er det nødvendigt med en modifi

kation. 

En sådan modifikation kunne henvise til, at afgørelser med 

hensyn til cue-kategorier ikke kan være hele grundlaget for 

vor perception, at det altså er udtryk for en absolutering 

eller overgeneralisation at påstå, at vor perception er ka

tegorial, slet og ret. 

Men det er imidlertid en anden modifikation, som fremfØres 

af kognitivisterne, for så vidt de berøres af problemet. 

Denne modifikation består i en generel afvisning af de per

ceptuelle afgørelsers entydighed. Der kan højst være tale 

om afgØrelser med en vis usikkerhed, med en vis sandsynlig

hed, påstås det. 
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Især i den behavioristiske udformning af kognitivismen gøres 

denne usikkerhed til principielt uovervindelig i forbindelse 

med enhver perceptuel afgørelse. Alle afgørelser gælder kun 

med en vis sandsynlighed, der dog kan nærme sig til 100%, 

hævdes det. 

En konsekvens af dette standpunkt er, at også alle empirisk 

funderede påstande, alle empiriske sandheder må gælde med 

en vis sandsynlighed eller usikkerhed. 

En sådan opfattelse, der benægter sandhedens absolutte side, 

men alene hævder dens relative side, fører imidlertid til 

absurditeter, som det for længst er påvist i filosofien. 

Hvis sandheder kun gælder med en vis sandsynlighed, hvad så 

med påstandene om sandhedernes sandsynlighed? Gælder de også 

med en vis sandsynlighed? Med hvilken sandsynlighed gælder 

det, at KØbenhavn ligger på Sjælland? Osv. osv. 48 ) 

Som vi nu skal se, afspejler denne benægtelse af almindelige 

kendsgerninger kognitivismens gentagelse af agnosticismen i 

samme form, som vi allerede så det i absoluteringen af den 

klassiske sensoriske psykofysik, nemlig som en påstand om 

perceptionen som sammensat af to delprocesser, der i prin

cippet kan forstås uafhængigt af hinanden. En delproces, der 

forbinder omverdenen med et sæt basale variable, og en anden 

delproces, der forbinder dette sæt basale variable med er

kendelsen og dens kategorier. Hvor de basale variable i den 

klassiske sensoriske psykofysik var energier i det enkelte 

48) I den logistiske variant af kognitivismen opereres der tilsy
neladende med et absolut sandhedsbegreb, da den kognitive 
struktur her kan være i overensstemmelse med gældende sprog
lige definitioner (eller vedtægter) eller ej. 

Den "logiskelI eller "konceptuelle" nødvendighed, som knyttes 
til begrebsdefinitionerne, er dog ikke andet end ren Lntern 
logisk konsistens mellem sproglige definitioner og påstande 
og har intet at gøre med sandhed i betydningen "overensstem
melse med virkeligheden". 
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sanseorgan, er de i kognitivismen mønstre af eue-kategorier. 

Disse eue-kategorier fungerer som en mur eller et filter 

mellem verden og erkendelsen, hvorved menneskets bevidste 

genspejling af de objektive realiteter reduceres til en til

pasning til mønstre af eue-kategorier, der ikke i princippet 

afviger fra den kognitivistiske forståelse af dyrenes til

pasning, men blot er mere raffineret. 

Menneskets bevidste begribelse af verden i dens konkrete 

mangfoldighed og foranderlighed og af dens objektive lovmæs

sigheder reduceres til en konstruktion af en raffineret mo

del til tilnærmelsesvis forudsigelse af mønstre af eue-kate

gorier. 

En umiddelbar fØlge heraf er en benægtelse af muligheden af 

erkendelsens sandhed i den almindelige betydning, nemlig o

verensstemmelse med virkeligheden. 

I det følgende skal disse påstande søges yderligere under

bygget og illustreret, og der vil dernæst blive fremdraget 

nogle konsekvenser af dem. 

Erkendelsen genspejler ifølge kognitivismen ikke virkelighe

den. Den er en mere eller mindre god model af de regelrnæs

sigheder, der gælder for de mønstre af eue-kategorier, som 

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 regelmæssigheder. 

Sådanne opfattelser fastholdes særligt eksplicit i en moder

ne filosofisk udformning af det agnostieistiske standpunkt, 

nemlig instrumentalismen, 49) der især er udviklet i USA af 

49) Instrumentalismen [er] navnet for den udformning, som J. 
Dewey har givet den subjektivt-idealistiske filosofi, pragma
tismen. For instrumentalismen er tænkningen ... ikke en gen-

forts. 
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bl.a. 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 samfundsteori, herunder psykologien. 

Forbindelsen til den amerikanske udformning af den pragma

tiske filosofi fremhæves helt eksplicit af flere af kogni

tivismens fremtrædende teoretikere. Således i fØlgende ci

tat: 50 ) 

A second feature af perception, beyond its seemingly catego
rial and inferential nature, is that it ean be described as 
varyingly veridical. This is what has classically been called 
the "representative function" af perception: What is per
ceived is somehow a representation af the external world -
metaphysical hodgepodge af a statement but one which we some
how manage to understand in spite of its confusion. We have 
long since given up simulacral theories of representation. 
What we general ly mean when we speak of representation or ve
ridicality is that perception is predictive in varying de
grees. That is to say, the object that we see can also be 
felt and smelled and there will somehow beamatch ar a con
gruity between what we see, feel, and smell. Or to paraphrase 
a younger Bertrand Russeli, what we see will turn out to be 
the same thing should we take a uc10ser look!! at it. Or, in 
still different terms, the categorial placement of the object 
leads to appropriate consequences in terms of later behavior 
directed towards the perceived object: it appears as an 

Note 49) fortsat 

50) 

spejling af den objektive realitet, men kun middel, værktøj 
(instrument) til bedre beherskelse af natur og samfund, dvs. 
til menneskets tilpasning til forefundne og foranderlige om
verdensbetingelser. Sandhed er således for instrumentalismen 
blot "forestillingernes brugbarhed!!. G. Klaus & M. Buhr 
(red.): Philosophisches Worterbuch, 8., berichtigte Auflage. 
Berlin (DDR): das europaische bueh, 1972, s. 529 (min over 
sættelse) . 

Fra J.S. Bruner: On perceptual readiness. Psychological Re
view, 1957, 64, p. 119-152. (også i R.J.e. Harper et al. 
(eds.): The cognitive processes: Readings. Englewood -
Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1964.) 

En artikel, der i øvrigt rummer de væsentlige elementer i 
kognitivismen, der går igen i næsten alle senere arbejder in
den for traditionen, og som kan anbefales som et betydnings
fuldt kildeskrift også til den nyere danske psykologi. 
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apple, and indeed it keeps the doctar away if consumed onee a 
day. 

Let it be said that philosophers. and notably the pragmatist 
C.S. Peiree, have been urging sueh a view for more years than 
psychologists have taken their urgings seriously. The meaning 
af a proposition, as Peiree uoted in his famous essay on the 
pragmatie theo ry af meaning ("How to make Dur ideas clear". 
Popolar ScL Mon., 1878, 11., 286-302), is the set af hypothe
tical statements one ean make about attributes ar consequen
ces related to that proposition. "Let us ask what we mean by 
calling a thiug hard. Evidently, that it will not be scratched 
by many other substances" (lfuite, M.: The age af analysis. 
New York: New American Library, 1955). The meaning of a 
thing~ thus, is the placement of an object in a network of 
hypothetical inference concerning its other observable pro
pertise, its effects, and so on. 

All of this suggests, does it not, that veridicality is not 
so mueh a matter of representation as it is a matter of what 
I shall eall "model building". In learning to perceive, we 
are learning the relations that exist between the properties 
of objects and events that we encounter, 1earning appropriate 
categories and categary systems, learning to predict and to 
check what goes with what. (s. 126. Forfatterens udhævninger). 

Her er rene ord for pengene. 

Det siges her helt klart, at et væsentligt træk ved pragma

tismen er, at tingene i erkendelsen reduceres til deres e

genskaber, og egenskaberne igen til deres relation til andre 

egenskaber. Kort sagt, hele erkendelsen reduceres til en tom 

struktur uden mening. 

Den eneste rest af mening måtte hentes i en præetableret me

ning i de basale eue-kategorier. Det ville være en udlægning 

af kognitivismen i overensstemmelse med den fysikalisme, som 
blev udviklet af bl.a. Bruners lærermester Egon Brunswik. 5l ) 

Den anden udlægning af kognitivismen som en helt tom "lo

gisk" struktur ville stemme med den hermeneutik, som den har 

forbundet sig med især i Europa, hvor den er integreret med 

51) E. Brunswik: The conceptua1 framework af psycho10gy. Univer
sit y af Chicago Press, 1952. 
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mere fænomenologisk og eksistentialistisk prægede strømnin

ger. 52 ) 

Vi ser her, hvordan hele erkendelsens indhold reduceres 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 tlhieroglyffer", 

som Lenin 53 ) allerede i 1909 kritiserede hos den tids agno

sticister, der som f.eks. Ernst Mach tog deres udgangspunkt 

i en fejlfortolkning af den sensoriske psykofysiks resulta

ter. 

