
 

Menneske og metamedium 
 

En semiotisk epistemologi og ontologi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Christian Feldbech Nissen 
 
 
 

 
  



 
MENNESKE OG METAMEDIUM 

En semiotisk epistemologi og ontologi 
 
 

© 1996 by Christian Feldbech Nissen 
 

1. udgave, 1. oplag 1996 
 

Omslagsfoto: Charles Sanders Peirce (http://www.nothing.com/peirce/ 30.04.96). 
 

Kopiering fra denne afhandling må kun finde sted  
på institutioner, der har indgået  

aftale med Copy-Dan og kun inden for  
de i aftalen nævnte rammer. 

 
Printed in Denmark 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

København 1996. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til Birgitte, 
  

min hustru og bedste ven, der har lært mig, at livet må leves  
- ikke blot beskrives!1 

 

                                                   
1 “Det Høieste og Skjønneste i Livet, det skal man ikke læse om, ikke høre om, ikke see, men, om man saa vil, leve.” 
[Søren Kierkegaard, 1962b, p. 132] 





INDHOLD 
 
 

 v 

Indhold 

 

 

ILLUSTRATIONER viii 
FORKORTELSER xi 
FORORD xiii 
INDLEDNING 1 

1.1 Afhandlingens problemstilling 2 
1.2 Afhandlingens teser 4 
1.3 Afhandlingens opbygning 5 
1.4 Afhandlingens afgrænsning og forbehold 7 

TEGN OG MEDIA 9 

TEGN 11 
2.1 Kendetegn 12 
2.2 Semiotik og semiologi 16 

2.2.1 Semiotik 20 
2.2.2 Semiologi 29 
2.2.3 Synkretisme 34 

2.3 Sproglige tegn 35 
2.3.1 Sprogets trikotomi 36 
2.3.2 Sprogets struktur 38 
2.3.3 Sprogbrug 49 

MEDIA OG METAMEDIA 53 
3.1 Media 53 
3.2 Metamedia 57 

3.2.1 Computeren som metamedium 57 
3.2.2 Computermediets historie 59 
3.2.3 Automata 64 
3.2.4 Turing-maskinen 67 
3.2.5 Von Neumann arkitekturen 68 

TEGN OG MEDIA 95 
4.1 Forholdet mellem tegn og media 95 
4.2 Informationsteori og semiotik 97 

4.2.1 Termodynamik 97 
4.2.2 Entropi 98 
4.2.3 Maxwells dæmon 99 
4.2.4 Informationsteori 101 
4.2.5 Informationsteorien og computerens kapacitet 105 
4.2.6 Information og betydning 106 

KONKLUSION 115 

EN SEMIOTISK EPISTEMOLOGI 117 

ERKENDELSESTEORI OG METAFYSIK 119 



INDHOLD 
 
 

 vi 

6.1 Epistemologi og ontologi 120 
6.1.1 Dogmatisme, relativisme og skepticisme 121 
6.1.2 Korrespondens, koherens og pragmatisme 122 
6.1.3 Empirisme, rationalisme og kriticisme 122 
6.1.4 Monisme, dualisme og pluralisme 123 
6.1.5 Nominalisme, konceptualisme og begrebsrealisme 124 
6.1.6 Idealisme og materialisme 124 

6.2 Rids af epistemologiens og metafysikkens historie 125 
6.2.1 Oldtiden 125 
6.2.2 Antikken 126 
6.2.3 Skolastikken 139 
6.2.4 Renæssancen 143 
6.2.5 Den klassiske rationalisme 147 
6.2.6 Den britiske empirisme 154 
6.2.7 Kantianismen 159 
6.2.8 Romantikken 164 
6.2.9 Fænomenologien 168 
6.2.10 Nihilismen 176 
6.2.11 Pragmatismen 177 
6.2.12 Strukturalismen 181 
6.2.13 Den analytiske filosofi 183 
6.2.14 Den dynamiske epistemologi 197 

PERCEPTION OG KOGNITION 199 
7.1 Perception 201 

7.1.1 Synssansen 204 
7.1.2 Høresansen 209 
7.1.3 Følesansen 210 
7.1.4 Smagssansen 211 
7.1.5 Lugtesansen 211 
7.1.6 Mental repræsentation 212 

7.2 Kognition 213 
7.2.1 Kognitiv psykologi 214 
7.2.2 Vidensrepræsentation 219 
7.2.3 Ræsonnement 221 
7.2.4 Problemløsning 222 
7.2.5 Kunstig intelligens 222 
7.2.6 Kognitiv videnskab 236 
7.2.7 Konnektionisme 241 
7.2.8 Kognitiv neuropsykologi 263 
7.2.9 Kognition hos chimpanser og gorillaer 267 
7.2.10 Kritik af kunstig intelligens, den kognitive videnskab og konnektionismen 269 

7.3 Indlæring og hukommelse 279 
7.3.1 Indlæring 280 
7.3.2 Hukommelse 282 
7.3.3 Parallelle hukommelsesmodeller 289 

MENING 293 
8.1 Tegnets betydning 294 
8.2 Semiosis 295 
8.3 Logik 298 

8.3.1 Klassisk logik 299 
8.3.2 Symbolsk logik 300 
8.3.3 Modal- og tenselogik 302 
8.3.4 Intensionel logik 304 
8.3.5 Relation og sandsynlighed 304 
8.3.6 Abduktion, induktion og deduktion 305 

8.4 En semiotisk erkendelsesteori 309 
DUALISTISK INTERAKTION 315 

9.1 Legeme og sjæl 316 
9.2 Kvantemekanikkens udfordring 326 
9.3 Emergens og determinisme 329 
9.4 Genetisk information 338 
9.5 Bevidsthed og semiosis 349 

KONKLUSION 361 



INDHOLD 
 
 

 vii 

EN SEMIOTISK ONTOLOGI 365 

EN SEMIOTISK VIRKELIGHEDSFORSTÅELSE 367 
11.1 Ontologi 368 
11.2 Idealisme, realisme og materialisme 369 
11.3 Universalia 372 
11.4 Peirces faneroskopi 375 

11.4.1 Førstehed 377 
11.4.2 Andethed 378 
11.4.3 Tredjehed 379 
11.4.4 Computeren som fænomen 380 

11.5 Peirce og Kant 381 
TEGNETS GRUND 385 

12.1 Metafysisk grund 386 
12.2 Tegnets transcendente og transcendentale grund 387 

SAMMENFATNING OG KONKLUSION 391 
ORDLISTE 397 
LITTERATURLISTE 409 
INDEKS 423 

 

 



INDHOLD 
 
 

 viii 

Illustrationer 

FIGUR 1-A - SKITSE AF VIDUNDERMASKINEN 3 
FIGUR 2-A - FOTOGRAFI AF C. S. PEIRCE 14 
FIGUR 2-B - BERNHARD BOLZANO 17 
TABEL 2-A - FORSKELLE PÅ SEMIOLOGI OG SEMIOTIK 19 
FIGUR 2-C - EKSEMPLER PÅ TRIADISKE TEGN 21 
FIGUR 2-D - PEIRCES TRIADISKE TEGNRELATION 22 
FIGUR 2-E - SEMIOSIS 23 
TABEL 2-B - PEIRCES TI TEGNKLASSER 28 
TABEL 2-C - EKSEMPLER PÅ DYADISKE TEGNOPFATTELSER 31 
FIGUR 2-F - TEGNET SOM TODIMENSIONELT RELATIONSFELT 32 
FIGUR 2-G - ANDERSENS TEGNKLASSER 34 
FIGUR 2-H - BÜHLERS ORGANON MODEL 36 
FIGUR 2-I - RENÉ THOM 43 
FIGUR 2-J - CHOMSKYS PERCEPTUELLE MODEL 45 
FIGUR 2-K - CHOMSKYS TRE KOMPONENTER 46 
FIGUR 2-L - CHOMSKYS GRAMMATIKKER 48 
TABEL 3-A - NIVEAUDELING AF COMPUTEREN 59 
FIGUR 3-A - CHARLES BABBAGE 60 
FIGUR 3-B - DIFFERENSMASKINEN 61 
FIGUR 3-C - KREDSLØBSDIAGRAM TIL EN ELEKTRISK LOGISK MASKINE 62 
FIGUR 3-D - ALAN TURING 63 
FIGUR 3-E - NOAM AVRAM CHOMSKY 65 
FIGUR 3-F - FINIT AUTOMATON 65 
FIGUR 3-G - JOHN VON NEUMANN 68 
FIGUR 3-H - VON NEUMANNS ARKITEKTUR 70 
TABEL 3-B - DET DECIMALE OG DET BINÆRE TALSYSTEM 71 
TABEL 3-C - MULTILAGSMASKINE 72 
FIGUR 3-I - PROGRAMOVERSÆTTELSE 73 
FIGUR 3-J - BACKUS-NAURS FORM 74 
FIGUR 3-K - PARSERTRÆ 75 
TABEL 3-D - EKSEMPEL PÅ PROBLEMORIENTERET SPROG 76 
TABEL 3-E - ASSEMBLER-PROGRAM 77 
FIGUR 3-L - OPBYGNING AF LOADMODUL 78 
TABEL 3-F - EKSEMPEL PÅ ASSEMBLERING 79 
FIGUR 3-M - FORMAT FOR LR, ALR OG LA MASKININSTRUKTIONERNE 80 
FIGUR 3-N - ADRESSERING I HUKOMMELSEN 82 
FIGUR 3-O - EN HYPOTETISK MIKROARKITEKTUR 83 
FIGUR 3-P - FORSKELLIGE LOGISKE KOMPONENTER 84 
FIGUR 3-Q - DEKODER 85 
FIGUR 3-R - PROCESSOR MED MIKROINSTRUKTIONSREGISTER 86 
FIGUR 3-S - MIKROINSTRUKTIONSREGISTER 87 
FIGUR 3-T - KLOKKEKREDSLØB 87 
FIGUR 3-U - MIKROARKITEKTUR UDVIDET MED KONTROLSEKTION 88 
TABEL 3-G - FORTOLKNING AF MASKININSTRUKTIONER 91 
FIGUR 3-V - SANDHEDSTABELLER FOR LOGISKE PORTE 92 
FIGUR 3-W - DIAGRAM OVER OPBYGNING AF NOGLE LOGISKE PORTE 92 
TABEL 3-H - BOOLSK ALGEBRA 93 
FIGUR 3-X - EN SIMPEL 4-BIT SAMMENLIGNER 93 
FIGUR 3-Y - ADDITIONSKREDSLØB 93 
FIGUR 3-Z - SR FLIP-FLOP 94 



INDHOLD 
 
 

 ix 

FIGUR 4-A - SHANNONS KOMMUNIKATIONSMODEL 102 
FIGUR 4-B - TILSTANDSDIAGRAM FOR EN DISKRET KILDE 103 
FIGUR 4-C - ADIABATISK LADNINDGSKREDSLØB 106 
FIGUR 4-D - TEGN OG MEDIUM 111 
FIGUR 6-A - FILOSOFIENS OG PSYKOLOGIENS EMNEKREDS 119 
FIGUR 6-B - SOKRATES I DIALOG 131 
FIGUR 6-C - PLATON 133 
FIGUR 6-D - ARISTOTELES 135 
FIGUR 6-E - EPIKUR 138 
FIGUR 6-F - AUGUSTIN 139 
FIGUR 6-G FRANCIS BACON 143 
FIGUR 6-H - VIDEN 144 
FIGUR 6-I - THOMAS HOBBES 145 
FIGUR 6-J - RENÉ DESCARTES 147 
FIGUR 6-K - BARUCH DE SPINOZA 152 
FIGUR 6-L - GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ 153 
FIGUR 6-M - JOHN LOCKE 155 
FIGUR 6-N - GEORGE BERKELEY 157 
FIGUR 6-O - DAVID HUME 158 
FIGUR 6-P - IMMANUEL KANT 159 
TABEL 6-A - KANT’S KATEGORIER 160 
FIGUR 6-Q - ARTHUR SCHOPENHAUER 164 
FIGUR 6-R - GEORG W. F. HEGEL 166 
FIGUR 6-S - EDMUND HUSSERL 169 
FIGUR 6-T - MARTIN HEIDEGGER 172 
FIGUR 6-U - JEAN-PAUL SARTRE 175 
FIGUR 6-V - FRIEDRICH NIETZSCHE 176 
FIGUR 6-W - CHARLES SANDERS PEIRCE 177 
FIGUR 6-X - WILLIAM JAMES 178 
FIGUR 6-Y - WILLIAM VAN ORMAN QUINE 179 
FIGUR 6-Z - FERDINAND DE SAUSSURE 181 
FIGUR 6-AA - BERTRAND RUSSELL 186 
FIGUR 6-BB - LUDWIG WITTGENSTEIN 188 
FIGUR 6-CC - KARL POPPER 191 
FIGUR 6-DD - NOAM CHOMSKY 195 
FIGUR 6-EE - JOHN L. AUSTIN 196 
FIGUR 7-A - DET MENNESKELIGE ERKENDEAPPARAT 200 
FIGUR 7-B - EKSEMPEL PÅ OPTISK BEDRAG 201 
TABEL 7-A - EKSEMPLER PÅ LUMINANS 205 
FIGUR 7-C - ØJETS ANATOMI 206 
FIGUR 7-D - ØRETS ANATOMI 209 
FIGUR 7-E - FORSKELLIGE TYPER MENTAL REPRÆSENTATION 212 
FIGUR 7-F - SEMANTISK NETVÆRK 217 
FIGUR 7-G- ET SIMPELT PRODUKTIONSSYSTEM 217 
FIGUR 7-H - ET TRELAGS NEURALT NETVÆRK 218 
FIGUR 7-I - SAND OG FALSK VIDEN 220 
FIGUR 7-J - EKSEMPEL PÅ EN KONCEPTUEL GRAF 221 
TABEL 7-B- KYBERNETISKE SYSTEMER 224 
FIGUR 7-K - INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEM (IPS) 226 
FIGUR 7-L - CARDS MODEL HUMAN PROCESSOR 239 
FIGUR 7-M - ACT* PRODUKTIONSSYSTEM 241 
FIGUR 7-N - NEURONET 242 
FIGUR 7-O - SYNAPSE 243 
FIGUR 7-P - RECEPTION 244 
FIGUR 7-Q - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE NEURONFORLØB 245 
FIGUR 7-R - DET MENNESKELIGE NERVESYSTEMS OPBYGNING 246 
FIGUR 7-S - DEN MENNESKELIGE HJERNE 248 
FIGUR 7-T - FOTO AF HJERNEN 249 
FIGUR 7-U - DE SEKS LAG I HJERNEBARKEN 249 
FIGUR 7-V - HJERNESTAMMEN 250 



INDHOLD 
 
 

 x 

FIGUR 7-W - LILLEHJERNEN 251 
FIGUR 7-X - HJERNECENTRE 251 
FIGUR 7-Y - MØNSTERGENKENDELSE 254 
FIGUR 7-Z - LAGDELING AF NEURALE NETVÆRK 256 
FIGUR 7-AA - EKSEMPEL PÅ AKTIVERINGSFUNKTION 258 
FIGUR 7-BB - HØJERE FUNKTIONER I HJERNEN 265 
TABEL 7-C - AFASIFORMER OG TILSVARENDE HJERNEOMRÅDER 266 
FIGUR 7-CC - HJERNEOMRÅDER RELATERET TIL LANGTIDSHUKOMMELSEN 266 
FIGUR 7-DD - TULVINGS KONCEPTUALISERING AF DEN EPISODISKE HUKOMMELSE 286 
FIGUR 8-A - SEMIOSIS 296 
FIGUR 8-B - OPPOSITIONSKVADRATET 299 
TABEL 8-A - SANDHEDSFUNKTIONELLE KONNEKTIVER 301 
TABEL 8-B - KVANTORNOTATION 302 
TABEL 8-C - MODALLOGIK 303 
TABEL 8-D - EKSEMPLER PÅ DE TRE SLUTNINGSFORMER 305 
FIGUR 8-C - DEN SEMIOTISKE ERKENDELSESPROCES 312 
FIGUR 9-A - DEN KAUSALE TREKANT 317 
TABEL 9-A - J. T. FRASERS ONTOLOGISKE NIVEAUER 331 
TABEL 9-B - POPPERS TRE VERDENER 331 
TABEL 9-C - BOHMS NIVEAUDELTE VERDENSBILLEDE 333 
FIGUR 9-B - JOHANN GREGOR MENDEL 338 
FIGUR 9-C - CELLENS OPBYGNING 339 
FIGUR 9-D - CELLEKERNEN 340 
FIGUR 9-E - KROMOSOMER 340 
FIGUR 9-F - CRICK OG WATSON VED DERES DNA-MODEL 341 
FIGUR 9-G - DNA-MOLEKYLET 341 
FIGUR 9-H - DEN GENETISKE INFORMATIONSSTRØM 342 
FIGUR 9-I - REPLIKATION AF DNA-MOLEKYLET 343 
FIGUR 9-J - PRINCIPPET I TRANSSKRIPTION 344 
FIGUR 9-K - TRANSLATION 345 
FIGUR 9-L - SEMIOSIS SOM DUALISTISK INTERAKTION 357 
FIGUR 11-A - VERDEN I GUDS COMPUTER 370 
FIGUR 12-A - ERKENDELSESPROCESSEN OG TEGNETS GRUND 389 
FIGUR 13-A - ERKENDELSESPROCESSEN 393 
 



INDHOLD 
 
 

 xi 

Forkortelser 

ACT* Adaptive Control of Thought. 
AI Artificial Intelligence. 
ALDC Adiabatic Line Driver Chip. 
ALR Add Logical Register. 
ALU Arithmetic Logical Unit. 
ASCII American Standard Code for Information Interchange. 
ASL American Sign Language. 
BIT BInary digiT. 
BNF Backus Naur Form. 
CMOS Complementary Metal-Oxide Silicon. 
CNS Central Nervous System. 
CP Collected Papers. En redigeret udgave af dele af Charles Sanders Peirces 

skrifter (ca. 80.000 håndskrevne sider) samlet i otte bind. Uddragene i 
Collected Papers er præsenteret efter tema uden hensyn til kronologi. Citater 
fra Collected Papers anføres her med angivelse af volume og paragraf. 
Eksempelvis angiver [CP 2.228] Collected Papers vol. 2 § 228. 

CPU Central Processing Unit. 
CYC enCYClopedia. 
DFA Deterministic Finite Automaton. 
DNA Deoxyribose Nucleic Acid. 
EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. 
EINAC Electronic Numerical Integrator and Computer. 
EIP Elementary Information Process. 
GOMS Goals, Operators, Methods and Selection rules. 
GPS General Problem Solver. 
GR General Register. 
HCI Human Computer Interaction. 
HSA Higher Save Area. 
IAC Interactive Activation and Competition. 
IBID IBIDem. 
IBM® International Business Machines® Corp. 
IC Integrated Curcuit. 
ICS Integrated Connectionist/Symbolic theory. 
IPS Information Processing System. 
IR Instruction Register. 



INDHOLD 
 
 

 xii 

LA Load Address. 
LISP LISt Processing. 
LL Left-Left grammatik. 
LR Left-Right grammatik eller Load Register. 
LSA Lower Save Area. 
LT Logic Theorem. 
LTM Long Term Memory. 
MAR Memory Address Register. 
MBR Memory Buffer Register. 
MIR Micro Instruction Register. 
MIT Massachusetts Institute of Technology. 
MPC Microcode Program Counter. 
mRNA Messenger RiboNucleic Acid. 
MUX MUltipleXer. 
NFA Non-deterministic Finite Automaton. 
PC Program Counter. 
PDP Parallel Distributed Processing. 
PDS Push-Down Storage automaton. 
PM Perceptual Model. 
PNS Peripheral Nervous System. 
PSW Program Status Word. 
RAM Random Access Memory. 
RNA RiboNucleic Acid. 
rRNA Ribosonal RiboNucleic Acid. 
RTRL Real-Time Recurrent Learning. 
SAS Supervisory Activating System. 
SD Standard Description. 
STM Short Term Memory. 
TIR Temporary Instruction Register. 
TLU Threshold Logical Unit. 
tRNA Transfer RiboNucleic Acid. 



 

xiii 

Forord 

Selvom forholdet mellem menneske og maskine igennem et helt århundrede har 
været genstand for en usvækket debat fra en lang række vidt forskellige 
synsvinkler lige fra maskinernes sociale og politiske betydning over bruger-
grænseflader til diskussionen om kunstig intelligens og kunstigt liv, er emnet dog 
langt fra uddebatteret. Denne afhandling er et partsindlæg i denne debat med 
udgangspunkt i filosofien og i særdeleshed med udgangspunkt i erkendelsesteori-
en og i doktrinen om tegn, semiotikken.  

Hvad får pludselig en systemprogrammør som undertegnede til at interessere sig 
for denne mere humanistiske side af teknologien? Set i bakspejlet skal årsagen nok 
søges i det forhold, at det i længden er utilfredsstillende at medvirke til den 
teknologiske udvikling uden at forstå dens menneskelige forudsætninger og kon-
sekvenserne af teknologiens anvendelse. Den mere direkte anledning skyldes, at 
undertegnede for år tilbage stiftede bekendtskab med Claude E. Shannons 
informationsteori og i denne fandt en disciplin, der foregav at beskæftige sig med 
både menneskelig og maskinel kommunikation. Disse overvejelser førte videre til 
det hastigt voksende område, der beskæftiger sig med menneskers interaktion med 
maskiner, Human-Computer Interaction (HCI). Imidlertid gav denne disciplin 
ingen svar på, hvad det er, der gør, at mennesket opfatter computeren som 
betydningssystem. Det gjorde til gengæld semiotikken og erkendelsesteorien, der 
som nævnt ligger som en grundtone gennem hele denne afhandling. 

Målgruppe 
Afhandlingens målgruppe er først og fremmest undertegnede selv, idet den er 
skrevet for at tilfredsstille et behov for fordybelse i den menneskelige erkendelses 
væsen og for at tage stilling til en række af de spørgsmål, der har udfordret 
tænkningen siden Platon og Aristoteles. 

Men også dataloger, psykologer og filosoffer kan have glæde af denne frem-
stilling, idet den forsøger at bygge bro mellem informationsteknologien og en 
række af de humanistiske videnskaber. 

Terminologi og notation 
Igennem afhandlingen præsenteres en række teorier og hypoteser, der udspringer 
af en mangfoldighed af videnskabelige traditioner. Langt på vej er det forsøgt at 
bibeholde de forskellige paradigmers og forfatteres oprindelige nomenklatur, men 
af hensyn til et minimum af konsistens er denne dog i et vist omfang rettet til, hvor 
det har været muligt at erstatte dette med en mere ensartet terminologi uden at gå 
på kompromis med de enkelte teoriers begrebsapparat. 

Selvom det er tilstræbt at bruge enkle formuleringer og konsistent terminologi, er 
der flere dele af afhandlingen, der kan virke svært tilgængelige. For at bøde på 
dette forhold gives der flere steder undervejs i afhandlingen en overordnet intro-
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duktion til eksempelvis emneområder som semiotik, datamaskinarkitektur og er-
kendelsesteori. Disse afsnit øger selvfølgelig afhandlingens fysiske omfang, men 
er samtidig udformet, således at de kan springes over uden betydning for sammen-
hængen. 

Henvisninger til kilder på Internettet er angivet ved protokol, adresse og dato. 
Eksempelvis vil henvisningen http://www.jhu.edu/~phil/subfold/histphil2.html 28. 
juni 1996 indikere, at kilden er fundet ved brug af HyperText Transport 
Protokollen (http) på adressen //www.jhu.edu/~phil/subfold/histphil2.html den 28. 
juni 1996. Datoen er nødvendig, da informationer på Internettet lever en forholds-
vis dynamisk tilværelse. 

Registrerede varemærker 
Følgende registrerede væremærker anerkendes som tilhørende deres respektive 
ejere: 

• Apple® 
• Apple Computer®, Inc.  
• C/370™ 
• Encarta’™ 95 
• IBM® 
• International Business Machines® Corporation 
• Microsoft® Corporation 
• System/390® 

Alle øvrige produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker for deres 
ejere. 

Tak 
Der skal her lyde en stor tak for kommentarer til manuskriptets første version til 
stud. psych. Brian Sjælland og cand. teol. Jakob V. Olsen, der har ydet værdifulde 
bidrag til både form og indhold. Mange af de uhensigtsmæssigheder, som de 
samstemmende har påpeget, er desværre af tidsmæssige årsager ikke blevet rettet 
op, selv om kritikken er fuldt berettiget. Imidlertid har de kommentarer, der er 
taget til indtægt, været med til at øge afhandlingens kvalitet og gjort den mere 
læsevenlig. 

