
En realistisk begrebsteori :
Om forholdet mellem virksomhedsteorien

og den okologiske kognitive psykologil

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 virksomhedsteorien og den

nyere okologrsft orienterede kognitive psykologi. Jeg vil ikke forsoge at frem-

stille selve denne syntese, men derimod undersoge dens forudsatninger med

hensyn til tre sporgsmAl, der er grundleggende for psykologien.

For det forste, hvad man kunne kalde det ontologiske sporgsmil. SporgsmAlet
om, hvilken verden menneskene lever i, dvs. sporgsmilet om, hvad der findes i

verden, og hvad der er objekt for menneskenes virksomhed. AltsA med andre

ord sporgsmilet om det objektive i bred forstand.

For det andet, hvad man kunne kalde sporgsmilet om det praktiske.

Sporgsmilet om menneskenes praktiske forhold til verden. Hvorledes msder vi

denne verden i et strabende, erkendende og gensidigt pivirkende forhold?

For det tredje, hvad man kunne kalde sporgsmAlet om
Sporgsmilet om de subjektive forudsaetninger for og
menneskenes praktiske msde med verden.

det subjektive.
virkninger af

Det er falles for virksomhedsteorien og den okologiske kognitive psykologi, at
de har haft en 6ben, dvs. antireduktionistisk, forstAelse af det ontologiske
sporgsmil og har taget de metodiske konsekvenser heraf, f.eks. ved at inter-
essere sig for menneskenes liv uden for laboratorierne. Dette er vel ligefrem
essensen i begrebet "akologi" i psykologisk sammenheng. Miske har virk-
somhedsteorien endda veret mest radikal i denne henseende ved bide at ind-

I Jeg takker Niels Engelsted, Tia Hansen og Henrik Poulsen for nyttige kommentarer til
tidligere udgaver af mit manuskript.
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drage menneskenes naturhistoriske og samfundshistoriske virkelighed som

pramisser for psykologien.

vedrsrende sporgsmilet om det praktiske har de to n€evnte psykologiske ret-

ninger veret falles i en kritik af den traditionelle forstAelse af mennesket som

kun reaktivt og har begge lagt vregt pi menneskenes aktive handlinger og un-

dersogeiser i verden. Men igen har virksomhedsteorien miske veret mest

radikal her, netop ved sit centrale begreb om "virksomhed". Yirksomhedsbe-

grebet omfatter ikke blot den kognitive psykologis instrumentelle handlingsbe-

greb, altsi et begreb om handlinger, der tjener til forudsigelse af og kontrol

med omverdenen. Virksomheder dener til realiseringen af alle subjektets

forhold til objektet, ogsi f.eks. kommunikation og tilknytning til objekter og

andre subjekter, som ikke kan forstis instrumentelt.

Endelig, vedrsrende sporgsmilet om det subjektive er begge retninger karak-

teriseret ved stor ibenhed, dvs. antireduktionisme, f.eks. i frlles opposition til

mere behavioristiske retninger. Men her er det nok den kognitive psykologi,

der umiddelbart udviser den storste ibenhed med sit brede begreb om

"reprresentation", "skemaer" etc. og sin interesse for forventninger, hypoteser

m.v., hvorimod virksomhedsteoriens begreb om "genspeiling" kan forekomme

mere lukket p.g.a. begrebets tette tilknytning til det objektive og faktiske.

Ovenstiende er naturligvis forenklet og skematiseret, ligesom jeg ikke har

n@vnt sporgsmilenes delvise overlapning og gensidige afhaengighed. Alligevel

hiberjeg, at det kan bruges som et forelobigt analyseredskab.

Min pointe er, at den ene af de to retninger kan lere noget af den anden p6 de

punkter, hvor den anden demonstrerer den storste ibenhed, og at dette samtidig

vil bringe den tidligere n?evnte syntese nsermere.

J. J. Gibsons teori anskuet som et frelles fsrste skridt i de to teoretiske ret-
ninger og som modsretning til en traditionel reduktionistisk forstrlelse

Fsrst vil jeg illustrere det tette frellesskab mellem de to retninger med et ek-

sempel, nemlig J. J. Gibsons perceptionsteori (f.eks. Gibson, 1966), som udgor

en slags "stsrste falles divisor" i de to teorier, sAdan at forsti, at den kan ind-
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placeres i dem begge, og tillige er i klar opposition til en mere reduktionistisk

forstielse, som begge retninger vender sig imod.2

Denne klassiske, reduktionistiske forstdelse er fsrst og fremmest karakteriseret

ved en reduktiv definition af det proktiske til et fysisk-kemisk niveau. Dvs. en

beskrivelse af menneskenes msde med verden som bestiende af bevegelser og

sansep{virkninger, der principielt kan defineres i fysisk-kemiske termer. Denne

forstAelse er en folge af de metodiske krav, som en traditionel naturvidenska-

belig tilgang til psykologien stiller.

