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En realistiskbegrebsteori
Om forholdetmellemvirksomhedsteorien
og den okologiskekognitivepsykologil
Jens Mammen

De to teoriers forstAelse af det objektive, det praktiske og det subjektive
I denne artikel vil jeg argumentere for muligheden af en syntese mellem to
vesentlige linier i den moderne psykologi, nemlig virksomhedsteorienog den
nyere okologrsft orienterede kognitive psykologi. Jeg vil ikke forsoge at fremstille selve denne syntese,men derimod undersogedens forudsatninger med
hensyntil tre sporgsmAl,der er grundleggendefor psykologien.
For det forste, hvad man kunne kalde det ontologiske sporgsmil. SporgsmAlet
lever i, dvs. sporgsmiletom, hvad der findes i
om, hvilken verden menneskene
virksomhed.AltsA med andre
verden, og hvad der er objekt for menneskenes
ord sporgsmilet om det objektive i bred forstand.
For det andet, hvad man kunne kalde sporgsmilet om det praktiske.
praktiskeforhold til verden. Hvorledesmsder vi
Sporgsmiletom menneskenes
denneverden i et strabende,erkendendeog gensidigtpivirkende forhold?
For det tredje, hvad man kunne kalde sporgsmAletom det subjektive.
Sporgsmilet om de subjektive forudsaetningerfor og virkninger af
menneskenespraktiske msde med verden.
Det er falles for virksomhedsteorien
og den okologiskekognitive psykologi, at
de har haft en 6ben, dvs. antireduktionistisk,forstAelseaf det ontologiske
sporgsmil og har taget de metodiskekonsekvenserheraf, f.eks. ved at interesseresig for menneskenes
liv uden for laboratorierne.Dette er vel ligefrem
essenseni begrebet "akologi" i psykologisk sammenheng.Miske har virksomhedsteorienendda veret mest radikal i denne henseendeved bide at indI

Jeg takker Niels Engelsted,Tia Hansenog Henrik Poulsenfor nyttige kommentarertil
tidligere udgaveraf mit manuskript.
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drage menneskenesnaturhistoriskeog samfundshistoriskevirkelighed som
pramisserfor psykologien.
vedrsrende sporgsmilet om det praktiske har de to n€evntepsykologiskeretninger veret falles i en kritik af den traditionelleforstAelseaf mennesketsom
aktive handlingerog unkun reaktivt og har beggelagt vregt pi menneskenes
dersogeiseri verden. Men igen har virksomhedsteorienmiske veret mest
radikal her, netop ved sit centralebegreb om "virksomhed".Yirksomhedsbegrebet omfatter ikke blot den kognitive psykologisinstrumentellehandlingsbegreb, altsi et begreb om handlinger,der tjener til forudsigelseaf og kontrol
med omverdenen. Virksomheder dener til realiseringen af alle subjektets
forhold til objektet, ogsi f.eks. kommunikationog tilknytning til objekter og
andresubjekter,som ikke kan forstis instrumentelt.
Endelig, vedrsrendesporgsmilet om det subjektiveer begge retninger karakteriseretved stor ibenhed, dvs. antireduktionisme,f.eks. i frlles oppositiontil
retninger.Men her er det nok den kognitivepsykologi,
mere behavioristiske
der umiddelbart udviser den storste ibenhed med sit brede begreb om
"reprresentation",
"skemaer"etc. og sin interesse
for forventninger,hypoteser
begrebom "genspeiling"kan forekomme
m.v., hvorimod virksomhedsteoriens
mere lukket p.g.a. begrebetstette tilknytning til det objektiveog faktiske.
Ovenstiende er naturligvis forenklet og skematiseret,ligesom jeg ikke har
Alligevel
n@vntsporgsmilenesdelvise overlapningog gensidigeafhaengighed.
hiberjeg, at det kan brugessom et forelobigtanalyseredskab.
Min pointe er, at den ene af de to retningerkan lere noget af den andenp6 de
punkter, hvor den andendemonstrererden storsteibenhed, og at dette samtidig
syntesensermere.
vil bringe den tidligere n?evnte

J. J. Gibsons teori anskuet som et frellesfsrste skridt i de to teoretiske retninger og som modsretningtil en traditionel reduktionistisk forstrlelse
Fsrst vil jeg illustrere det tette frellesskabmellem de to retninger med et ek(f.eks.Gibson,1966),som udgor
sempel,nemligJ. J. Gibsonsperceptionsteori
en slags "stsrste falles divisor" i de to teorier, sAdanat forsti, at den kan ind-
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placeresi dem begge, og tillige er i klar oppositiontil en mere reduktionistisk
forstielse, som beggeretningervendersig imod.2
Denne klassiske, reduktionistiskeforstdelse er fsrst og fremmest karakteriseret
ved en reduktiv definition af detproktiske til et fysisk-kemiskniveau. Dvs. en
msde med verden som bestiendeaf bevegelserog
beskrivelseaf menneskenes
sansep{virkninger,der principielt kan defineresi fysisk-kemisketermer. Denne
forstAelseer en folge af de metodiskekrav, som en traditionel naturvidenskabelig tilgang til psykologienstiller.