Denne afhandling ville ikke have fået sit filosofiske tilsnit, hvis ikke det havde 
været for Morten Meilings medrivende foredrag om filosofien og dens historie. 
Disse har udfordret og inspireret mig til at tage udfordringen op og forsøge at 
behandle computeren med udgangspunkt i filosofien. Morten Meiling skal 
endvidere have tak for sine opmuntrende kommentarer til manuskriptet og for at 
have henledt opmærksomheden på, at René Thoms og Jean Petitots katastrofeteori 
blev ydet katastrofalt ringe opmærksomhed i en tidligere udgave af afhandlingen. 
Der er således tilføjet et overordnet afsnit om katastrofeteorien, omend den stadig 
ydes ringe retfærdighed i forhold til dens indflydelse i dansk og fransk semiologi. 

En særlig tak skal rettes til stud. med. Thomas Teglgaard og min hustru cand. 
pharm. Birgitte Nissen for en grundig og saglig kritik af afsnittene om neurologi 
og genetik, afsnit der for en ikke-biolog ville have været aldeles vanskelige at 
udarbejde uden deres faglige viden. 

Også en stor tak til min vejleder på Datanomstudiet ved Niels Brock Copenhagen 
Business College, Henning Haugaard, der beredvilligt og med stor entusiasme gik 
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med på idéen om at anlægge en humanistisk tilgangsvinkel til datalogien og som 
hele vejen har bakket op om projektet med sine både krtiske og konstruktive 
kommentarer. 

Det betyder dog ikke, at nogen af de nævnte personer kan drages til ansvar for 
afhandlingens synspunkter og konklusioner, der alene må stå for forfatterens egen 
regning. 

Endelig skal der lyde en tak til min hustru Birgitte for hendes store arbejde med at 
kontrollere alle litteraturhenvisninger og til Linda Kyhl og hendes kollegaer fra 
PBS A/S for deres hjælp med at mangfoldiggøre det fornødne antal eksemplarer 
af afhandlingen. 

 

 

Velkommen til denne fremstilling. 

 

Christian F. Nissen 
Vallensbæk, 1996 
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1 

Kapitel 1 

Indledning 

nten er det muligt, eller også er det ikke muligt, at vide noget om virke-
ligheden. Der er reelt kun fire mulige kilder til at opnå erkendelse om 
virkeligheden, såfremt virkeligheden virkelig er derude. De fire kilder 
er: 

• Perception 
• Spekulation 
• Medfødt viden 
• Åbenbaring2 

Ingen af disse kilder giver anledning til sikker erkendelse, da de alle er sekundære 
og subjektive. Det er endnu ikke er lykkedes menneskeheden at følge blot én af 
disse tilbage til deres udspring i virkeligheden, og det er tvivlsomt, om det nogen-
sinde skal lykkes. Endvidere influerer disse kilder på hinanden, hvorfor en fuld-
stændig teori om erkendelsen reelt kun kan udledes ved at inddrage alle de di-
scipliner, der beskæftiger sig med de enkelte kilder, hvad enten det nu er natur-
videnskab, psykologi, filosofi eller teologi, områder, der traditionelt har haft en vis 
berøringsangst i deres gensidige forhold til hinanden. Den tyskfødte fysiker Albert 
Einstein (1879-1955), der først og fremmest beskæftigede sig med naturvidenskab 
har formuleret forholdet mellem erkendelsesteorien og naturvidenskaben med 
følgende ord: 

“The reciprocal relationship of epistemology and science is of noteworthy kind. 
They are dependent upon each other. Epistemology without contact with 
science becomes an empty schema. Science without epistemology is - insofar as 
it is thinkable at all - primitive and muddled.” [Albert Einstein citeret efter 
Northrop & Livingston, 1964, p. iii] 

Resultatet er, at ingen med sikkerhed kan sige, hvad det er, der gør, at et menneske 
tildeler noget i virkeligheden en given betydning, når dette repræsenteres mentalt. 
Det er derfor kun muligt at teoretisere og fremsætte mere eller mindre sandsynlige 
hypoteser, når man bevæger sig ind på disse helt grundlæggende menneskelige 
betingelser for eksistens. Derfor vil denne afhandling heller ikke gøre krav på at 
være (natur)videnskabelig, men derimod fremstå som en rent filosofisk diskurs. 

                                                   
2 Jvf. brevet til Hebræerne, kap. 1, vers 1-2. 
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Det betyder ikke, at den ikke har raison d’Être3, snarere tværtimod. Den rører ved 
noget af det mest fundamentale i den menneskelige tilværelse, nemlig mening. 

1.1 Afhandlingens problemstilling 
Der er mange måder at anskue den menneskelige erkendelse på. I denne afhandling 
sættes erkendelsen i forhold til den logiske computer, hvad enten det er i dens 
konventionelle deduktive udformning, eller det er i dens induktive udformning, 
som den kommer til udtryk i de neurale netværk. Afhandlingens overordnede 
problemstilling lyder som følger:  

Er det muligt at bringe den logiske computer til at erkende?  

Afhandlingen kan ses som én lang sammenlignende analyse mellem computeren 
og mennesket begge betragtet som media med henblik på at afgøre, hvorvidt der 
er sammenfald mellem de to, der gør, at computeren en dag vil kunne siges at 
erkende på lige fod med mennesket. 

Mennesket har til alle tider drømt om at konstruere replika af sig selv. Eksempelvis 
har de fleste religiøse samfund forsøgt at skabe erkendende guder, som de siden 
kunne tilbede. Og lige siden Homer har mennesket spekuleret over, om det selv er 
en maskine4, samt hvorvidt det i givet fald vil være muligt at frembringe en 
lignende maskine, der besidder menneskets egenskaber. Litteraturen indeholder 
talrige eksempler på sådanne spekulationer. Her skal blot fremdrages tre 
eksempler. 

I Illiaden kommer det til udtryk i en passage, hvor Achilleus moder, Thetis, 
kommer til smedeguden Hefaistos for at få fremstillet en rustning til Achilleus. 
Hefaistos er netop i færd med at konstruere en samling tjenende robotter5: 

“Him found she sweating in toil and busy about his bellows, for he was forging 
tripods twenty in all to stand around the wall of his established hall, and 
beneath the base of each he sat golden wheels, that of their own motion they 
might enter the assembly of the gods and again return unto his house, a marvel 
to look upon.” [Homer, 1995, book XVIII, p. 264] 

Hos den amerikanske filosof Charles Sanders Peirce (1839-1914) finder man flere 
gange henvisninger6 til et kapitel i Jonathan Swifts (1667-1745) ‘Gullivers Rejser’ 
fra 1726, hvor Gulliver er nået til et land ved navn Balnibarbi. Dette land er 
befolket med ingeniører, der alle er optaget af at udtænke nye og forbedrede 
metoder til rationalisering og effektivisering, mens landet i mellemtiden sygner 
hen i armod. I hovedstaden Lagado vises Gulliver rundt på det store akademi, hvor 
han møder en professor, der bærer på denne vidtløftige drøm om at skabe kunstig 
intelligens: 

                                                   
3 Eksistensberettigelse. 
4 I 1747 udgav den franske læge og filosof J. O. de La Mettrie (1709-1751) sin berømte bog ‘L’homme machine’, 

der beskriver mennesket som deterministisk maskine. 
5 Betegnelsen ‘robot’ stammer egentlig fra den tjekkiske forfatter Karel Capeks (1890-1938) skuespil R.U.R. fra 

1920. 
6 Jvf. Peirce, 1869, p. 5; Ketner, 1988, p. 39 samt Jensen, 1993, p. 30 f. Og i en artikel om logiske maskiner fra 1887 

hedder det for eksempel:“In the ‘Voyage to Laputa’ there is a description of a machine for evolving science 
automatically. ‘By this contrivance, the most ignorant person, at a reasonable charge, and with little bodily labor, 
might write books in philosophy, poetry, politics, laws, mathematics, ans theology, without the least assistance 
from genius or study’” [Peirce, 1887, p. 165] 
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“We crossed a walk to the other part of the academy, where, as I have already 
said, the projectors in speculative learning resided. The first professor I saw 
was in a very large room, with forty pupils about him. After salutation, 
observing me to look earnestly upon a frame, which took up the greatest part of 
both the length and breadth of the room; he said, perhaps I might wonder to see 
him employed in a project for improving speculative knowledge by pratical and 
mechanical operations. But the world would soon be sensible of its usefulness; 
and he flattered himself, that a more noble exalted thought never sprang in any 
other man’s head. Every one knew how laborious the usual method is of 
attaining to arts and sciences; whereas by his contrivance, the most ignorant 
person at a reasonable charge, and with a little bodily labour, may write books 
in philosophy, poetry, politics, law, mathematicks and theology, without the 
least assistance from genius or study. He then led me to the frame, about the 
sides whereof all his pupils stood in ranks. It was twenty foot square, placed in 
the middle of the room. The superficies was composed of several bits of wood, 
about the bigness of a dye, but some larger than others. They were all linked 
together by slender wires. These bits of wood were covered on every square 
with paper pasted on them; and, on these papers were written all the words of 
their language in their several moods, tenses, and declensions, but without any 
order. The professor then desired me to observe, for he was going to set his 
engine at work. The pupils at his command took each of them hold of an iron 
handle, whereof there were forty fixed round the edges of the frame; and giving 
them a sudden turn, the whole disposition of the words was entirely changed. 
He then commanded six and thirty of the lads to read the several lines softly as 
they appeared upon the frame; and where they found three or four words 
together that might make part of a sentence, they dictated to the four remaining 
boys who were scribes. This work was repeated three or four times, end at every 
turn the engine was so contrived, that the words shifted into new places, as the 
square bits of wood moved upside down. 

Six hours a-day the young students were employed in this labour; and the 
professor shewed me several volumes in large folio already colleted, of broken 
sentences, which he intended to piece together; and out of those rich materials 
to give the world a compleat body of all arts and sciences; which, however 
might still improved, and much expedited, if the publick would raise a fund for 
making and employing five hundred such frames in Lagado, and oblige the 
managers to contribute in common their several collections.” [Swift, 1992, pp. 
194-197] 

 

FIGUR 1-A - SKITSE AF VIDUNDERMASKINEN 
Gulliver får lov at skitsere maskinen på et stykke papir, som han vedlægger beretningen. Skitsen minder i forbav-
sende grad om udseendet af et moderne integreret kredsløb (IC) [Kilde: Swift, 1992, p. 195]. 

Det sidste eksempel er hentet fra Mary Wollstonecraft Shelleys (1797-1851) 
skrækvision fra 1818 om dr. Victor Frankenstein, der i et forsøg på at efterligne 
Skaberens mesterværk danner en ulykkelig og ensom vanskabning, som indgyder 
rædsel blandt alle mennesker. Inspirationen til romanen fandt Shelley i nogle 
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forsøg, som en vis dr. Erasmus Darwin7 (1731-1802) i slutningen af det 18. 
århundrede skulle have foretaget for at afdække livsprincippets natur og skabe 
kunstigt liv. Dr. Darwin opbevarede et stykke vermicelli i en glasæske, indtil det 
på en eller anden besynderlig måde begyndte at bevæge sig af egen drift. I en 
indledning til bogen, som Shelley tilføjede i 1831, beretter hun om fortællingens 
oprindelse: 

“Jeg så det gyselige drømmebillede af en mand, der lå udstrakt og derpå, ved 
en kraftig maskines hjælp, vise tegn på liv og begynde at røre på sig med 
usikker, halvt levende bevægelse. Frygteligt måtte det være, for virkningen af 
enhver menneskelig bestræbelse på at efterligne Verdensskaberens drabelige 
mekanisme, ville være yderst frygtelig. Kunstneren ville blive rædselsslagen 
over sin succes; han ville styrte bort fra sit modbydelige værk, slagen af 
rædsel.” [Shelley, 1994, p. 9] 

Men hvad er da et menneske? Besvarelsen af dette spørgsmål er selvfølgelig ikke 
ligetil og involverer discipliner lige fra fysik og kemi over fysiologi og psykologi 
til filosofi og teologi. Det vil derfor være halsløs gerning at forsøge at afklare 
muligheden for at frembringe et komplet kunstigt replika af mennesket. Denne 
afhandling vil derfor, som nævnt, begrænse sig til at se på muligheden for at 
implementere selve erkendelsesprocessen i computeren, selvom også dette spørgs-
mål er særdeles omfattende og er dybt integreret i paradigmer som biologi, 
fysiologi, psykologi, epistemologi, ontologi etc.  

Afhandlingen vil ikke gøre krav på tilnærmelsesvist at besvare dette spørgsmål, 
men kun forsøge at løfte blot en lille flig af dette for menneskeheden så vigtige 
spørgsmål: Er mennesket i virkeligheden så uerstatteligt, som det selv antager? 
Ophører et helt univers med at eksistere, når et menneske dør, eller er der blot tale 
om en maskine, der går til grunde? Tog den tyske filosof Immanuel Kant (1724-
1804) for store ord i sin mund, da han postulerede, at det enkelte menneske er et 
mål i sig selv og aldrig blot et middel? Som det her er fremstillet, kan 
afhandlingens problemstilling vise sig at rokke ved hele den menneskelige 
selvforståelse. 

1.2 Afhandlingens teser 
Overordnet fremsættes der i løbet af afhandlingen tre teser om erkendelsen og dens 
væsen. Disse vil blive præsenteret her, men vil dog først blive underbygget i selve 
afhandlingens tekst. 

For det første er det en grundlæggende tese i afhandlingen, at erkendelse kan 
defineres som en dynamisk repræsentation af omverdenens objekter og fænome-
ner. Repræsentationens manifestation er tegnet, hvorfor læren om tegnprocesser, 
det vil sige semiotikken, må kunne give et vink om erkendelsens væsen. 

For det andet er det en basal tese, at menneskets sind og legeme tilhører to 
selvstændige adskilte virkeligheder, der i erkendelsen står i et interaktivt forhold 
til hinanden. Det kan forekomme dristigt (om ikke kætterisk) at fremsætte 
interaktionistisk-dualistiske hypoteser i det moderne materialistiske videnskabeli-
ge samfund, og det endda med udgangspunkt i semiotikken. Når denne afhandling 
alligevel har frimodighed til at fremkomme med sådanne kontroversielle syns-
punkter, skyldes dette ikke mindst det forhold, at meget betydende forbilleder som 
den østrigsk-engelske videnskabsfilosof Sir Karl Raimund Popper (1902-1994) og 

                                                   
7 Erasmus Darwin var i øvrigt farfader til den navnkundige naturforsker Charles Darwin (1809-1882). 
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den australske hjerneforsker og nobelpristager John Carwey Eccles (f. 1903) 
tidligere har dristet sig til at gøre det samme [Popper & Eccles, 1984]. 

Og endelig er det en tese i afhandlingen, at der eksisterer en tredje virkelighed, der 
indeholder hele det konstituerende grundlag for erkendelsen. Denne virkelighed 
kan sammenlignes med Platons (ca. 428-348 f. Kr.) idéverden. 

Det er i denne forbindelse vigtigt at være sig bevidst, at afhandlingen udelukkende 
fremsætter hypoteser. Dens teorier kan ikke bevises, men højst sandsynliggøres 
eller falsificeres. Teorier har det med at dukke op og dø ud som havets bølger. 
Nogle bølger ruller længere op på strandbredden end andre. Nogle bølger 
indeholder mere af de forrige end andre. Og større og kraftigere bølger kan kvæle 
mindre efterfølgende bølger. Ingen bølge kan gøre krav på at være den endelige 
og sidste bølge, men er blot en ny side af det mægtige ocean. Ifølge kaosteoreti-
kerne er det ikke muligt at vide, hvor lille en årsag, der har skabt en bølge, og på 
grund af naturens kompleksitet kan resultatet af selv den mindste hændelse ikke 
forudsiges. Det betyder ikke nødvendigvis, at bølgerne ikke styres af enkle regler, 
men blot at deres virkning er uforudsigelig, da deres udgangsbetingelser aldrig 
fuldstændig kan kendes. 

“Den ulærde bonde betragtede elementerne omkring sig og var kendt med deres 
praktiske anvendelse. Den lærdeste filosof vidste ikke meget mere. Han havde 
delvis løftet sløret for naturens ansigt, men hendes udødelige ansigtstræk var 
stadig et under og et mysterium.” [Shelley, 1994, p. 39] 

Med dette i mente vil denne afhandling medvirke med et lille bølgeskvulp, vel 
vidende at bølgerne fortsat vil rulle, så langt tanken strækker. 

1.3 Afhandlingens opbygning 
Afhandlingens overordnede problemstilling kan naturligt nedbrydes i tre delpro-
blemer: 

1) Hvad forstås ved en logisk computer? 
2) Hvad forstås ved erkendelse, og hvordan opstår erkendelse? 
3) Kan erkendelse implementeres i computeren? 

Afhandlingen er inddelt i tre dele, der svarer til disse delspørgsmål. I første del 
præsenteres de begreber, som er afhandlingens byggesten, nemlig media og tegn 
samt information og betydning. I denne del redegøres for opfattelsen af den logiske 
computer som medium og i særdeleshed som metamedium, ligesom forholdet 
mellem tegn og media belyses med udgangspunkt i informationsteorien. 

Kapitel 2 giver en introduktion til læren om tegn, semiotikken. Hvad forstås ved 
tegn og hvordan kan de kategoriseres? I det tyvende århundrede har to retninger 
nemlig strukturalismen og den fænomenologiske semiotik givet hver deres svar på 
dette spørgsmål. Efter en redegørelse for disse retninger samt en uddybning af 
tegnbegrebet sat i forhold til sproget forstået som syntaks, semantik og pragmatik, 
forkastes strukturalismens tegnbegreb til fordel for det fænomenologiske, der 
således ligger til grund for den resterende del af afhandlingen. 

I kapitel 3 introduceres en anden af afhandlingens byggesten, nemlig mediebegre-
bet. Dette defineres kort, og det diskuteres, hvorvidt computeren bedst forstås som 
medium eller artefakt. Der argumenteres for at computeren i forhold til den givne 
problemstilling med fordel kan opfattes som metamedium. Efter en kort historisk 
introduktion af computeren samt en indføring i automatateorien uddybes compu-
terens funktionalitet med udgangspunkt i metamediebegrebet og von Neumanns 
datamaskinarkitektur, idet de enkelte metalag beskrives uddybende. 
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I kapitel 4 samles trådene fra de to foregående kapitler, idet forholdet mellem tegn 
og media belyses. Der argumenteres for, at tegn og media ikke er identiske begre-
ber, men at tegn formidler betydning, mens media alene transmitterer signaler. Da 
denne opfattelse grundlæggende strider imod informationsteorien, redegøres der 
for denne og dens udspring i termodynamikkens entropibegreb. Sluttelig argumen-
teres der for, at informationsteorien har taget fejl ved sin sammenblanding af 
information og betydning, og der fremsættes en teori for, hvordan betydning kan 
opstå af informationens meningsløshed. 

Kapitel 5 er en konklusion på afhandlingens første del. 

Anden del forsøger at give et bud på en semiotisk erkendelsesteori. Først gives en 
flygtig introduktion til epistemologiens hovedproblemstillinger samt et rids af 
dens historie. Herefter diskuteres den opfattelse af erkendelsen, som blandt andet 
den kognitive psykologi baserer sig på, idet den opfatter mennesket som et simpelt 
deterministisk kybernetisk system. Som modsætning hertil udledes en semiotisk 
epistemologi, og det diskuteres, hvorvidt denne kan indpasses i et materialistisk 
og deterministisk verdensbillede. 

I kapitel 6 introduceres erkendelsesteorien og metafysikken, idet der overordnet 
redegøres for disses væsentligste problemstillinger. Resten af kapitlet giver en kort 
historisk fremstilling af erkendelsesteorien og metafysikken fra Homer til i dag 
med hovedvægten på erkendelsesteori. Denne skal for læsere uden kendskab til 
filosofien danne baggrund for de mere teoretiske diskussioner, der følger. 

Kapitel 7 redegør for de forsøg, der i det tyvende århundrede er gjort for at 
genskabe visse menneskelige kognitive egenskaber i computere. Kapitlet indledes 
med en redegørelse for den menneskelige perception og sanserne, idet perceptio-
nen er en grundlæggende forudsætning for almindelig menneskelig erkendelse. 
Herefter beskrives en række forsøg på under navne som kunstig intelligens, 
kognitiv videnskab, kognitiv neuropsykologi og konnektionisme at overføre men-
neskets kognitive evner til computeren, ligesom disse forsøg kritiseres og allerede 
på dette sted delvis afvises. Endelig beskrives mest som et appendix menneskets 
evner til at lære og huske, idet disse områder indgår som væsentlige led i den men-
neskelige erkendelse. 

I kapitel 8 fremsættes som modtræk til de beskrevne psykologiske teorier en se-
miotisk erkendelsesteori. Kapitlet indledes med en redegørelse for semiotikkens 
opfattelse af betydning og betydningsdannelse. Da den semiotiske erkendelsesteo-
ri hviler på logikken, gives en introduktion til en række former for logik med 
hovedvægt på de områder, der trækkes på i semiotikken. Og sluttelig fremsættes 
den semiotiske erkendelsesteori, der danner udgangspunkt for besvarelsen af af-
handlingens problemstilling. 

I kapitel 9 tages to gamle diskussioner op til revurdering med udgangspunkt i den 
fremsatte erkendelsesteori. Det drejer sig om forholdet mellem sjæl og legeme og 
om forholdet mellem determinisme og indeterminisme, i særdeleshed hvad angår 
bevidstheden. Den sidste diskussion trækker på teoriområder som kvantemekanik, 
emergensteori og genetik, der alle kan give et fingerpeg i spørgsmålet om universel 
og neurofysiologisk determinisme. Kapitlet munder ud i en diskussion om bevidst-
hedens væsen, der kan vise sig at være af afgørende betydning for hele 
afhandlingens problemstilling. 

Kapitel 10 giver en konklusion på afhandlingens anden del. 

Sidste del af afhandlingen drager konsekvenserne af den udledte erkendelsesteori 
ved at præsentere et par af de ontologiske problemer, som menneskets begræn-
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sende erkendelse efterlader det med. Denne ontologi kan måske give et svar på, 
hvorvidt det nogensinde vil lykkes at fremstille erkendende computere. 

I kapitel 11 gives en kort introduktion til ontologi-begrebet og to af ontologiens 
mest fundamentale problemstillinger, nemlig spørgsmålet om virkelighedens 
beskaffenhed og om begrebers realitet. Herefter redegøres for den triadiske fæno-
menologi, der ligger til grund for semiotikken og den semiotiske erkendelsesteori, 
og kapitlet rundes af med en diskussion af computerens indplacering i denne fæ-
nomenologi. 

Kapitel 12 tager spørgsmålet om semiotikkens grundlag op, og der argumenteres 
for, at tegnet hviler på en både transcendent og transcendental grund. 

Og endelig i kapitel 13 konkluderes der på afhandlingens problemstilling. 

1.4 Afhandlingens afgrænsning og forbehold 
På grund af afhandlingens bredde og tværfaglighed er de enkelte stofområder ikke 
dybdegående behandlet, og vil således ikke kunne indfri nogen af de involverede 
fags standarder. Dette gælder både de filosofiske, semiotiske, datalogiske, fysiske, 
logiske, matematiske, informationsteoretiske, psykologiske, fysiologiske, gene-
tiske og lingvistiske områder. Særligt de psykologiske teorier som behaviourisme, 
gestaltpsykologi og cognitive science samt strukturalistiske teorier som strukturel 
semantik og katastrofeteori ydes ringe retfærdighed i fremstillingen. 
Litteraturlisten kan give et vink om, hvor det er muligt at finde yderligere 
diskussion af de enkelte emner. 

Selvom et emne som kunstigt liv på mange måder ligger nærmere op af problem-
stillingen end en række af de områder, der er medtaget, eftersom kunstigt liv kan 
opfattes som en evolutionær metode til opnåelse af kunstig erkendelse, er dette 
forskningsområde ikke inddraget, da afhandlingen alene koncentrerer sig om 
muligheden for direkte invention af kunstig erkendelse. Endvidere er det vigtigt at 
være opmærksom på, at afhandlingens problemstilling ikke drejer sig om kunstig 
intelligens, omend det vil blive berørt, men om erkendelse. Derfor er også et vigtigt 
emne som intuitionens rolle for kognitionen forbigået i tavshed. 

Også de kulturelle, sociale og etiske aspekter af problemstillingen er udeladt, da 
omfanget af afhandlingen ikke tillader at inddrage disse vigtige og interessante 
emner. Det betyder, at erkendelsen primært er behandlet som en privat og subjek-
tiv egenskab ved det enkelte menneske. Det betyder endvidere, at det kun er den 
menneskelige erkendelse, der beskrives, omend semiotikken ofte udvider tænk-
ningens og erkendelsens områder til at omfatte andet og mere end den menneske-
lige tænkning. 