Der har veret udgaver (sikaldt eliminativ materialisme) af denne forstielse,

der har betydet en tilsvarende principiel reduktion pi objekt- og subjektsiden.

Men det almindelige standpunkt har vcret at forsoge en forening af pi den ene

side en mere iben forstielse af det subjektive og 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, transformationer eller afbildninger) pA objektsiden og den

tilsvarende nodvendige konstruktion pi subjektsiden. 3

Det metodiske problem, der opstAr pi subjektsiden, kan noget forenklet sam-

menfattes som empirisme-rationalisme striden, som jeg her vil forudsrette be-

kendta. En moderne udgave af rationalismen finder vi i, hvad der nu hedder

klassisk AI (Artificial Intelligence), der arbejder med deduktive, regelstyrede

algoritmer til behandling af sanse-input. En tilsvarende ny udgave af empiris-
men finder vi i de konnektionistiske (neo-associationistiske) PDP-modeller

Gibson ville nok ikke selv fsle sig velplaceret i nogen af de to navnte teorier, da de
begge indeholder mange momenter, som Gibson nappe ville kunne tilslutte sig. Si nar
jeg i det folgende taler om den okologiske kognitive psykologi og om virksomhedste-
orien, regnerjeg i ingen aftilfeldene Gibson med til teorierne.

Denne konstruktion kan antage mange forskellige former. I ksbenhavnerfenomenolo-
gien og i gestaltpsykologien rummer den et spring fra fysiske stimuli til bevidste emner
eller oplevede gestalter via hypotetiske fysiologiske forarbejdningsprocesser. I andre
mere fysikalistiske teorier er blot tale om komplicerede fysiologiske processer, og
dermed pe subjektsiden en forstielse, der kan nerme sig en eliminativ materialisme.
For den diskussion, som jeg forer her om det subjektives form i den traditionelle reduk-
tionistiske forstAelse, er forskellene ikke afgorende.

Jeg har behandlet emnet i f.eks. Mammen, 1986.
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(Para l l e lD i s t r i bu tedProcess ing ) ,de ra rbe jde rmed induk t i ve ' se l vo rgan i -

serende "neurale" netvark til behandling af sanse-input'

Menuanset forskel le i teor iernefordeindrekonstrukt iveprocesser ,der fgrer
fra sanse-input til begreber, forstielse, etc., s6 opererer bide de rationalistiske

og de empiristiske teorier med et sanse-input, der i sig selv bestir af en sum af

"nk"lt" 
fysisk-kemiske pivirkninger (sensorisk atomisme)' Empirismen og ra-

tionalismen er derfor frlles om et stof-form problem' nemlig problemet om'

hvordan det simple sanse-stof kan opni den faerdige erkendelses form'

J . l .G ibsonb ryde ra fgo rendemeddenne fo rs t i e l sea fde ind rekons t ruk t i ve
processer i subjektet og angiver dermed en principiel vej til losning af em-

pirisme-rationalisme ,,.id"n. Han gor det imidlertid ikke ved at rette blikket

mod det subjektive, men tvertimod ved at fokusere pi det objektive og det

praktiske, idet noglen til stridens ophevelse efter hans mening ligger her' Pi

ouj"t.,io"n erstatter Gibson Summen af sansepivirkninger med de hele objekter

oj flud"., som omgiver os (og dyrene) i dagligdagens liv' Angiende vores

p rak t i skemgdemedd isseob jek te re rs ta t t e rhansummena fpass i v tmod tagne

sansninger med vores bevagelser (eksploratoriske, manipulatoriske og loko-

motoriske) i forhold til objekterne og med de varianser og invarianser af hojere

orden i det samlede pavirkningsmonster, som er resultatet af disse bevagelser i

forhold til objekterne. Disse varianser og invarianser specificerer dntydigt ob-

j ek te rne fo rsub jek te t , som i fo lgeG ibsonb lo t ska l reg i s t re redemfo ra tb l i ve

6ntydigt informeret om objekterne, dvs. erkende dem'