Der har veret udgaver (sikaldt eliminativ materialisme)af denne forstielse,
der har betydet en tilsvarendeprincipiel reduktionpi objekt- og subjektsiden.
Men det almindeligestandpunkthar vcret at forsogeen forening af pi den ene
side en mere iben forstielse af det subjektiveog objektive og pA den anden
side en reduktiv forsttelse af det praktiske. Det har sA til gengeld rejst store
metodeproblemer,som har at gare med den nodvendige(metodiske)reduktion
(via processer, transformationereller afbildninger) pA objektsiden og den
tilsvarende nodvendigekonstruktion pi subjektsiden.3
Det metodiskeproblem, der opstArpi subjektsiden,kan noget forenklet sammenfattes som empirisme-rationalismestriden, som jeg her vil forudsrette bekendta.En moderneudgave af rationalismenfinder vi i, hvad der nu hedder
klassisk AI (Artificial Intelligence),der arbejder med deduktive, regelstyrede
algoritmer til behandlingaf sanse-input.En tilsvarendeny udgave af empirisPDP-modeller
men finder vi i de konnektionistiske(neo-associationistiske)

Gibson ville nok ikke selv fsle sig velplacereti nogen af de to navnte teorier, da de
beggeindeholdermangemomenter,som Gibsonnappe ville kunnetilsluttesig. Si nar
jeg i det folgende taler om den okologiske kognitive psykologi og om virksomhedsteorien, regnerjeg i ingen aftilfeldene Gibsonmed til teorierne.
Denne konstruktion kan antagemange forskellige former. I ksbenhavnerfenomenologien og i gestaltpsykologienrummer den et spring fra fysiske stimuli til bevidsteemner
I andre
eller oplevede gestalter via hypotetiskefysiologiske forarbejdningsprocesser.
mere fysikalistiske teorier er blot tale om komplicerede fysiologiske processer, og
dermed pe subjektsidenen forstielse, der kan nerme sig en eliminativ materialisme.
For den diskussion,somjeg forer her om det subjektivesform i den traditionellereduktionistiskeforstAelse,er forskelleneikke afgorende.
Jeghar behandletemneti f.eks. Mammen,1986.
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(ParallelDistributedProcessing),derarbejdermedinduktive'selvorganiserende"neurale" netvark til behandlingaf sanse-input'
Menuansetforskelleiteoriernefordeindrekonstruktiveprocesser,derfgrer
bide de rationalistiske
fra sanse-inputtil begreber,forstielse, etc., s6 opererer
selv bestir af en sum af
og de empiristisketeorier med et sanse-input,der i sig
og rafysisk-kemiskepivirkninger (sensoriskatomisme)'Empirismen
om'
problemet
"nk"lt"
nemlig
problem'
tionalismener derfor frlles om et stof-form
form'
hvordandet simple sanse-stofkan opni den faerdigeerkendelses
J.l.Gibsonbryderafgorendemeddenneforstielseafdeindrekonstruktive
losning af emprocesseri subjektetog angiver dermed en principiel vej til
ved
at rette blikket
ikke
imidlertid
gor
det
pirisme-rationalisme,,.id"n. Han
og det
objektive
pi
det
mod det subjektive, men tvertimod ved at fokusere
Pi
her'
ligger
praktiske, idet noglen til stridensophevelseefter hans mening
objekter
hele
med de
ouj"t.,io"n erstatterGibsonSummenaf sansepivirkninger
Angiende vores
liv'
dagligdagens
i
(og
dyrene)
os
oj flud"., som omgiver
praktiskemgdemeddisseobjektererstatterhansummenafpassivtmodtagne
og lokosansningermed vores bevagelser (eksploratoriske,manipulatoriske
hojere
af
invarianser
og
motoriske)i forhold til objekterneog med de varianser
i
bevagelser
disse
som er resultatetaf
orden i det samledepavirkningsmonster,
obdntydigt
forhold til objekterne.Disse varianserog invarianserspecificerer
jekterneforsubjektet,somifolgeGibsonblotskalregistreredemforatblive
6ntydigt informeret om objekterne,dvs. erkendedem'
med obSagt lidt slagordsagtigtpistar Gibson, at vi direkte kommer i kontakt
jekternes former gennem en virksomhed. som har en til objekterneadekvat
Erkendelse
form. Resultateter en direkte (perceptuel)erkendelseefter formlen
: VirksomhedxObjekt, eller med andreord: Det subjektiveer et direkte protil emdukt af praksis og det objektive. Intet under, at Gibson som kontrast
realisme'
pirismen og rationalismenkalder sit egetstandpunktfor
Som det er n&vnt ovenfor, har Gibsons tilgang til psykologien vesentlige
som udformet af A' N. Leondev (1977;
feellestrek med virksomhedsteorien,
klas1983) m.fl. Man kan sige, at det skridt, som Gibson tager i forhold til de
virksomhedsteorien,
som
siske, reduktionistisketeorier, har samme retning
men nok er kortere i den forstand,at Gibsonsteori har et mindre gyldigheds-
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omride. Til gengald er det mAskefastere i den forstand, at det inden for sin
begrensedehorisonter serdelessolidt empiriskfunderet.