Det, som vores viden (perception, ,erkendelse) er viden om, 

er ifølge denne opfattelse ikke vores fælles konkrete verden 

og dens lovmæssigheder, men derimod en struktur af eue-kate

gorier ("sanse-data"), som udviser visse regelmæssigheder. 

Om disse regelmæssigheder så opfattes som rent statistiske 

eller som en blanding af statistiske og "logiske", gør ikke 

megen forskel. 

Det gør heller ikke megen forskel, om standpunktet optræder 

i sin traditionelle agnostieistiske udgave, hvor det blot 

hævdes, at selve den verden, der ligger bag eue-kategorierne 

og deres iagttagelige forbindelser, kan vi ikke vide noget 

om, eller om det optræder i en mere radikal skepticistisk 

udgave, hvor denne verdens eksistens ligefrem betvivles. 

Den identificering, der i kognitivismen sker af på den ene 

side erkendelsens resultater, de' afgørelser, som vi bruger 

52) 

53) 

Jensen & Rattleff's tidligere nævnte bog er et eksempel på en 
sådan integration. 

V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970 (russisk udgave, 1909). 
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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 eue-kvaliteter, medfØrer en reduk

tion af virkelighedens genstande, klasser og kategorier til 

de kategorier, som kan afgrænses alene ved sansemæssige af

gørelser i et rum af eue-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 

sprogligt formidlede begrebsmæssige erkendelse enten benæg

tes, ikke forklares, eller henvises til en særlig form for 

logiske nødvendigheder, eller logisk tvang, som ikke er for

ankret i objektive lovmæssigheder, men er rene tankelove. 

Den nævnte identificering af den sansemæssige erkendelses 

resultater med visse træk ved erkendelsesproeessen, og den 

tilsvarende reduktion af virkelighedens genstande, klasser 

og kategorier til de kategorier, som kan afgrænses alene ved 

sansemæssige afgØrelser (evt. sammensat af mange simplere 

sansemæssige afgørelser) i et rum af eue-kategorier, skal vi 

nu illustrere ved et par enkle eksempler. 

Første eksempel til belysning af kognitivismens benægtelse 

af almindelige erfaringer 

Lad os først se på det eksempel, der blev nævnt tidligere, 

hvor børnehavebarnet kunne genkende sin madkasse i børneha

ven 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 eue-kvalitet. Men re

sultatet af barnets undersØgelse var ikke, at det konstate

rede, at det så en grøn madkasse, men derimod - og det er 

ikke en afgørelse med hensyn til eue-kvaliteter - at det så, 

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

grøn. 

Der kunne imidlertid tænkes en række indvendinger imod be

skrivelsen af 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 kategori~l afgørelse, en afgørelse med hensyn til 

tilhørsforhold til en kategori defineret ved fælles træ]<, e

genskaber, anvendelsesmuligheder OSV., igen defineret ved 

eller afledt af eue-kategorier. 

Det, der menes med, at barnet kan genkende sin madkasse, 

skulle i virkeligheden bare være, at det har en mere eller 

mindre sikker hypotese om, at det ved nærmere undersøgelse 

vil kunne konstatere, at den foreliggende genstand har alle 

de træk eller 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 genstand har de e

genskaber, som den har) I at barnet kender disse egenskaber, 

og at det desuden ved l at ingen andre genstande i verden har 

disse egenskaber. 

Dette medfører imidlertid igen en række urimeligheder. Hvis 

der overhovedet findes en mængde egenskaber, som kun denne 

ene madkasse af alle genstande i verden har, så må det i 

hvert fald være uendeligt mange, og allerede af den grund er 

påstanden om kendskabet absurd. 

Men endelig medfører påstanden om det fuldstændige kendskab, 

at barnet aldrig har fået at vide, at dets madkasse har de 

nævnte definerende egenskaber, men at det altid har vidst 

det. For hvorledes kan det få at vide, at det er denne mad-
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kasse, der har en given egenskab, når det for at vide, 

ken madkasse der har egenskaben, allerede må vide, hvilke e

genskaber den har? 

Hvis det objekt, som man får noget at vide om, selv kun kan 

defineres gennem det, man får at vide om det, så kan man en

ten aldrig få noget 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 de

res definerende 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 katego

rial afgørelse osv., kunne bestå i at påstå, at det, der me

nes med, at barnet kan genkende sin madkasse, blot er, at 

det har en viden (eller hypotese) om, at madkassen har visse 

egenskaber, som barnet genkender og har interesse i. F.eks. 

at der ligger en leverpostejmad i den, som barnet så blive 

lagt i den om morgenen. At madkassen altså hører til katego

rien af grønne madkasser med en leverpostejmad i, men at det 

ikke dermed behøver at være den eneste madkasse i denne ka

tegori i hele verden. Der ligger heri en påstand om, at bar

net faktisk ikke kan vide, ikke kan afgøre, om madkassen 

derudover faktisk er 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-katego

rier. Til gengæld hævdes det så, at barnet heller ikke er i 

stand til at træffe en sådan afgørelse, selvom madkassen 

måske i barnets subjektive oplevelse fremtræder som dets e

gen. Det eneste, barnet faktisk kan afgØre, er, at det så en 

grøn madkasse. Barnet kunne ikke vide, at der kun var denne 
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ene grønne madkasse i børnehaven, og at den derfor måtte væ

re dets egen. Der kunne f.eks. være kommet en grøn madkasse 

til, siden barnet afleverede sin om morgenen. Den kunne være 

blevet forbyttet osv. 

Denne indvending er imidlertid ikke principiel. Hvis den gø

res til en principiel indvending, betyder det, at man slet 

ikke kan have viden, at barnet f.eks. heller ikke i virke

ligheden 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 principiel agno

sticisme eller skepticisme. 

Den tredje indvending er den mest forsigtige. Det indrømmes 

her, at barnet faktisk kan genkende sin madkasse, og at det

te 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 le

der 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 betydning for vores forstå

else 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 

dækkende for, hvorledes en kognitivist, der har tænkt sit 

standpunkt igennem et vist stykke, vil formulere sig. 

Mange kognitivister har formuleret sig mere radikalt, sva

rende til de to første indvendinger, som når Bruner f.eks. i 

den allerede citerede artikel direkte siger følgende: 
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The rather bold assumption that we sha11 make at the autset 
is that all perceptual experience is necessarily the end pro
duet af a categorization process. 

And this for two reasons. The firs t is that all perception is 
gener ic in the sense that whatever is perceived is placed in 
and achieves its "meaning" from a class af percepts with 
which it is grouped. To be sure, in each thing we encounter, 
there is an aspect af uniqueness, but the uniqueness inheres 
in deviation from the class to which an object is "as
signed".54) 

Og denne "deviation" er netop selv en afvigelse med hensyn 

til eue-kategorier. "Uniqueness u er altså bare en dobbelt 

kategorial placering af objektet. 

Men der er ingen grund til at gøre mere ud af disse urime

ligheder. Vi kan nøjes med den sidste forsigtige formulering 

af det kognitivistiske standpunkt, bl.a. fordi det i sin 

konsekvens alligevel indeholder de mere radikale formu

leringer. 

Hvis vi altså nu holder os til det standpunkt, der er ud

trykt igennem den ovennævnte tredje kognitivistiske indven

ding imod vores eksempel med barnets madkasse, så indebærer 

det, at der er væsentlige træk ved den proces, der leder 

frem til resultatet af processen, altså genkendelsen, der 

skulle kunne forstås uafhængigt af dette resultat. Det skul

le 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 

omtalte proces. Men det er i hvert fald ikke dem, der er væ

sentlige for forståelsen af, hvad barnet faktisk foretager 

sig. 

54) J.S. Bruner: On perceptua1 readiness. Psycho1ogica1 Review, 
1957, 64, s. 124. 
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Lad os nu, for at demonstrere dette, se lidt nøjere på den 

proces, der leder frem til genkendelsen! 

Lad os først se på barnets valg af den grønne farve som det, 

der ses efter, mens barnet f.eks. ikke ser efter, om madkas

sen har sorte hængsler som flere af de andre madkasser. (At 

barnet sikkert ville opdage det, hvis de manglede, er en an

den 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 

stiller sig den opgave at finde netop sin madkasse, fordi 

det vil have sin leverpostejmad. Valget skyldes derimod ik

ke, at der er nogen fast, "logisk lf eller statistisk forbin

delse mellem grønne madkasser og leverpostejmad. 