Selvom også det emotionelle er en vigtig del af erkendelsen og påvirker og farver 
denne [jvf. Johnson-Laird, 1988, pp. 369-384], er det primært de perceptive og 
kognitive aspekter af erkendelsen, der omfattes af afhandlingens diskussioner, idet 
inddragelsen af det emotionelle aspekt ville have forøget afhandlingens omfang 
væsentligt.  

Endelig er det væsentligt at fremhæve, at der ikke er gennemført empiriske 
undersøgelser i forbindelse med affattelsen. Til gengæld baserer afhandlingen sig 
på et omfattende tekststudium, hvoraf de tekster, der har haft direkte indflydelse 
på fremstillingen, er anført i litteraturlisten bagerst. 

Afhandlingens absolutte hovedperson er Peirce, hvis teorier der i udstrakt grad 
trækkes på i teoribygning og argumentation. En af afhandlingens svage sider er, at 
Peirces teorier ikke behandles tilstrækkelig kritisk, men ofte overtages uden til-
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bundsgående diskussion og vurdering. Årsagen til dette forhold skal blandt andet 
søges i teoriernes kompleksitet, afhandlingens tidsramme samt manglende filoso-
fisk formåen. 
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Del I 

Tegn og media 

Om repræsentation og formidling 
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8 “I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.” [Johannesevangeliet, kap. 1, vers 1] 
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Kapitel 2 

Tegn 

en videnskab, der mest udtalt har betydningspraksis og betydningssy-
stemer som sit genstandsfelt er semiotikken eller videnskaben om tegn. 
Hvad er derfor mere naturligt end at søge til semiotikken, når en 
erkendelsesteoretisk problemstilling, som den, der i indledningen er 

skitseret, skal belyses? Hertil kommer, at problemstillingen fører ind i grænse-
landet mellem humanistisk forskning på den ene side og matematisk teknologisk 
naturvidenskab på den anden, mellem erkendelsesteori og informationsteori. Og 
netop semiotikken forsøger i både dens lingvistiske og dens filosofiske iklædning 
at forene de ellers uforenelige naturvidenskabelige og humanistiske paradigmer. 
Således synes det semiotiske tegn at kunne redegøre for forholdet mellem 
informationsteoriens kvantificerbare signaler og epistemologiens betydningsbe-
greb [Jensen, 1990b, p. 13]. På den ene side er computeren i bund og grund en 
semiotisk teknologi, som Jens F. Jensen formulerer det: 

“Som teknologisk og kulturel form er computeren således først og fremmest en 
semiotisk maskine, en semiotisk teknologi. Og som sådan også et centralt 
semiotisk anliggende.” [Jensen, 1990b, p. 48] 

På den anden side er semiotikken helt fundamentalt en epistemologisk videnskab. 
Den engelske filosof John Locke (1632-1704) erklærede 300 år før Jensen i sit 
hovedværk ‘Essay concerning Human Understanding’ fra 1689 at læren om tegn 
er: 

“The business whereof is to consider the nature of signs, the mind makes use of 
for the understanding of things, or conveying its knowledge to others.” [Locke, 
1967, vol. IV, kap. XXI, § 4] 

Senere udtrykker den strukturalistiske semiologis fader, den schweiziske lingvist 
Ferdinand de Saussure (1857-1913) den samme tanke med følgende ord: 

“Philosophers and linguists have always agreed that were it not for signs, we 
should be incapable of differentiating any two ideas in a clear and constant 
way.” [Saussure, 1966, p. 110] 

Semiotikken er altså velegnet til både at beskrive erkendelsens inderste væsen og 
til at belyse sider af datalogien. I forhold til datalogien har semiotikken været 
anvendt på en række forskelligartede problemstillinger. To af disse har på særlig 
måde tiltrukket sig opmærksomhed i de seneste årtier.  

D 
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For det første har semiotikken spillet en væsentlig rolle for beskrivelsen af den 
interaktion, der finder sted mellem computeren og dens bruger samt for teorier om 
design af computersystemer. Behandlingen af dette problemfelt har gennem de 
seneste årtier udviklet sig til en selvstændig disciplin, der som oftest betegnes 
Human Computer Interaction (HCI). Peter Bøgh Andersen har i sin doktorafhand-
ling ‘A Theory of Computer Semiotics’ indgående behandlet særligt den design-
mæssige side af problemstillingen ud fra en strukturalistisk semiotisk indfaldsvin-
kel [Andersen, 1990]. 

For det andet har semiotikken på flere måder bidraget til diskussionen om, i hvilket 
omfang det er muligt at bringe maskiner til at erkende betydningsbærende tegn. 
Denne problemstilling er genstandsområde for epistemologien, hvorfor det 
primært er semiotikkens erkendelsesteoretiske aspekter, der i denne sammenhæng 
har vist sig relevante. I datalogien kommer dette problemfelt primært til udtryk 
inden for forskningen i kunstig intelligens og neurale netværk. 

Scenen er således sat. I dette kapitel vil det blive defineret, hvad der forstås ved 
begrebet tegn. Endvidere vil der blive redegjort for to udbredte semiotiske para-
digmer, nemlig semiotikken og semiologien, og der vil blive argumenteret for, at 
semiotikken er det mest velegnede paradigme til belysning af afhandlingens 
problemstilling. Imidlertid er det afgørende at holde sig for øje, at valget af 
paradigme kan få afgørende indflydelse på afhandlingens konklusion. Endelig vil 
sproget helt overordnet blive analyseret som tegnsystem, idet hele datalogien er 
opbygget omkring muligheden for sproglig procesbeskrivelse. Formålet med 
kapitlet er at etablere et teoretisk fundament for den videre behandling af den over-
ordnede problemstilling. 

2.1 Kendetegn 
Lidt populært udtrykt handler hele denne afhandling om kendetegn, eller tegn ved 
hvilke mennesket erkender. Når noget opfattes som et tegn, indebærer det, at der 
skabes en forbindelse mellem tegnet og det, som tegnet står for. For at noget kan 
være et tegn, må det altså repræsentere noget og derved frembringe betydning. Det 
er med andre ord tegnets funktion at kommunikere idéer gennem meddelelser. I 
princippet kan enhver energiudbredelse eller overførsel af stof tjene som 
tegnbærer, afhængigt af det fortolkende subjekts perceptuelle og kognitive udrust-
ning. Det vil dog senere fremgå, at det kan være frugtbart at skelne mellem tegn 
og information. 

Der er gennem tiden gjort mange forsøg på at definere, hvad der skal forstås ved 
et tegn. Definitionerne veksler lige fra den klassiske definition af tegnet givet i det 
latinske udtryk “aliquid stat pro aliquo9” til Anderson og Merrells, noget mere 
sofistikerede definition: 

“A sign means in terms of the absence marked by its presence, what it is not.” 
[Anderson & Merrell, 1991, p. 3] 

Overordnet er semiotikerne dog som oftest enige om, at tegnet består af mindst to 
sider: Udtryk og indhold, selvom den tegnopfattelse, der ligger til grund for denne 
afhandling opererer med tre sider. De fleste semiotikere er endvidere enige om, at 
forholdet mellem indholdsside og udtryksside er konventionelt. Dette forhold kan 
være implicit eller eksplicit. 

Som oftest skelnes endvidere mellem to typer af konventionelle relationer, nemlig 
mellem motiverede (konstituerede) og umotiverede (arbitrære) relationer. Da 

                                                   
9 “Noget står for noget” 
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valget mellem disse typer er en del af semiotikkens forudsætningsgrundlag, det vil 
sige, en af dens hypotetiske antagelser, kan der ikke føres afgørende bevis for, 
hvorvidt tegnrelationer er motiverede eller arbitrære. Derfor må dette 
grundlæggende spørgsmål om karakteren af tegnets indre relation nødvendigvis 
behandles udelukkende filosofisk. 

To personer fra slutningen af forrige århundrede har haft afgørende indflydelse på 
opfattelsen af tegn og betydningsprocesser helt frem til i dag, og dialogen mellem 
dem har aldrig været mere aktuel end i disse årtier. Den ene er, som tidligere 
nævnt, den schweiziske lingvist Ferdinand de Saussure og den anden den 
amerikanske filosof og logiker Charles Sanders Peirce. 

Saussure definerer tegnet som en korrespondens eller korrelation mellem det 
betegnende eller lydlige udtryk (signifiant), det vil sige tegnets materielle manife-
station, som det opfattes af sanserne og det betegnede eller betydningsindholdet 
(signifié), det vil sige den begrebsmæssige mening, som den opfattes af 
bevidstheden [Larsen, 1993, p. 141]. 

Denne distinktion skal imidlertid opfattes analytisk snarere end reel. Den 
gensidige relation mellem signifiant og signifié udgør nemlig i praksis en total 
enhed, der ikke lader sig adskille. Saussure bruger det billede, at signifiant og 
signifié er som to sider af samme stykke papir [Jensen, 1990b, p. 15 f]. Saussures 
tegn er derfor en dyadisk entitet. Forholdet mellem de to sider er ifølge Saussure 
fuldstændig arbitrært. 

Denne afhandling vil primært basere sig på den indfaldsvinkel, som den anden af 
disse filosoffer, nemlig Charles Sanders Peirce, anlagde til semiotikken, epistemo-
logien og ontologien, en indfaldsvinkel, der først indenfor de seneste årtier har fået 
et forsigtigt gennembrud også på det europæiske kontinent. 

Charles Santiago Sanders Peirce blev født i 1839 i en velhavende familie i 
Cambridge, Massachussetts og døde i 1914 i Milford, Pennsylvania. Hans fader, 
Benjamin Peirce, var professor i matematik og astronomi ved Havard University. 
Samtidig var faderen knyttet til den amerikanske stats kystopmåling, The US 
Coast Survey, som forsker på deltid og blev senere ansvarlig for denne organisa-
tion, der på daværende tidspunkt var USA’s førende inden for forskning i de fysi-
ske videnskaber. Charles selv startede som 16-årig med at studere kemi ved 
Harvard i 1855. I et brev til Lady Victoria Welby dateret den 14. marts 1909 hæv-
der han, at han under studierne læste den engelske oversættelse af Kants ‘Kritik 
der reinen Vernunft’ så grundigt, at han efter tre år kunne den ordret udenad. Selv 
som halvfjerdsårig giver han udtryk for, at han tvivler på, at nogen kender den 
bedre end han [Peirce, 1953, p. 37]. I 1859 begyndte Peirce at arbejde ved The US 
Coast Survey og blev fastansat i 1861. De første år ved The US Coast Survey 
tilbragte han i samarbejde med sin fader omkring astronomiske observationer og 
beregninger. Det påstås, at Peirce korrigerede visse fejl i de beregninger, som hans 
fader tidligere havde udført, ligesom han senere fandt visse unøjagtigheder inden 
for gravitationsmålinger, der var udført af kolleger i Europa [Dinesen, 1992, p. 8]. 
Efter afsluttet eksamen i 1863 fortsatte han med forskelligt eksperimentelt arbejde, 
herunder blandt andet en afhandling om fotometri, som han skrev i tilknytning til 
Harvard Observatory. Frem til 1891 delte han sin tid mellem kystovervågningen, 
deltidsundervisning på flere universiteter, heriblandt Harvard, fysiske studier og 
en studiekreds, hvor også filosoffen og vennen William James (1842-1910) deltog. 
Arbejdet for The US Coast Survey førte Peirce til Europa ialt fem gange i løbet af 
1870’erne og i begyndelsen af 1880’erne. Første gang i 1870 for at observere en 
solformørkelse på Sicilien. 
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Peder Voetmann Christiansen nævner om denne periode, at Peirce nok kunne have 
skabt sig en fremragende naturvidenskabelig og matematisk karriere, hvis han ikke 
havde spredt sine interesser10. Særligt indenfor kemien havde han et skarpt blik for 
logisk klassifikation af stofferne, og han var på nippet til at opdage grundstoffernes 
periodiske system, som den russiske kemiker Dimitrij Mendelejef (1834-1907) i 
stedet fik æren for [Christiansen, 1988, p. 6 f]. 

Inden for logikken udviklede Peirce relationslogikken sammen med Augustus de 
Morgan (1806-1871) og den logiske kvantifikation, som Gottlob F. L. Frege 
(1848-1925) dog fik æren for. Inden for matematikken udviklede han samtidig 
med den tyske matematiker Georg Cantor (1845-1918) den transfinitte mængde-
lære, det vil sige læren om uendelige mængder. Men Peirces hovedbidrag til 
videnskaben ligger inden for den formelle logik, erkendelsesteorien og metafysik-
ken. Resultaterne af disse studier er blandt andre faneroskopien, som Peirce kaldte 
sin fænomenologi, pragmatismen, som Peirce sidenhen foretrak at betegne 
pragmaticisme, semiotikken, den normative videnskabsteori, synechismen og de 
eksistentielle grafer. 

 

FIGUR 2-A - FOTOGRAFI AF C. S. PEIRCE 
[Kilde: http://www2.peirce.org/peirce/ 28. juni 1996] 

Peirce var fra 1879 til 1884 ansat på John Hopkins University som underviser i 
logik. I 1884 blev han imidlertid afskediget, sandsynligvis på grund af en skils-
misse fra sin første hustru Harriet Melusina Fay, der var en indflydelsesrig kvin-
desagsforkæmper fra New Englands aristokrati. Han fik aldrig siden nogen ny 
akademisk ansættelse og stod i resten af sit liv uden faste indtægter. I 1887 arvede 
han en rimelig sum penge og flyttede sammen med sin nye og svagelige hustru, 
Juliette Froissy, til Milford i Pennsylvania, hvor han boede til sin død. Hverken i 
første eller andet ægteskab fik han nogen børn. I lange perioder omkring 
århundredskiftet levede familien i dyb fattigdom, og det fortælles, at Peirce skrev 
en stor del af sine notater på et afsides loftværelse, som han havde gjort 
utilgængeligt for kreditorerne ved at løfte stigen op [Hoffmeyer, 1993, p. 32]. I 
perioder overlevede familien kun på grund af James’ hjælp. James oprettede endda 
en lille fond, hvor James og andre af Peirces venner kunne bidrage til familiens 
underhold. I taknemlighed antog Peirce mellemnavnet Santiago, der på spansk 
betyder Saint James. 

                                                   
10 Max H. Fisch opregner følgende titler, der angiveligt alle skulle passe på Peirce: “Mathematician, astronomer, 

chemist, geodesist, surveyor, cartographer, meteorologist, spectroscopist, engineer, inventor; psychologist, 
philologist, lexicographer, historian of science, mathematical economist, lifelong student of medicine; book 
reviewer, dramatist, actor, short story writer; phenomenologist, semiotician, logician, rhetorician and 
metaphysician.” [http://www2.peirce.org/peirce/ 28. Juni 1996] 
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På grund af den manglende accept i akademiske kredse, fik Peirce aldrig udgivet 
bøger, men det blev dog til en stor mængde artikler, der blandt andet blev bragt i 
‘The Monist’. Den manglende accept afholdt dog ikke Peirce fra at skrive, så 
papirerne hobede sig op på hans loftrum samtidig med at økonomien forværredes. 
Det siges, at der blandt hans papirer er eksempler på, at han var i stand til at skrive 
et spørgsmål med venstre hånd og samtidig besvare det med højre hånd. Peirce 
døde i 1914 af cancer, muligvis på grund af radioaktiv bestråling i 1904 i for-
bindelse med et møde i det nationale videnskabernes akademi, hvor en professor 
Barker fremviste uranium [Dinesen, 1992, p. 12]. Ved hans død bestod hans 
papirer af omkring 80.000 sider, som Juliette for at overleve og skaffe penge til 
begravelsen afsatte til Harvard University for $500, hvorved de blev reddet for 
eftertiden. I årene 1931-35 og 1955-58 udgav Harvard University Peirces 
‘Collected Papers’ (CP) i otte bind ordnet systematisk efter emner. Da Peirce hele 
livet igennem ofte ændrede mening og indfaldsvinkel, kan det være svært at finde 
rundt i ‘Collected Papers’, men de fleste er enige om at tillægge hans seneste 
papirer om et emne størst vægt. Derfor påbegyndtes i 1982 også udgivelsen af 
Peirces efterladte papirer i kronologisk orden fra Indiana University Press under 
titlen ‘Writings of Charles S. Peirce. Chronological Edition’, men det går trægt 
med udgivelserne11. 

Peirce viderefører den klassiske definition af tegnet som noget, der står for noget 
andet. Imidlertid tilføjer han et element, som mangler i den klassiske definition. 
Tegnet er ikke kun noget, der står for noget andet, tegnet står for noget for nogen. 
Hos Peirce er tegnet forbindelsesmidlet i enhver oplevelse og tænkning [Dinesen 
& Stjernfelt, 1994, p. 7]. Hvor den klassiske tegndefinition er kendetegnet ved at 
definere en dyadisk relation, er Peirces definition altså triadisk i sin natur. Han 
kalder tegnet repræsentamen, fordi det repræsenterer ved at henvise til almene 
kategorier. Det henviser til noget, som han kalder tegnets objekt. Og den 
erkendelse, som tegnet frembringer, er ikke en tilfældig handling. Der er noget ved 
repræsentamenet, der forbinder det med objektet og omvendt noget ved objektet, 
der gør, at det lader sig repræsentere af repræsentamenet. Denne relation eller 
forbindelse, kalder Peirce for tegnets interpretant. Sagt på en anden måde, er 
interpretanten den instans, der forbinder repræsentamenet med objektet, og 
dermed relaterer det, der repræsenterer, med det, der repræsenteres. Det vil sige 
den fortolkning, kode eller mening, der kobler repræsentamenet til det, det antages 
at betyde. Det er værd at bemærke, at interpretanten ikke må forveksles med 
fortolkeren (interpreter). Interpretanten er den resultant, tegnet frembringer i 
fortolkeren. Peirce definerer i første omgang tegnet således: 

“A sign, or representamen, is something which stands to somebody for 
something in some respect or capacity. It addresses somebody, that is, creates 
in the mind of that person an equivalent sign, or perhaps a more developed sign. 
That sign which it creates I call the  interpretant of the first sign. The sign stands 
for something, its object. It stands for that object, not in all respects, but in 
reference to a sort of idea, which I have sometimes called the ground of the 
representamen.” [CP 2.228] 

                                                   
11 Projektet har forløbet under først Max Fischs (fra 1982-90), siden Christian Kloesels (1990-94) og sidst Nathan 

Housers (1994-) ledelse. Ifølge projektets nyhedsbreve på Internet skulle det sjette bind (af ialt 30) blive udgivet 
i løbet af 1996. Her fremgår det endvidere, at professor emiritus Arthur W. Burks, der i 1958 udgav bind 7 og 8 
af ‘Collected Papers’, fra 1994 har accepteret at deltage som konsulent for Peirce-projektet. Af interesse for denne 
afhandling kan det nævnes, at Burks var en af hovedkræfterne bag den første generelle elektroniske computer, 
EINAC. Burks har siden 1977 siddet i projektets styregruppe, der foruden Burks også fra 1994 tæller professor 
emeritus Charles Hartstorne og professor emeritus Paul Weiss, der sammen forestod udgivelsen af de første seks 
bind af ‘Collected Papers’ i 1931-35.  
[gopher://gopher.ttu.edu/11/Pubs/ransdell/Peirce%20Edition%20Project%20Newsletter 1. maj 1996] 
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Peirce forsøger sig flere gange og med varierede definitioner af tegnet. Men fælles 
for definitionerne er et betegnende objekt, repræsentamenet, der repræsenterer et 
andet objekt, hvorved det determinerer12 en interpretant. Tegnet udgør selve 
relationen mellem disse tre sider. 

I det følgende vil Saussures lingvistiske semiologi og Perices semiotik på en række 
områder blive sammenholdt, og det vil under denne sammenligning blive klart, at 
Peirces semiotik er den mest bedst egnede teori til belysning af afhandlingens 
problemstilling. For det første er Peirces semiotik i modsætning til Saussures 
semiologi i sin intention, såvel som i sin begrebslighed og praksis, en mere generel 
semiotik, der ikke er født i en verbal-sproglig sammenhæng og derfor bedre rustet 
til at behandle non-verbale og ikke-sproglige tegn. For det andet er Peirces 
semiotik ligesom computeren som teknologi funderet i logikken. Og for det tredje 
kan Peirces hele arbejde opfattes som et fundamentalt forsøg på at forene 
naturvidenskabelig og humanvidenskabelig praksis, hvilket netop er nærværende 
afhandlings hele projekt [Jensen, 1990b, p. 22 f]. 

2.2 Semiotik og semiologi 
Semiotik eller semiologi er videnskaben om tegn og deres betydning og kan defi-
neres som læren om produktion, kommunikation og forståelse af betydninger gen-
nem tegn og tegnprocesser. Semiotikkens forudsætningsgrundlag er, at alle sociale 
kommunikationsprocesser foregår ved hjælp af tegn og koder [Jensen, 1990b, p. 
14]. Disse tegn og koder kan enten konstitueres a priorisk eller ved konvention. 
Dette spørgsmål giver til stadighed anledning til divergerende opfattelser blandt 
semiotikere, og som det senere vil vise sig, er besvarelsen af netop dette spørgsmål 
af afgørende betydning for afhandlingens problemstilling. 

Ordet semiotik kan føres tilbage til Lockes ‘Essay Concerning Human Understan-
ding’, hvor han omtaler læren om tegn som: 

“����������[semiotiké13], or the Doctrine of Signs, the most usual 
whereof being words, it is aptly enough termed also�������, Logich; the 
business whereof, is to consider the Nature of Signs, the Mind makes use of for 
the understanding of Things, or conveying its Knowledge to others. For since 
the Things, the Mind contemplates, are none of them, besides it self, present to 
the Understanding, ‘tis necessary that something else, as a Sign or 
Representation of the thing it considers, should be present to it: And these are 
Ideas.” [Locke, 1967, vol. IV, kap. XXI, § 4] 

Senere har den tyske astronom, fysiker, matematiker og filosof Johann Heinrich 
Lambert (1728-1777), der var bekendt med Lockes Essay, videreført betegnelsen 
semiotik i sit filosofiske hovedværk ‘Neues Organon’ fra 1764. Værket er inddelt 
i fire dele, og i tredje del, ‘Semiotik oder Lehre von der Bezeichnung der Gedanken 
und Dinge’14, fasttømrer Lambert betegnelsen semiotik, ligesom han her forsøger 
at bestemme denne læres genstandsfelt: 

                                                   
12 Både her her og i det følgende vil Peirces betegnelse blive anvendt. Senere vil der imidlertid blive argumenteret 

for, at betegnelsen ‘konstituerer’ er mere træffende end ‘determinerer’. 
13 Peirce henviser ofte til passager i Lockes ‘Essay’, som han betegner som det første skridt i retning af en 

dyberegående semiotisk analyse. Det er også fra Locke, at Peirce låner betegnelsen semiotik [Jakobsen, 1979, p. 
35]. 

14 “Semiotikken eller læren om tankers og tings betegnelse” 
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“Die Untersuchung der Notwendigkeit der symbolischen Erkenntniss 
überhaupt, und der Sprache besonders.”15 [Lambert citeret efter Jakobsen, 
1979, p. 116] 

Lambert finder i tegnet tre elementer: det vilkårlige, det naturlige og det 
nødvendige. Forskellen mellem disse tre elementer skal ses i nær tilknytning til 
den afgørende kendsgerning, at de primære årsager til sproget som sådant ligger i 
selve den menneskelige natur. Lambert undersøger forskellen i anvendelsen af na-
turlige tegn og vilkårlige tegn, og allerede hos Lambert finder man den semiotiske 
betydning af ‘efterligninger’, som Peirce hundrede år senere skulle undersøge 
indgående under betegnelsen ikonicitet. Selv om Lamberts bemærkninger om 
ikke-sproglige tegn er ret summariske, undgår hverken musikken, koreografien, 
heraldikken, emblematikken eller de ceremonielle skikke hans opmærksomhed. 
Tegnenes transformationer (Verwandlungen) og reglerne for kombination af tegn 
(Verbindunskunst der Zeichen) indgår ligeledes i hans analyser [ibid., p. 117]. 

Den böhmiske filosof, logiker, matematiker og religionsforsker Bernhard Bolzano 
(1781-1848) giver i sit hovedværk ‘Wissenschaftslehre’ semiotikken en fremtræ-
dende plads. Han er direkte inspireret af Locke og Lambert, men kritiserer Lam-
bert for at være for specifik i sin behandling af semiotikken. Bolzano ønsker i 
stedet at udvikle så generelle regler som muligt for videnskabeligt sprogbrug. Bol-
zano forsøger sig med en dyadisk tegndefinition: 

“Ein Gegenstand, . . . durch dessen Vorstellung wir eine andere in einem 
denkendem Wesen mit ihr verknüpfte Vorstellung erneuert wissen wollen, heisst 
uns ein Zeichen.”16 [Bolzano citeret efter Jakobsen, 1979, p. 118] 

 

FIGUR 2-B - BERNHARD BOLZANO 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/Austrian/austrian.html 19. december 1996]. 