Sagt lidt slagordsagtigt pistar Gibson, at vi direkte kommer i kontakt med ob-

jekternes former gennem en virksomhed. som har en til objekterne adekvat

form. Resultatet er en direkte (perceptuel) erkendelse efter formlen Erkendelse

: Virksomhedx Objekt, eller med andre ord: Det subjektive er et direkte pro-

dukt af praksis og det objektive. Intet under, at Gibson som kontrast til em-

pirismen og rationalismen kalder sit eget standpunkt for realisme'

Som det er n&vnt ovenfor, har Gibsons tilgang til psykologien vesentlige

feellestrek med virksomhedsteorien, som udformet af A' N. Leondev (1977;

1983) m.fl. Man kan sige, at det skridt, som Gibson tager i forhold til de klas-

siske, reduktionistiske teorier, har samme retning som virksomhedsteorien,

men nok er kortere i den forstand, at Gibsons teori har et mindre gyldigheds-
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omride. Til gengald er det mAske fastere i den forstand, at det inden for sin

begrensede horisont er serdeles solidt empirisk funderet.

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 af-
graenser feltet af objekter og virksomheder. Heraf falger begrnnsningerne i
hans forstielse af det subjektive. Objekterne er direkte nrervarende fysiske
genstande og flader, og virksomhederne er bevagelser i det fysiske rum. De
egenskaber, der afdakkes hos objekterne, er ikke blot dem, der har at gsre
med deres vekselvirkninger med andre objekter, men ogsi dem, der vedrsrer
vekselvirkningerne med subjektet, deres funktionalitet for subjektet, eller hvad
Gibson (1979) kalder deres "affordances". Det kan f.eks. vedrsre, om subjek-
tet 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 di-
rekte perception skulle udtsmme erkendelsens felt. Gibsons elev E. Reed
(1987) har uddybet denne generalisation. Det er imidlertid pifaldende, at gene-
ralisationen alene omfatter selve virksomheden, der nu ogsi omfatter sproglig
kommunikation m.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 erkendes ved direkte perception. Men af og til kan vi
erkende den med andre, mindre pilidelige og najagtige, indirekte midler.

Virksomhedsteoriens forhold til Gibsons teori kan anskues som en generalisa-
tion af Gibsons metode til 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 samfundsmessige kontekst med
mening og betydning, etc. Tilsvarende generaliserer virksomhedsteorien Gib-
sons begreb om virksomhed til hele den menneskelige samfundsmressige virk-
somhed, dvs. meget andet og mere end fysiske bevregelser.

Derimod gentager virksomhedsteorien i princippet Gibsons forstAelse af den
subjektive erkendelse, som vi udtrykte det i formlen Erkendelse : Virk-
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somhedxobjekt .Det teerneml igsamt id igetkoncentreretudtrykfordengen-
spejlingsteon, der indg{r i virksomhedsteorien' Det ser derfor ud til' at virk-

somhedsteorien ikke foretager en generalisation, eller udvidelse, af det subjek-

tive, i forhold til Gibsons teoti, ud over den' der ifolge formlen med nsd-

vendighedmAfolgeafgeneral isat ionenafv i rksomhedenogobjektet .Her ikan
der ligge en fare f- 

"n 
for snever bestemmelse af det subjektive i

virksomhedsteorien. Detfe vender jeg tilbage ti"

E tande t fo rsogpAenv ide re fg re l sea fG ibsons teo r i se rv i i denmoderneako -
Iogiske kognitive psykologi repraesenteret af bl'a' U' Neisser (1976' 1985)' Det

er karakteristisk for denne retning, at Gibsons realisme accepteres inden for

denhor isontaf fys iskebevegelserogobjekter ,somGibsonselvharafgranset '
dogmedde tvasen t l i ge fo rbeho ld ,a t sub jek te t seksp lo ra t i vev i r ksomheder
,"l"k,iu og styret af forventninger' Man folger altsi Gibson som et fsrste skridt

vak fra den traditionelle reduktionisme' Men hvad angir verdens ikke-fysiske

objekter har man endnu svcrere ved at folge Gibsons"direkte" eller

.,objektivistiske'' forstielse af (eller underbetoning a0 det subjektive og de ind-

re konstruktive processer. Man har saledes svselt ved at acceptere, at taenkning

kune renomve j t i l pe rcep t i onog i kkesku l l e rummes ineegnee rkende l sesob -
j ek te r .Kogn i t i v i smener i kkebange fo ra tudv ides i t beg rebomde tsub jek t i ve

uden ,somv i r ksomheds teo t i en ,a ta f l edede ta fen t i l s va rendeudv ide l sea fde t
objektive og det Praktiske.