Gibsons begrrensninger og de to teoretiske retninger anskuet som forsog pi
at overskride dem
Gibsons begransning ligger forst og fremmest i den mide, hvorpi han afgraenserfeltet af objekter og virksomheder. Heraf falger begrnnsningerne i
hans forstielse af det subjektive. Objekterneer direkte nrervarende fysiske
genstandeog flader, og virksomhederneer bevagelser i det fysiske rum. De
egenskaber,der afdakkes hos objekterne,er ikke blot dem, der har at gsre
med deres vekselvirkningermed andre objekter, men ogsi dem, der vedrsrer
vekselvirkningernemed subjektet,deres funktionalitetfor subjektet,eller hvad
Gibson (1979) kalder deres "affordances".Det kan f.eks. vedrsre, om subjektet kan lofte objektet, sidde pi det, el. lign., men stadig inden for de fysiske
vekselvirkningers
sfere.
Gibson har ganske vist selv forsogt en viderefsrsel af teorien til, hvad han
kalder indirekte perception, som sa sammen med den ovenfor beskrevne direkte perception skulle udtsmme erkendelsensfelt. Gibsons elev E. Reed
(1987) har uddybetdennegeneralisation.Det er imidlertid pifaldende, at generalisationenalene omfatter selve virksomheden,der nu ogsi omfatter sproglig
kommunikationm.v., men pi ingen mide bersrer objekterne,der stadig er de
samme. Der er ifolge Reed og Gibson ingen objektiv realitet at erkende ud
over den, som kan erkendesved direkte perception. Men af og til kan vi
erkendeden med andre, mindre pilidelige og najagtige,indirektemidler.
Virksomhedsteoriensforhold til Gibsons teori kan anskuessom en generalisation af Gibsons metodetil at omfatte alle objekter i verden, ogsA som de er
givet ud over deres fysiske egenskaber.For virksomhedsteorien
er objekterne
ogsi objektivt bestemt i deres historiske og samfundsmessigekontekst med
mening og betydning, etc. TilsvarendegeneraliserervirksomhedsteorienGibsonsbegreb om virksomhedtil hele den menneskeligesamfundsmressige
virksomhed,dvs. megetandetog mere end fysiskebevregelser.
Derimod gentager virksomhedsteorieni princippet Gibsons forstAelseaf den
subjektive erkendelse, som vi udtrykte det i formlen Erkendelse : Virk-
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somhedxobjekt.DetteernemligsamtidigetkoncentreretudtrykfordengenDet ser derfor ud til' at virkspejlingsteon,der indg{r i virksomhedsteorien'
af det subjekikke foretageren generalisation,eller udvidelse,
somhedsteorien
med nsdformlen
ifolge
der
den'
over
ud
tive, i forhold til Gibsons teoti,
vendighedmAfolgeafgeneralisationenafvirksomhedenogobjektet.Herikan
i
for snever bestemmelseaf det subjektive
der ligge en fare f"n
virksomhedsteorien.Detfe venderjeg tilbageti"

EtandetforsogpAenviderefgrelseafGibsonsteoriserviidenmoderneakoaf bl'a' U' Neisser(1976' 1985)' Det
Iogiskekognitive psykologirepraesenteret
accepteresinden for
er karakteristiskfor denne retning, at Gibsonsrealisme
denhorisontaffysiskebevegelserogobjekter,somGibsonselvharafgranset'
dogmeddetvasentligeforbehold,atsubjektetseksplorativevirksomheder
Gibson som et fsrste skridt
,"l"k,iu og styret af forventninger'Man folger altsi
angir verdensikke-fysiske
hvad
Men
vak fra den traditionellereduktionisme'
Gibsons"direkte" eller
folge
at
objekter har man endnu svcrere ved
.,objektivistiske''forstielse af (eller underbetoninga0 det subjektiveog de indat acceptere,at taenkning
re konstruktiveprocesser.Man har saledessvseltved
kunerenomvejtilperceptionogikkeskullerummesineegneerkendelsesobjekter.Kognitivismenerikkebangeforatudvidesitbegrebomdetsubjektive
uden,somvirksomhedsteotien,ataflededetafentilsvarendeudvidelseafdet
objektiveog det Praktiske.