Allerede her ses ansatsen til Peirces senere definition af tegnet og hans forestilling 
om interpretanten. Bolzanos semiotiske overvejelser indebærer en fornyet un-
derstregning af forskellen mellem et tegns faste, generelle betydningsindhold 
(Bedeutung) og den mening (Sinn), tegnet får i den af omstændighederne skabte 
kontekst. Desuden fremhæver Bolzano forskellen mellem tegnet, som det fremhæ-
ves af afsenderen (Urheber) og tegnet, som det opfattes hos modtageren (Verste-
hen og Missverstehen). Bolzano udarbejder en temmelig udbygget kategorisering 
af tegn. Han skelner mellem tegnets tænkte og udtrykte fortolkning, mellem uni-
verselle og specielle tegn, mellem naturlige og tilfældige tegn, vilkårlige og spon-
tane tegn, auditive og visuelle tegn, simple og sammensatte tegn, entydige og 
flertydige tegn, primære og afledte, faste og løse, egentlige og figurlige, metony-
miske og metaforiske, middelbare og umiddelbare og tegn og kendetegn. Endelig 

                                                   
15 “Undersøgelse af den symbolske erkendelses nødvendighed i almindelighed og sprogets i særdeleshed.” 
16 “En genstand, ved forestillingen om hvilken, vi vil genoplive en anden forestilling, der i et tænkende væsen er 

forbundet med den første, vil vi kalde et tegn.” 
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berører han forholdet mellem interindividuel kommunikation (an Andere) og indre 
kommunikation (Sprechen mit sich selbst) [ibid., p. 118 f]. 

Den moderne fænomenologis ophavsmand, den tyske filosof Edmund Husserl 
(1859-1938), skrev i 1890 et essay17 ‘Zur Logik der Zeichen (Semiotik)’, der inde-
holder en tegnklassifikation og en analyse af tegnsystemernes, og i særdeleshed 
sprogets, forhold til tænkningen. Han hævder heri, at det er en af logikkens for-
nemste opgaver at kritisere og perfektionere tegnene: 

“Die tiefere Einsicht in das Wesen der Zeichen und Zeichenkünste wird sie 
vielmehr befähigen, auch solche symbolische Verfahrensweisen, auf die der 
menschliche Geist noch nicht verfallen ist, zu ersinnen bzw. die Regeln für 
deren Erfindung festzusetzen.18” [Husserl citeret efter Jakobsen, 1979, p. 119]  

Husserl henviser selv i flere af sine skrifter til Bolzano og omtaler hans Wissen-
schaftslehre som væsentlig og Bolzano som en de største logikere nogen sinde, 
ligesom han anerkender, at han selv modtog afgørende impulser fra Bolzano, der 
dermed fik stor indflydelse på Husserls filosofi [ibid., pp. 119-120]. 

I slutningen af forrige og starten af dette århundrede forgrener semiotikken sig 
som allerede nævnt i Peirces semiotik og Saussures semiologi. Traditionelt anven-
des termen semiotik (semiotic) om de teorier, der tager udgangspunkt i Peirces 
logik og fænomenologi, mens semiologi (sémiologie19) anvendes som samlet 
betegnelse for de lingvistiske og strukturalistiske teorier, som, siden Saussure, har 
været mest udbredt på det europæiske kontinent. 

Jens F. Jensen og Inger Lytje opridser en række væsentlige forskelle mellem de to 
traditioner [Jensen & Lytje, 1993, pp. 21-22]. For det første er semiologiens tegn-
begreb dyadisk, bestående af udtryks- og indholdsside, mens semiotikkens tegn-
begreb er triadisk og består af repræsentamen, objekt og interpretant. Og selvom 
det i vidt omfang har været forsøgt, er det ikke muligt at oversætte tegnets sider 
mellem de to begrebsverdener. Som Gorm Larsen gør opmærksom på, er de to 
tegnbegreber egentlig radikalt forskellige i deres grundlæggende idé: 

“Det er evident, at et komplekst og processuelt tegn, som er triadisk og 
trikonomisk organiseret, hvor selv relationerne i tegnet fremstår som tegn, kun 
i meget reduktiv forstand kan forenes med et binært statisk tegn.” [Larsen, 
1993, p. 152] 

Semiologiens tegnbegreb er først og fremmest defineret i relation til et tegnsystem, 
hvorimod semiotikkens tegnbegreb er defineret i relation til betydningsprocessen, 
som Peirce kalder semiosis. Det triadiske tegn forudsætter ikke noget system, men 
bærer implicit i sig principperne for, hvordan tegn opstår og udvikles. Dette har 
sin årsag i, at Peirce tager udgangspunkt i selve erkendelsen, hvor sanseindtryk 
kontinuert reduceres til begreber eller tegn. Man kan sige, at semiologien er en 
statisk teori, hvor semiotikken er dynamisk.  

Semiologiens tegnbegreb defineres altid som en forskel eller opposition, det vil 
sige via det, det ikke er, eller er forskelligt fra. De sproglige størrelser får deres 
valør gennem de oppositioner, de indgår i. Heroverfor defineres det semiotiske 

                                                   
17 Dette essay blev dog ikke udgivet før 1970 [Jakobsen, 1979, p. 119]. 
18 “Den dybere indsigt i tegnenes væsen og i de måder, tegn kan anvendes på, vil snarere gøre dem [logikerne] 

rustede til at udtænke selv sådanne symbolske metoder, som menneskeånden endnu ikke er faldet på, og til at 
fastsætte reglerne for, hvordan disse kan opfindes.” 

19 “It is therefore possible to conceive a science which studies the role of signs as part of social life . . . We shall call 
it semiology.” [Saussure, 1966, p. 15]. 
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tegn ved en relation eller ved en række interpretanter, der refererer til samme 
objekt. En anden væsentlig forskel er, at semiotikken ikke begrænser sig til at om-
handle rent sproglige tegn, men inddrager generel betydningsdannelse. Og hvor 
Saussure fokuserer på den sociale side af tegnet, baserer Peirce sin semiotik på 
logikken og tegnets logiske funktion. 

“Logic, in its general sense, is, as I believe I have shown, only another name 
for semiotic (����������), the quasi-necessary, or formal, doctrine of 
signs.” [CP 2.227] 

Endelig tager semiotikken sit udgangspunkt i en fænomenologisk kategorisering, 
mens semiologien baserer sig på en strukturalistisk tilgang. Jensen og Lytje slutter 
deres opremsning med at fremhæve forskellen på de to traditioners ontologiske 
udgangspunkt: 

“Hvor den saussureske tradition primært bekender sig til begrebs-
nominalismen, dvs. den filosofiske opfattelse, der betragter begreber som 
menneskelige konstruktioner og dermed udgår fra, at de egenskaber den ‘ydre’ 
verden besidder, er noget mennesket har tillagt den via sproget; der tilhører 
den peirceske tradition begrebsrealismen, dvs. den filosofiske opfattelse, der 
udgår fra, at fænomener og egenskaber, og de love, der regulerer dem, er reelt 
tilstede i omverdenen, dvs. eksisterer i sig selv uafhængigt af hvorledes 
mennesker tænker dem.” [Jensen & Lytje, 1993, p. 22] 

Forskellene mellem de to traditioner kan let forenklet opsummeres med følgende 
skema: 

Semiologi Semiotik 
Dyadisk tegn (signifiant og signifié) Triadisk tegn (repræsentamen, objekt 

og interpretant) 
Tegnet determineres ved opposition Tegnet determineres ved relation 
Tegnets relation er arbitrær Tegnrelationen er ikonisk, indeksikal 

og konventionel 
Omfatter primært sproglige tegn Omfatter alle betydningsbærende tegn 
Fokuserer på tegnets 
socialpsykologiske funktion 

Fokuserer på tegnets logiske funktion 

Statisk teori Dynamisk teori 
Strukturalistisk udgangspunkt Fænomenologisk udgangspunkt 
Begrebsnominalistisk tradition Begrebsrealistisk tradition 

TABEL 2-A - FORSKELLE PÅ SEMIOLOGI OG SEMIOTIK 
Skemaet opsummerer de væsentligste forskelle på de to traditioner [Kilde: Jensen & Lytje, 1993, p. 21 f] 

De to traditioner vil i det følgende blive behandlet særskilt, idet der først vil blive 
redegjort for den peirceanske semiotik, hvorefter der fokuseres på den struk-
turalistiske semiologi. Som antydet ovenfor, kan det dog allerede nu afsløres, at 
denne afhandling primært vil basere sig på Peirces semiotik, til trods for at den 
skandinaviske og franske strukturalistiske tradition hidtil har domineret europæisk 
tænkning, og at dens reduktion af betydning til et rent morfologisk eller topologisk 
anliggende generelt stadig er accepteret. Ikke at form og struktur er uden 
betydning, men ved nærmere analyse vil det vise sig mere frugtbart at opfatte 
betydning som en relation, der er forankret i et a priorisk erkendelsesmæssigt 
grundlag, nærmere betegnet en relation mellem repræsentamen, objekt og 
interpretant baseret på en transcendental og transcendent grund. Dette forhold er 
årsagen til, at Peirces epistemologi vil blive anvendt til belysning af problemstil-
lingen til fordel for strukturalismen, der i denne sammenhæng må anses som util-
strækkelig. Det er imidlertid vigtigt at have i mente, at både semiologien og se-
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miotikken er hypoteser, der hverken kan bekræftes eller falsificeres og derfor ikke 
i poppersk forstand kan betegnes som egentlig videnskabelige. 

2.2.1 Semiotik 
Fra 1863 og fremefter var det tilbagevendende tema i Peirces tænkning tegnenes 
væsen. Betegnelsen semiotic (eller semeiotic eller semeotic) dukker først op i 
Peirces manuskripter omkring århundreskiftet, ligesom forestillingen om semiosis 
eller betydningsprocessen tager fastere form i denne periode. Peirce omtaler og 
citerer flere gange Locke og hans berømmede Essay, ligesom Peirce viderefører 
en del af Lockes terminologi (eksempelvis ���������� eller semeiotiké og 
doctrine of signs). Endvidere har Peirce kendt til både Lambert, som han omtaler 
som “the greatest formal logician of those days”, ligesom han henviser til hans 
‘Neues Organon’, og Bolzano, som han kender gennem hans “værdifulde bidrag 
til at give de menneskelige begreber klarhed” og gennem hans “firbindsværk om 
logik” [Jakobsen, 1979, p. 120]. Alligevel skriver Peirce i et berømt afmagtspo-
stulat: 

“I am, as far as I know, a pioneer, or rather a backwoodsman, in the work of 
clearing and opening up what I call semiotic, . . . and I find the field too vast, 
the labor too great, for a first-comer.” [CP 5.488] 

Den russisk-amerikanske sprogforsker Roman Jakobsen (1896-1982) gør et sted 
opmærksom på, at den Peirce, der skrev dette, trods sin ydmyghed var 

“‘den mest iderige og alsidige af de amerikanske tænkere’, der drog de 
afgørende slutninger og for egen regning og risiko ryddede vejen for og rejste 
et bygningsværk, der kom til at danne skelettet i den videnskab, som den 
europæiske filosofiske tænkning i to århundreder havde antydet og taget tilløb 
til.” [Jakobsen, 1979, p. 121] 

For Peirce var semiotik blot et andet ord for logik, som han betegner som den 
quasi-nødvendige eller formelle doktrin om tegn [CP 2.227]. Peirces semiotik om-
fatter alle mulige fænomener med tegnkarakter og er ikke begrænset til kun at 
inkludere de sproglige tegnsystemer. Hans vedvarende undersøgelser af og sam-
menligninger mellem forskellige typer tegnsystemer afdækkede nogle grundlæg-
gende, men indtil da ubemærkede ligheder og forskelle. Peirce fremhæver blandt 
andet det forhold, at ethvert tegn kan oversættes til en uendelig række af andre 
tegn, som i visse henseender er indbyrdes ækvivalente inden for samme 
tegnsystem eller i andre tegnsystemer. 

Peirce bygger ikke et filosofisk system i Hegelsk eller Russelsk forstand. Ligesom 
den hjemlige Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) anser Peirce det for et 
problem, at et filosofisk systems lukkede væsen medfører, at man enten er tvunget 
til at acceptere hele systemet eller forkaste det. Det er derfor i stedet filosofiens 
opgave at sammenstykke sandheden under en endeløs vandring på sandhedens vej. 
Ikke at det er umuligt at erkende sandheden, når man møder den, men den må 
erkendes stykkevis20. 

Det triadiske tegn 
Fundamentet for semiotikken er opfattelsen af tegnet som triadisk entitet. Denne 
opfattelse er funderet i en basal triadisk fænomenologisk virkelighedsforståelse, 
som Peirce kalder faneroskopi. Selvom denne virkelighedsforståelse er hele 
grundlaget for Peirces triadiske tegnopfattelse, vil hans faneroskopi først blive ta-

                                                   
20 Jvf. første Korintherbrev, kap. 13, vers 9-10 
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get op til behandling henimod afhandlingens slutning. Det er nemlig en af afhand-
lingens hovedteser, at al ontologisk beskrivelse udspringer af epistemologisk 
analyse og dermed i sidste ende af semiotik. Beskrivelsen af virkeligheden er 
afhængig af erkendelsen af den, da der ikke gives umiddelbar adgang til virke-
ligheden. Forestillinger om det værende må derfor baseres på erkendelsen. Det er 
derfor afhandlingens påstand, at Peirces faneroskopi må baseres på hans semiotik 
og ikke omvendt, som han selv giver udtryk for. 

Allerede stoikerne opererer med en triadisk tegnforståelse. De skelnede i deres 
logik mellem sémaînon (��������: udtryk), sémainómenon 
(������������: indhold) og tynchánon (��������: referent) [Eco, 
1984, p. 29]. Og lige siden har filosoffer gentagne gange vendt tilbage til 
opfattelsen af tegnet som en relation mellem tre sider. 

 

FIGUR 2-C - EKSEMPLER PÅ TRIADISKE TEGN 
Igennem hele filosofiens historie har forskellige filosoffer argumenteret for at opfatte begreber eller tegn som 
triadiske strukturer. Her er gengivet nogle eksempler. 

Som tidligere nævnt, består Peirces triadiske tegn af repræsentamen, objekt og in-
terpretant. Repræsentamenet er det, der henviser til noget, nemlig objektet, ved at 
producere et nyt tegn, interpretanten. 

“A representamen is a subject of a triadic relation to a second called its object, 
for a third, called its interpretant, this triadic relation being such that the 
representamen determines its interpretant to stand in the same triadic relation 
to the same object for some interpretant.” [CP 1.541] 

Kun treenigheden mellem de tre komponenter, repræsentamen, objekt og interpre-
tant konstituerer tegnet. Tegnet er relationen mellem disse tre momenter. Tegnet 
kan kun siges at være konstitueret som tegn, når hver af de tre komponenter er 
tilstede og forbundne. Tegnet er for Peirce således snarere end en fysisk entitet 
eller en mental størrelse selve den triadiske relation [Jensen, 1990b, p. 18]. Hver 
af de i tegnrelationen indgående tre elementer bærer en side af tegnets karakter, 
mens tegnets helhed sammenfattes af relationen. Det er interessant at bemærke, at 
mens kombinationer af duale relationer aldrig kan give anledning til andet end nye 
duale relationer, så kan triadiske relationer skabe relationer med et hvilket som 
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helst højere antal korrelater. Og omvendt kan enhver relation, som er tetradisk, 
pentadisk etc. reduceres til genuine triader, men ikke til dyader [CP 1.346, 1.363].  

 

FIGUR 2-D - PEIRCES TRIADISKE TEGNRELATION 
Skematisk fremstilling af tegnrelationen. Tegnet eller repræsentamenet determinerer i relation til objektet en 
interpretant, der kan opfattes som tegnets betydning. Hver af de tre sider af tegnrelationen medierer mellem de to 
øvrige, men særligt interpretanten er af medierende karakter, idet repræsentamenet og objektet som oftest er givet 
forud for tegnrelationens determinering. 

Tegnet er kun identificeret gennem dets repræsentation, og i samme øjeblik sub-
jektet fortolker et tegn, bliver denne en del af tegnet i det tidsrum, tolkningen fin-
der sted. Tegnrelationen forudsætter altså et erkendende subjekt. Endelig omtaler 
Peirce flere steder et begreb, han kalder tegnets grund, som er tegnets henvisning 
til en eller anden idé i platonisk forstand. For nærværende vil både det erkendende 
subjekts rolle og idéen om tegnets grund blive gemt til senere, da de begge som 
mere kontroversielle sider af Peirces semiotik vil give anledning til uddybende 
diskussion. I stedet vil fokus primært blive koncentreret på objekt, repræsentamen 
og interpretant i det følgende. 

Repræsentamenet er den instans, der repræsenterer. Det er tegnets fremtrædelses-
form uden hensyn til dets betydning. Det er objektets aftryk i det erkendende 
subjekt. Repræsentamenet formidler objektet, idet det tilskrives betydning ved 
sindets fortolkning i form af interpretanten. 

Objektet er den instans, der repræsenteres af det, der repræsenterer, det vil sige 
den genstand eller det fænomen i den ydre eller indre virkelighed, som repræsen-
tamenet refererer til. Objektet berøres ikke af tegnet og kaldes derfor hos Peirce 
tegnets passive side [CP 1.538]. Med Peirces tegndefinition gives to grund-
læggende forhold til objektet. Objektet i sig selv og tegnets reference til objektet. 

“We have to distinguish the Immediate Object, which is the Object as the sign 
itself represents it, and whose Being is thus dependent upon the representation 
of it in the Sign, from the Dynamical Object, which is the Reality which by some 
means contrives to determine the Sign to its Representation.” [CP 4.536]. 

Objektet i absolut forstand kalder Peirce det dynamiske objekt, og dette kan det 
erkendende subjekt ikke nærme sig eller erkende [CP 2.231]. Det eksisterer uden 
for erkendelsen og kan kun erkendes gennem formidling. Det dynamiske objekt er 
så at sige transcendent eller middelbart i forhold til tegnet. Det erkendte objekt 
derimod, som Peirce kalder det umiddelbare objekt, er allerede en forestilling eller 
et tegn, som ikke kan forveksles med objektet i sig selv. Det er objektet, således 
som tegnet beskriver det via grunden. Enhver information om det absolutte eller 
dynamiske objekt gives derfor kun gennem tegnet [Larsen, 1993, p. 144 f]. Tegnet 
indbefatter ikke i sig selv det dynamiske objekt, men gennem tegnprocessen kan 
det bringes til gradvist at nærme sig dette [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 19]. Et 
tegn kan have relation til flere objekter, men Peirce vælger at betragte mængden 
af objekter som udgørende ét sammensat objekt, da vanskelighederne ved at 
undersøge tegn med flere objekter vil være uoverskuelige [CP 2.230]. 

Objekt

Interpretant

TEGNRepræsentamen
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Interpretanten er den instans, der forbinder eller medierer repræsentamenet med 
objektet og dermed relaterer det, der repræsenterer, med det, der repæsenteres. Det 
er den fortolkning, kode eller mening, der kobler repræsentamenet til det, det 
antages at betyde [Jensen, 1990b, p. 18]. Et tegn kan ikke eksistere, uden at der 
skabes noget nyt. Det ligger i selve tegnets funktion, at det determinerer eller frem-
bringer en interpretant. Tegnet hos Peirce er dynamisk. Interpretanten er den aktive 
side af tegnet, det vil sige den side, som tegnet determinerer. Interpretanten er den 
‘kodenøgle’, for at bruge Christiansens udtryk, der formidler tegnets hentydning 
eller relation til objektet [Christiansen, 1988, p. 23]. Interpretanten må derfor ikke 
forveksles med ‘the interpreter’, fortolkeren, der indtil videre kan opfattes som det 
medium, hvori betydningsprocessen finder sted. Interpretanten skal i stedet forstås 
som den idé eller forestilling, som tegnet skaber i sindet. 

“Et repræsentamen er altså på den ene side bestemt af et objekt og determinerer 
på den anden side en idé i en persons bevidsthed, interpretanten af tegnet.” 
[Larsen, 1993, p. 145] 

Interpretanten har endvidere den egenskab, at den repræsenterer tegnets objekt, på 
samme måde som repræsentamenet repræsenterer objektet. Interpretanten er altså 
i sig selv et tegn for det oprindelige tegn, der derved går hen og bliver bliver objekt. 
Herved opstår en tegnkæde, hvor interpretant bliver til repræsentamen, og 
repræsentamen bliver til objekt i et nyt tegn. Derfor indgår ethvert tegn i endeløse 
serier eller kæder af tegn. Denne tegnproces kalder Peirce semiosis. 

Et tegn er altså en relation, som indgås mellem tegn. Tegnet er derfor egentlig et 
selvrefererende netværk af relationer. Det kan defineres refleksivt som en triadisk 
relation mellem repræsentamen, objekt og interpretant. Selvom positivisterne ikke 
tillod selvrefererende definitioner, mente Peirce ikke at selvreference kan undgås, 
og som det senere vil fremgå af redegørelsen for Gödels bevis, fik han ret. 

 

FIGUR 2-E - SEMIOSIS 
Skematisk fremstilling af semiosis. Tegnrelationen determinerer en interpretant, der i næste led i repræsentations-
processen selv bliver repræsentamen. Herved opstår den uendelige progressive semiosis-proces. 

Noget er aldrig et tegn i sig selv. Et tegn konstitueres først i det øjeblik, nogen 
opfatter det som et tegn. Modsat kræves der af et tegn ikke andet, end at det skal 
kunne fortolkes, selv i de tilfælde, hvor det ikke har nogen afsender. Betingelsen 
for, at noget opfattes som et tegn, er altså kendskab til et objekt, samt at subjektet 
i sindet formår at lade tegnet fremkalde en medierende repræsentation, der ud-
trykker, at tegnet er et tegn for dette objekt. En af Peirces elever, den amerikanske 
filosof Charles W. Morris (f. 1901), har formuleret det således: 

“Something is a sign only because it is interpreted as a sign of something by 
some interpreter. Semiotics, then is not concerned with the study of a particular 
kind of objects, but with ordinary objects insofar as they participate in 
semiosis” [Morris, 1970, p. 4] 
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Morris omdefinerer iøvrigt Peirces tegnrelation, idet han inddrager det erkendende 
subjekt og tegnets kontekst direkte i sin definition. Morris definerer tegnet med en 
fem-leddet funktion S(s,i,e,d,c), der beskriver betydningsprocessen eller semiosis. 
S står for den semiotiske relation, s for tegnet, der kan sammenlignes med Peirces 
repræsentamen, i for fortolkeren, e for den effekt, tegnet skaber, og som kan 
sammenlignes med interpretanten hos Peirce, d for denotatum21 eller betydning og 
c for kontekst [Nauta, 1972, p. 28]. Morris gør meget ud af at fremhæve forskellen 
på interpretant og detonatum. Interpretanten er den effekt tegnet udøver i det 
fortolkende subjekt, mens detonatum er tegnets betydning. Tegnets mening er for 
Morris fællesmængden af interpretanten og dets betydning. Han giver på denne 
baggrund følgende karakteristik af tegnet: 

“S is a sign of D for I to the degree that I takes account of D in virtue of the 
presence of S.” [Morris, 1970, p. 4] 

Selvom Peirce ikke som Morris direkte inddrager det erkendende subjekt og tegn-
konteksten i sin tegndefinition, vil det senere blive klart, at begge elementer im-
plicit indgår i hans fremstilling, omend han på et tidspunkt fraskriver det erken-
dende subjekt dets afgørende rolle for betydningsdannelsen og dermed mere end 
antyder, at tegnrelationen frit kan eksistere uafhængigt af fortolkeren. Denne 
opfattelse må give anledning til en vis undren, særligt når det tages i betragtning, 
at Peirce blev ophav til pragmatismen, der tillægger fortolkeren en afgørende be-
tydning for forståelsen af mening. 