Ti lgengaldst6rkogni t iv ismenstadigmedempir isme-rat ional ismeproblemet
(meJ en vis forkarlighed for rationalismen) uanset den okologiske orientering

i m o d d e v i r k e l i g e o b j e k t e r o g v o r e s a d a e k v a t e v i r k s o m h e d i f o r h o l d t i l d e m .
Det subjektive har hos kognitivisterne ifor hoi grad mistet fodfastet i det ob-

jektive og det praktiske' Det vender jeg ogsi tilbage til'

Svagheden ved Gibsons teori er sv?er at fh aje p6' si lange teorien kun anven-

des pi erkendelse af dagligdagens geometriske former og flader' m'v' For det

fsrste krrver valget af den adeekvate eksplorative virksomhed ikke nogen

sarlig forklaring hos Gibson. Den er automatiseret, spontan og i mange ti l-

frelde medfsdt. For det andet er forestillingen om, at det samlede pivirk-

n ingsmonsterspeci f icererobjektethel ler ikkeproblemat isk.Detdre jers igom
atspec i f i ce reen losn ingsmangde inden fo re t kon t i nue r tma tema t i sk ruma f
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mulige flader, former, overfladestrukturer (textures), m.v. Subjektet behsver

ikke forud for sin perception at overveje, hvorledes mulighedsrummet ser 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 specificere 6n eller

tilstrekkeligt fA muligheder. Der eksisterer faste generelle losningsrutiner, si

at sige, si lange vi har at gsre med perception af flader, former, osv.

Helt anderledes ser det ud, nir vi bevaeger os veek fra Gibsons yndlingsek-

sempler. Selv over for en si fysisk orienteret opgave, som det at bestemme et

stofs kemiske sammens?etning mi Gibsons teori melde pas' Her er det nsd-

vendigt omhyggeligt at velge, hvilke prover man vil foretage, ud fra en

"negativ" strategi, der bygger pt skridtvis udelukkelse af muligheder i et teo-

retisk bestemt udfaldsrum. Dette hypotetiske moment i erkendelsen, dvs. at det

ikke-faktiske, det mulige, nodvendigvis mi inddrages i erkendelsen af det fak-

tiske, og at virksomheden tilsvarende ikke kun kan anskues som bevregelser i 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. Gibsons benegtelse af den negative

erkendelses nodvendighed og gyldighed ligner Comtes kritik af Hegel. Gibson

er en vaskeagte positivist i ordets oprindelige betydning. Han er ikke en mo-

derne logisk empiristisk positivist. Til gengeld er kognitivismen paradoksalt

nok i denne henseende mere hegeliansk end virksomhedsteorien, der ellers
vedkender sig arven fra Hegel via venstrehegelianerne, Marx og Engels.

Den kognitive psykologis begrrensninger i forst6elsen af det objektive og
det praktiske, i forhold til virksomhedsteoriens forslielse

Kognitivismen, bide den okologiske og den mere traditionelle, har imidlertid,
sine dyder til trods, ogsi nogle afgorende svagheder i forhold til virksomheds-
teorien. De beror forst og fremmest pi, at den kognitive psykologi principielt
forstir erkendelsens objekt, verden, som en attribut-verden. Eller rettere,
ifolge kognitivismen er den side af verden, som vi msder i vores virksomhed,
udelukkende attributter, dvs. universelle egenskaber eller trak ved verdens
genstande, som udgor et kompliceret monster af indbyrdes korrelerede
fremtradelser.
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Erkendelsens praktiske opgave bestir derfor i sidste ende i at trrnge ind i

regelmressighederne bag dette msnster for at kunne forudsige og kontrollere de

livsvigtige attributter, som vi moder, dvs. de egenskaber eller kvaliteter ved

verden, som vores liv fsrst og fremmest afhrnger af, mad, varme, sex, etc.

Dette er en funktionalistisk forstielse med rsdder i biologien'

I denne henseende er der ikke afgorende forskel pi den klassiske rationalistiske

kognitivisme, den mere okologisk orienterede kognitivisme eller de nyere kon-

nektionistiske teorier. Jeg har tidligere (Mammen, 1983) gennemfort en pnn-

cipiel kritik af den klassiske, rationalistiske kognitivisme, som ogsa er gvldig

for de to andre varianter. Si lad mig her nojes med kort at vise. hvordan kri-

tikken mere specielt kan udformes i forhold til disse. Og lad mig beglnde med

konnektionismen.