Tilgengaldst6rkognitivismenstadigmedempirisme-rationalismeproblemet
orientering
(meJ en vis forkarlighed for rationalismen)uansetden okologiske
imoddevirkeligeobjekterogvoresadaekvatevirksomhediforholdtildem.
fodfastet i det obDet subjektivehar hos kognitivisterneifor hoi grad mistet
jektive og det praktiske' Det venderjeg ogsi tilbagetil'
teorien kun anvenSvaghedenved Gibsonsteori er sv?erat fh aje p6' si lange
m'v' For det
flader'
og
former
geometriske
des pi erkendelseaf dagligdagens
ikke nogen
virksomhed
eksplorative
fsrste krrver valget af den adeekvate
mangetili
og
spontan
sarlig forklaring hos Gibson. Den er automatiseret,
pivirksamlede
det
frelde medfsdt. For det andet er forestillingen om, at
ningsmonsterspecificererobjektethellerikkeproblematisk.Detdrejersigom
atspecificereenlosningsmangdeindenforetkontinuertmatematiskrumaf
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mulige flader, former, overfladestrukturer(textures),m.v. Subjektetbehsver
ikke forud for sin perceptionat overveje, hvorledesmulighedsrummetser ud,
dvs. hvad der kunne vere tilfaldet. Det er givet en gang for alle. Og subjektet
behsver derfor heller ikke at velge en eksplorativ strategi med henblik pi'
hvilke muligheder,der skal udelukkes,for til sidst kun at specificere6n eller
tilstrekkeligt fA muligheder.Der eksistererfaste generellelosningsrutiner,si
at sige, si lange vi har at gsre med perceptionaf flader, former, osv.
Helt anderledesser det ud, nir vi bevaegeros veek fra Gibsons yndlingseksempler.Selv over for en si fysisk orienteretopgave,som det at bestemmeet
mi Gibsons teori melde pas' Her er det nsdstofs kemiske sammens?etning
vendigt omhyggeligt at velge, hvilke prover man vil foretage, ud fra en
"negativ" strategi, der bygger pt skridtvis udelukkelseaf mulighederi et teoretisk bestemtudfaldsrum.Dette hypotetiskemomenti erkendelsen,dvs. at det
ikke-faktiske, det mulige, nodvendigvismi inddragesi erkendelsenaf det faktiske, og at virksomhedentilsvarendeikke kun kan anskuessom bevregelseri et
fysisk rum, men derimod som valg i et hypotetisk rum, har den kognitive
psykologi derimod gjort til noget helt centralt. Med Hegel kunne man sige, at
det netop er dette negative moment, der adskiller tenkning fra perception i
sn&ver forstand som "positiv" erkendelse.Gibsonsbenegtelseaf den negative
erkendelsesnodvendighedog gyldighed ligner Comteskritik af Hegel. Gibson
er en vaskeagtepositivist i ordets oprindeligebetydning.Han er ikke en moderne logisk empiristisk positivist. Til gengeld er kognitivismenparadoksalt
nok i denne henseendemere hegelianskend virksomhedsteorien,der ellers
Marx og Engels.
vedkendersig arven fra Hegel via venstrehegelianerne,

Den kognitive psykologis begrrensninger i forst6elsen af det objektive og
det praktiske, i forhold til virksomhedsteoriens forslielse
Kognitivismen, bide den okologiskeog den mere traditionelle,har imidlertid,
sine dyder til trods, ogsi nogle afgorendesvaghederi forhold til virksomhedsteorien. De beror forst og fremmestpi, at den kognitive psykologi principielt
forstir erkendelsensobjekt, verden, som en attribut-verden. Eller rettere,
ifolge kognitivismener den side af verden, som vi msder i vores virksomhed,
udelukkendeattributter, dvs. universelle egenskabereller trak ved verdens
genstande, som udgor et kompliceret monster af indbyrdes korrelerede
fremtradelser.
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ind i
Erkendelsenspraktiske opgave bestir derfor i sidste ende i at trrnge
de
kontrollere
og
bag dette msnsterfor at kunne forudsige
regelmressighederne
ved
livsvigtige attributter, som vi moder, dvs. de egenskabereller kvaliteter
verden, som vores liv fsrst og fremmestafhrnger af, mad, varme, sex, etc.
Dette er en funktionalistiskforstielse med rsdder i biologien'
I dennehenseendeer der ikke afgorendeforskel pi den klassiskerationalistiske
kognitivisme,den mere okologiskorienteredekognitivismeeller de nyere konnektionistisketeorier. Jeg har tidligere (Mammen, 1983) gennemforten pnncipiel kritik af den klassiske,rationalistiskekognitivisme, som ogsa er gvldig
for de to andre varianter. Si lad mig her nojes med kort at vise. hvordan kritikken mere specieltkan udformesi forhold til disse.Og lad mig beglnde med
konnektionismen.