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 føl

ger, kun kan forstås ud fra det resultat, som skal opnås 

gennem den, nemlig genkendelse af madkassen og ud fra bar

nets viden om, at ingen andre madkasser i bØrnehaven er 

grønne, og ikke kan forstås alene ud fra en kombination af 

barnets ønske om leverpostejmad med en viden om dets katego

riale 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 virkelig

hedens klasser og kategorier, alene ud fra afgørelser med 

hensyn til eue-kategorier (eller deraf afledte kategorier) 

afspejler en forestilling hos kognitivisterne om en isomorfi 

(formlighed, strukturoverensstemmelse) mellem disse to typer 

afgørelser, som grunder sig i en absolutering af den tidli

gere omtalte særlige situation, hvor vi kan "skræddersy!! et 

egenskabsrum til en bestemt begrænset sorteringsopgave, og 

hvor der til lejligheden gør sig en sådan isomorfi gældende. 
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Dette emne vendes der tilbage til i kapitel V i forbindelse 

med en nøjere beskrivelse af de to typer afgØrelsers struk

tur. 

Eksemplet demonstrerede, at vi med vore sansers hjælp kan 

træffe afgørelser med hensyn til en tings identitet, som ik

ke kunne reduceres til de afgØrelser med hensyn til eue-ka

tegorier, der er nØdvendige for at træffe afgørelsen. AfgØ

relserne med hensyn til eue-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 visse af sine egenskaber. Men det kan den netop ikke. 

Forhåbentlig blev eksemplet så grundigt gennemgået, at en 

del af ræsonnementerne, som kunne gentages i det følgende, 

kan springes over eller tages lidt lettere. SS) 

Når barnet i eksemplet ikke havde svært ved at genkende sin 

madkasse, skyldtes det, at det ikke var nØdvendigt alene ved 

hjælp af sanserne at skelne den fra alt andet i universet, 

hvilket ville have krævet uendelig fin diskrimination af en 

uendelighed af eue-kategorier, foruden at det ville have 

forudsat en uforanderlig verden. 

Opgaven var begrænset i forvejen af, at barnet vidste, at 

dets madkasse befandt sig i bØrnehaven, og at der ikke i 

børnehaven fandtes andre madkasser, der med hensyn til egen

skaber lå så tæt på dets egen madkasse, at en sansernæssig 

adskillelse ikke kunne afsluttes definitivt. Men denne gen

nemførlighed af den entydige genkendelse var netop betinget 

55) For en mere grundig diskussion af disse og beslægtede proble
mer kan i øvrigt henvises til 

P.F. Strawson: Individua1s. London: Methuen. 1964 
(1959) . 
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af, at det, der skulle genkendes, ikke var disse egenskaber 

i sig selv, men derimod en materiel ting. 56) 

Andet eksempel til belysning af kognitivismens benægtelse af 

almindelige erfaringer 

En kategori eller klasse af genstande er som sagt karakteri

seret ved visse fælles træk eller egenskaber, som står i et 

mere eller mindre fast lovmæssigt forhold til andre træk el

ler egenskaber. 

I den kognitivistiske psykologi forstås menneskenes (og dy

renes) perceptuelle og erkendelsesmæssige handlinger som af

gørelser vedrØrende kategorier alene defineret ved sådanne 

fælles træk eller egenskaber. 

Stemmer en sådan opfattelse nu overens med den måde, hvorpå 

vi til daglig erkender genstande i vores omverden som tilhØ

rende klasser af objekter, som vi sammenfatter i vores dag

ligdags begreber? 

Er kognitivismens kategorier de samme som de kategorier, der 

defineres af vores almindelige begreber? 

Det er de tydeligvis ikke. Disse sidste kategorier er nemlig 

ikke blot defineret ved genstandenes fælles træk eller egen

skaber, men derudover også karakteriseret ved de konkrete 

ting eller genstande, individer, "instanser", som falder ind 

56) Det forudsættes her, at en materiel ting foruden at have vis
se egenskaber er karakteriseret ved en vis relativ stabilitet 
med hensyn til disse egenskaber og desuden må overholde visse 
(kontinuerte) bevægelseslove. Den kan ikke pludselig "fordam
peB og genopstå et helt andet sted osv. 
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under kategorien eller klassen, som altså har de pågældende 

fælles træk. 

Det fØrste kaldes ofte for kategoriens indhold, og det an

det, altså samlingen af enkelt-ting, som falder ind under 

kategorien, for dens omfang. 

Der er kategorier, som er defineret uden henvisning til de

res omfang. F.eks. er kategorien "atomer med atomtallet 120" 

veldefineret, helt uanset om der faktisk eksisterer sådanne 

atomer. Men det er et særtilfælde. Det almindelige er, at en 

kategori kun er veldefineret, når der både henvises til dens 

indhold og dens omfang. 

Et andet ekstremt tilfælde er sådanne kategorier, som beteg

nes ved egennavne (f.eks. planeten "Venus"), hvor der ganske 

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 i subtiliteter, hvad angår grad 

og præcision i henvisninger til indhold og omfang i forskel

lige kategorier. Vi skal blot demonstrere nogle implikatio

ner af, at vor dagligdags 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 mad

kassen i ovenstående eks·empel til summen af visse af dens 

egenskaber, lige så lidt kan vi reducere en klasse af dyr, 

som f.eks. en dyreart, til summen af dens egenskaber, eller 

til summen af visse fælles egenskaber. 

Den opgave, vi løser, når vi med vore sansers hjælp konsta

terer, at noget er en elefant, kan altså ikke reduceres til, 
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at vi med vore sanser afgør, at vi står over for noget, der 

har nok så mange af en elefants egenskaber. 

Et dyr på en fremmed planet kan have nok så mange af en ele

fants egenskaber. Hvis det ikke har en afstamningsmæssig 

forbindelse med elefanterne, er det ikke nogen elefant. Om

vendt kan en elefant miste selv sin snabel, og dog stadig 

være en elefant. 

Elefanterne er en konkret forekommende klasse af individer, 

fortidige, nuværende og fremtidige, som knyttes sammen af en 

formeringsmæssig kontinuitet'af en fælles historie. Elefan

terne er altså ikke kun defineret ved deres fælles egenska

ber. 

Omvendt er de dog heller ikke defineret alene ved den forme

ringsmæssige og naturhistoriske kontinuitet, men også ved 

deres fælles egenskaber. Elefanternes meget fjerne forfædre 

havde så få egenskaber til fælles med elefanterne, at vi må 

betegne dem som en anden art, og det samme kan blive tilfæl

det med deres efterkommere. 

Den kendsgerning, at "Jumbo" i Zoologisk Have i København er 

(eller var) en elefant, er ikke blot det forhold, at Jumbo 

har visse egenskaber i termer af "eue-kategorier" el. lign. 

Jumbo er faktisk selv med til at definere, hvad en elefant 

er. Den har en definitorisk status i forhold til begrebet 

"elefant", er et paradigme for begrebet. 

Omvendt er begrebet en generalisation ud fra de konkrete pa

radigmer. En generalisation såvel med hensyn til visse egen

skaber som med hensyn til afstamningsrelationer i et modsæt

ningsfuldt spændingsforhold, der gør, at begrebet kan udvik

le sig, efterhånden som der opdages nye elefanter i familie 

med Jumbo, og efterhånden som Jumbos og de andre elefanters 

egenskaber undersØges nærmere. 
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I skolastikken førte man en diskussion om, hvorvidt virke

lighedens genstande var givet som det første, og vores be

greber dernæst blot var de navne, som vi brugte til at sam

menfatte genstandene med efter deres subjektive ligheder 

(det flnominalistiske" standpunkt), eller om begreberne og de 

objektive ligheder, som de rummede, var det første, og en

keltgenstandene dernæst blot begrebernes tilfældige subjek

tive fremtrædelser (det såkaldte "realistiske" standpunkt). 

I dag ved vi derimod, ud fra et materialistisk standpunkt, 

at genstandene er givet før begreberne, og at de objektivt 

både er konkrete enkeltting, står i konkrete forbindelser 

med hinanden og (derigennem) har objektive ligheder (ækviva

lenser) • 

Vores begreber er subjektive genspejlinger af klasser af 

genstande, der både genspejler dem som konkrete enkeltting, 

i deres forbindelser og ligheder. 

Vi ved altså, at begrebernes indhold og omfang er gensidigt 

betingende, og at det ene ikke i absolut forstand går forud 

for det andet. 

I vores gradvise vidensmæssige tilegnelse af naturens og 

samfundets mangfoldighed og lovmæssigheder, er vi også nØdt 

til hele tiden at lade vores afgrænsninger af indhold og om

fang vekselvirke. En forøget indsigt i indhold og i den lov

mæssige sammenhæng mellem fælles træk fØrer til nye afgræns

ninger 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 no

get er en elefant, er det altså ikke det samme som, kan ikke 

"oversættes til", at han/hun ser noget, der har alle en ele

fants egenskaber (en konstatering, der også ville være umu

lig) eller en elefants "væsentlige" eller "definerende" e

genskaber. 
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Et dyr, der ikke som mennesker har et begreb om elefanter, 

kan ikke se, om noget er en elefant eller ej. Det kan se, at 

der er noget, der har en snabel osv., og det kan have lært 

en del om, hvad det så kan forvente. Men at det er en ele

fant, kan det ikke se, kan det ikke vide, fordi det ikke 

ved, hvad en elefant er, fordi det ikke kan have noget be

greb om elefanternes omfangsmæssige afgrænsning. 