Konnektionismens reducerede forstielse af verden og af subjektets praktiske

msde med denne verden viser sig i hvert fald i tre fundamentale mangler.

For det forste ved, at konnektionismen med sine PDP-modeller ikke er i stand

til at redegore for individernesfastholdelse og idenri/ikation af enkelrting (hvad

der i l i tteraturen er erkendt og blevet kaldt problemet om John:John)

(Plunket t .  19881.  For  det  andet  ved.  at  PDP-model lerne er  rcne t i lpasnings-

eller tuningsmodeller, dvs. modeller der alene fanger erfaringernes generelle

tendens, og altsA uden hukomrnelse for konkrete enkeltbegivenheder. dc'r si at

sige drukner i gennemsnittet. Endelig for det tredie ved. at modellerne ikke

rummer den redskabslogik, der forbinder det samfundsme ssige menneske med

verden.

Disse tre forhold, som PDP-modellerne ikke kan mmme. er tEt forbundne. og

er i henhold ti l  virksomhedsteoriens forstielse forudsetninger for den specifikt

menneskelige praksis, og for de begreber, som opstar i den menneskelige prak-

sis ved anvendelsen af kulturens redskaber. Alle tre forhold forudsetter. at

subjekterne kan identificere genstandes numeriske identitet, og ikke hlot deres

kvalitative identitet, givet ved deres attributter (Mammen' 1983).

I den akologisk orienterede kognitive psykologi viser den reducerede forstaelse

af omverdensforholdet sig f.eks. ved, at man ikke har nogen teoretisk forkla-

50



En realistisk be grebste ori

ring pi et si gennemgiende fanomen som den empirisk piviselige prototype-
strukfitr i mange begreber, 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 objekternes historiske og sam-
fundsmassige betydninger pA den ene side og deres fremtraden eller attributter
pi den anden. Prototypefrenomenet forsoges derimod forklaret inden for at-
ffibunerdenen selv (f.eks. Rosch, 1978), hvilket er umuligt, eller (f. eks. hos
den kognitive semantiker G. Lakoff, 1987) ved henvisning til mentale mo-
deller, 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 semantiker rummer den
omvendte forklaringslogik. Jeg vender tilbage til Lakoffs teori lidt senere.

Forsoget pi at forklare prototypefanomenet inden for attributverdenen selv
baserer sig pi en teori for begrebsdannelse gennem indlering af de relative
hyppigheder mellem forekomsten af instanser af en kategori og attributter hos
instansen, eller med andre ord en indlering af, hvor hyppigt bestemte attribut-
ter optrrder sammen med instanser fra bestemte karegorier. Denne indlaring
forudsretter igen, at subjektet under indleringen kan identificere forekomsten af
kategoriernes instanser. Men ifolge teorien foregir dette ved at afgore in-
stansernes kategoritilhorsforhold ved hjelp af attributter. Man forudsetter altse
den begrebsdannelse, som skal forklares. Men derudover forudsattes det, at
identifikationen er 6ntydig, for ellers er de relative hyppigheder ikke velde-
finerede. Dette forudsatter igen, at kategorierne er "klassiske"5 og ikke proro-
typiske, hvilket ellers er, hvad man onsker at forklare. om man vil karakteri-
sere teorien som cirkuler eller selvmodsigende, er n&rmest en smagssag.

De kognitive psykologer er pa rette spor med deres realistiske og okologiske
ambition, men de er blinde for den objektive menneskelige og historiske kon-
tekst, som definerer de samfundsmessige objekters 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" begreber er,, i modsetning til prototypiske begreber,
udtsmmende defineret ved nodvendige og tilstrakkelige k-"ombiiration'ei af attributter.
Med andre ord kan det for e-thvert objitt entyOigt afgorEs ud fra dets attributter, om det
er med i en given kategori eller ej.
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Sagt med andre ord kamper de okologiske kognitive psykologer stadig med at

etablere en realisme pi et tilstrakkeligt hojt niveau i subjekt-objekt-forholdet.

Her er virksomhedsteorien mere radikal i sin gennemfsrelse af den okologiske

ambition, hvilket kunne vare et godt grundlag for dialog mellem de to ret-

ninger. Det samme kunne den biologisk funderede funktionalisme v&re' som

de to retninger er frelles om.