Peirces tegnklassifikation 
Med udgangspunkt i sin definition af tegnet, foretager Peirce igennem tiden flere 
tegn-klassifikationer. I sine tidlige skrifter inddeler han tegnene i tre trikotomier 
og ti tegnklasser på baggrund af de tre trikotomier. Senere udbygger han klas-
sifikationen til ti trikotomier og i alt 66 tegnklasser. I det følgende vil kun den 
tidlige tegnklassifikation blive uddybet. Peirce opbygger sin klassifikation ved at 
lade den ene side af tegnet dominere relationen. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at Peirces klassifikation imidlertid stadig er en klassifikation af genuine 
triadiske tegnrelationer. Der er nemlig ikke tale om at èn af de tre sider elimineres 
fra tegnrelationen, men om at en eller to af de tre indgående sider dominerer 
tegnrelationen, hvorved de øvrige sider svinder i væsentlighed. Det er også vigtigt 
af fremhæve, at Peirces klassifikation ikke skal opfattes statisk. Semiotikkens tegn 
er som ovenfor nævnt dynamiske. Undervejs i kæden af tegn ændres det indre 
forhold i tegnrelationen, og tegnets tre sider kommer til at stå i forhold til hinanden 
med forskellige dominanser. Det er disse forhold, Peirce anvender som grundlag 
for sin klassifikation [Pedersen, 1995, p. 4]. 

Peirces tegntrikotomier fremgår overordnet af følgende liste [CP 2.243]: 

I. Tegnet i sig selv. For Peirce giver denne trikotomi anledning til en disciplin, 
Peirce kalder Grammatica Speculativa, som vedrører betingelserne for, at et 
tegn eller repræsentamen giver mening. 

1. Kvalitegn -  tegnet som ren kvalitet. 
2. Sintegn -  tegnet som faktisk eksistens. 
3. Legitegn -  tegnet som almen lov eller konvention. 

                                                   
21 Andetsteds definerer Morris denotatum på følgende måde: “Where what is referred to actually exists as referred 

to the object of reference is a denotatum.” [Morris, 1970, p. 5]. 
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II. Repræsentamenets relation til det dynamiske objekt. Denne trikotomi giver 
anledning til, hvad Peirce kalder Logic Proper, som vedrører tegnets 
sandhedsværdi. 

1. Ikon -  tegnets relation til objektet besidder en egenskab i sig selv. 
2. Indeks -  tegnets relation til objektet har eksistentiel relation til 

  objektet. 
3. Symbol -  tegnets relation til objektet har relation til en interpretant. 

III. Interpretantens relation til objektet. Denne sidste trikotomi giver anledning 
til disciplinen Pure Rhetoric, som vedrører argumenters gyldighed. 

1. Rhem -  interpretanten repræsenterer objektet som tegn på en 
  mulighed. 

2. Dicent -  interpretanten repræsenterer objektet som tegn på eksistens 
  eller et faktum. 

3. Argument -  interpretanten repræsenterer objektet som tegn på 
  lovmæssighed. 

De tre tegntrikotomier vil blive uddybet i det følgende. 

Kvalitegn, sintegn, og legitegn 
Kvalitegn er en kvalitet, som den optræder som tegn. Peirce kalder det også 
‘tilsynekomst’ (appearence). Peirces eksempel er “en følelse af rød”. Denne rene 
kvalitet er en art potentielt tegn, der først kan bringes til at virke, hvis den le-
gemliggøres. Kaldes hos Peirce også for ‘tone’ [CP 2.244]. 

Sintegn er en enkelt faktisk eksisterende begivenhed eller genstand, som optræder 
som tegn. Det kan det kun gøre gennem sine kvaliteter, hvorfor det indebærer et 
eller flere kvalitegn. Sintegn kaldes også ‘token’ eller eksempel [CP 2.245]. 

Legitegn er et lovtegn af konventionel og generel type. Legitegn kaldes desuden 
‘type’. Ethvert konventionelt tegn er et legitegn, men ikke omvendt. Legitegnet 
kan kun optræde i kraft af konkrete forekomster af det. Type er så at sige tegnet 
og token er dets manifestation eller forekomst [Peirce, 1994, p. 139]. Dette forhold 
kan lettest illustreres ved et eksempel. Hvor mange bogstaver er der i ordet 
‘flertydighed’. Tolv, hvis man taler om tokens, men kun ti, hvis man taler typer.  

Således implicerer ethvert legitegn et sintegn. Sintegn involverer kvalitegn, hvor-
for legitegn involverer både sintegn og kvalitegn [CP 2.246]. 

Ikon, indeks og symbol 
Et tegn er ifølge Peirces tegnklassifikation enten ikon, indeks eller symbol. Denne 
klassifikation er epistemologisk set den væsentligste, da den vedrører referencen 
til det dynamiske objekt, altså det i verden, der skal erkendes. I tillæg hertil anfører 
Peirce en trikotomi for tegnets reference til det umiddelbare objekt, der enten kan 
være af kvalitativ, eksistentiel eller konventionel karakter [Peirce, 1953, p. 12]. 
Det vil dog her føre for vidt at komme nærmere ind på denne trikotomi. 

“A regular progression of one, two, three may be remarked in the three orders 
of signs, Icon, Index, Symbol. The Icon has no dynamical connection with the 
object it represents; it simply happens that its qualities resemble those of that 
object, and exite analogous sensations in the mind for which it is a likeness. But 
it really stands unconnected with them. The Index is physically connected with 
its object; they make an organic pair, but the interpreting mind has nothing to 
do with this connection, except remarking it, after it is established. The symbol 
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is connected with its object by virtue of the idea of the symbol-using mind, 
without which no such connection would exist [min fremhævning].” [CP 2.299] 

Ikonet henviser til det dynamiske objekt i kraft af lighed eller imitation mellem 
tegn og objekt. Ikonet er relateret til det dynamiske objekt i kraft af dets eget 
interne struktur [CP 8.335]. Man kan sige, at et tegn som ikon ville besidde dets 
væsentligste karaktertræk, selv hvis dets dynamiske objekt ikke eksisterede, som 
i eksemplet med en tegnet streg, der skal repræsentere en geometrisk linie. 

“An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes merely by virtue of 
characters of its own, and which it possesses, just the same, whether any such 
Object actually exists or not.” [CP 2.247] 

Men med mindre, der faktisk eksisterer et dynamisk objekt, fungerer ikonet ikke 
som tegn. Peirce fremhæver imidlertid, at dette intet har at gøre med dets karakter 
af tegn. Både kvaliteter, eksisterende enkeltting og love (jvf. første tegntrikotomi) 
er ikoner for noget, for så vidt som de ligner deres objekter og anvendes som tegn 
for dem. I forhold til sine tre værensformer, førstehed, andethed og tredjehed, der 
vil blive uddybende behandlet i afhandlingens tredje del, karakteriserer Peirce 
ikonet på denne vis: 

“An Icon is a Representamen whose Representative Quality is a Firstness of it 
as a First. That is, a quality that it has qua thing renders it fit to be a 
representamen. Thus, anything is fit to be a Substitute for anything that it is 
like.” [CP 2.276] 

Ikonet er et billede på dets dynamiske objekt, eller mere præcist en mulig idé. Det 
producerer en interpretant ved, at et ydre objekt fremkalder denne mulige idé i 
sindet. Ikonet er alene en mulighed i kraft af mulighedens kvalitet. Derfor ek-
sisterer rene ikoner ikke, men tegn kan være ikoniske, det vil sige repræsentere 
deres objekter primært gennem lighed. 

Den eneste måde, hvorpå man direkte kan kommunikere en idé, er ved brug af 
ikoner, og enhver indirekte måde at kommunikere en idé på, må være afhængig af 
brugen af et ikon. Derfor må ethvert udsagn indeholde et ikon eller en mængde af 
ikoner, eller også må det rumme tegn, hvis mening kun kan forklares ved hjælp af 
ikoner, hævder Peirce. Den idé, som mængden af ikoner i et udsagn repræsenterer, 
sidestiller han med det logiske udsagns prædikat [CP 2.278]. 

“The only way of directly communicating an idea is by means of an icon; and 
every indirect method of communicating an idea must depend for its 
establishment upon the use of an icon.” [CP 2.278] 

Peirce underopdeler yderligere ikoniske tegn i tre underklasser: Billedet, der er et 
monadisk første, diagrammet, der er et dyadisk første og metaforen der er en tri-
adisk første. 

Indekset henviser til det dynamiske objekt i kraft af en kausal sammenhæng mel-
lem tegn og genstand. Det det dynamiske objekt er således modificeret af tegnet 
[CP 8.335]. Forholdet kan betegnes som en dynamisk forbindelse eller en ‘pegen’ 
på objektet. Derfor vil et indeksikalt tegn straks miste sin egenart, hvis det 
dynamiske objekt fjernes. Derimod vil denne egenart ikke forsvinde, såfremt in-
terpretanten fjernes. For eksempel vil et skudhul ikke eksistere uden et skud, men 
det vil være der, selvom ingen tolkning finder sted. 

“An index is a sign which would, at once, lose the character which makes it a 
sign if its object were removed, but would not lose that character if there were 
no interpretant.” [CP 2.304] 
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Peirce nævner blandt andet det fodspor Robinson Crusoe fandt i sandet som et 
indeks på tilstedeværelsen af et væsen, nemlig Fredag. 

“An Index is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being 
really affected by that Object.” [CP 2.248] 

Indekset er et fysisk aftryk af dets dynamiske objekt, eller mere præcist en sand-
synlig forbindelse mellem tegn og objekt. Denne sandsynlige forbindelse eksiste-
rer i kraft af objektets eksistentielle eller faktiske manifestation i tegnet. Rene in-
dices eksisterer ikke, men tegn kan være indeksikale, det vil sige repræsentere de-
res objekter primært gennem kausalitet. 

Selvom det er vanskeligt, om ikke umuligt, at finde et absolut rent indeks, eller på 
den anden side at finde et tegn, der er blottet for indeksikalitet, kan indicies al-
ligevel ifølge Peirce skelnes fra andre tegn. 

“Indices may be distinguished from other signs, or representations, by three 
characteristic marks: first, that they have no significant resemblance to their 
objects; second, that they refer to individuals, single units, single collections of 
units, or single continua; third that they direct the attention to their objects by 
blind compulsion.” [CP 2.306] 

Ud over at være indeksikalt er indekset også ikonisk. Men det er ikke den blotte 
lighed med objektet, der gør det til et indeks. Det er det forhold, at det faktisk 
bliver modificeret af det dynamiske objekt. I forhold til sine tre værenskategorier 
beskriver Peirce indekset som følger. 

“An Index or seme (����) is a Representamen whose Representative 
character consists in its being an individual second. If the Secondness is an 
existential relation, the Index is genuine. If the Secondness is a reference, the 
Index is degenerate.” [CP 2.283] 

Symbolet refererer til det dynamiske objekt i kraft af en generel eller nødvendig 
lovmæssighed eller association. Forholdet til det dynamiske objekt kan betegnes 
ved naturlig eller kulturlig vane, konvention eller lov [CP 2.307]. Symbolet er der-
for afhængig af interpretanten som sit eksistensgrundlag. For eksempel er betyd-
ningen af et udtryk kun eksisterende, så vidt som der er en interpretant, til at ud-
trykke dets betydning. 

“A Symbol is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of a law, 
usually an association of general ideas, which operates to cause the Symbol to 
be interpreted as referring to that Object. It is thus itself a general type or law, 
that is, a Legisign. As such it acts through a Replica.” [CP 2.249] 

Symbolet består i en nødvendig konventionel forbindelse mellem tegnet og det 
dynamiske objekt. Denne nødvendige forbindelse eksisterer i kraft af interpretan-
ten. Ud over at være konventionelt er symbolet også ikonisk og indeksikalt. Der-
med er ethvert tegn ikonisk. 

Ikoner og indicies kan ikke påstå noget i sig selv. Hvis et ikon egenhændigt kunne 
udtrykke en påstand, skulle en sådan påstand have en potentiel form, som eksem-
pelvis sætningen: “Antag en figur har tre sider . . .” Skulle det kunne udtrykke en 
påstand, skulle det være i form af et imperativ, som i udtrykkene: “Se der!” eller 
“Pas på!” Derfor er det kun muligt at udtrykke en påstand ved hjælp af symboler. 
Peirce bruger som eksempel udsagnet “Ezekiel elsker Huldah”, hvor Ezekiel og 
Huldah må være indicies og virkningen af ordet ‘elsker’ er ikonisk, idet det så at 
sige danner et billede i sindet, mens hele sætningens interpretant som 
lovmæssighed eller idé er et symbol [CP 2.295]. 
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Rhem, dicitegn og argument 
Rhem (term) er i forhold til interpretanten et tegn for kvalitativ mulighed, det vil 
sige, at det bliver forstået som repræsentant for et muligt objekt. Man kan sige, at 
rhemet informerer om en mulig genstand [CP 2.250]. 

Dicent (proposition eller udsagn) er i forhold til interpretanten et tegn på faktisk 
eksistens. Udsagnet informerer om noget aktuelt eksisterende. Dicenten indbefat-
ter implicit et rhem, for at kunne beskrive den genstand, som det peger på [CP 
2.251].  

Argumentet er i forholdet til interpretanten et lovtegn. Det informerer om objektet 
som tegn, idet der i argumentet påstås noget om objektet. Argumentet indbefatter 
implicit både dicitegn og rhem. Peirce udtrykker dette forhold på den måde, at et 
rhem er et tegn, der bliver forstået således, at det kun repræsenterer dets objekt i 
form af dets egenskaber, et dicitegn er et tegn, der repræsenterer objektet med 
hensyn til faktisk eksistens, mens argumentet er et tegn, der repræsenterer objektet 
i dets egenskab af tegn [CP 2.252]. 

I forhold til logikken fremhæver Peirce, at dicitegnet i en logisk slutning er præmis 
mens argumentet i dets egenskab af almen lov giver anledning til konklusionen. 
Med Peirces ord er konklusionen argumentets interpretant [CP 2.253]. 

Ti tegnklasser 
For Peirce resulterer de ovenstående tre trikotomier tilsammen i en inddeling af 
tegn i ti klasser [CP 2.254-264]. I tabellen nedenfor er de blot summeret: 

Placering i 
trikotomierne 

Navn Eksempel 

Kvalitegn-Ikon-Rhem Kvalitegn En følelse af rødt 
Sintegn-Ikon-Rhem Ikonisk sintegn Et individuelt diagram 
Sintegn-Indeks-Rhem Rhematisk indeksikalt 

sintegn 
Et spontant skrig 

Sintegn-Indeks-Dicitegn Dicent sintegn En vejrhane 
Legitegn-Ikon-Rhem Ikonisk legitegn Et diagram bortset fra 

dets faktiske 
individualitet 

Legitegn-Indeks-Rhem Rhematisk indeksikalt 
legitegn 

Et påpegende stedord 

Legitegn-Indeks-
Dicitegn 

Dicent indeksikalt 
legitegn 

Et råb på gaden 

Legitegn-Symbol-Rhem Rhematisk symbol Et almindeligt substantiv 
Legitegn-Symbol-
Dicitegn 

Dicent symbol Et almindeligt udsagn 

Legitegn-Symbol-
Argument 

Argument En syllogisme 

TABEL 2-B - PEIRCES TI TEGNKLASSER 
Alle eksempler og betegnelser er Peirces egne [Kilde: Peirce, 1953, p. 51 f]. 

Mod slutningen af sit liv forsøger Peirce i et brev til Lady Welby dateret den 23. 
december 1908 at etablere en fuldstændig tegn-klassifikation af semiotiske fæno-
mener ved at opstille en tabel, der omfatter 66 opdelinger og underopdelinger 
[Peirce, 1953, pp. 31, 55]. Denne tabel omfatter ifølge Peirce funktionsmåden for 
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alle former for tegn. Det vil i denne sammenhæng dog føre for vidt, at komme 
nærmere ind på denne klassifikation. 

2.2.2 Semiologi 
Hvor semiotikken henter sin inspiration i logikken, står semiologien i gæld til 
sproget. Selv om den lingvistiske side af strukturalismen, givet ved opposition og 
system, ikke kan adskilles fra semiologiens opfattelse af sproget som tegnsystem, 
vil den rent sproglige del af strukturalismen alligevel blive behandlet særskilt i et 
senere afsnit, mens nærværende afsnit vil være koncentreret om den mere 
tegntekniske side af semiologien. 

Den strukturelle lingvistik er som tidligere nævnt grundlagt af Saussure, hovedsa-
geligt gennem bogen ‘Cours de linguistique générale’, der udkom posthumt22 i 
1916. Efter studier i Leipzig, Berlin og Paris blev Saussure i 1906 udnævnt til 
professor i almen og sammenlignende lingvistik ved universitetet i Genéve. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at mens Peirce efterlod sig et omfattende skriftligt 
materiale, eksisterer der næsten intet skriftligt fra Saussures egen hånd, idet han 
destruerede sine forelæsningsmanuskriper, da han ikke ønskede de skulle 
publiceres. Udgivelsen af hans forelæsninger i almen lingvistik er derfor en sam-
menskrivning, der er baseret på den del af tilhørernes noter, det har været muligt 
at indsamle. 

Hvor Peirce var tro mod hele den tradition, som analyserede tegnet filosofisk, var 
Saussures udgangspunkt at betragte tegnet som det optræder i verbal-sproget. Det 
er tvivlsomt om Saussure overhovedet har kendt Lockes, Lamberts, Bolzanos og 
Husserls semiotiske arbejder, i hvert fald falder hans lære helt uden for den 
hovedlinie, som de markerer. Fra slutningen af det nittende århundrede søgte 
Saussure, som han selv udtrykker det, at få en klar forestilling om, hvad et se-
miologisk system er og at afdække sprogets og i det hele taget ethvert semiologisk 
systems særlige træk, hvormed han først og fremmest sigtede til systemer af 
konventionelle tegn [Jakobsen, 1979, p. 124]. For Saussure var forestillingen om 
et tegn primært et lingvistisk anliggende, der til en vis grad kunne udbredes til også 
at omfatte anden menneskelig signalerende adfærd. Dette synspunkt begrunder 
Saussure med, at sproget er det mest repræsentative tegnsystem, mennesket 
kender. 

“Sproget er et tegnsystem som udtrykker begreber, hvorved det kan 
sammenlignes med skriften, døvstummealfabetet, symbolske ritualer, 
høflighedsformer, militære signaler osv. Sproget er blot det vigtigste af disse 
systemer. Man kan da forestille sig en videnskab, der studerer tegnenes liv, 
således som det udfolder sig midt i samfundslivet. Den ville udgøre en del af 
socialpsykologien og dermed også af den almindelige psykologi. Vi vil give den 
navnet semiologi. Den skulle fortælle os, hvad tegnene består af, og hvilke love 
der gælder for dem. Eftersom den ikke eksisterer endnu, kan man ikke sige noget 
om, hvordan den vil komme til at blive. Men den har en eksistensberettigelse, 
dens plads er bestemt på forhånd. Lingvistikken er blot en del af denne generelle 
videnskab; de lovmæssigheder, som vil blive afdækket af semiologien, vil også 
gælde for lingvistikken, og denne vil således knytte sig til et veldefineret område 
blandt de menneskelige fænomener.” [Saussure, 1966, p. 15 f; oversættelsen er 
her citeret efter Guiraud, 1975, p. 7 f]  

                                                   
22 Den første udgave af ‘Cours de linguistique générale’ fra 1916 blev redigeret af Charles Bally og Albert 

Sechehaye, der begge kendte Saussure, men som imidlertid ikke overværede forelæsningerne. Derfor fik de hjælp 
i redigeringsarbejdet af Albert Riedlinger, der selv var til stede, dog kun ved den sidste af Saussures 
forelæsningsrækker. Senere dukkede enkelte af Saussures håndskrevne notater op, hvilket gav basis for en ny 
udgivelse i 1957 ved Robert Godel og til en tekstkritisk udgave i 1968 ved Rudolf Engler [Schmidt, 1991, p. 403]. 
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Hvis man sammenligner de forskellige tegnsystemer med sproget, vil man efter 
Saussures opfattelse opdage aspekter, som man aldrig ville have kunnet forestille 
sig ved at studere de enkelte systemer selvstændigt. Disse systemer hører derfor 
ind under den fælles videnskab om tegnenes særlige liv, semiologien. 

Sproget har for Saussure to sider: Langue og parole. Langue er sprogsystemet, der 
angiver sprogets formelle og konventionelle betingelser og som indeholder dets 
ord og klassifikationsmetoder. Sprogsystemet er den del af sproget, der befinder 
sig uden for individet, og som individet ikke er i stand til at ændre på. Sprog-
systemet er ikke komplet hos noget individ, men eksisterer kun fuldkomment i 
sprogfællesskabet, og det eksisterer kun i kraft af en konvention mellem fæl-
lesskabets medlemmer. Sprogsystemet er således urørligt, men ikke uforanderligt. 
Parole derimod er individets og samfundets praktiske anvendelse af sproget. 
Sproget har derfor både en subjektiv og en social side. Saussure mente, at tegnet 
primært skal studeres i dets sociale kontekst. 

“The linguist must take the study of linguistic structure as his primary concern, 
and relate all other manifestations of language to it . . . The structure of 
language is a social product of our language faculty.” [Saussure, 1966, p. 9] 

Lingvistikkens genstandsområde er ikke den faktiske sprogbrug, parole, men 
derimod det sprogsystem, langue, der muliggør brugen. Dette sprogsystem opfat-
tes som et system af forskellige tegn. Det, der konstituerer sprogsystemet er, at det 
består af ord eller tegn, der indgår relationer til hinanden. Disse relationer kalder 
Saussure for ligheds- og forskelsrelationer, og for ham findes der kun forskelle og 
kontraster i sproget. Det er forskellene, der determinerer den sproglige betydning. 
Disse forskelle kan optræde i indholdet eller den begrebsmæssige mening, som 
Saussure kalder signifié, eller i udtrykket forstået som den materielle bærer af 
betydningen, som han kalder signifiant. Det sproglige tegn forener således et 
begreb, signifié og et akkustisk billede, som det opfattes af sanserne, signifiant. 
Distinktionen mellem signifié og signifiant skal imidlertid opfattes som analytisk 
snarere end reel, idet den gensidige relation mellem dem udgør en så tæt forening, 
at den ikke lader sig adskille [Jensen, 1990b, p. 15]. Saussure bruger som tidligere 
nævnt det billede, at de er to sider af samme stykke papir. Forholdet mellem 
signifié og signifiant opfatter Saussure som arbitrært eller tilfældigt. Det vil sige, 
at udtrykket ikke motiverer indholdet og omvendt. Der eksisterer således ikke 
nogen nødvendig forbindelse mellem udtryk og indhold. Sproget er udelukkende 
baseret på socialt og konventionelt etablerede koder [ibid., p. 16]. 

“The term [arbitrary] implies that the signal is unmotivated: that is to say 
arbitrary in relation to its signification, with which it has no natural connexion 
in reality.” [Saussure, 1966, p. 69] 

Efter Saussures død var det igennem Prags Lingvistkreds, hvis hovedkræfter var 
den Jakobsen og russeren N. S. Trubetzkoy (1890-1938), at strukturalismen23 i 
1920’erne fik sin udbredelse. Jakobsen tilsluttede sig Saussures beskrivelse af 
sproget som tegnsystem, og Saussures placering af sprogvidenskaben som led i 
den almindelige lære om tegnsystemer, semiologien. Senere i sine værker, begyn-
der Jakobsen dog at anvende Peirces teorier, hvis skrifter for en stor dels ved-
kommende først blev udgivet efter 1930, og som Jakobsen først fik kendskab til, 
efter han kom til Amerika i 1941. Hvor Saussure for eksempel understreger, at det 
sproglige tegn er arbitrært, det vil sige konventionelt, mener Jakobsen efter at have 
stiftet bekendtskab med Peirce, at der er flere ikoniske træk i sprogtegnene end det 
i almindelighed antages. 

                                                   
23 Betegnelsen strukturalisme brugtes første gang af Jakobsen i 1929 [Jakobsen, 1979, p. 19]. 
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Det var under direkte indtryk af Pragerkredsen, at den danske lingvist Louis 
Hjelmslev (1899-1965) sammen med unge danske lingvister i 1931 stiftede Ling-
vistkredsen i København. Under Hitlers invasion i Tjekkoslovakiet døde Tru-
betzkoy og Jakobsen flyttede til Danmark, hvor han deltog i Lingvistkredsens 
møder og knyttede varige venskaber med blandt andre Hjelmslev. Siden har M. A. 
K. Halliday givet semiologien en sociologisk og kontekstuel genorientering, og 
semiotikere som Algirdas Julien Greimas, der grundlagde den såkaldte Pa-
riserskole, og Umberto Eco (f. 1932) har videreført semiologiens tanker i forskel-
lige tekstvidenskabelige traditioner. 