Objekt-konservation som et grundtræk ved den menneskelige 

erkendelse 

Den første forudsætning for forståelse af begrebers omfang 

er en forståelse af enkelt-tings identitet, af deres identi

tet med sig selv over tid, selvom de forandrer sig. I filo

sofien kaldes det for tingenes numeriske identitet i modsæt

ning til summen af deres egenskaber, der kaldes deres kvali

tative identitet. 

Alt tyder på, at spædbørn kun gradvis opnår evnen til at 

fatte denne numeriske identitet, en evne, der i psykologien 

ofte betegnes objekt-konservation, hvorimod børn allerede 

fra fødslen er i stand til at skelne visse eue-kategorier. 

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 denne evne ba~net 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 t der gør det i stand 

til at skelne mellem love for tingenes hyppighed og fore

komst og lovene for deres forandring, det første skridt på 

vejen til den for mennesket særegne forståelse af de lovmæs-
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sigheder, der bestemmer forandringer i naturen og samfundet, 

de lovmæssigheder, som gør det muligt for mennesket at be

herske sine livsvilkår på en i forhold til dyrene enestående 

måde. 

Det er dog første ved at blive forbundet med sproget, at ob

jektkonservationen bliver stabiliseret og videreudviklet. 

Ved hjælp af sprogets (egen-)navne kan ting og personer 

fastholdes i barnets bevidsthed, og de kan fastholdes samti

dig i barnets og den voksnes bevidsthed, således at man kan 

tale om de samme ting og lære af hinanden. Det er endda gen

nem denne kommunikation efterhånden muligt for barnet at få 

noget at vide om konkrete ting og begivenheder, som det al

drig selv har mødt. 

Samtidig forbinder sproget sig også med de egenskaber ved 

tingene og begivenhederne, som barnet oplever, i første om

gang forholdsvis usammensatte eue-kategorier, men efterhån

den også mere sammensatte. 

Netop ved at sproget på denne måde både knytter sig til en

kelt-ting og til deres egenskaber, er det muligt for barnet 

ved hjælp af sproget at udvikle et begreb om de genstande og 

klasser, som findes i dets omverden. Man kan sige, at spro

get er en formidler af den dialektik mellem det enkelte og 

det almene, som er nødvendig for barnets tilegnelse af lov

mæssighederne i dets omverden. 

Ganske anderledes for dyrene. Hvis de har en forståelse af 

enkelt-tings identitet, af numerisk identitet, og hvad den 

indebærer, er den i hvert fald kun tilstede som en spire el

ler mulighed. Alt tyder på, at dyrene derimod biologisk-in

stinktivt er bundet langt mere direkte til deres sanser, så 

at sige er fængslet bag den mur af eue-kategorier, som kog

niti vis terne har været så venlige også at omgærde mennesket 
med. 
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Kognitivisterne har dog, som også de øvrige hidtil gennemgå

ede teoretiske skoler, forsøgt at "oversætte" den numeriske 

identitet til særlige "invarianser" eller "gestalter" i 

mængden af eue-kategorier. Men som vi har set, er en sådan 

reduktion ikke berettiget. 

Det har også været hævdet, at det, som sproget hjalp menne

sket med, var at konstruere særligt indviklede, abstrakte, 

begreber, der stod i et meget fjernt og kompliceret forhold 

til eue-kategorierne, og derfor skulle have noget at gøre 

med den abstrakte erkendelse, der særligt karakteriserede 

mennesket. 

Der er den sandhed heri, at mennesket har udviklet meget 

komplicerede begreber, der kun står i et meget indirekte 

forhold til eue-kategorier. Men det skyldes ikke en særlig 

evne eller tendens hos mennesket til abstraktion i sig selv, 

f.eks. formidlet af sprogets mulighed for at henvise til 

subtile mønstre af eue-kategorier. 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 al

mene, der igen gør det muligt at trænge fra tingenes umid

delbare fremtræden ind til deres væsentlige lovmæssigheder, 

og i vekselvirkning med denne fremadskridende erkendelse at 

udvikle de relevante almene begreber. 

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 rigtigt, 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, begreb om det en

kelte, der netop gør det muligt for os at udskille det e

gentligt almene. 
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At dyret ikke kan dette, ses f.eks. ved, at dets indlæring 

meget dækkende kan beskrives netop som en Qvergeneralise

ring, en Uukritisk lt overførsel af, hvad der er diskriminati

ve træk i en indlæringssituation til den næste. Det ekstreme 

tilfælde er, hvad der ofte er blevet betegnet som overtroisk 

adfærd i læreproces teorien, hvor dyret behandler tilfældig

heder, som var de love eller regler. 

Kognitivismens Økologibegreb er i øvrigt ligefrem syet over 

denne læst, hvor der helt ses bort fra tingenes numeriske i

dentitet, og følgelig også deres absolutte antal eller hyp
pighed. Der opereres kun med relative antal eller hyppighe

der, som kan omsættes til sandsynligheder (eller logiske 

forbindelser) • 

Det er ikke meningen her at redegøre nærmere for erkendel

sens 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 erkendelsespro

cessen, som her endda 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 sansemæssige erkendelse tager fundamentalt fejl med 

hensyn til nogle elementære forudsætninger for at forstå den 

menneskelige erkendelse. Samtidig med det må det dog siges, 

at de på trods heraf har samlet vigtig viden om særlige si

der ved den menneskelige perception. 57) 

57) Dog gælder det nok især den sensoriske psykofysik, der som 
omtalt tidligere også er den del af i hvert fald perceptions
psykologien, der kan opvise langt de fleste resultater med 
hensyn til udnyttelse i samfundet. 
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Opsummering af kognitivismens absoluteringer og endnu et il

lustrativt eksempel. 

Lad os nu forsøge at opsummere de væsentligste resultater af 

overvejelserne i de sidste tre afsnit. 

Hvis vi går ud fra, at det er rigtigt, at dyrene er karakte

riseret ved ikke at kunne forholde sig til, ikke at kunne 

fatte og psykisk fastholde, afgrænsninger af konkret omfang, 

men derimod alene at kunne operere med kategorier, der er 

givet ved deres forbindelse med hinanden og i sidste instans 

ved deres forbindelse til de basale sensoriske kategorier 

(eue-kategorier), så ser vi, at kognitivismen giver en gan

ske god beskrivelse af væsentlige træk ved dyrenes percep

tion. Til gengæld ignorerer den, at de klasser af genstande, 

som genspejles i menneskers begreber, ikke blot er defineret 

ved genstandenes mulige indvirkninger på sanseorganerne, men 

derimod også ved genstandenes omfang og genese, deres histo

rie. 

Det har selvfølgelig været forsØgt at reducere denne side 

ved de menneskelige begreber, som ikke kun genspejlede om

verdensgenstandenes sensoriske (fysiske) egenskaber, til 

subjektive faktorer og konstruktioner, til særligt menneske

lige "tolkningssammenhænge", som ikke genspejlede ydre ob

jektive forhold. Sådanne vildfarelser har vi allerede be

handlet i forbindelse med gennemgangen af "new look" psyko

logien, så dem lader vi ligge her. 

Endelig må det jo ikke glemmes, at vores perception har fæl

lestræk med dyrenes, som den jo også er udviklet fra. En del 

af vores perceptuelle analyse af tings og begivenheders fy

siske overfladekarakteristika, form afstand, osv., som Gib

son har beskrevet så indgående, har væsentlige fællestræk 

med dyrenes perceptuelle analyse af de samme forhold. 
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Men som sagt i indledningen til afsnittet om kognitivismens 

absolutering af, perceptionens kategoriale træk giver kogni

tivismen dog også en forholdsvis dækkende beskrivelse af, 

hvordan mennesker bruger deres sanser i opgaver af en be

stemt afgrænset type, som vi netop ofte finder i kognitions

psykologiens eksperimenter. 

Det er opgaver, hvor der på forhånd er foretaget en sådan 

afgrænsning af de genstande og de egenskaber, der skal skel

nes 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 elefant, så er han tilstrækkeligt defi

neret ved at have kasket og elefanten ved at have snabel. 

Det er en "fastfrosset" situation, hvor vi kan bruge egen

skaber til at holde rede på genstandene og genstandene til 

at holde rede på egenskaberne på entydig og udtømmende måde. 

Det er sådanne situationer sammen med iagttagelser over dyrs 

adfærd, som er absoluteret i kognitivismens forsøg på at op

stille en alment gyldig teori for menneskers perception. 