Denne funktionalistiske, eller funktional-historiske, forstielse ligger bag mange

af de ideer. som virksomhedsteorien har om menneskets artshistoriske ud-

vikling. Men si snart vi kommer frem til selve den samfundshistoriske ud-

vikling, overskrider virksomhedsteorien den biologiske funktionalisme, forst og

fremmest gennem sin serlige forstielse af den samfundsmassige verden, som

subjektet mader i sin virksomhed. Denne verden er ikke lrngere en attribut-

verden, en verden af aktuelle fremtradelser, men en verden fyldt med ideelle

betydninger. Virksomhedsteorien havder, at disse betydninger, uanset at de

ikke kan reduceres til aktuelle fysiske forhold, findes i den objektive verden,

som msder det enkelte subjekt. Dette er et eksempel pi den ontologiske dben-

hed eller ibenhed for, hvad der er objektivt eksisterende, som jeg nrvnte ind-

ledningsvis.

Jeg trenker her pi den rehabilitering af det obiektivt ideelle, som Leondev har

fremhrevet med reference til bl.a. Ilyenkov (19'77). Dvs. de ideelle betyd-

ninger, som knytter sig til kulturens objekter, og som ikke blot beror p6 deres

aktuelle egenskaber og vekselvirkninger, men pi deres ti lblivelsesnistorie, pi

deres historiske kontekst. Jeg har diskuteret denne historiske @bde i vores ver-

den i  f .eks.  Mammen (1983 og 1993).

Virksomhedsteorien redegar ogsA i princippet for, hvorledes vi er involveret i

en verden med historisk dybde, og hvorledes vi tilegner os den. Det sidste er
isrer interessant. Som Leontjev har beskrevet det, kan tilegnelsen ikke gennem-

fsres ved en nok si grundig indlaring af empiriske korrelationer mellem egen-

skaber i verden. Tilegnelsen forudseetter, at genstandene forst6s som men-
neskelige produkter, hvortil der knytter sig intention og standardiseret praksis,

og som kun kan begribes i samkvem med andre mennesker, der allerede har
tilegnet sig genstandenes betydninger.
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At lrere genstandenes betydninger drejer sig netop ikke om en i princippet ar-
bitrar tilordning mellem egenskaber og begreber, men om at forstA gen-
standenes historiske "sammenvoksethed" med den menneskelige praksis. Dette
er det objektive grundlag for genstandenes betydninger, deres begreber.

Kognitivismens vanskeligheder i forhold til disse objektive betydninger illustre-
res meget godt af ovennlevnte G. Lakoff (1987), der med henvisning til H.
Putnam afuiser en teori for betydninger baseret pi objektive referencer.
Desvarre overser han, at Putnams formelle bevisfsrelse alene afi,iser mulighe-
den af objektive referencer defineret ved arbitrer tilordning, men ikke
muligheden af objektive referencer defineret ved en praktisk og ikke-arbitrer
forbindelse. Lakoff misforstir Putnams pointe og drager den forkerte konklu-
sion, at begreber altsa ikke har objektive referencer, men i stedet er baseret pi
subjektive "idealiserede kognitive modeller".

Der er her narmest tale om en nyere instrumentalistisk-konventionalistisk
udgave af den klassiske nominalisme. 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 metafysisk begrebsrealisme eller en antirealisme. og si valger man altsi
det sidste, hvilket er Lakoffs de facto standpunkt pi trods af hans erklaerede
ambitioner om at v&re realist. (Hvilket for Lakoff blot er udtryk for en vis
funktionalisme eller instrumentalisme).

Her kunne den kognitive psykologi godt lare noget af virksomhedsteoriens
praktiske realisme. Men belreringen kunne ogsa 96 den anden vej. Ikke fordi
kognitivismens nominalisme er meget bevendt. Men derimod som tidligere
neevnt i kraft af kognitivismens orientering mod det mulige og hypotetiske og
ikke blot det faktiske.

virksomhedsteoriens begrrensninger i forstaersen af det subjektive, i
forhold til den kognitive psykologis forstielse

virksomhedsteorien har ved siden af sit genspejlingsbegreb en plads til det
mulige forstdet som intentionalitet eller rettethed mod fremtidige "positive,'
mil, det umiddelbart fravarende, som virksomheden streber mod at gwe
narvarende. Hos mennesket kan denne rettethed direkte tage form af mit-
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forestillinger. Niels Engelsted (1989) har fremhavet denne side ved virk-

somhedsbegrebet som afgorende.