I 1960’erne og 70’erne fremsatte den franske matematiker René Thom den tanke, 
at semiologien bør udvikle en almindelig teori om formerne, en teori, der er uaf-
hængig af den specifikke karakter af det rum, hvori formerne forekommer. Thom 
udformer til dette formål en topologisk teori, der kaldes katastrofeteorien. Senest 
har strukturalister som W. Wildgen, Jean Petitot-Cocordas og danskeren Per Aage 
Brandt, alle tilhørende Pariserskolen, videreudviklet Greimas’ og Thoms teorier i 
den dynamiske semiologi. Særligt Petitot har forsøgt at overføre katastrofeteorien 
på lingvistikken ud fra en argumentation om, at strukturbegrebet som konstruktion 
altid henviser til en geometri. Spørgsmålet om strukturalismens  formalisering og 
objektivitet bliver således et spørgsmål om dens mulige geometrisering og dermed 
erkendelsens matematisering [Stjernfelt, 1992b, p. 207]. 

Det dyadiske tegn 
Også strukturalisterne hentede inspiration hos stoikerne. Den stoiske lære opfatte-
de tegnets, og i særdeleshed det sproglige tegns, væsen som en dobbeltsidig struk-
tur, nemlig som en uopløselig forbindelse mellem en umiddelbar for sanserne 
tilgængelig signans og et afledet, for forstanden tilgængeligt signatum. De man-
geartede relationer mellem signans og signatum er stadig et uomgængeligt kri-
terium for enhver klassifikation af semiotiske strukturer [Jakobsen, 1979, p. 105]. 
Men hvor Peirce anvender dette kriterium til at skelne mellem det umiddelbare og 
det dynamiske objekt, er det hos Saussure en del af selve tegnets natur. 

Filosofisk retning Tegnets betegnende 
side 

Den betegnede side af 
tegnet 

Stoisk filosofi Signans Signatum 
Saussure Signifiant Signifié 

Tysk filosofi Signifikant Signifikat 
Hjelmslev Udtryksplan Indholdsplan 

Morris Sign-vehicle Designatum 
Sovjettisk filosofi Ting Koncept 

TABEL 2-C - EKSEMPLER PÅ DYADISKE TEGNOPFATTELSER 
Tabellen viser eksempler på forskellige semiotiske traditioner, der opererer med et dyadisk tegn og deres 
navngivning af henholdsvis den betegnende og den betegnede side af tegnet. 

Den essentielle egenskab ved Saussures lingvistiske tegn er, at det i sig selv består 
i en arbitrær relation mellem udtryk og indhold. Dets betydning (signification) kan 
kun identificeres i kontrast til andre tegn af samme art, der giver tegnet dets valør. 
Man kan udtrykke denne forestilling i et todimensionelt relationsfelt. Sproget 
forstås med andre ord som et relationelt system, som et netværk af gensidige 
oppositioner, hvor hver enkelt enhed konstitueres og får tildelt sin betydning i kraft 
af tilstedeværelsen eller fraværet af andre enheder. Ved at flytte en enkelt entitet 
ændres alle entiteternes relationer, hvorved strukturen som helhed samtidig ændres 
[Jensen, 1990b, p. 16]. 
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FIGUR 2-F - TEGNET SOM TODIMENSIONELT RELATIONSFELT 
Når feltet læses vertikalt ses relationen mellem signifié (sé) og signifiant (sa), der determinerer tegnets betydning 
eller signification. Når figuren læses horisontalt ses relationerne mellem tegnenes konstituerende dele. Hver signifié 
er forskellig fra indholdssystemets øvrige signifiéer og hver signifiant er forskellig fra udtrykssystemets øvrige 
signifianter. Dette forhold konstituerer tegnene i et forskelssystem [Kilde: Larsen, 1993, p. 142]. 

Sammenlignes udelukkende to signifiéer eller to signifianter, er der kun tale om 
forskelle. Men i det øjeblik tegnet betragtes i sin helhed, altså når signifié og sig-
nifiant kombineres, og man det sammenlignes med andre tegn, opstår et positivt 
fænomen. I stedet for at tale om forskelle taler Saussure om modsætninger mellem 
tegnene. Ethvert tegn eksisterer kun i kraft af associationen mellem signifié og 
signifiant. Den forsvinder i det øjeblik, der alene koncentreres på den ene eller den 
anden. Tilsammen dannes således et strukturelt system af oppositioner. 

“A linguistic sign is not a link between a thing and a name, but between a 
concept and a sound pattern . . We propose to keep the term sign to designate 
the whole, but to replace concept and soundpattern respectively by signification 
and signal.” [Saussure, 1966, p. 66 f] 

Som nævnt hævder Saussure, at båndet mellem signifiant og signifié er arbitrært, 
og at hele det sproglige system er baseret på dette irrationelle princip om tegnets 
arbitraritet. I den post-saussureske lingvistik er denne antagelse blevet underkastet 
en gradvis revision, hvorved det relativt motiverede i de grammatiske former, har 
vist sig ikke at kunne forklares ved arbitraritet. Ifølge Jakobsen findes der nemlig 
indre, ikoniske bånd mellem signans og signatum, der spiller en stor og uund-
værlig, men alligevel underordnet, rolle på de sproglige strukturers forskellige 
niveauer [Jakobsen, 1979, p. 27].  

Semiologiske tegnklassifikationer 
Thomas A. Sebeok sætter sig i sin tegnklassifikation i ‘Contributions to the 
Doctrine of Signs’ for, at syntetisere de mest anvendte klassifikationer i den 
moderne semiotik og semiolgi [Sebeok, 1976]. For Sebeok er det væsentligt at 
understrege, at det ikke er tegn, der klassificeres, men i virkeligeheden deres egen-
skaber. Da et tegn oftest er kendetegnet ved flere egenskaber, medfører det en 
graduering i tegnets tilhørsforhold til en klasse. 

Sebeok, der, trods sin tiltrækning mod semiotikken, først og fremmest hører hjem-
me i den strukturalistiske tradition, opererer med seks klasser: 

1. Signal. Når et tegn mekanisk eller konventionelt udløser en reaktion i en del af 
modtageren, fungerer det som signal. Som andre stimuli frigiver signaler mere 
energi, end de bruger, til signalering. 

2. Symptom. Et symptom er et tvingende, automatisk og uvilkårligt tegn, der med 
en naturlig forbindelse kobler det betegnende og det betegnede. I den græske 
medicin (som den blev udøvet af Hippokrates fra Kos ca. 460 - ca. 377 f. Kr.) 
var semiotikken af samme årsag den ene af lægekunstens tre discipliner. 

3. Ikon. Et tegn er ikonisk, når der er topologisk lighed mellem et tegn og dets 
denotatum.  

    sé          sé          sé           sé           sé          sé
    sa          sa          sa           sa           sa          sa
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4. Indeks. Et tegn er indeksikalt, for så vidt som det betegnende er i berøring med 
det betegnede eller er en forekomst af det. 

5. Symbol. Et tegn uden lighed eller berøring, men alene med en intensional kon-
ventionel forbindelse mellem det betegnende og det betegnede. Sebeok an-
vender betegnelsen ‘intensional’ for at skelne klassen fra den klasse, han kalder 
navn, og som baserer sig på ekstensionelle forekomster. Som det er fremgået, 
er Peirce dog ikke enig i denne tolkning, idet symbolet hos Peirce implicit 
indbefatter både ikon og indeks. 

6. Navn. Et tegn, hvortil der findes en ekstensional klasse for dets intension. En 
ekstensional definition af en klasse gives ved navnene på dens medlemmer.  

Hos Peter Bøgh Andersen, der som tidligere nævnt ligeledes kommer fra den 
strukturalistiske lejr, findes i hans doktorafhandling ‘A Theory of Computer 
Semiotics’ fra 1990 en tegnklassifikation for, det han kalder computerbaserede 
tegn. Andersen klassificerer disse tegn ud fra tre egenskaber: 

1. En håndteringsegenskab (handling), der produceres af brugeren og omfatter al 
den håndtering, der forårsager, at elektriske signaler sendes til processoren. 
Håndteringsegenskaber artikulerer brugerens handlinger. 

2. En permanent egenskab, der genereres af computeren. Det er en egenskab ved 
tegnet som forbliver konstant gennem hele tegnets levetid med det formål at 
identificere tegnet i forhold til andre tegn. Permanente egenskaber artikulerer 
systemets tilstand. 

3. En forvandlingsegenskab (transient), der ligeledes genereres af computeren, 
men i modsætning til den permanente egenskab, ændrer den sig under tegnets 
brug. Den symboliserer de forskellige tilstande som tegnets referent internt kan 
antage. Forvandlingsegenskaber artikulerer systemtransformationer. 

Ud fra disse tre egenskaber opbygger Andersen følgende tegnklassifikation: 

• Interaktive tegn. Disse tegn besidder både permanente, transiente og håndte-
ringsegenskaber. Andersen anfører som eksempel en grafisk cursor, der ændrer 
sig, når pegeredskabet aktiveres. 

• Aktørtegn. Disse tegn har permanente og transiente egenskaber, men besidder 
ikke håndteringsegenskaber. Alligevel har de en vis associeret håndtering. 
Andersen nævner som eksempel en indholdsfortegnelse i et tekstbehandlings-
dokument, der automatisk opdateres, efterhånden som overskrifter tilføjes eller 
fjernes i brødteksten. 

• Kontrollørtegn. Tegn der katalyserer andre tegn uden selv at ændres. Deres 
permanente egenskaber vil altid kunne ses, men de aktioner, der er associeret 
til tegnet afsløres kun gennem de interaktive tegns transiente egenskaber. I vis-
se systemer ændrer cursoren sig, når den trækkes hen over en ramme. Rammen 
er et af Andersens eksempler på kontrollørtegn. 

• Objekttegn. Besidder permanente og transiente egenskaber, men ingen 
håndteringsegenskaber. De influerer ikke på andre tegn, men kan selv påvirkes. 
Et af Andersens eksempler er brødteksten i et tekstbehandlingsprogram. 

• Layout-tegn. Involverer permanente egenskaber, men mangler transiente og 
håndteringsegenskaber. De har ingen funktion over for andre tegn. Et eksempel 
kunne være et firmalogo på et indtastningsbillede. 
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• Skyggetegn. Har håndteringsegenskaber, men ingen permanente og transiente 
egenskaber. De kan ikke sanses eller manipuleres direkte, men har alligevel en 
indflydelse på andre tegn. Som kontrollørtegnene viser de deres tilstedeværelse 
ved at påvirke andre tegns adfærd. Et eksempel kan være skjulte felter på et 
skærmbillede. 

 

FIGUR 2-G - ANDERSENS TEGNKLASSER 
Skematisk fremstilling af Andersens klassifikation af computerbaserede tegn [Kilde: Andersen, 1990, p. 199, fig. 
II.1.16]. 

2.2.3 Synkretisme 
Der har været gjort flere forsøg på at sammentænke den semiotiske og semiologi-
ske tradition på forskellig vis. Indirekte allerede med den logiske positivist Charles 
Morris’ teorier med udgangspunkt i Peirce og mere direkte, da saussureaneren 
Jakobsen blev peirceaner. Siden har semiotikere som Pierre Guiraud og Eco 
forsøgt sig med sammenstillinger. Og i Danmark har forskere som Per Aage 
Brandt, Anne Marie Dinesen og Jens F. Jensen gjort lignende tilløb [Larsen, 1993, 
p. 139]. Den generelle tendens har været at reformere strukturalismen henimod 
fænomenologien igennem en syntetisering med Perices semiotik. For Jensen 
resulterer syntesen i følgende tegndefinition: 

“En fysisk form [semiologi], som henviser til noget andet i kraft af en 
formidlende tredje instans [semiotik] (koden, betydningen, interpretanten), og 
derfor for modtageren repræsenterer eller ‘står for’ noget, som den fysiske form 
betegner og benævner, som ikke er denne fysiske form selv.” [Jensen, 1990b, 
p. 27 f] 

Ecos sammentænkning tager udgangspunkt i kommunikationsprocessen og betyd-
ningssystemets struktur. Den kommer til udtryk i en grundlæggende skelnen mel-
lem et betydningssystem baseret på konventionelle eller kulturelle koder og en 
mellemmenneskelig kommunikationsproces, der forudsætter betydningen som 
nødvendig betingelse. 

“Semiotics studies all cultural processes as processes of communication. 
Therefore each of these processes would seem to be permitted by an underlying 
system of significations.” [Eco, 1976, p. 8] 

Ifølge Eco er semiotik en disciplin, der studerer alt, hvad der kan benyttes til at 
lyve [Eco, 1976, p. 7]. Hvis noget ikke kan anvendes til at lyve, kan det heller ikke 
anvendes til at udtrykke sandheden og dermed slet ikke til at udtrykke. Hver gang 
der gives løgn, gives der også betegnelse. Og hver gang, der gives betegnelse, er 
det muligt at anvende denne til at lyve [Eco, 1976, p. 59]. Løgnen er mulig, fordi 
tegn altid befordrer indhold, selv når der ikke kan henvises til nogen testbar 
referent. Et godt eksempel på en løgn i denne sammenhæng er metaforen. En me-
tafor er i bogstavelig forstand en løgn. Eco konkluderer derfor, at semiotikken er 
videnskaben om løgnen. 

Den kendsgerning, at det, som tegnet substituerer, ikke nødvendigvis behøver at 
eksistere eller faktisk være til stede i det øjeblik, hvor tegnet repræsenterer det, og 

+ action                 -action

       +handling    -handling
  +permanent   +transient     Interaktivt    Aktør            Objekt

       -transient      Button        Kontrollør     Layout
   -permanent                                              Skygge
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at tegnet derfor kan bruges til at lyve, medfører, at tegnet ikke nødvendigvis be-
høver at blive forklaret gennem fremvisning af dets objekt og at tegnet derfor kan 
forklares gennem anvendelse af andre tegn. Dette er netop essensen i Peirce’s teori 
om interpretanten. Det betyder endvidere ifølge Eco, at der ikke er noget naturligt 
eller nødvendigt forhold mellem tegnet og det betegnede. Tegn får derimod deres 
betydning relativt til andre tegn. Dette er netop essensen i Saussures teori om det 
arbitrære og socialt konventionaliserede lingvistiske tegn [Jensen, 1990b, p. 25]. 
På denne måde forsøger Eco at syntetisere Peirce’s og Saussures teorier. 
Problemet er blot at, er syntesen vellykket på dette konceptuelle niveau, er det ikke 
muligt på et mere grundlæggende niveau at føre den så vidt, at det dyadiske og 
triadiske tegn kan føres sammen i frugtbar forening. Eco er da også nødt til at 
erstatte tegnet med sit mere fleksible koncept om tegn-funktionen. En tegn-
funktion opstår, når to funktioner (udtryk og indhold) korrelerer [Eco, 1976, p. 
50]. Alting er et tegn, når det virker på en bestemt måde, det vil sige indgår i 
tegnfunktionen. Interpretanten reduceres dermed til tegnets virkning frem for en 
ny tegnrelation, determineret af tegnet. Derved fastholder Eco en dyadisk 
tegnrelation og forkaster dermed selve idéen i Peirces filosofi24. 

2.3 Sproglige tegn 
Sproget er som tegnsystem af afgørende betydning for den menneskelige erken-
delse. I det følgende vil nogle få lingvistiske forhold blive berørt, selvom en se-
miotisk analyse af sproget som tegnsystem ligger uden for rammerne af denne 
afhandling, ligesom der langt fra vil være tale om en egentlig redegørelse for ling-
vistikken som videnskabelig disciplin. 

Talens gave og et velordnet sprog er karakteristisk for enhver gruppering af men-
nesker. Ingen stamme er endnu blevet identificeret, som ikke havde talens gave. 
Edward Sapir fastslår, at sproget er den kommunikative og semiotiske proces par 
excellence i ethvert kendt menneskeligt samfund [Jakobsen, 1979, p. 103]. 

Sprogene er forskellige og relativt arbitrære. At de ikke er absolut arbitrære og 
udviser store ligheder, skyldes kategoriernes eller begrebernes indflydelse. Ord er 
relativt arbitrære, men tegn er det ikke. Netop det faktum at semiologien udsprin-
ger af lingvistikken forklarer, hvorfor semiologien opfatter alle tegn som arbitrært 
betingede, mens semiotikken traditionelt har levnet plads for begreber som 
ikonicitet og konventionalitet. 

Sproget hører ligesom værktøj til blandt de redskaber, der bruges i menneskelivet. 
Det er med Karl Bühlers (1879-1963) ord et organon eller mellemled, der ligesom 
alle andre artefakter udvider kroppen [Bühler, 1990]. 

                                                   
24 Se endvidere Colapietro, 1989, pp. 29-36 for en uddybende behandling af Ecos forhold til Peirces semiotik. 
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FIGUR 2-H - BÜHLERS ORGANON MODEL 
Sproget som organon. Hvor Peirce i sin tegndefinition ikke levner plads for tegnets afsender, omfatter Bühlers model 
af den sproglige repræsentation også afsenderens rolle. Derimod tager Bühlers model ikke højde for 
betydningsdannelsen i det modtagende subjekt [Kilde: Bühler, 1990]. 

Sproget er som tegnsystem endvidere kendetegnet ved at have mange udtryksfor-
mer. Talen produceres alene ved brug af det menneskelige legeme. Den er 
uafhængig af lyskilder og kan anvendes dag og nat. I modsætning hertil er skrift-
produktion og i særdeleshed afkodning af skrifttegn afhængig af energitilførsel fra 
en ekstern lyskilde (med mindre der er  tale om blindeskrift). Afhængig af de an-
vendte produktions- og konsumeringsmedtoder kræver sproget altså forskellige 
mængder af energitilførsel25. 

2.3.1 Sprogets trikotomi 
Morris er nok den semiotiker fra den peirceanske tradition, der har haft mest held 
med at anvende semiotikken på sproget som tegnsystem. Morris definerer semio-
tikken på følgende måde: 

“The science of signs. Its main subdivisions are semantics, syntactics and 
pragmatics. Each of these and so semiotic as a whole, can be pure, descriptive, 
or applied. Pure semiotic elaborates a language to talk about signs, descriptive 
semiotic studies actual signs and applied semiotic utilizes knowledge about 
signs for the accomplishment of various purposes.” [Morris, 1955, Glossary] 

Morris karakteriserer sproget som en sammensat mængde af tegn, hvis betydning 
er fælles for et samfund af fortolkere. Endvidere skal disse tegn have samme 
betydning for den, der producerer dem som for de, der konsumerer dem. Og en-
delig skal tegnene konstituere et system af forbundne tegn, der kan kombineres for 
at kunne forme en mangfoldighed af komplekse tegn-processer [Morris, 1955, p. 
35]. Morris tager afsæt i semiotikken når han skal karakterisere sproget: 

“A language in the full semiotical sense of the term is any intersubjective set of 
sign vehicles whose usage is determined by syntactical, semantical, and 
pragmatical rules.” [Morris, 1970, p. 35] 

Morris primære fortjeneste er, som det ses, at han anvender Peirces trikotomi på 
sproget, hvorved kategorierne syntaks, semantik og pragmatik opstår. Selvom den-

                                                   
25 Økologisk set er talen altså mere økonomisk end for eksempel overførsel af et skuespil via TV-mediet fra den ene 

ende af kloden til den anden. Af samme grund kan man også være betænkelig for, hvilke energiressourcer det vil 
kræve, at det nu er muligt af leve sig ind i en kunstig virkelighed eller deltage i en fjern virkelighed gennem 
Virtual Reality media. 

symbol

Objekter og tingenes
tilstand

Afsender Modtager

Udtryk Appél

Repræsentation

symptom signal
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ne kategorisering har sin rod i Peirces fænomenologi, kan den imidlertid føres helt 
tilbage til middelalderens såkaldte trevium, der bestod af videnskaberne gram-
matik, der omtrentligt svarer til syntaks, dialektik, der svarer til en syntese af 
semantik og logik samt retorik, der omtrentligt svarer til Morris’ pragmatik 
[Peirce, 1868a, § 15, p. 6]. Morris inddeler de tre discipliner yderligere i henholds-
vis en teoretisk (pure), beskrivende (descriptive) og en anvendt (applied) del. 

Syntaks 
Den syntaktiske komponent i lingvistisk beskrivelse af naturligt sprog består i et 
system af grammatiske regler, som beskriver den abstrakte struktur, der ligger til 
grund for sprogets sætningsstrukturer. I Peirces terminologi kan man sige, at syn-
taks er forholdet mellem repræsentamener, deres form og indbyrdes relationer. 

Syntaks involverer endvidere regler for inferens, selvom disse er semantisk moti-
verede. Alligevel kan de karakteriseres som syntaks, idet de ifølge Morris udeluk-
kende refererer til sætningens syntaktiske form. 

“Logicians have from the earliest times been concerned with inference, and 
this, though historically overlaid with many other considerations, involves the 
study of the relations between certain combinations of signs within a 
language.” [Morris, 1970, p. 13] 

Semantik 
Semantikken er den sproglige betydning, det vil sige sætningskonstruktionernes 
indhold. Den semantiske komponent i den lingvistiske beskrivelse kan eksempel-
vis bestå i et sæt af projektionsregler, som dem David Katz (1884-1953) og Jerry 
A. Fodor foreslår. En projektionsregel består af to dele: En ordbog som tilveje-
bringer en betydning af hvert af sprogets symboler og et sæt af semantiske regler. 
De semantiske regler tildeler en tolkning til hvert udsagn udtrykt i et strukturelt 
diagram som den syntaktiske komponent producerer. 

I henhold til Peirces begrebsverden er semantikken forholdet mellem repræsenta-
men og objekt. Semantikken involverer syntaksen. 

“Semantics deals with the relation of signs to their designata and so to objects 
which they may or do denote.” [Morris, 1970, p. 21] 

Selvom mange lingvister påstår at det syntaktiske og det semantiske domæne er 
separerede, er det ikke lykkedes dem at finde en skarp demarkationslinie mellem 
disse. Derimod abstraherer semantikken fra den pragmatiske del af sproget, idet 
den beskæftiger sig med den semantiske dimension af tegnprocessen forud for teg-
nenes brug. 

Pragmatik 
Pragmatikken beskæftiger sig med sprogbrug, det vil sige de konventioner, som et 
samfund af sprogbrugere anvender under indbyrdes kommunikation. Den prag-
matiske komponent yder et foranderligt, men veldefineret univers til at kontrollere 
omfanget og indholdet af konversationen. 

I den semiotiske kontekst, kan man sige, at pragmatik består i relationen mellem 
et repræsentamen og dets bruger, det vil sige i tegnets brug. Pragmatikken inklu-
derer semantikken og syntaksen. 

“A peculiarly intellectualistic justification of dishonesty in the use of signs is to 
deny that truth has any other component than the pragmatical . . . Pragmatism 
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has insisted upon the pragmatical and pragmatic aspects of truth; the 
perversion of this doctrine into the view that truth has only such aspects is an 
interesting case of how the results of a scientific analysis may be distorted to 
lend credibility to quasi-pragmatical statements.” [Morris, 1970, p. 40 f] 

I det følgende vil en række sproglige aspekter blive diskuteret ud fra henholdsvis 
en syntaktisk, semantisk og pragmatisk indfaldsvinkel. 

2.3.2 Sprogets struktur 
Saussure, og med ham hele strukturalismen, skelner grundlæggende mellem 
sproglig form og substans. Formen er hele netværket af sproglige funktioner. Sub-
stansen er lydene og betydningerne. Formen eller funktionerne strukturerer den 
sproglige substans, og gør det på forskellig måde i forskellige sprog. Det afgørende 
i sproget er derfor ifølge strukturalisterne formen eller strukturen26. 

Strukturalisterne analyserer sproglig betydning ved bryde sprogets sætningskon-
struktioner ned til deres logiske komponenter. Men modsat tidligere tiders lingvi-
ster mener de ikke, at sproget er en samling af separate enheder, der hver har en 
særskilt immannent betydning. Endvidere tager de afstand fra det synspunkt, at 
sprogets betydning udgår fra den eksterne realitet, som sproget synes at afbilde. I 
stedet opfattes sproget som et selvstændigt system, der som sådant bør studeres 
sui generis. Sproget er et system, hvor de enkelte tegn er defineret relationelt i 
form af ligheds- og forskelsstrukturer i forhold til andre tegn inden for samme 
system [Jensen, 1990b, p. 16]. Uanset hvordan tingene tager sig ud i deres tingslige 
verden, kan de kun omtales og få mening i kraft af deres navne, deres egenskaber 
og deres attributter, det vil sige i kraft af informationerne om deres indre og ydre 
forhold og samspil [Bateson, 1984, p. 57]. 

“My definition of language presupposes the exclusion of everything that is 
outside its organism or system - in a word, of everything known as ‘external 
linguistics’” [Saussure, 1966, p. 20] 

Som det er fremgået ovenfor, skelner Saussure mellem langue og parole. Sprog-
systemet eller parole er det grammatiske og semantiske system, som det tager sig 
ud i den talendes sind. Sprogbrugen eller parole er det aktuelle akustiske output 
fra den talendes organer og input til dennes ører. Eller langue kan defineres som 
den sociale, og i forhold til individet, ydre side af sproget modsat parole, der er 
den individuelle eller indre sproghandling. Saussure selv drager en analogi til en 
symfoni (langue) og dens opførelse (parole). 