Konnektionismensreduceredeforstielse af verden og af subjektetspraktiske
msde med denneverdenviser sig i hvert fald i tre fundamentalemangler.
For det forste ved, at konnektionismenmed sine PDP-modellerikke er i stand
og idenri/ikationaf enkelrting(hvad
til at redegorefor individernesfastholdelse
der i litteraturener erkendt og blevet kaldt problemet om John:John)
( P l u n k e t t .1 9 8 8 1 .F o r d e t a n d e tv e d . a t P D P - m o d e l l e r neer r c n e t i l p a s n i n g s dvs. modellerder alenefangererfaringernesgenerelle
eller tuningsmodeller,
dc'r si at
hukomrnelse
uden
tendens,og altsA
for konkreteenkeltbegivenheder.
ikke
ved.
at
modellerne
tredie
for
det
Endelig
sige drukner i gennemsnittet.
med
menneske
ssige
rummer den redskabslogik,der forbinder det samfundsme
verden.
ikke kan mmme. er tEt forbundne.og
Dissetre forhold, som PDP-modellerne
forudsetningerfor den specifikt
forstielse
er i henholdtil virksomhedsteoriens
prakpraksis,og for de begreber,som opstari den menneskelige
menneskelige
sis ved anvendelsenaf kulturensredskaber.Alle tre forhold forudsetter. at
subjekternekan identificeregenstandesnumeriskeidentitet, og ikke hlot deres
kvalitative identitet,givet ved deresattributter(Mammen' 1983).
I den akologiskorienteredekognitivepsykologi viser den reduceredeforstaelse
af omverdensforholdetsig f.eks. ved, at man ikke har nogen teoretisk forkla-
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ring pi et si gennemgiendefanomen som den empirisk piviselige prototypestrukfitr i mangebegreber,Prototypefenomenet
forklares selvmodsigende
eller
cirkulert, hvis man 96r det efter i litteraturen. Det forstis ikke, at det objektive
grundlag for effekten er et forhold mellem objekterneshistoriske og samfundsmassigebetydningerpA den ene side og deresfremtraden eller attributter
pi den anden. Prototypefrenomenetforsoges derimod forklaret inden for atffibunerdenen selv (f.eks. Rosch, 1978), hvilket er umuligt, eller (f. eks. hos
den kognitive semantiker G. Lakoff, 1987) ved henvisning til mentale modeller, hvilket ikke er nogen forklaring, da det netop i en psykologisk teori er
de mentale modeller og deres oprindelse,der skal forklares. De psykologer,
der tager Lakoff til sig, overser at hans arinde som semantikerrummer den
omvendteforklaringslogik.Jeg vendertilbagetil Lakoffs teori lidt senere.
Forsoget pi at forklare prototypefanomenetinden for attributverdenenselv
baserer sig pi en teori for begrebsdannelse
gennem indlering af de relative
hyppighedermellem forekomstenaf instanseraf en kategori og attributter hos
instansen,eller med andreord en indlering af, hvor hyppigt bestemteattributter optrrder sammenmed instanserfra bestemtekaregorier.Denne indlaring
forudsretterigen, at subjektetunder indleringen kan identificereforekomstenaf
kategoriernesinstanser. Men ifolge teorien foregir dette ved at afgore instanserneskategoritilhorsforholdved hjelp af attributter.Man forudsetter altse
den begrebsdannelse,
som skal forklares. Men derudover forudsattes det, at
identifikationener 6ntydig, for ellers er de relative hyppighederikke veldefinerede.Dette forudsatter igen, at kategorierneer "klassiske"5og ikke prorotypiske, hvilket ellers er, hvad man onsker at forklare. om man vil karakterisereteorien som cirkuler eller selvmodsigende,
er n&rmesten smagssag.
De kognitive psykologerer pa rette spor med deres realistiskeog okologiske
ambition, men de er blinde for den objektive menneskeligeog historiske kontekst, som definerer de samfundsmessigeobjekters betydninger, eller deres
"systemegenskaber",som Leontjev har kaldt dem. Og de er blinde for den
serlige struktur i den menneskelige
virksomhed.

5

"Klassiske" eller "aristoteliske"begreberer,, i modsetning til prototypiske begreber,
udtsmmendedefineretved nodvendigeog tilstrakkeligek-"ombiiration'ei
af attributter.
Med andreord kan det for e-thvertobjitt entyOigtafgorEsud fra dets attributter, om det
er med i en given kategorieller ej.
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Sagt med andre ord kamper de okologiskekognitive psykologerstadig med at
etablereen realismepi et tilstrakkeligt hojt niveaui subjekt-objekt-forholdet.