Derved fir den verden, som subjektet forholder sig virksomt til, altse bide en

historiske dybde bagud i tid, i form af berydninger og livshistorisk forankrede

personlige meninger, og en historisk dybde fremad i tid, i form af intentio-

nalitet eller konation Goulsen, 1991).

I denne fremadrettethed er der plads til det subjektive, eller til friheden, som

Engelsted har pipeget det (se hans bidrag til nrrvarende bind). En frihed, som

overskrider genspejlingen af det nutidigt og fortidigt objektivt eksisterende eller

faktiske. Blot forekommer det mig, at dette subjektive moment i vores omver-

densforhold kan udvides yderligere ved med inspiration fra den kognitive

psykologi at inddrage det mulige i form af et kognitivt hypoteserum, alts6

tankningens negative moment, forestillingen om, hvad der kunne vere tilfeldet

eller blive tilfaldet, helt uanset om det efterstrabes eller ej. Dvs. ogsd det

kreative eller "vilde" i taenkningen,fantasien. (Mammen, 1969). Det drejer sig

om alt, fra id6er om den mulige eksistens af gravitoner, t i l  vores

"dommedagsbilleder", nir vi forholder os til verdens fremtid, til vores bekym-

ringer i forhold ti l  os selv og vores nermeste, og ti l  vores grt pi, om

postkassen er blevet tsmt.

Det kan diskuteres, hvorledes dette subjektive negative moment i tenkningen

forholder sig ti l  det objektive. Kan det f.eks. forstis som en genspejl ing af ob-

jektivt eksisterende muligheder og dermed blot vrere en udvidelse af genspej-

lingsbegrebet? Dette leder frem til en vanskelig diskussion om, hvad man skal

forsti ved objektive muligheder, altsi noget objektivt, som ikke nodvendigvis

realiseres. Diskussionen ligger f.eks. bag spargsm6let om, hvad man skal

forsti ved objektive sandsynligheder, f.eks. i naturvidenskaben. Det er det

samme som sporgsmilet om, hvad information er for noget, idet informations-

begrebet forudsatter et hypotetisk udfaldsrum, hvor de enkelte muligheder

tildeles sandsynligheder. Skal disse sandsynligheder forstAs som objektive?

Eller er de blot subjektive forventninger, evt. begrundet i objektive hyp-

pigheder, altsi en slags ekstrapolation ud fra hidtidige erfaringer, en

54



En realistisk be grebste ori

"fremskrivning" af fortiden? Si vidt jeg h_ar forstiet det, kan vi ikke forvente et

6ntydigt svar fra naturvidenskabelig side.o

Den sidste forstielse af det mulige som ekstrapolation viser imidlertid, at det
hypotetiske i nogle tilfalde godt kan vrcre genspejling af det faktiske. Og sidan
fungerer det nok ogsi i haj grad, og miske udelukkende, hos vore slegtninge i
dyreriget. Men hos mennesket rummer denne forstielse kun 6n side af sagen,
som ikke kan redegore for, hvorledes vi gor opdagelser og opfindelser, og i det
hele taget forholder os aktivt og skabende til vores fremtid.T

Virksomhedsteorien har i sin forstielse af forholdet mellem det subjektive og
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, moment i genspejlingen, og ikke blot
til den "farvning" af erkendelsens objekter, som har at gsrc med deres relation
til motiverne. Det sidste har ellers v&ret kernen i virksomhedsteoriens begreb
om den personlige mening, som si at sige har skullet varetage erkendelsens
subjektivitet. Det har sA medfort, at der, for at give tilstrakkelig plads til det
subjektive, er sket en overbetoning af den personlige menings subjektivitet.

Den subjektive personlige mening er blevet sat over for de objektive scru-

fundsmessige berydninger. Men for mig at se er det uheldigt i sA hoj grad ar
sammenkrede meningerne med det subjektive og betydningerne med det objek-
tive. Bide betydninger og meninger har bide en objektiv og en subjektiv side
(Mammen, 1993).

Hvis vi tager betydningerne, si har de ̂ t gsre med den plads, kulturens objek-
ter har i den store historiske og samfundsmessige kontekst. De har en objektiv
side, som studeres af kulturhistorie, sprogvidenskab, etc. Og de har en subjek-
tiv side, som har atgsrc med, hvorledes og i hvilken grad den enkelte gennem
sin virksomhed har tilegnet sig 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_faktisk realiseres, og at de sameksiiterer i en uendelig mengde paral-
lelle universer. Sl jeg lader den side af problemet ligge.