Et andet udtryk for denne opsplitning imellem langue og parole er den amerikan-
ske sprogforsker Noam Avram Chomskys (f. 1928) skelnen mellem kompetens og 
performans. En fundamental forudsætning for sproglig kommunikation er 
deltagernes kendskab til sprogets syntaktiske struktur. Det er denne hovedsageligt 
ubevidste viden, Chomsky kalder kompetence eller kompetens. Kompetens skal 
ifølge Chomsky adskilles fra selve sprogudøvelsen, performans. 

Et tredje udtryk for strukturalisternes dualisme er deres begreb om paradigmatiske 
og syntagmatiske oppositioner mellem lingvistiske enheder. Ved paradigmatiske 
oppositioner forstås oppositioner i sprogets system af fonemer, mens syntag-
matiske oppositioner betegner oppositioner i det sproglige forløb. 

                                                   
26 Denne holdning går igen inden for de områder, hvor strukturalismen er herskende, blandt andet i forskningen i 

kunstigt liv. En af Claus Emmeches grundlæggende teser var i 1991, at “organismens logiske form kan skilles fra 
dens materielle fundament, og at ‘livheden’ er en egenskab ved formen, ikke det materielle.” [Emmeche citeret 
efter Øhrstrøm, 1993b, p. 12]. 
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Endelig er det vigtigt for Saussure at fastholde et skarpt skel mellem sprogets 
synkroni og dets diakroni. Den synkrone lingvistik beskæftiger sig med det enkelte 
sprogsystems tilstand til en given tid og er dermed kun interesseret i de indbyrdes 
forhold mellem ting, der eksisterer samtidig. Den diakrone lingvistik beskæftiger 
sig med historiske udviklinger og tager derfor ikke højde for tingenes samtidige 
indbyrdes forhold, men derimod kun for de forandringer, som en enkelt ting har 
undergået. Saussure hævder, at det, der kan udforskes om sproget, enten er 
netværket af relationer i det sproglige system eller de enkelte, successive 
forandringer uden hensyn til systemet. 

Sprogets mindste betydningsbærende tegn kaldes i den strukturalistiske termino-
logi for morfemer. Kombinationer af morfemer kaldes syntagmer. Morfemer, ord 
og ordgrupperinger kaldes syntagmatiske enheder. Ved siden af syntagmatiske 
enheder indeholder sproget enheder af andre typer. Eksempelvis fremkommer der 
en ny type af enheder, som kan kaldes funktionelle enheder, såfremt man betragter 
sproget som kommunikationsredskab. Den basale funktionelle enhed er 
sætningen. En mere abstrakt funktionel enhed er prædikatet. Udtrykt i fore-
stillingen om sætning og repræsentation, kan prædikatet defineres som den funk-
tionelle enhed, der repræsenterer sætningen. 

Formalisme og fonologi 
Sebastian Shaumyan tager udgangspunkt i Saussures opdeling af parole og langue, 
men skelner i stedet mellem fonologi og grammatik [Shaumyan, 1987]. Fo-
nologien er studiet af diakritiske elementer, mens grammatikken er studiet af tegn-
systemer. Fonologien må her skelnes fra fonetikken. Begge beskæftiger de sig med 
sproglyde, men hvor fonetikken beskæftiger sig med de enkelte lydes substans, 
det vil sige bestemmer lydene kvalitativt, så beskæftiger fonologien sig med 
lydenes form, det vil sige bestemmer lydene differentielt og relationelt [Schmidt, 
1991, p. 184]. Med dette synspunkt er Shaumyan da også mere på linie med 
Jakobsen, den franske antropolog Claude Lévi-Strauss (f. 1908), Chomsky og den 
moderne strukturalisme end lærefaderen Saussure. Det får ham ydermere til at 
skelne mellem leksikalsk og grammatisk betydning. Hvor leksikalsk betydning 
hentyder til lydenes primære betydning, hører den grammatiske betydning hjemme 
i morfologiske og syntaktiske kategorier. 

Fonemer er elementer, der har til funktion at differentiere mellem tegn. Fonemer 
er akustiske elementer. Enhver fonetisk transskription er en abstraktion væk fra 
den fysiske tales realitet. Saussure forsøgte tidligt at anvende semiologien på spro-
gets lydlige plan, og efter hans opfattelse havde ethvert fonem en semiologisk 
valør. 

“A language might also be compared to a sheet of paper. Thought is one side 
of the sheet and sound the reverse side. Just as it is impossible to take a pair of 
scissors and cut one side of paper without at the same time cutting the other, so 
it is impossible in a language to isolate sound from thought, or thought from 
sound.” [Saussure, 1966, p. 111] 

Jakobsens senere teori om distinktive træk er blandt andet et resultat af fonologiens 
arbejde med lingvistiske tegn. Det væsentlige i Jakobsens teori er, at det, der tid-
ligere blev kaldt distinktive egenskaber, for eksempel stemthed, som adskiller f og 
v, eller nasalitet, som adskiller b fra m og d fra n, nu ikke længere betragtes som 
blotte egenskaber, ved hvis hjælp man kan holde fonemerne adskilt, men som 
komponenter, hvori fonemerne kan opløses. Et b kan altså beskrives som be-
stående af de distinktive træk ‘stemthed’, ‘ikke-nasalitet’ etc. Trækkene bliver der-
med den fonologiske analyses mindstetræk. Det er karakteristisk for Jakobsen, at 
alle oppositioner er binære, idet han altid forsøger at reducere flere led til to 
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modsætningspar med to led i hver, i modsætning til Peirce, der opfatter triaden 
som mindste fuldendte relation. 

Jakobsen tager eksplicit udgangspunkt i Saussure, men på adskillige punkter fjer-
ner han sig med tiden fra denne. Han følger Saussure i betoningen af begreberne 
opposition og system som grundstenene i den strukturelle sprogvidenskab. De 
enkelte led får først deres valører ved de indbyrdes modsætninger, ligesom de må 
beskrives ved deres plads i systemet. 

Derimod kritiserer Jakobsen Saussures beskrivelse af det sproglige tegn. Saussure 
fremhæver som et karakteristikum ved det sproglige tegnudtryk, signans, at det er 
lineært, det vil sige, det består af en række lyde, fonemerne, der kommer efter 
hinanden i tid. Jakobsen indvender herimod, at dette ikke gælder mindsteele-
menterne, de distinktive træk, som er samtidigt tilstedeværende komponenter. 
Endvidere mener han, at Saussures fremhævelse af tegnudtrykkenes lineære ka-
rakter har forsinket erkendelsen af, at fonemer lader sig opløse i disktinktive træk. 
Endelig afviser Jakobsen også definitionen af det syntagmatiske som noget suc-
cessivt. Forbindelsen mellem de distinktive træk er ikke successiv, men samtidig. 
Alligevel hævder Jakobsen, at denne forbindelse hører til det syntagmatiske. 

Videre kritiserer Jakobsen Saussure for at hævde, at forholdet mellem signans og 
signatum er arbitrært. Som nævnt ovenfor, mener Jakobsen at kunne se en stor 
grad af ikonicitet mellem signans og signatum. I den post-saussureske lingvistik 
er spørgsmålet om forholdet mellem signans og signatum blevet udvidet til også 
at angå sprogets fonologiske aspekt og de dermed forbundne spørgsmål om 
samspillet mellem det fonologiske og det grammatiske niveau. Den post-saussu-
reske lingvistik har accepteret, at der er en væsentlig forskel på de fonologiske 
oppositioner, der har deres rødder i signans, og de grammatiske oppositioner, der 
har deres rødder i signatum [Jakobsen, 1979, p. 27]. 

“Saussures påstand om, at den substans, som den sproglige form udtrykkes i, 
er irrelevant, og om, at forholdet mellem form og substans er arbitrært, er 
blevet afprøvet og har til sidst måttet vige for et hierarkisk syn på såvel talen 
som dens grafiske substitutter og for et vedholdende krav om en udtømmende 
sammenlignende undersøgelse af de distinktive autonome egenskaber ved 
mundtlige og skriftlige sprogvarieteter” [Jakobsen, 1979, p. 28] 

Endelig kritiserer Jakobsen Saussure for at forveksle begreberne diakroni og 
synkroni med dynamisk og statisk sprogbeskrivelse [ibid., p. 31]. Ingen forandring 
kan forstås eller tolkes uden henvisning til det system, forandringerne påvirker og 
til forandringernes funktion i dette system, og vice versa kan intet sprog beskrives 
fuldstændigt og tilfredsstillende uden hensyntagen til de igangværende 
forandringer. 

Hvor Saussure har tendens til at opfatte sprogvidenskabens genstand som form og 
langue alene, er det altså vigtigt for Jakobsen og Pragskolen at forene modsæt-
ningerne mellem form og substans, langue og parole og synkroni og diakroni. Det 
er ikke nok ensidigt at fokusere på sprogets kognitive, referentielle funktion. Der 
kræves en målorienteret dialektisk sprogtænkning, der også omfatter kontekst, 
sprogudøvelse og sprogudvikling. Jakobsen henviser til Peirce, der formulerede 
det med henvisning til middelalderlig logik: 
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“Unde significatio prior est suppositione et differunt in hoc quia significatio est 
vocis, suppositio vero est termini jam compositi ex voce et significatione27” [CP 
5.320] 

Logisk atomisme 
Den engelske filosof, logiker og matematiker Bertrand A. W. Russell (1872-1970) 
tager den fulde konsekvens af strukturalismen og foreslår, at betydningen af en 
kompleks ytring kan findes ved at nedbryde sætningen til foreningsmængden af 
sætningens atomare sætninger, der hver for sig er så enkle, at de ikke yderligere 
kan analyseres. Den logiske atomisme hævder, at verden består af simple atomare 
kendsgerninger, der kan afbildes i simple atomare kendsgerninger, og at de 
atomare kendsgerninger indgår i strukturer, der svarer til sprogets logiske struktur. 

Ifølge Russell er de atomare kendsgerninger logisk uafhængige af hinanden, 
hvilket medfører, at enhver atomar sætning er forenelig med alle sætninger, som 
ikke indeholder dens egen benægtelse. De atomare kendsgerninger og de atomare 
sætninger har også en struktur. Men de elementer, der indgår heri, kan kun bestå 
som elementer i henholdsvis kendsgerninger og sætninger. Sprogets logik er 
sandhedsfunktionel, det vil sige at sandhedsværdien af en kompleks sætning kun 
afhænger af eller er en funktion af de atomare sætninger, der indgår i den. 

Glossematik 
Også Hjelmslev udvikler en sprogteori med baggrund i Saussures semiologi, som 
han kalder glossematik. Han stiller tre krav til sprogbeskrivelsen i nævnte ræk-
kefølge [Hasle, 1993, p. 95]: 

1. Den skal være modsigelsesfri (konsistent, sund) 
2. Den skal være udtømmende (fuldstændig) 
3. Den skal være så simpel som muligt. 

Hovedtrækket ved Hjelmslevs glossematik er, at sproget er et immanent system af 
tegn, der definerer hinanden ved at indgå i relationer med hinanden. Man kan altså 
forstå betydningen af et ord, ved at se det i relation til et andet. Ordet skal placeres 
i et system, og i sammenhæng med dette system får det sin betydning. Alle 
elementer i sproget forklares ved de relationer, de indgår i. Idéen stammer natur-
ligvis fra Saussures strukturalisme, men Hjelmslev fører den ud i sin yderste 
konsekvens. 

“Teoriens formaal er at anvise en fremgangsmaade til at kende eller erkende 
et givet emne. Teorien skal imidlertid ikke blot give os midler i hænde til at 
kende eet bestemt emne men skal være indrettet saaledes at vi ved hjælp af den 
kan lære alle tænkelige emner at kende der er af samme forudsatte beskaffenhed 
som det foreliggende . . . Gennem teorien ruster vi os til at møde ikke blot de 
hidtil foreliggende eventualiteter men enhver eventualitet ... De emner 
sprogteorien interesserer sig for er texter. Sprogteoriens formaal er at 
tilvejebringe en fremgangsmaade ved hjælp af hvilken en forelagt text kan 
erkendes gennem en modsigelsesfri og udtømmende beskrivelse.” [Hjelmslev, 
1943, p. 16] 

Glossematikken er et sådant forsøg på at skabe en teori for at opstille kalkuler eller 
algebra velegnede til at beskrive empiriske tekster på en konsistent, udtømmende 
og enkel måde. Det afgørende er, at sproget kan studeres i sig selv, som et system 

                                                   
27 “Significatio [betydningen] er derfor overordnet suppositio [kontekstuel betydning], og forskellen er, at 

significatio er særegent for ordet, mens suppositio er særegent for vendingen, som er sammensat af ordet og 
significatio.” 
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med sin egen orden eller struktur. Fokus er på form og struktur, ikke substans. 
Udtryk og indhold er ligeværdige. Sproget er en særlig type semiotisk system, 
hvortil alle andre semiotiske strukturer lader sig oversætte. Hjelmslev skriver, at 
glossematikken ikke lader sig verificere, bekræfte eller afkræfte. Den lader sig kun 
kontrollere ved at efterprøve om kalkulen er modsigelsesfri og udtømmende. 
Dersom flere kalkuler giver samme resultat, anvender Hjelmslev, hvad han kalder 
empiriprincippet, til at afgøre om én modsigelsesfri og udtømmende tekst er mere 
rigtig end en anden. Empiriprincippet siger, at man skal vælge den enkleste 
procedure, der vil føre til resultatet. 

En vigtig metode i glossematikken er analysen. Analysen består i at registrere af-
hængigheder eller forbindelseslinier mellem tekstens enkelte dele. 

“Inddeling eller analyse kan vi da i en formaldefinition bestemme som 
beskrivelse af et emne ved andre emners ensartede afhængighed af det og af 
hinanden.” [Hjelmslev, 1943, p. 27] 

Det emne, der gøres til genstand for inddeling kalder Hjelmslev klasse, og de øv-
rige emner, der ved en enkelt inddeling registreres som ensartet afhængige af klas-
sen, kalder han klassens afsnit. En klasse af klasser kalder han et hierarki og 
hierarkier inddeles i forløb og systemer. 

“En procedure kan da bl.a. enten bestaa af analyser og være en deduktion, eller 
modsat bestaa af synteser og være en induktion. Ved en syntese forstaar vi en 
beskrivelse af emner som afsnit af en klasse, og ved en induktion vil vi forstaa 
en fortsat syntese med determination mellem de dæri indgaaende synteser.” 
[Hjelmslev, 1943, p. 29] 

En afhængighed, der opfylder betingelserne for en inddeling betegner Hjelmslev 
en funktion. Hjelmslev beskriver en række sproglige funktioner, der opererer på 
sprogets struktur. 

Hjelmslev skelner mellem sprog og tegn, og blandt tegnene skelner han igen mel-
lem ord og sætninger. Hjelmslev fastholder, at den betydning, som tegnene bærer, 
er ren kontekstbetydning. Tegnet er for Hjelmslev som for Saussure en helhed, der 
fremkommer ved forbindelse af et udtryk og et indhold. Eller som han udtrykker 
det: En funktion med to funktiver, udtryk og indhold. Ifølge Andersen 
sammenblander Saussure og Hjelmslev sprog og alle øvrige tegnsystemer 
[Andersen, 1990, p. 44]. Disse bør ifølge Andersen studeres ved brug af forskellige 
metoder. 

Når sproget deles i to planer, et udtryksplan og et indholdsplan, hævder Hjelmslev, 
at hver af planerne er todelt. Hvert plan består af både form og substans. Ind-
holdsplanet besidder en form, der er afhængig af og står i forhold til meningen og 
former denne til en substans. Og udtryksplanet besidder en mening, der tilordnes 
en form via substansen. Der findes form uden substans, men aldrig substans uden 
form. Niels Ole Finnemann (f. 1945) argumenterer i denne forbindelse for, at 
udtrykssubstansen giver udtryksformen et semantisk potentiale, den ikke kunne 
have i en udtrykssubstans med andre egenskaber [Finnemann, 1994, p. 182]. 
Denne opfattelse er væsentlig for opfattelsen af computermediet, der jo netop 
udgør en sådan udtrykssubstans. Computerens substantielle egenskaber er med 
andre ord afgørende for dens multisemantiske potentiale, som Finnemann kalder 
det, herunder dens potentiale som metamedium. 

 Indhold substans 
  form 
  form 
 Udtryk substans 
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Ifølge glossematikken begynder enhver sproglig beskrivelse med at identificere, 
hvilke tegn, der findes i det sprogsystem, der skal beskrives. De identificeres ved 
nogle ombytningsprøver, Hjelmslev kalder kommutationsprøver. For at to 
sproglige udtryk kan bestemmes som ens må ombytning af deres indhold ikke 
medføre en ændring i udtrykssystemet. Prøven giver information om de indbyrdes 
relationer mellem elementer. Sammenfattende fastholder Hjelmslev, at hans 
sprogteori foreskriver en 

“textanalyse, der fører til bag den for sanseiagtagelse umiddelbart tilgængelige 
‘substans’ at erkende en sproglig form, og bag texten et sprog (system) 
bestaaende af kategorier af hvis definitioner man kan deducere sprogets mulige 
enheder.” [Hjelmslev, 1943, p. 86] 

Katastrofeteori 
I 1960’erne og 70’erne fremsatte den franske matematiker René Thom med 
udgangspunkt i Saussures idé om, at alt hvad der omfatter former, bør indgå i 
semiologien, den tanke, at semiologien bør udvikle en almindelig teori om former-
ne, en teori, der er uafhængig af den specifikke karakter af det rum, hvori formerne 
forekommer. Thom tager udgangspunkt i den matematiske disciplin topologien, 
idet denne kan anvendes til abstrakt beskrivelse af former i mangedimensionale 
rum. Ud fra denne udvikler han sin katastrofeteori. Ved katastrofe forstår Thom 
bratte overgange eller pludselige ændringer i grundformer, der er uforståelige ud 
fra en spontan videnskabelig forståelse af verden som kontinuert [Stjernfelt, 
1992b, p. 7 f]. Katastrofeteorien forsøger således at svare på, hvorledes 
diskontinuiteten opstår af kontinuiteten. 

 

FIGUR 2-I - RENÉ THOM 
[Kilde: http://www.unesco.org/phiweb/fr/1rpu/resume/textresume/tho.html 18. december 1996]. 

Nøglen til dette problem ligger i den tese, at både statiske og dynamiske systemers 
generelle opførsel kan bestemmes af deres adfærd nær ved kritiske punkter, de 
såkaldte singulariteter, svarende til det, der udgør kanter, former og bratte 
overgange i den oplevede verden, og som den underliggende fysik ikke umiddel-
bart gør rede for. Katastrofeteoriens matematiske del undersøger nu disse kritiske 
punkter ud fra den indsigt i topologien, at kritiske punkter kan klassificeres i to 
hovedgrupper. En gruppe, hvor de kritiske punkter svarer til et maximum eller et 
minimum af den pågældende funktion. En anden gruppe, hvor de kritiske punkter 
geometrisk kan forestilles som forskellige former for sadler og tærskler. Jo flere 
udviklingsmuligheder, der er fra et sådant kritisk punkt, jo sjældnere og mere 
degenereret er det. Hertil svarer den almene katastrofeteoris forestilling om et 
systems udvikling, der består i lange, kontinuerte, stille faser, der afbrydes af korte, 
bratte skift over til en anden stille udvikling [ibid., p. 11]. 
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Thom kortlægger med sit såkaldte klassifikationsteorem syv elementære katastro-
fer, der er valgt ud fra, at de ikke har flere end fire variable svarende til de fire 
dimensioner i tid og rum. Men denne kortlægning kan reelt fortsætte langt op i 
faserummets dimensioner [ibid., p. 14 f.]. Thom kalder selv de syv elementære 
katastrofer for et præludium til en langt mere omfattende katastrofeteori om mor-
fogenese generelt. De syv katastrofer inddeles i to hovedgrupper, alt efter om de 
stabilt degenererer i én retning (corang 1) eller om de stabilt degenererer i to 
retninger (corang 2). Disse kan igen klassificeres efter, hvor degenereret den ene 
eller de to retninger er, det vil sige efter hvor mange parametre, der skal til for at 
udfolde singulariteten i en familie af funktioner. Inden for første corang definerer 
Thom fire elementære katastrofer, nemlig folden, cuspen, svalehalen og 
sommerfuglen, alle kaldet cuspoider. Inden for anden corang opererer han med tre 
elementære katastrofer, nemlig den hyperbolske umbilic, den elliptiske umbilic og 
den parabolske umbilic28 [ibid., pp. 18-49]. 

Disse syv elementære katastrofer og deres matematik indtager en nøgleposistion i 
Thoms tænkning, idet hans katastrofeteori indebærer en kontinuistisk form-episte-
mologi bygget op omkring de nøgne og ubetvivlelige topologiske grundbestem-
melser, der ikke i sig selv er betydningsbærende. For Thom er betydningen imid-
lertid form, førend den er betydning [ibid., p. 50]. Syntaks er semantik. 

“For en morfologisk tilgang er syntaxen derimod af betydning, fordi den 
allerede indebærer semantiske bestemmelser, idet den angiver et begrænset 
antal interaktionsformer ud fra den morfologi, den foregår i, der meddefinerer 
dens enheder.” [Stjernfelt, 1992b, p. 79] 

En undersøgelse af betydningens form vil således altid implicere en erkendelse 
gennem formens betydning [ibid., p. 186]. Der er nemlig hos Thom essentielt in-
gen grænse mellem anvendt matematik (topologien), erkendelsesteori, semiotik og 
lingvistik. De har alle rødder i én og samme morfologiske og fænomenologiske 
grundvidenskab, der derved opnår ontologisk status [ibid., p. 57]. Thoms kata-
strofeteori bliver således et argument for hylemorfisme, idet materien og sproget 
alene kan erkendes gennem sin form. 

Problemet for strukturalismen og i særdeleshed katastrofeteorien er imidlertid, at 
skellet mellem form og indhold udviskes enten gennem syntese af de to sider, gen-
nem reduktion af betydningen til struktur eller i visse tilfælde endda ved fuld-
stændig eliminering af betydningen og begrebsindholdet, et forhold der i øvrigt 
ikke kun gør sig gældende i den strukturalistiske lingvistik men også i behaviou-
risme og informationsteori29. Dermed være ikke sagt, at der ikke består en relation 
mellem udtryk og indhold, hvilket Peirce gør tydeligt i sit begreb om ikonicitet. 
Men ved udelukkende at fokusere på formen ignoreres en af Peirces vigtigste 
pointer, nemlig at objektets egenskaber eller kvaliteter ikke kan stå alene, men at 
der hører noget andet og mere til betydningsdannelsen, nemlig manifestation af 
objektet som tegn i erkendelsen (indeksikalitet), og at denne manifestation må give 

                                                   
28 Der vil ikke her blive redegjort nærmere for matematikken og de topologiske modeller i Thoms katastrofeteori. 

Interesserede læsere henvises til Stjernfelt, 1992b. 
29 Dette er i øvrigt en tendens, der har gjort sig gældende på snart sagt alle livets områder i det tyvende århundrede. 

Indholdet ignoreres til fordel for formen og udtrykket. Der uddeles priser for de bedst udformede regnskaber uden 
skelen til virksomhedens resultater eller soliditet, forbrugsvarer sælges primært som følge af deres emballering og 
reklame, tekstbehandlingsprogrammer og DeskTop Publishing software er en uundværlig del af enhver 
brevskrivers værktøjskasse, og selv et begreb som kvalitet defineres ved form og beskrivelse i kvalitetsstyrings-
systemer og internationale standarder for kvalitet. Det er eksempelvis symptomatisk, at hovedparten af de 
kommentarer, der blev givet til første udkast af nærværende afhandling, gik på dens form og struktur frem for 
dens indhold og substans. 
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anledning til en konventionelt betinget mening eller betydning i form af en 
interpretant (symbolik). Form er således kun en første fysisk betingelse for 
erkendelsen, der først er fuldkommen ved faktisk substantiel manifestation i tid og 
rum og ved at tegnprocessen i subjektet føder sin interpretant. Denne kritik gør, at 
strukturalismen må forkastes som utilstrækkelig i forhold til denne afhandlings 
problemstilling, og i forhold til enhver anden epistemologisk problemstilling, hvor 
erkendelsens indhold er lige så væsentligt som det erkendtes form. 