Her er virksomhedsteorienmere radikal i sin gennemfsrelseaf den okologiske
ambition, hvilket kunne vare et godt grundlag for dialog mellem de to retninger. Det sammekunne den biologisk funderedefunktionalismev&re' som
de to retningerer frellesom.
forstielse ligger bag mange
Denne funktionalistiske,eller funktional-historiske,
artshistoriskeudmenneskets
har
om
virksomhedsteorien
ideer.
som
af de
udsamfundshistoriske
selve
den
frem
til
vi
kommer
vikling. Men si snart
forst
og
funktionalisme,
den biologiske
vikling, overskridervirksomhedsteorien
fremmest gennem sin serlige forstielse af den samfundsmassigeverden, som
subjektetmader i sin virksomhed.Denne verden er ikke lrngere en attributverden, en verden af aktuellefremtradelser, men en verden fyldt med ideelle
betydninger. Virksomhedsteorienhavder, at disse betydninger, uanset at de
ikke kan reducerestil aktuellefysiske forhold, findes i den objektive verden,
som msder det enkeltesubjekt.Dette er et eksempelpi den ontologiskedbenhed eller ibenhed for, hvad der er objektivt eksisterende,som jeg nrvnte indledningsvis.
Jeg trenker her pi den rehabiliteringaf det obiektivtideelle, som Leondev har
fremhrevet med reference til bl.a. Ilyenkov (19'77). Dvs. de ideelle betydninger, som knytter sig til kulturensobjekter, og som ikke blot beror p6 deres
pi
men pi derestilblivelsesnistorie,
aktuelleegenskaberog vekselvirkninger,
dereshistoriskekontekst.Jeg har diskuteretdennehistoriske@bde i vores verd e n i f . e k s .M a m m e n( 1 9 8 3o g 1 9 9 3 ) .
VirksomhedsteorienredegarogsAi princippetfor, hvorledesvi er involveret i
en verden med historisk dybde, og hvorledesvi tilegner os den. Det sidsteer
isrer interessant.Som Leontjev har beskrevetdet, kan tilegnelsenikke gennemfsres ved en nok si grundig indlaring af empiriskekorrelationermellem egenskaber i verden. Tilegnelsen forudseetter,at genstandeneforst6s som menneskeligeprodukter, hvortil der knytter sig intentionog standardiseretpraksis,
og som kun kan begribesi samkvemmed andre mennesker,der allerede har
tilegnetsig genstandenes
betydninger.
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At lrere genstandenesbetydninger drejer sig netop ikke om en i princippet arbitrar tilordning mellem egenskaberog begreber, men om at forstA genstandeneshistoriske "sammenvoksethed"
med den menneskeligepraksis. Dette
er det objektivegrundlagfor genstandenes
betydninger,deresbegreber.
Kognitivismensvanskelighederi forhold til disseobjektivebetydningerillustreres meget godt af ovennlevnteG. Lakoff (1987), der med henvisning til H.
Putnam afuiser en teori for betydninger baseret pi objektive referencer.
Desvarre overserhan, at Putnamsformelle bevisfsrelsealeneafi,iser muligheden af objektive referencer defineret ved arbitrer tilordning, men ikke
mulighedenaf objektive referencerdefineretved en praktisk og ikke-arbitrer
forbindelse.Lakoff misforstir Putnamspointe og drager den forkerte konklusion, at begreberaltsa ikke har objektivereferencer,men i stedeter baseretpi
subjektive"idealiseredekognitivemodeller".
Der er her narmest tale om en nyere instrumentalistisk-konventionalistisk
udgave af den klassiskenominalisme.Hvis man som Lakoff og de kognitive
psykologer, der folger hans synspunkt, ikke forstir, at en realisme mi
forankres i menneskenes
praktiske forhold til verden, har man valget mellem
en metafysiskbegrebsrealisme
eller en antirealisme.og si valger man altsi
det sidste, hvilket er Lakoffs de facto standpunktpi trods af hans erklaerede
ambitioner om at v&re realist. (Hvilket for Lakoff blot er udtryk for en vis
funktionalismeeller instrumentalisme).
Her kunne den kognitive psykologi godt lare noget af virksomhedsteoriens
praktiske realisme. Men belreringenkunne ogsa
96 den anden vej. Ikke fordi
kognitivismensnominalisme er meget bevendt. Men derimod som tidligere
neevnti kraft af kognitivismensorienteringmod det mulige og hypotetiskeog
ikke blot det faktiske.

virksomhedsteoriens begrrensninger i forstaersen af det subjektive, i
forhold til den kognitive psykologis forstielse
virksomhedsteorienhar ved siden af sit genspejlingsbegreb
en plads til det
mulige forstdet som intentionaliteteller rettethedmod fremtidige "positive,'
mil, det umiddelbart fravarende, som virksomhedenstreber mod at gwe
narvarende. Hos mennesketkan denne rettetheddirekte tage form af mit-
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forestillinger. Niels Engelsted (1989) har fremhavet denne side ved virksom afgorende.
somhedsbegrebet
Derved fir den verden, som subjektetforholder sig virksomt til, altse bide en
historiske dybdebagud i tid, i form af berydningerog livshistorisk forankrede
personligemeninger, og en historisk dybdefremad i tid, i form af intentionalitet eller konation Goulsen, 1991).