At vi overhovedet er i stand til det, har ifolge R. Penrose (1989) igen konsekvenser for,
hvorledes vi skal forsta den objektive verden og overgangen fra det mulige til det fak-
tiske. Men det er en anden historie.
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r u m m e r d e n . B a r n e t l a e r e r f . e k s . m e r e o g m e r e o m d e p r a k s i s f o r m e r ' d e r
knytter sig til objekterne, og senere mere og mere om objekternes kulturhi-

storiske baggrund, altsA om de historiske tride, der knytter dem til deres men-

neskelige oprindelse. Betydningerne og begreberne har bAde en objektiv og en

subjektiv side.

Helt den samme analyse kan anvendes pi, hvad Leondev har kaldt de person-

l i gemen inge r .ogs ideha renob jek t i vs ide ,somerdens r r l i ge ind i v i due l l e
livshistoriske kontekst, som knytter den enkelte ti l  objekterne pi sin egen

m6de. Knytter den enkelte til andre mennesker i karligheds- og solidaritets-

forhold, til genstande i ejendoms- og affektionsforhold, etc. og denne kontekst

kan ogsi subjektivt tilegnes mere eller mindre dybt, genspejles mere eller min-

dre bevidst og stabilt, etc. (f. D. A. Leontjev, 1991)'

Men i og med, at vi siledes har lssrevet betydning og mening fra den prime re

tilknytning til henholdsvis det objektive og det subjektive, som Leontjev fore-

tager, og i stedet pi realistisk mide har henfsrt betydning og mening til

kontekster af forskell ig orden eller "stsrrelse" i t id og rum' har vi ogsa rela-

tiveret begreberne og ibnet for alle mulige lag imellem betydning og mening.

MAske er betydning og mening i Leondevs forstand kun yderpunkter eller

gr€enser for et helt felt af virkelige kontekster'

Der er en kontekst givet ved den enkelte familie, ved den enkelte generatlon,

den enkelte egn, institution, arbejdsplads, etc., som alle definerer eller beryd-

ningssatter (hvis vi bruger "betydning" som overbegreb) deres objekter, og

som sti l ler subjektet over for en ti legnelsesopgave. Socialpsykologi. person-

lighedspsykologi og psykoanaiyse har f.eks. hver fokuseret pi deres kontekst"

Konteksterne er indlejret i hinanden, eller ligger ved siden af hinanden, evt.

med fellesomr{der, fordi vi pi 6n gang lever i mange sammenhange, der lig-

ger inden i hinanden, som f.eks. at vi pA 6n gang ti lhsrer 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 sportsklub og en arbejdsplads.

Konteksterne kan betydningssatte objekterne overensstemmende eller

uoverensstemmende, men aldrig sammenfaldende. Der kan f'eks. vaere over-

ensstemmelse mellem mit engagement i et politisk parti og min funktion som
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tillidsmand pa min arbejdsplads, hvilket betyder, at begrebet "arbejdsgiver" har
overensstemmende betydninger i de to sammenhaenge, selv om det er mere
specifikt i den sidste sammenhang end i den fsrste. Mens der kan vare
uoverensstemmelse mellem mine begreber om,,elev',, hvis jeg pd dn gang er
larer i folkeskolen og elev pi AOF's aftenkursus i engelsk.

Betydningerne kan vare i dialog eller i misforstielse, noget man beskeftiger
sig med bide i predagogisk og i klinisk psykologi. Tenk f.eks. pi indvan-
drerbarnet, der ikke kan forbinde de begreber, som det tilegner sig hjemme og
i skolen. Eller pi kvinden, der er opvokset i et indremissionsk miljo, og har et
begreb om "egteskab", som miske ikke svarer til hendes senere situation.

Tilegnelsen af betydninger foregar i princippet simultant i alle konteksterne, vi
lever i, selv om der kan vare forskellige dominerende niveauer pi forskellige
trin af udviklingen. Hos fsrskolebarnet har den familiare konfekst f.eks. nor-
malt stsrre betydning end kammeratskabsgruppen, som til gengeeld har stor
betydning for det stsrre skolebarn (Bjerg, 1990).

MAske skulle vi bruge termen "betydninger" for den objektive side p6 alle
niveauerne, altsi ogsi om "personlig betydning,,, og termen "mening,,om den
subjektive side pi alle niveauerne, f.eks. ogs6 svarende til socialpsykologiens
begreb om holdninger?

Perspektivet er for mig at se en enhedsteori for 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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