Det drejer sig om sådanne statiske situationer, hvor man 

har mulighed for at operere med veldefinerede hyppigheder og 

sandsynligheder for relationerne mellem kategorierne, og 

hvor faste relationer mellem kategorierne kan ses løsrevet 

fra virkelighedens lovmæssigheder og vedtægter og derfor gi

ves en særlig "logisk" status, helt på samme måde som f.eks. 

de juridisk-administrative definitioner gives en logisk nØd

vendig status i et statisk samfund eller i en konservativ 

samfundsforståelse. 

Det er disse særlige situationer, der giver kognitivismen 

dens empirisk funderede begrundelser for at kunne se bort 

fra klassernes konkrete omfang og fra vores begribelse af 

dem og i stedet opløse verden og begreberne i to parallelle 

abstrakte egenskabsrum, der mødes i eue-kategorierne, og som 

så kan være justeret bedre eller dårligere til hinanden. 



- 135 -

Det var dette instrumentalistiske standpunkt, en variant af 

pragmatismen, som blev helt eksplicit formuleret af Bruner i 

det tidligere anførte citat. 

Samtidig kan kognitivisterne dog ikke undgå at opdage, at de 

genstande, vi møder i det virkelige liv, har uendeligt mange 

egenskaber, og at de derfor ikke kan beskrives entydigt og 

udtømmende i det abstrakte egenskabsrum. Men denne kendsger

ning omgår kognitivisterne ved at fremhæve, at strukturen i 

egenskabsrummene er overvejende statistisk, og at overens

stemmelsen mellem de to parallelle egenskabsrum jo, som 

sandt er, heller aldrig kan blive fuldstændig. Og da sandhed 

for kognitivisterne ikke kan betyde andet end overensstem

melse mellem strukturer i egenskabs rummene , er sandhed kun 

et relativt begreb, hvis det ikke afvises som overflødigt. 

Denne benægtelse af, at sandhed kan være absolut, viser sig 

særligt tydelig som absurd i forbindelse med viden om kon

krete genstande og enkelte begivenheder. Når vi f.eks. ved, 

at Napoleon døde i 1821, så er det en viden, der ikke kan o

versættes til en viden om nok så mange af Napoleons egenska

ber eller om "Napoleon-agtige genstande". Den kan kun for

stås som viden 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. 58 ) 

58) Den marxistiske genspejlingsteori er en konsekvent afvisning 
af alle sådanne forsØg på at reducere verden til en struktur 
af eue-kategorier eller klasser af Hsanse-data". Den hævder, 
at vores viden om verden ikke er en viden om "sanse-data", 
men netop en viden om verden. at denne videns sandhed derfor 
ikke består i overensstemmelse med "sanse-data", men i over
ensstemmelse med de forhold, som den er viden om. som den 
"genspej lerl!. 

En nøjere diskussion af genspejlingsteorien må imidlertid 
vente til de næste kapitler. 
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Når det er sandt, at Napoleon døde i 1821, er det ligeledes 

hverken, fordi det er mere eller mindre nyttigt for os at 

antage, at han gjorde det, eller fordi det i større eller 

mindre grad gør det muligt for os at forudsige andre begi

venheder 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 in

strument, kan vi jo kun være glade for. Men det er ikke, 

fordi den er nyttig, at den er sand. 

Samtidig med, at kognitivismens absolutering af de velaf

grænsede opgaver, hvor der sker et lokalt sammenfald af 

klassernes indhold og omfang, må afvises (svarende til af

visningen af det universelle spil "tyve spørgsmål"), må det 

naturligvis også fremhæves, at vi netop ofte i dagliglivet 

står over for tilsvarende afgrænsede opgaver, hvor afgørel

ser med hensyn til cue-kategorier lokalt (inden for et på

forhånd afgrænset omfang) fungerer som entydige kriterier 

for afgørelser med hensyn til omfang, f.eks. tjener til i

dentificering af en enkelt-ting, som barnets madkasse i ek

semplet ovenfor. 

Det resultat, den identificering, som her kan opnås ved 

hjælp af en serie afgørelser med hensyn til eue-kategorier, 

kan kun opnås inden for denne lokalitet (madkasserne i bør

nehaven) og kan altså ikke reduceres til den skelne-proces, 

der har ledt frem til resultatet. 

Det er muligt for et dyr eller en maskine at eftergøre den 

samme skelneproces, men sammenfaldet af processernes resul

tater skyldes en omfangsmæssig afgrænsning af opgaven, som 

ligger uden for både dyrets og maskinens "forståelse", men 

derimod ikke uden for menneskets. Det er således kun menne

sket, der forstår, hvad der er opnået gennem processen. 

Dette skyldes en for mennesket særegen evne til "objektkon

servation", til forståelse af tings identitet med sig selv 
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over tid, som igen er nært forbundet med forståelse af love 

for forandring og bevægelse. 

Etableringen og stabiliseringen af objektkonservation og 

dens vekselvirkning med udviklingen af sprog og begreber er 

derfor et nØdvendigt studieobjekt for kognitionspsykologien, 

som hidtil har været ignoreret til fordel for undersøgelser 

af udviklingen af "skemaer" for diskrimination og generali

sation i lighed med dyrenes. 

I dag er kognitivismen nærmest enerådende som baggrund for 

pædagogisk psykologi i vesten. Der undervises i psykologi på 

kognitivistisk grundlag på seminarierne. Der udarbejdes un

dervisningsplaner og undervisningsmateriale på dette grund

lag til brug i bØrnehaver, særinstitutioner, folkeskol~n, 

osv., og kognitivismens grundlæggende fejl præger dette ma

teriale, f.eks. den udialektiske opfattelse af forholdet 

mellem det enkelte og det almene, som det kan illustreres 

ved et eksempel, der næppe er enestående. 

Det drejer sig om et billedmateriale "Noget om begreber", 

der er omarbejdet efter et amerikansk forbillede af Henrik 

Haubro og Henning Sletved. 59 ) Materialet er blevet anmeldt 

af Kirsten Larsen,60) og min kritik af materialet støtter 

sig her på hendes udmærkede gennemgang af det. 

Ifølge forlagets oplysninger bruges materialet på over 500 

skoler og institutioner her i landet. Kirsten Larsen citerer 

fra en pjece, der introducerer materialet: 

59) 

60) 

H. Haubro & H. Sletved: "Noget om begreber". Undervisningsma
teriale udgivet af Det Berlingske Bogtrykkeri, København, 
1974. 

K. Larsen: Noget om begreber - eller hvordan børn kan lære en 
masse uden at få noget at vide. Unge pædagoger, 1975, nr. 6 
(oktober), s. 3-9. 
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Som 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, uår 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 erfa
ring, kalder vi den en regel. Den bedste måde at gemme megen 
viden på er ved at have den i regler." (mine understregnin
ger. ) 

Det ignoreres i materialet, at den viden, som er værd at 

gemme, må være viden ~ noget. Tilsyneladende hører den vi

den og de regler, som er værd at gemme på, hjemme i en pla

tonisk himmel. Kirsten Larsen skriver (s. 6): 

Helt grotesk bliver det i hæfte 12, "Noget om en tur i billt, 
hvor man ser en lille harmonisk negerfamilie, der drager ud 
fra det rige forstadskvarter i Texas. Da de vender hjem, vi
ser 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 kom
mer omkring. København er blevet en anonym by, ligesom det 
sikkert har været meningen, at USA skulle være et anonymt 
land. Således er der f.eks. side 1806 et lokomotiv, men ikke 
et ord om, at billedet er fra Københavns Hovedbanegård. Det 
siges heller ikke, hvor skibet nOfeHa" sejler hen, at den 
"store lastbil!! er en ølvogn, der holder hos Carlsberg, at 
"flyveren" er i Kastrup Lufthavn osv. osv. Dette peger pli, at 
emnet er temmelig underordnet, at man kan stille spørgsmåls
tegn ved, om det virkelig er Itvirkeligheden", børnene skal 
se, sli de kan blive tlforberedt på kommende situationer". 

Og senere (side 8): 

.•.. miljøet [er] abstrakt og anonymt, dels i kraft af den 
totale 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 geogra
fiske lokaliteter og miljøer, men netop herved fratages bru
gerne muligheden for selv at generalisere og derved etablere 
forbindelsen til egne erfaringer og egen virkelighed. 

Meget rammende har anmeldelsen fØlgende ti tel: "Noget om be

greber - eller noget om hvordan børn kan lære en masse uden 

at få noget at vide". 
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IDEALISME OG MATERIALISME I PSYKOLOGIEN 

Med diskussionen af kognitivismen slutter nu denne gennem

gang af perceptionspsykologiens historiske udvikling i de 

vestlige, ikke-socialistiske lande. 

Jeg har forsØgt at vælge nogle centrale traditioner, skole

danneiser og teorier ud, som kan give et repræsentativt og 

typisk billede af udviklingstendenser i perceptionspsykolo

gien, og dermed også i den øvrige psykologiske videnskab. 

Men samtidig må det understreges, at den samlede psykologi 

og perceptionspsykologi selvfølgelig fremviser et langt mere 

broget billede, med utallige mellem- og sideformer, som jeg 

slet ikke er kommet ind på. 