I denne fremadrettetheder der plads til det subjektive,eller til friheden, som
Engelstedhar pipeget det (se hansbidrag til nrrvarende bind). En frihed, som
overskridergenspejlingenaf det nutidigt og fortidigt objektivt eksisterendeeller
faktiske. Blot forekommerdet mig, at dette subjektivemoment i vores omverdensforhold kan udvides yderligere ved med inspiration fra den kognitive
psykologi at inddrage det mulige i form af et kognitivt hypoteserum,alts6
tankningensnegativemoment,forestillingenom, hvad der kunne vere tilfeldet
eller blive tilfaldet, helt uanset om det efterstrabeseller ej. Dvs. ogsd det
(Mammen,1969).Det drejer sig
kreativeeller "vilde" i taenkningen,fantasien.
om alt, fra id6er om den mulige eksistens af gravitoner, til vores
"dommedagsbilleder",nir vi forholder os til verdensfremtid, til vores bekymringer i forhold til os selv og vores nermeste, og til vores grt pi, om
postkassener blevet tsmt.
Det kan diskuteres,hvorledesdette subjektivenegativemoment i tenkningen
forholdersig til det objektive.Kan det f.eks. forstis som en genspejlingaf objektivt eksisterendemulighederog dermed blot vrere en udvidelseaf genspejlingsbegrebet?Dette leder frem til en vanskeligdiskussionom, hvad man skal
forsti ved objektivemuligheder,altsi noget objektivt, som ikke nodvendigvis
realiseres.Diskussionenligger f.eks. bag spargsm6letom, hvad man skal
forsti ved objektive sandsynligheder,f.eks. i naturvidenskaben.Det er det
sammesom sporgsmilet om, hvad informationer for noget, idet informationsbegrebet forudsatter et hypotetisk udfaldsrum, hvor de enkelte muligheder
tildeles sandsynligheder.Skal disse sandsynlighederforstAs som objektive?
Eller er de blot subjektive forventninger, evt. begrundet i objektive hyppigheder, altsi en slags ekstrapolation ud fra hidtidige erfaringer, en
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"fremskrivning" af fortiden?Si vidt jeg h_arforstiet det, kan vi ikke forvente et
side.o
6ntydigtsvar fra naturvidenskabelig
Den sidste forstielse af det mulige som ekstrapolationviser imidlertid, at det
hypotetiskei nogle tilfalde godt kan vrcre genspejlingaf det faktiske. Og sidan
fungererdet nok ogsi i haj grad, og miske udelukkende,hos vore slegtninge i
dyreriget. Men hos mennesketrummer denneforstielse kun 6n side af sagen,
som ikke kan redegorefor, hvorledesvi gor opdagelserog opfindelser,og i det
hele taget forholder os aktivt og skabendetil vores fremtid.T
Virksomhedsteorienhar i sin forstielse af forholdet mellem det subjektiveog
det objektive lagt vegt pi erkendelsens,genspejlingens,objektivitet og
deroverfor pi rettethedens,motivets,subjektivitet.Men der bsr som sagt ogsii
vere plads til det subjektive,hypotetiske,momenti genspejlingen,og ikke blot
til den "farvning" af erkendelsens
objekter,som har at gsrc med deres relation
til motiverne. Det sidstehar ellers v&ret kernen i virksomhedsteoriens
begreb
om den personlige mening, som si at sige har skullet varetageerkendelsens
subjektivitet.Det har sA medfort, at der, for at give tilstrakkelig plads til det
subjektive,er sket en overbetoningaf den personligemeningssubjektivitet.
Den subjektive personlige mening er blevet sat over for de objektive scrufundsmessigeberydninger.Men for mig at se er det uheldigt i sA hoj grad ar
sammenkredemeningernemed det subjektive og betydningernemed det objektive. Bide betydningerog meningerhar bide en objektiv og en subjektiv side
(Mammen,1993).
Hvis vi tager betydningerne,si har de ^t gsre med den plads, kulturensobjekter har i den store historiskeog samfundsmessige
kontekst.De har en objektiv
side, som studeresaf kulturhistorie,sprogvidenskab,
etc. Og de har en subjektiv side, som har atgsrc med, hvorledesog i hvilken grad den enkeltegennem
sin virksomhed har tilegnetsig betydningen,er trangt ind i den konteksr,som
6)

Nogle, f.eks. H. Everett (Penrose,1989, p. 295), gar her si vidt som til at hevde, at
alle muligheder_faktiskrealiseres,og at de sameksiitereri en uendelig mengde parallelle universer.Sl jeg lader den sideaf problemetligge.
At vi overhovedeter i standtil det, har ifolge R. Penrose(1989) igen konsekvenserfor,
hvorledesvi skal forsta den objektive verdenog overgangenfra det mulige til det faktiske. Men det er en andenhistorie.
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rummerden.Barnetlaererf.eks.mereogmereomdepraksisformer'der
kulturhiknytter sig til objekterne,og seneremere og mere om objekternes
til deres menstoriskebaggrund,altsAom de historisketride, der knytter dem
og en
neskeligeoprindelse.Betydningerneog begrebernehar bAdeen objektiv
subjektivside.
de personHelt den sammeanalysekan anvendespi, hvad Leondev har kaldt
ligemeninger.ogsideharenobjektivside,somerdensrrligeindividuelle
pi sin egen
livshistoriskekontekst,som knytter den enkeltetil objekterne
m6de. Knytter den enkeltetil andre menneskeri karligheds- og solidaritetskontekst
forhold, til genstandei ejendoms-og affektionsforhold,etc. og denne
mineller
mere
genspejles
dybt,
kan ogsi subjektivttilegnesmere eller mindre
dre bevidstog stabilt,etc. (f. D. A. Leontjev,1991)'
prime re
Men i og med, at vi siledes har lssrevetbetydningog mening fra den
foreLeontjev
som
subjektive,
det
og
objektive
det
tilknytning til henholdsvis
til
mening
og
betydning
henfsrt
har
mide
tager, og i stedet pi realistisk
relavi
ogsa
har
rum'
og
"stsrrelse"
i
tid
af forskelligorden eller
kontekster
tiveret begreberneog ibnet for alle mulige lag imellem betydning og mening.
MAske er betydning og mening i Leondevs forstand kun yderpunkter eller
gr€enserfor et helt felt af virkelige kontekster'
Der er en kontekst givet ved den enkeltefamilie, ved den enkeltegeneratlon,
den enkelte egn, institution, arbejdsplads,etc., som alle definerer eller berydningssatter (hvis vi bruger "betydning" som overbegreb)deres objekter, og
personSocialpsykologi.
som stiller subjektetover for en tilegnelsesopgave.
har f.eks.hver fokuseretpi dereskontekst"
og psykoanaiyse
lighedspsykologi
Konteksterneer indlejret i hinanden,eller ligger ved siden af hinanden,evt.
med fellesomr{der, fordi vi pi 6n gang lever i mangesammenhange,der ligger inden i hinanden,som f.eks. at vi pA 6n gangtilhsrer en egn og en natlon'
eller som ligger ved siden af hinanden,som f'eks. at vi p6 6n gang er tet
knyttet til en sportsklubog en arbejdsplads.
Konteksterne kan betydningssatte objekterne overensstemmende eller
Der kan f'eks. vaereovermen aldrig sammenfaldende.
uoverensstemmende,
ensstemmelsemellem mit engagementi et politisk parti og min funktion som
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tillidsmandpa min arbejdsplads,hvilket betyder,at begrebet"arbejdsgiver"har
overensstemmende
betydningeri de to sammenhaenge,
selv om det er mere
specifikt i den sidste sammenhangend i den fsrste. Mens der kan vare
uoverensstemmelse
mellem mine begreberom,,elev',, hvis jeg pd dn gang er
larer i folkeskolenog elev pi AOF's aftenkursusi engelsk.
Betydningernekan vare i dialog eller i misforstielse,noget man beskeftiger
sig med bide i predagogiskog i klinisk psykologi. Tenk f.eks. pi indvandrerbarnet,der ikke kan forbinde de begreber,som det tilegner sig hjemme og
i skolen. Eller pi kvinden, der er opvokseti et indremissionskmiljo, og har et
begrebom "egteskab", som miske ikke svarertil hendesseneresituation.
Tilegnelsenaf betydningerforegar i princippetsimultanti alle konteksterne,vi
lever i, selv om der kan vare forskelligedominerendeniveauerpi forskellige
trin af udviklingen. Hos fsrskolebarnethar den familiare konfekst f.eks. normalt stsrre betydning end kammeratskabsgruppen,
som til gengeeldhar stor
betydningfor det stsrre skolebarn(Bjerg, 1990).
MAske skulle vi bruge termen "betydninger" for den objektive side p6 alle
niveauerne,altsi ogsi om "personligbetydning,,,og termen "mening,,om den
subjektiveside pi alle niveauerne,f.eks. ogs6 svarendetil socialpsykologiens
begrebom holdninger?
Perspektiveter for mig at se en enhedsteorifor begrebsudvikling,der omfatter
hele spektret fra meninger tit betydninger, motiver og fantasi, og som kan
forene de almene discipliner (forst og fremmest personlighedspsykologi
og
kognitionspsykologi),som i dag er skilt, til stor skade for den anvendte
psykologi.
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