Mange vigtige genstande for perceptionspsykologien er kun 

lige blevet berørt, f.eks. hele spørgsmålet om perceptionens 

udvikling hos børn. 

Sammenhængen mellem perception og handling er også kun anty

det. Det samme gælder perceptionen af processer og handlin

ger. Det er perceptionen af genstandsverden, der er blevet 

lagt vægt på. 

Perceptionens plads i den samlede erkendelsesproces, og den 

deraf følgende afgrænsning af perceptionspsykologiske fæno

mener og problemer i forhold til det psykologiske studium af 

erkendelsen og dens udvikling som helhed, er heller ikke 

blevet behandlet indgående. Den afgrænsning af perceptions

psykologien, der er foretaget, fØlger den afgrænsning, som 

er givet i og med den faktiske udviklingslinie i den psyko

logiske vldenskab, som jeg har forsøgt at følge, og som 

svarer nøje ti~, hvad der traditionelt er blevet regnet for 

perceptionspsykologi. 



- 140 -

Perceptionspsykologiens historie begynder med de nye mulig

heder for undersøgelse af sansernes rolle i erkendelsen, der 

opstår med de sansefysiologiske opdagelser i begyndelsen af 

forrige århundrede. Den empiriske akademiske psykologis 

start henføres oftest til Fechners undersøgelser af sansnin

gen, og i de første 50 år derefter må udforskningen af san

sernes virkemåde siges at være psykologiens mest dominerende 

forskningsområde. 

Selvom denne del af psykologien ikke er den dominerende i 

dag rent kvantitativt, er det tydeligt, hvis man dykker ned 

i det mere principielle grundlag for de meningsstridigheder, 

der er blandt nutidens psykologiske skoledannelser, at op

fattelsen af sansningens rolle i erkendelsen og i det menta

le liver bestemmende for hele den øvrige teoribygning. 

Den videre teoretiske udvikling af perceptionspsykologien 

kan betragtes som et forsØg på skridt for skridt at korrige

re for de fejl, der var givet med den mekanistiske og agno

sticistiske fortolkning af den nyvundne indsigt i sansernes 

funktionsmåde. 

Denne korrektion baseredes på en inddragelse af flere og 

flere erfaringer, der måtte omfattes af teorien. 

Perceptionspsykologiens udvikling repræsenterer derfor en 

stadig uddybet indsigt i perceptionens lovmæssigheder. 

Den fundamentale fejl, nemlig den teoretiske opdeling af 

perceptionen i to delprocesser, der skulle forstås uafhæn

gigt af hinanden, og som mødtes i et sæt fundamentale sen

soriske variable, blev dog ikke overvundet. 

Verden blev anskuet ensidigt som et sansepåvirkningsreser

voir og blev ikke forstået som genstand, objekt for menne

skets handlende og erkendende virksomhed. 
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Mennesket blev anskuet ensidigt som modtager af påvirkninger 

og ikke som virksomt subjekt over for verden i dens konkrete 

mangfoldighed. 

Og endelig blev sanserne kun anskuet i den rene form, der på 

en gang kunne beskrive dem i deres relation til verden og i 

deres derfra adskilte relation til mennesket, det oplevende 

subjekt. Den eneste egenskab ved sansningen, der således 

blev væsentlig for at forstå dens rolle som forbindelsesled 

mellem verden og menneske, var dens "specifitet", dens ka

rakter af skelnelige kvaliteter (energier, lokale "tegn") og 

kvantiteter (intensiteter). 

Sansningen udgjorde et "alfabet" af elementer eller tegn for 

kommunikationen fra verden til subjektet. Og som for et al

fabet kunne tegnene byttes systematisk om uden konsekvenser 

for kommunikationen, hvad Lenin præcist har udtrykt ved at 

kalde den klassiske psykofysik for en "hieroglyfteori u •
6l ) 

Sansningen blev en mur af ren form mellem verden og menne

ske. 

I næste omgang blev verden så beskrevet ud fra det samme al

fabet (Økologisk) og hele psyken ligeledes (logistisk), ind

til den rene formalisme nåede sit hØjdepunkt i kognitivis

men. 

Verden blev således reduceret til, hvad der kunne "oversæt

tes" til varians er og invarianser i en kompleks struktur af 

sensoriske variable, og tilsvarende blev erkendelsen reduce

ret til en viden om eller en "holden orden på" disse struk

turer. Forståelsen af perceptionsprocessen var på denne måde 

en tro kopi af den forståelse af den videnskabelige erken-

61) V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: Ti
dens Forlag, 1970 (1909), s. 197. 
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delsesproces, der kom til udtryk i idealistisk erkendelses

teori, hvor instrumentalismen med sin opfattelse af begreber 

som "hypotetiske konstruktioner" nok er den variant, der har 

størst betydning i dag. 

Kritikken af de enkelte skoledannelser blev ikke rettet imod 

deres ufuldstændighed, de sider ved sansningen, der ikke 

forklares, eller de forbindelser og sammenhænge, som ikke 

berøres. Selvom studiet af sansningen har den konkrete 

sansning i sin uendelige mangfoldighed som objekt, er det 

klart, at det kun kan danne sig et endeligt og ufuldstændigt 

billede af den, og kun kan fremhæve et begrænset antal lov

mæssigheder. Det er et fælles vilkår for al videnskab. At en 

teori om sansningen således ikke samtidig er en teori for 

den samlede menneskelige erkendelse, er ikke i sig selv no

gen kritik. Hvis en teori fremstilles, som om den rummede en 

sådan fuldstændighed, må det naturligvis kritiseres. Men 

denne kritik er i så fald temmelig banal. 

Det, der imidlertid kan og må kritiseres, er, at en hel del 

af de teorier, der er blevet gennemgået, overgeneraliserer 

deres empiriske fund således, at andre sider ved sansningen 

direkte eller indirekte benægtes. Hvis sansningen virkelig 

er, som den beskrives af disse teorier, så ville den be

grebsmæssige erkendelse være umulig. Teorien om sansningen 

ville ikke kunne sammenbygges med, ville ikke være forenelig 

med, en teori om den begrebsmæssige erkendelse. 

De gennemgåede teorier har således været i åbenlys modstrid 

med den kendsgerning, at vi med hjælp af vore sanser og vo

res tænkning har mulighed for at konstatere, hvad der fak

tisk er tilfældet i vor omverden, og at "hvad der faktisk er 

tilfældet", ikke selv kan reduceres til summen af de senso

riske afgØrelser, vi foretager eller vil kunne foretage for 

at afgøre, hvad der er tilfældet. 
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Mest markant kommer dette til udtryk ved, at de gennemgåede 

teorier de facto benægter vores mulighed for gennem sanserne 

at få viden om enkelt-ting og enkelte begivenheder. Men mere 

alment viser det sig ved, at den kvalitative forskel på dyrs 

og menneskers erkendelse ikke forstås, ligesom de kvalitati

ve forandringer i barnets intellektuelle udvikling og disse 

forandringers objektive betingelser ikke kan bringes på be

greb og derfor ikke kan studeres empirisk. 

Det væsentligste formål med at gennemgå disse perceptions

psykologiske retninger har, som det fremgik af indlednings

kapitlet, været at vise, hvorledes den grundlæggende opfat

telse af forbindelsen mellem menneske og omverden er afgø

rende for enhver psykologisk teoridannelse. 

Dernæst har vi søgt at illustrere, hvorledes en mekanistisk 

opfattelse af forbindelsen mellem menneske og omverden i de 

forskellige teorier, ud over at være indsnævrende for den 

psykologiske forskning, også i sine konsekvenser leder til 

idealistiske og i sidste instans reaktionære menneskeforstå

elser og verdensanskuelser. 

Den mekanistiske opfattelse er en absolutering af visse af 

naturvidenskabens væsentligste forskningsresultater til ene

rådende metodiske grundprincipper eller til udtømmende på

stande om fænomenernes væsen ("ontologisering af metoden"). 

Det gjaldt f.eks. kemiens opdagelse af, at de kemiske stof

fer er en syntese af en endelig mængde uforanderlige elemen

ter (grundstoffer), der affødte en mekanisk analytisk-synte

tisk metode, som vi så overført i den sensoriske psykofysiks 

påstande om sansningens elementer. 

Værdien af den analytisk-syntetiske metode kan naturligvis 

drages lige så lidt i tvivl som de fremragende resultater, 

der er opnået med den af både teoretisk og praktisk art. 

Tværtimod er den en nødvendig bestanddel af enhver videnska

belig bestræbelse overhovedet. vi så da også, at den klassi

ske psykofysik frembragte resultater af utvivlsom værdi. 
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Det, der blev kritiseret i gennemgangen af psykofysikken, 

var da heller ikke den analytisk-syntetiske metode og dens 

resultater, men derimod absoluteringen af de opnåede resul

tater, reduktionen af de studerede fænomener til de fundne 

elementer. 

Det samme gjaldt i fysikken, når f.eks. Newton forklarede 

legemernes interaktion ved at analysere deres bevægelsestil

stand i sted, hastighed og accelleration og deres gensidige 

påvirkning i en kraft med stØrrelse og retning for derefter 

igen ved en syntese af disse elementer at kunne redegØre for 

legemernes faktiske reaktioner. 

Værdien af den newtonske fysiks metoder og resultater er kun 

blevet bekræftet af udviklingen siden Newton. Imidlertid var 

resultaterne af Newtons indsats i flere hundrede år så impo

nerende, at de blev fejlfortolket, absoluteret som udtømmen

de lovene for materiens bevægelser overhovedet. 

Materien skulle da bestå af partikler, hvis eneste væsentli

ge egenskaber var deres (uforanderlige) kraftfelt, deres 

sted, hastighed og accelleration. Alle andre egenskaber var 

blot fremtrædelser for disse bagvedliggende væsentlige egen

skaber. 

Hvis ikke fænomener som f.eks. liv skulle forstås som rene 

tilfældige fremtrædelser, epifænomener, måtte de forklares 

som liggende uden for materien (den livløse materie) selv 

eller som en fremtrædelse for en særlig orden i partiklernes 

bevægelser, der var lagt ned over dem en gang for alle fra 

Guds hånd, og som reproducerede sig i kraft af Newtons love. 

En sådan opfattelse er et udtryk for en mekanicisme, der me

re alment kan udtrykkes ved, at fænomenerne skulle ytre alle 

deres væsentlige egenskaber i en bestemt given forbindelse 

til et andet fænomen. 
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Det skulle derfor være tilstrækkeligt at studere fænomenet 

i en af dets relationer for at få indsigt i dets (begrænse

de) væsen,"hvorudfra dets relationer til andre fænomener så 

skulle kunne forklares ved deduktion. 

Metodisk er de'tte som tidligere nævnt reduktionisme. Som fi

losofi er det metafysik og idealisme. 

Allerede i sit almene udgangspunkt knytter den mekanistiske 

forståelse af forbindelsen mellem menneske og omverden sig 

tæt til idealistiske filosofiske opfattelser. I virkelighe

den drejer det sig om problemer, der er snævert forbundne 

med selve filosofiens grundspØrgsmål. 

For en helt naiv betragtning udgør den menneskelige erken

delse og dens kilder. intet problem. Vi ser verden, som den 

er, og når vi ser den, som vi gør, er det, fordi vi retter 

vore øjne imod den, og fordi den er, som den er. 

En så naiv betragtning er dog nok et fantasifoster. Selv den 

mest umiddelbare praktiske erfaring fortæller os, at verden 

ikke uden videre viser sig for os, som den er. Selv den sø

deste frugt kan være giftig. Selv den bedste iagttagelse 

fortæller os ikke umiddelbart! hvorfor og hvornår dyr og 

planter vokser og trives, og hvornår de rammes af sygdom og 

dØd. 

I fØrste omgang medfØrer denne elementære erfaring en ad

skillelse mellem Væren, det der er, og viden, det vi ved. 

Hermed begynder al filosofi, og allerede herfra skilles van

dene. 

Er væren det primære og bestemmende, eller er det vor viden, 

der bestemmer det værende? Er der noget værende, som vi al-
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drig kan få viden om? Er vore sanser en kilde til viden? Er 

de den eneste kilde? 

I vores sansning kommer vi i direkte kontakt med tingenes og 

stoffernes overflade, men hvorledes forstår vi tingenes dy

bere væsen, der ikke ytrer sig direkte i kontakten med san

seorganerne, og hvorledes forstår vi meningen med, hvad der 

sker omkring os? Kan det tænkes, at vi kan arve nogle for

ståelsesformer, nogle byggestene til forestillinger og be

greber, som gør, at vi kan forstå den komplicerede verden, 

vi lever i? 

Dette er filosofiske spørgsmål, hvoraf det første om forhol

det mellem væren og viden, eller i en anden formulering for

holdet mellem materie og bevidsthed, er det mest grundlæg

gende og skiller materialisme og idealisme. 

Det er ikke meningen her at skrive filosofihistorie. 

De nedenfor præsenterede filosofiske standpunkter er derfor 

skematiserede og principielle udgaver af de standpunkter, 

der virkelig har optrådt i historien. 

Fælles for de opfattelser, der skal omtales her, er en opde

ling af det værende i den del, der fremtræder for os gennem 

vore sanser, og den del, der ikke gør det. Dernæst at opfat

telserne støtter sig på en teQri om sansernes virkemåde. Og 

endelig, at der ses en afstand mellem sansernes formodede 

simple virkemåde, og så den komplicerede begrebslige erken

delse. En afstand, der på den ene eller anden måde udgør et 

problem, og hvis forståelse er den praktiske kerne i de fi

losofiske teorier om erkendelsen. 

Men vi skal også se, at der foreslås vidt forskellige lØs

ninger på problemet, og lØsninger, hvis praktiske konsekven

ser er meget forskellige. 
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LØsningerne deler sig dog i to adskilte hovedgrupper ud fra, 

hvorledes selve grund spørgsmålet om forholdet mellem materie 

og bevidsthed besvares, nemlig en materialistisk besvarelse, 

der hævder materien som det primære og ser bevidstheden som 

afledt heraf, og en idealistisk, der hævder bevidsthedens 

primære og uafhængige status. 

Det er dog kun materialismen, der direkte og eksplicit be

svarer filosofiens grundspØrgsmål. I de fleste '.ldgaver af i

dealismen er det først efter en analyse af anskuelserne, at 

det idealistiske standpunkt fremtræder klart. 

De problemer, der afføder idealistiske løsninger, er reelle 

nok. Det er virkelig et problem at forstå menneskenes kom

plicerede begreber som afledt af materien gennem en sanse

lig-praktisk virksomhed. Det materialistiske standpunkt har 

kun ryddet de principielle forhindringer af vejen, men har 

næppe endnu affødt en fuldt tilfredsstillende videnskabelig 

forklaring 'på afledningsforholdet • 

Mindst lige så vanskeligt er det for mange videnskabeligt 

arbejdende mennesker at forstå deres videnskabelige begreber 

og kategorier som afledt af materien og den sanseligt-prak

tiske virksomhed. 

Mange videnskabsmænd (især inden for naturvidenskaberne) er 

ganske vist i deres arbejde spontane materialister, fordi 

materialismen bedst sammenfatter de metoder, der viser sig 

effektive i forskningsprocessen. Men de er dog sjældent kon

sekvente materialister, og formulerer sig ofte idealistisk, 

når de skal reflektere over deres videnskabelige aktivitet, 

netop fordi det er så vanskeligt at forstå selve de viden

skabelige begrebers og kategoriers oprindelse (genese). 

Det nemmeste er at opfatte disse begreber blot som former 

givet forud for de studerede fænomener, altså som en statisk 

ramme, hvori de foranderlige fænomener udfolder sig. 
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Dette er kernen i en metafysisk eller mekanistisk opfattel

se. 

Den mekanistiske opfattelse forstår som sagt fænomenerne in

den for en statisk, afsluttet ramme af kategorier. 

Standpunktet har derved stået i et vist modsætningsforhold 

til mere eksplicitte idealistiske standpunkter, der direkte 

henviser til aktivt og uafhængigt virkende ideelle princip

per, og er derfor også i dette modsætningsforhold blevet 

kaldt "mekanisk materialisme" (til forskel fra den egentlige 

materialisme, den "dialektiske materialisme") og har spillet 

en relativt progressiv rolle i opgøret med direkte religiøse 

standpunkter. 

Idealismen har antaget utallige former. Men det er især de 

mekanistiske varianter, der har spillet en rolle for psyko

logiens udvikling udspringende fra sansefysiologien, bl.a. 

fordi fysiologien selv overvejende er blevet forstået meka

nistisk. 

Idet mekanicismen forbinder sig med psykologien, bliver den 

dog ofte igen mere eksplicit idealistisk, fordi de apriori

ske kategorier nu direkte forankres i de subjektive oplevel

ser, som vi også så det i perceptionspsykologien. Det var 

f.eks., hvad der skete i "elementpsykologien". 

Men som sagt og demonstreret flere gange er den mekanistiske 

opfattelse i strid med ganske almindelige erfaringer angåen

de den menneskelige begrebsmæssige erkendelses resultater og 

virkemåde. Den giver derfor anledning til diverse tlrednings

forsøg", der skal ophæve den mekanistiske opfattelses be

grænsninger ved at supplere den med forskellige endnu mere 

eksplicit idealistiske standpunkter end det blot mekanisti

ske. 
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Utilstrækkeligheden i det ene idealistiske standpunkt repro

ducerer altid hurtigt det næste, der kun ved en overfladisk 

betragtning er det fØrstes modpol. 

Ved i princippet at reducere menneskets erfaringer, dets 

kontakt med verden, til fastlagte sensoriske kategorier, 

fremtvang de mekanistiske perceptionspsykologiske teorier 

som reaktion en forståelse af den menneskelige erkendelse og 

de menneskelige begreber som havende principielt andre kil

der end erfaringen. 

Vi så det i gestaltpsykologiens påstand om aprioriske psyki

ske organisationsprincipper, i "new look lt psykologiens påstande 

om ideosynkratiske eller biologisk funderede dynamiske prin

cipper og i den logistiske udformning af kognitivismen. 

Vi så også, hvorledes de forskellige skoler i de almene kon

klusioner, de enten selv drog, eller som de fremtvang, re

producerede klassiske idealistiske filosofiske positioner, 

hvor især den agnosticistiske konsekvens blev fremhævet. 

Hvis agnosticismen skal overvindes inden for en idealistisk 

forståelse, er den eneste mulighed imidlertid en objektiv 

idealisme, en begrebsrealisme, der påstår, at vi direkte og 

uden om vores sansemæssige erfaring "skuer" de objektive be

greber, de aktive ideelle principper bag tingenes sanselige 

fremtræden. 

Også den kritik af kognitivismen, som er formuleret i dette 

kapitel, kunne en sådan objektiv idealisme svare på ved at 

påstå, at vi direkte og uden om de sensoriske kategorier 

"skuede" enkelttingene, begrebernes paradigmer. 

Når et sådant udgangspunkt alligevel er utilstrækkeligt, 

hænger det sammen med de almene indvendinger imod idealismen 

i det hele taget. 
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Et idealistisk standpunkt lader visse ideelle størrelser - i 

dette tilfælde de objektive "begreber" og deres subjektive 

"genspejlinger" - have en uafhængig status i forhold til den 

øvrige materie. De afsondres derfor fra det, der i virkelig

heden er begrebernes objektive betingelser. Derved afsondres 

de fra den faktiske historiske udvikling, såvel artshistori

en, samfundshistorien som den individuelle udviklingshisto

rie, og de afsondres fra enhver mulighed for videnskabelig 

forklaring, der nØdvendigvis må henvise til de objektive be

tingelser. 

Endelig afsondres de ideelle størrelser som fØlge heraf fra 

at være genstand for menneskenes bevidste praktiske virksom

hed; de afsondres fra enhver bevidst forandring, med mindre 

man antager muligheden for direkte influens uden om materi

en. Al praktisk erfaring modsiger denne mulighed. Men man må 

dog indrømme den en vis sejlivethed som udbredt ideologi. 

Når det i dette skrift flere steder påstås, at idealistiske 

standpunkter i deres konsekvenser er reaktionære m.v., så 

ligger der heri blot en nøgtern konstatering af, at disse 

standpunkter rent faktisk direkte eller indirekte understøt

ter reaktionære kræfter og udnyttes af disse. Der ligger 

derimod ikke en påstand om, at indehaverne af idealistiske 

standpunkter nødvendigvis nærer noget Ønske om at understøt

te reaktionære kræfter, eller at de er sig bevidste, at de 

gør det. Indehaverne af idealistiske standpunkter behØver 

hverken at have ond vilje (pleje særinteresser) eller at væ

re naive. Det er ofte meget vanskeligt at gennemskue idea

lismen i et standpunkt; og ingen - heller ikke erklærede 

materialister - kan formentlig sige sig fri for idealistiske 

momenter i deres videnskabelige arbejde. 

Materialismen adskiller sig afgørende fra alle disse 'udgaver 

af idealismen. 
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Enkelte elementer i materialismen kan være sammenfaldende 

med enkeltelementer i den ene eller anden udgave af idealis

men. Alligevel er den ikke blot en ny idealisme eller en 

mellemting mellem eller "syntese" af idealistiske standpunk

ter. 62 ) 

AfgØrende for materialismens stilling til alle filosofiske 

enkeltspørgsmål er en konsekvent gennemførelse af det stand

punkt, at der eksisterer en materiel virkelighed, der er u

endelig i sine egenskaber, i evig forandring, og hvis dele 

er i universel vekselvirkning. Der findes kun en materie, 

der efter de betingelser, hvorunder dens dele eksisterer, 

antager forskellige former. I nye forbindelser ytrer materi

en nye egenskaber. 

Det psykiske, og specielt bevidstheden, er ingen undtagelse 

herfra, men anskues som en egenskab ved den højest organise

rede kendte form for materie, nemlig den menneskelige. I 

mennesket bliver materien sig selv bevidst. 

Det materialistiske standpunkt understøttes af den samlede 

sum af erfaringer, som menneskene har gjort i deres prakti

ske og videnskabelige virksomhed. Materialismen afviser en

hver form for apriorisme, altså at der forud for materien 

skulle findes særlige love, principper, former eller ideer, 

som skulle ytre sig i materien. 

"Det ideelle" afvises ikke, men ses som et særegent træk ved 

den afbildning, som kan ske i den menneskelige bevidsthed 

eller formidlet af den menneskelige bevidsthed i sprog, 

tegn, figurer, en afbildning, hvor den konkrete materielle 

verdens foranderlige uendelighed afbildes i en adskilt mæng

de former. 

62) F.eks. en syntese af positivisme (empirisme) og hermeneutik 
(rationalisme). s~ledes som det ofte fremstilles. 
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Den ideelle side af menneskets virksomhed er en livsnødven

dighed, en egenskab ved materien, afledt af de betingelser, 

hvorunder mennesket som materie har udviklet sig. 

Det menneskelige sanseapparat ses heller ikke som noget a

priorisk givet, men, som alt andet, som noget der må forstås 

i sin udvikling, i sin mangfoldighed og ud fra sine betin

gelser. 

Sansningen anskues ikke alene som formidler af omverdenens 

virkninger på mennesket, altså som modtagere eller som re

ceptorer. Tværtimod anskues sansningen som en nødvendig del 

af menneskenes aktive virksomhed rettet mod omverdenens gen

stande, altså som et nØdvendigt moment i menneskenes sanse

ligt-praktiske virksomhed. Den virksomhed, der er indholdet 

i menneskets særegne forbindelse med omverdenen. 

I princippet kan ethvert fænomen i verden direkte eller for

midlet via vekselvirkning med andre fænomener gøres til gen

stand for vor erkendelse via vore sanser. 

En principiel adskillelse af virkeligheden i en del, der 

vekselvirker med vore sanser, og en anden bagvedliggende u

tilgængelig del afvises derfor. 

Visse fænomener i verden er imidlertid mere umiddelbart i 

vekselvirkning med sanserne end andre, og desuden vil der 

altid på ethvert trin i erkendelsen være visse sider eller 

dele af virkeligheden, der endnu ikke er erkendte, men dog 

væsentlige for andre fænomener, og i den forstand "bagved

liggende" . 

Materialismen regner derfor ikke som de fleste udgaver af 

idealismen med en skarp adskillelse mellem "fremtrædelsen og 

uvæsen", men derimod en relativ, og foranderlig med erken

,delsens fremadskriden. 
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Det følger af det ovenstående, at materialismens teori for 

erkendelsens fremadskriden ikke er aprioristisk, rationali

stisk. Men også at den ikke er empiristisk. En mekanisk sam

menfØjning af uafhængige sansninger vil ikke kunne medføre 

en sand erkendelse af de omverdensforhold, der ikke selv di

rekte, men kun indirekte gennem fænomenernes lovmæssige og 

universelle vekselvirkning, står i forbindelse med sanserne. 

på trods af sit principielt korrekte udgangspunkt og sin 

konsekvente afvisning af idealismen, står materialismen også 

over for det problem at forklare det (nu ganske vist relati

ve og foranderlige) svælg, der er mellem sansningen og den 

komplicerede begrebsmæssige erkendelse af omverdensforhold, 

der ikke umiddelbart vekselvirker med sanserne. Hvorledes 

opbygges denne erkendelse, når det ikke foregår mekanisk, 

som empiristerne påstod, og ikke efter aprioriske princip

per, som rationalisterne hævdede, og heller ikke ved en "o

versanselig" afspejling, som realisterne hævdede? 

Hvor kommer vore begreber fra ifØlge materialismen? 

Materialismens klassikere har ikke noget umiddelbart svar 

herpå udover, at hele den hidtidige verdenshistorie viser, 

at vore begreber er et produkt af vores praktisk-sanselige 

virksomhed, og at de afspejler sider ved virkeligheden, hvis 

sandhed stadig uddybes og afprøves igennem de praktiske re

sultater af vores virksomhed. 

Dette er på mange måder et ufuldstændigt svar. Til gengæld 

åbner det en mulighed for en empirisk undersøgelse af erken

delsen, som idealismen i kraft af sine formelt fuldstændige, 

men altså forkerte, svar havde udelukket. 

I det hele taget er det denne åbenhed, der er materialismens 

praktisk-heuristiske force over for idealismen, på trods af 

visse populære forest.illinger om det modsatte. 

Dens teoretiske force er dens sandhed. 