Formel grammatik 
Blandt Jakobsens amerikanske elever finder man Chomsky, der udviklede den 
generative transformationsgrammatik og videreudviklede fonologien. Chomsky 
og hans tilhængere kritiserer strukturalismen, men den strukturalisme, de angriber, 
er især den amerikanske Bloomfieldskole opkaldt efter Leonard Bloomfield 
(1887-1949). De er derimod enige med Jakobsen i bestræbelsen for at nå til en 
universel sprogbeskrivelse, og i særdeleshed hans lære om distinktive træk blev 
videreført i deres fonologi. 

“If one wants to find out something significant about the nature of language, I 
think it is important to look not at its uses, which may be almost any imaginable, 
but, rather, at its structure--to ask what it is, not what is done with it.” 
[Chomsky, 1967b, p. 74] 

Chomsky definerer et sprog som en endelig eller uendelig mængde af sætninger, 
hver af endelig længde og konstrueret ved konkateneringer ud fra en endelig 
mængde af elementer [Chomsky, 1967a]. Denne definition omfatter både naturlige 
sprog og kunstige sprog som for eksempel computersprog. Han bestemmer et 
sprogs grammatik som et regelsystem, der sammenknytter lyd og betydning eller 
som en række valg, det sproglige subjekt foretager under sprogudøvelsen. 

En af strukturalismens grundlæggende antagelser er, at sprogelementer defineres 
rationelt, og at der eksisterer en a priori eller universalgrammatik, sådan som Hus-
serl foreslog det i andet bind af ‘Logische Untersuchungen’ fra 1901. 

Formålet med at analysere sproget er derfor for Chomsky at nå frem til denne uni-
verselle grammatik, og han tager udgangspunkt i et forsøg på at etablere et 
universalt fonetisk alfabet og et regelsystem [Chomsky, 1967a]. Alfabetet define-
rer mængden af mulige signaler, fra hvilken et bestemt sprogs signaler tages. Uni-
versalgrammatikken defineres da som studiet af de betingelser, der kan opfyldes 
af alle menneskelige sprog. Universel semantik og universel fonetik er derfor en 
del af universalgrammatikken.  

Chomskys grammatik består af en syntaktisk komponent, en semantisk komponent 
og en fonologisk komponenet. 

 

FIGUR 2-J - CHOMSKYS PERCEPTUELLE MODEL 
Chomskys perceptuelle model (PM) [Kilde: Chomsky, 1967a, fig. 1]. 

   Signal     Syntaktisk repræsentation

   PM     Semantisk repræsentation
   Anden
   information     Fonetisk repræsentation
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Den syntaktiske komponent består af et leksikon og to generative grammatiske 
delkomponenter. Ved begrebet generativ grammatik forstår Chomsky et begræn-
set grammatisk regelsæt, inden for hvilket en sprogbruger kan udtrykke et uende-
ligt antal meninger. Den generative grammatik er altså sprogbrugerens forud-
sætning for at kunne skabe ny betydning. Den første generative komponent ge-
nererer en syntaktisk struktur, som Chomsky kalder ‘deep phrase marker’ eller 
‘underlying phrase marker’ som igen påvirkes af den anden, transformationerne, 
som han kalder ‘derived phrase marker’ eller ‘surface phrase marker’. Trans-
formationerne anvendes til at transformere én syntaktisk struktur til en anden. 
Chomsky skelner på denne måde mellem sprogets overfladestruktur og dets dyb-
destruktur. Dybdestrukturen tilegnes gennem anvendelse af overfladestrukturen. 

Den semantiske komponent opererer på dybdestrukturerne i en sætning og tildeler 
sætningen en semantisk repræsentation ud fra den universelle semantik. Ud over 
at indeholde syntaktiske mærker, er leksikonnet nemlig beriget med semantiske 
mærker eller attributter, der af sprogbrugeren tolkes som konceptuelle begreber. 

De fonologiske symboler repræsenteres ved at sæt af egenskaber, som ovenfor er 
kaldet distinktive egenskaber eller i Jakobsens terminologi distinktive træk. Chom-
sky illustrerer sammenhængen mellem komponenterne på følgende måde: 

 

FIGUR 2-K - CHOMSKYS TRE KOMPONENTER 
Forholdet mellem Chomskys tre komponenter [Kilde: Chomsky, 1967a, fig. 13]. 

Chomskys analyse af grammatikken resulterer i en række formelle grammatikker, 
der kan opfattes som metaplaner i et metasprog [Chomsky, 1963, pp. 360-415]. I 
forholdet mellem kontekstuafhængige og kontekstsensitive grammatikker udgør 
matematikken og dagligsproget de to yderpoler, og hvert af disse sprog er som 
metasprog bedst egnet for den strukturelle analyse af det andet [Jakobsen, 1979, 
p. 39]. Fire af Chomskys formelle gramatikker har praktisk betydning: 

I. Regulære udtryk er et simpelt mønster af symboler, der tilhører et givet alfa-
bet. Regulære udtryk indeholder ikke rekursion. For regulære udtryk gælder 
følgende definitioner: 

1. Î er et regulært udtryk, der betegner {Î}, det vil sige mængden af tom-
me sætninger. 

2. Hvis a er et symbol i alfabetet A, så er a et regulært udtryk, som betegner 
{a}, det vil sige mængden, der indeholder sætningen a. Selvom den 
samme notation anvendes for alle tre, er det regulære udtryk a forskelligt 
fra sætningen a samt forskelligt fra symbolet a. 

3. Antag at ap og aq er regulære udtryk der betegner sprogene L(ap) og 
L(aq). Så er 
a. (ap) | (aq) et regulært udtryk, der betegner L(ap) È L(aq). 
b. (ap)(aq) et regulært udtryk, der betegner L(ap)L(aq). 

         dybde    overflade
       struktur     struktur

  Leksikon         transformation

     Semantisk Fonologisk
     repræsentation repræsentation
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c. (ap)* et regulært udtryk, der betegner (L(ap))*. 
d. (ap) et regulært udtryk, der betegner L(ap). 

II. Kontekstfri grammatik. Kontekstfrie grammatikker defineres som gramma-
tikker, der kan analyseres med push-down automater (PDS) eller stak-maski-
ner. Disse automater vil blive beskrevet mere indgående i næste kapitel. 
Chomsky udtrykker dette forhold matematisk med følgende betingelse: Hvis 
f ® y er en regel i en kontekstfri grammatik, så er f et enkelt symbol (non-
terminal) og y er ikke tom. I datalogiens parserteori er dette analogt til, at den 
kontekstfrie grammatik kan beskrives på Backus Naurs Form (BNF). Kon-
tekstfrie grammatikker er rekursive og kan opdeles i to typer: 

1. LL-grammatik. En LL-grammatik er en grammatik, der fra venstre vil 
afgøre, om en given sætning tilhører grammatikken, når sætningen læses 
fra venstre. Det vil sige, at den forsøger at producere den mest venstre 
afledning for input sætningen. LL-grammatik analyseres deduktivt. Det 
kaldes inden for parserteorien ‘Top-down parsing’. LL-grammatikker 
findes i flere udgaver: 

a. LL(0) grammatikker, der ikke tillader flertydighed. Disse analyseres 
med deterministiske finitte autmater (DFA). Chomsky viser, at der 
findes kontekstfrie grammatikker, der ikke kan beskrives af nogen 
entydig kontekstfri grammatik. 

b. LL(n) grammatikker, som tillader flertydighed, det vil sige kan 
producere flere parse-træer for en sætning. Disse analyseres med 
non-deterministiske finitte automater (NFA). Konstanten n fortæller, 
hvor mange symboler automaten skal se fremad for at kunne løse 
flertydigheden. Selvom man kan sige, at automaten skal ‘gætte’ sig 
frem til systemets nye tilstand, når den møder et flertydigt symbol, 
‘snyder’ automaten ved at læse n symboler forud. LL-grammatikker 
kan altså analyseres udelukkende ved deduktion. 

2. LR-grammtik. En LR-grammatik er en grammatik, der vil afgøre om en 
sætning tilhører grammatikken set fra højre, når sætningen læses fra 
venstre. Det vil sige, at den forsøger at producere den mest højre gram-
matik for input sætningen. LR-grammatik analyseres induktivt. I parser-
teorien hedder det ‘Bottom-up parsing’. Ligesom LL-grammatikker kan 
LR-grammatikker opdeles i entydige LR(0) og flertydige LR(n) gram-
matikker. 

III. Kontekstafhængig grammatik. Chomsky definerer en kontekstafhængig 
grammatik på føgende måde: Hvis f®y er en grammatisk regel i en kon-
tekstafhængig grammatik, så findes der sætninger c1, c2, A, w (hvor A er et 
enkelt symbol og w ikke er nul) der opfylder at f = c1 A c2 og y = c1 w c2. 
Selvom kontekstafhængige grammatikker er rekursive, kan finitte automater 
ikke anvendes til at afgøre, hvorvidt en given sætning tilhører en given kon-
tekstafhængig grammatik. 

IV. Fri grammatik. Hvis f ® y er en regel i en fri grammatik, så er der ikke 
restriktioner på omskrivningen mellem f og y. Ifølge Chomsky er gram-
matikken for naturligt sprog kontekstafhængig, og han anfører, at hvis det 
skulle vise sig, at alt, hvad der kan siges om grammatikken for naturligt sprog, 
er, at den er fri, er der intet sagt af interesse [Chomsky, 1963, p. 360]. 
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FIGUR 2-L - CHOMSKYS GRAMMATIKKER 
De grammatiske lag. Frie grammatikker indeholder kontekstafhængige grammatikker, der igen indeholder kontekst-
frie grammatikker og så fremdeles indtil man når frem til de regulære udtryk, der er den mest restriktive form for 
grammatik. 

Som det kan udledes af ovenstående, er analysen egentlig erstattet af syntesen i 
Chomskys transformationsgrammatik. Det er grunden til, at Chomsky vælger at 
kalde den generativ grammatik. Chomskys konkluderer på sin analyse af gramma-
tikker, at mangfoldigheden af generative gramatikker for de menneskelige sprog 
er overvældende stor.  

Chomsky har haft held med at knytte sprogets semantik til dets struktur. Hans suc-
cess med at anvende push-down automata (PDS) på de kontekstfri grammatikker, 
er af mange strukturalister blevet opfattet som en bekræftelse af strukturalismens 
grundlæggende opfattelser. Hans anvendelse af automatteorien på kontekstfri 
grammatikker er i dag grundstenen i parserteorierne. Hver gang en computer 
oversætter et computerprogram forekommer en transformation af programteksten 
til en række instruktioner, der igen udmønter sig i ‘adfærd’ i computerens 
mikrokode. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt man kan sige, at computeren ‘forstår’ denne 
tekst, eller om der blot er tale om blind mekanisk transformation fra et repræsen-
tationssystem til et andet. Som Bühler påpeger, er grammatik en videnskab, der 
har at gøre med form og ikke andet [Bühler, 1990]. I sætningens verden har gram-
matikken at gøre med sætningens form og ikke med materialet, de psykologiske 
kvaliteter eller relationer til konkrete sætninger. En sætning repræsenterer et lukket 
og fuldt optaget symbolfelt. 

Chomskys, og i det hele taget strukturalismens, kritikere, mener derfor ikke, at et 
sprog kan defineres som et system, der alene kan beskrives ved mængden af alle 
grammatiske sætninger, uanset om denne mængde er endelig eller ej. Et sprog er 
derimod et semiotisk tegnsystem. Det kan ikke etableres som rent syntaktiske 
strukturer. I definitionen må indgå en relation til virkelighedens objekter og 
fænomener og en forklaring af betydningsdannelsen i sprogbrugerens sind. 
Sproget er ikke autonomt. Det indgår i en sprogbrug. 

           regulære
                                      udtryk

           LL-grammatik
           LR-grammatik
           Kontekstfri grammatik
           Kontekstafhængig grammatik
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2.3.3 Sprogbrug 
Det burde nu være klart, at sproglig betydning for strukturalismen er tæt knyttet til 
sprogets struktur eller langue omend strukturalisterne anerkender eksistensen af 
sprogbrugen, parole. I modsætning hertil står den tradition, som den engelske fy-
siker Donald M. MacKay kalder operationalisme, der først og fremmest knytter 
dens sproglige betydning til sprogets brug. Den vægter den pragmatiske side af 
sproget, og søger dets mening i dets brugsmønster. Denne opfattelse associeres 
generelt med den sene Wittgenstein, der tog afstand fra den atomisme, han tid-
ligere havde givet udtryk for i hans ‘Tractatus Logico-Philosophicus’. 

Sprogspil 
Den engelske og østrigske filosof Ludwig Wittgenstein (1889-1951) betragtes som 
en af hovedskikkelserne i dette århundredes analytiske filosofi. Han udgav to 
hovedværker, ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ fra 1921 [Wittgenstein, 1992], 
der indeholder hans tidlige filosofi og ‘Philosophiske Untersuchungen’ 
[Wittgenstein, 1994] udgivet posthumt i 1953, der redegør for hans senere filosofi, 
og som er stærkt kritisk over for visse af hans strukturalistiske grundtanker i 
Tractatus. Det gennemgående tema hos både den tidlige og den sene Wittgenstein 
er et forsøg på at forklare sprogets virkemåde. 

I sin tidlige filosofi opfatter Wittgenstein sproget som først og fremmest et middel 
til i tænkningen at gengive virkeligheden, hvorfor sprogets grænse også er vir-
kelighedens grænse.  

“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.30” 
[Wittgenstein, 1992, p. 148, § 5.6] 

Virkeligheden er summen af kendsgerninger, der bestemmer, hvad der er tilfældet, 
og hvad der ikke er tilfældet. Derfor er man nødt til at spørge efter de betingelser, 
som sproget og virkeligheden må opfylde, for at sproget kan gengive virke-
ligheden. Wittgenstein fremsætter til dette formål en afbildningsteori. At forstå en 
meningsfuld sætning indebærer, at man kender sætningens sandhedsbetingelse. 
Den kan man opnå viden om ved de mulige kendsgerninger, der kan gøre sæt-
ningen sand ved deres faktiske indtræden. En sætning får på den måde sin mening 
i kraft af at modsvare en bestemt mulig kendsgerning, det vil sige gennem 
korrespondens mellem sætning og kendsgerning. For at afgøre om en sætning er 
sand, må man bruge sine sanser til at afgøre, hvorvidt sætningen afbilder en 
eksisterende kendsgerning. Alle meningsfulde sætninger er sandhedsfunktioner. 
Kun den empiriske erfaring kan give reel viden om verden. 

En kendsgerning er i sidste ende et forhold mellem genstande. Genstande kan ikke 
betegnes. De kan kun benævnes. Enkeltting benævnes, mens almenbegreber be-
tegnes31. En sætning, der kun består af benævnelser, kalder Wittgenstein en ele-
mentarsætning. Man kan også sige, at elementarsætninger er sætninger, der ikke 
er sandhedsfunktioner af andre sætninger. Elementarsætninger modsvarer direkte 
mulige kendsgerninger, idet sætningerne har en isomorfi eller strukturlighed med 
kendsgerningerne. For at noget skal kunne repræsentere noget andet, må det have 

                                                   
30 “Mit sprogs grænser betyder min verdens grænser.” 
31 En skelnen Wittgenstein har fra den engelske teolog og filosof Johannes af Salisbury (ca. 1120-1180), der under 

universaliestriden til fordel for en aristotelisk begrebsrealisme skrev: “quod fere in omnium ore celebre est, aliud 
scilicet esse quod appellatiua significant, et aliud esse quod nominant. Nominantur singularia, sed universalia 
significantur”, der kan oversættes til “Det, som næsten alle siger, er, at det, fællesnavnene betegner, er noget 
andet end det, de benævner. Det er enkeltting, der benævnes, men almenbegreber, der betegnes.” [Peirce, 1994, 
p. 135 f]. 
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en logisk struktur fælles med det, det skal repræsentere. Sprogets almindelige 
sætninger er ikke elementarsætninger. Men til enhver meningsfuld sætning svarer 
et sæt af elementarsætninger. Når sætningen er omskrevet til elementarsætninger, 
er den fuldstændig analyseret. Det lykkedes aldrig Wittgenstein at finde et eneste 
eksempel på en elementarsætning, der derfor nærmere må fortolkes som et 
grænsebegreb, på samme måde, som at det aldrig er lykkedes mennesket at finde 
frem til materiens mindste bestanddele, hvis sådanne overhovedet eksisterer 
[Lübcke, 1982b, p. 100]. 

En stor del af Tractatus angår sætninger, der af en eller anden grund ikke kan re-
duceres til logiske billeder af virkeligheden. Til dem hører matematikkens, logik-
kens og filosofiens sætninger. Ifølge Wittgenstein er årsagen den, at de faktisk 
intet udsiger om virkeligheden, men er tautologier, der formulerer visse grundtræk 
ved menneskets måde at fremstille virkeligheden på. Ligegyldigt hvordan 
virkeligheden er beskaffen, vil logikken, matematikken og filosofien kunne 
anvendes til beskrivelse af den, da de er uafhængige af virkeligheden. Derfor må 
Wittgenstein mod slutningen af Tractatus erkende at 

“Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende 
als unsinnig erkennt, wenn er durch sie - auf ihnen - über sie hinausgestiegen 
ist. (Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr 
hinaufgestiegen ist.) Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt 
richtig.32” [Wittgenstein, 1992, p. 188, § 6.54] 

Tractatus er derfor egentlig en demonstration af, at der intet filosofisk kan siges. 
De problemer, filosofien rejser, er egentlig skinproblemer, der skyldes, at den lo-
giske struktur i sproget ikker er forstået. Alligevel mener Wittgenstein, at sætnin-
gerne i Tractatus er oplysende. Blot forholder det sig sådan, at den, der har forstået 
dem, til slut indser, at de er meningsløse. Filosofiens og metafysikkens udsagn er 
ikke falske, men meningsløse. Selvom Wittgensteins tidlige filosofi befinder sig 
milevidt fra Kierkegaards skrifter, lærer de dog begge, at der ikke kan gives et 
filosofisk system for tilværelsen. Konklusionen på Tractatus er derfor, at 

“wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.33” 
[Wittgenstein, 1992, p. 188, § 7] 

Med Tractatus mente Wittgenstein at have løst alle filosofiske problemer én gang 
for alle. Det væsentlige kan man ikke tale om, det må udleves. Derfor opgav 
Wittgenstein filosofien og ernærede sig som folkeskolelærer i en lille østrigsk 
landsby. Men at leve er også at tale og bruge sproget. Derfor måtte Wittgenstein i 
1929 vende tilbage til Cambridge som lærer i filosofi. I denne periode skifter 
Wittgenstein fuldstændig perspektiv på sproget og ender med at kritisere mange 
af de tanker, han tidligere fremsatte i Tractatus. Først og fremmest vender han sig 
mod idéen om, at en meningsfuld sætning må være en projektiv afbildning af et 
sagforhold. For det andet afviser han tanken om, at enhver meningsfuld sætning 
må kunne analyseres ned i elementarsætninger med indbyrdes uafhængige 
sandhedsværdier [Lübcke, 1982b, p. 182]. Wittgenstein anser det ikke længere at 
være sprogets primære opgave at være et middel til at gengive virkeligheden, men 
i stedet er sproget som mellempersonligt meddelelsesmiddel grundlæggende og 
meningsdannende. Sproget er ifølge sit væsen et socialt redskab for det 
sprogbrugende fællesskab. 

                                                   
32 “Mine sætninger er oplysende på den måde, at dem som forstår mig, til sidst erkender, at de er meningsløse, når 

han ved hjælp af dem - som ad en stige - har hævet sig op over dem. (Han må så at sige kaste stigen bort, efter at 
han er steget op ad den). Han må overvinde disse sætninger, så ser han verden på den rigtige måde.” 

33 “Det, hvorom man ikke kan tale, om det må man tie.” 
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Den sene Wittgenstein kritiserer endvidere anvendelsen af logiske systemer som 
idealiserede modeller ved den filosofiske analyse af sproget. I stedet beskrives 
sproget som bestående af mange forskellige sprogspil eller sproglege, det vil sige 
forskellige måder at forstå og tolke virkeligheden på i henhold til regler, der har 
deres gyldighed ud fra forskellige videnskabelige traditioner, og som på forskellig 
vis giver reel viden om virkeligheden [Wittgenstein, 1994, § 7, p. 37]. Sprog-
spillene er praksissammenhænge, hvori sproglige aktiviteter uløseligt er sam-
menflettet med ikke-sproglige aktiviteter. De belyser, hvordan de meningsfastlæg-
gende regler for sprogets udtryk er regler for udtrykkenes korrekte brug i praktiske 
situationer. Sprogspillet har ikke kun regler, men også en pointe [ibid., § 564, p. 
197]. Når et problematisk begreb skal afklares, skal man derfor beskrive det 
pågældende sprogspil og blotlægge den pointe, udtrykkets brug har i spillet. Et 
udtryks mening er i den forstand lig med dets anvendelse i sproget [ibid., § 43, p. 
54]. 

“Analytical definition: a (sic!) language game is the smallest verbal unit that 
contracts cohesions with non-verbal actions. Games can be classified in types 
according to the functions they contract. 

Synthetic definition: A language game consists of a presupposition from a set 
of focus paradigms to a set of background ones. Games can be classified 
according to which paradigm types are focus and background, respectively” 
[Andersen, 1990, p. 359] 

Endvidere opfattes sproget som noget, der ikke kan defineres. Sproget er for om-
fattende til at kunne indfanges i en definition. Desuden foregår alle definitioner i 
sproget. Sproget er vagt afgrænset. Derfor er det heller ikke muligt at skelne skarpt 
mellem sprog og livsverden. Sprogspillene anvendes til at frembringe livs-
verdenen. Sprogspillene bestemmer menneskenes livsform og danner således den 
sociale virkelighed. 

Den sene Wittgenstein fastholder at filosofien ikke bidrager til menneskelig viden. 
Den er i stedet et uundværligt redskab til at løse de problemer, som opstår som 
følge af indgroede og fejlagtige forestillinger om sprogets virkemåde. Derfor må 
han også forkaste sin grundtese fra Tractatus, at en sætnings mening er dens 
sandhedsbetingelse. I stedet må en sætnings mening fastlægges gennem de be-
tingelser, hvorunder den med rette kan bruges. 

Pelle Ehn tager blandt andet udgangspunkt i den sene Wittgenstein i sin behand-
ling af computerdesign [Ehn, 1988]. Idet han anvender Wittgensteins sprogspils-
teori på computere, erklærer han, at computerartefakter er det de anvendes til. Hvis 
denne teori holder stik, vil alle metamedia der simulerer erkendelse være er-
kendende. Alan Kay begrænser sig da også til at udtale, at “what is presented to 
one’s senses is one’s computer” [Kay, 1984, p. 42]. 

Talehandling 
I talehandlingsteorien udbygges Wittgensteins sprogspilsteori yderligere. Den mo-
derne talehandlingsteori (Speech-Acts Theory) er udviklet af Oxfordfilosoffen 
John Langshaw Austin (1911-1960) i midten af 1950’erne. Teoriens indsigt er, at 
sproget bruges til at gøre noget med eller til at handle. Austin skelner i første 
omgang mellem ytringer, der er påstande og ytringer, hvori der udføres handlinger. 
Senere omformulerer han sin teori og hævder, at forskellige handlinger udføres 
samtidig i den samme ytring. 

At ytre en sætning er en lokutionær handling. En illokutionær eller ytringsiboende 
handling består i at udføre en handling i sproget ved hjælp af en bestemt ‘kraft’ 
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(force), der er forbundet med handlingen. I kontrast hertil står den perlokutionære 
eller ytringsfomidlede handling, en talehandling, der fremkalder en virkning i 
omgivelserne i kraft af ytringens udtalelse [Steffensen, 1991, p. 45]. 

John R. Searle (f. 1932) viderefører teorien, og karakteriserer den som intentions-
teori. Han skelner mellem en ytrings illokutionære sag, dens illokutionære kraft 
og dens propositionelle indhold [Winograd & Flores, 1986, p. 59]. 

Bo Steffensen fremfører tre indvendinger mod talehandlingsteorien. For det første 
er der indre problemer i teorien. Steffensen begrunder blandt andet denne påstand 
med et eksempel. Betragt sætningen: “Kan du nå saltet?” Forudsætnigen for at 
ytringen kan gælde som en anmodning er, at afsenderen kender svaret i forvejen, 
hvorfor gyldighedsbetingelserne for at stille et spørgsmål er brudt. Steffensens 
anden indvending er, at talesprogsforudsætninger ikke er gyldige for andre kom-
munikationsformer end talen [Steffensen, 1991]. 

Helt grundlæggende kan man kritisere operationalisterne for at tabe indsigt i spro-
get, ved ensidigt at fokusere på sprogets brug og dermed nedtone dets syntaktiske 
og semantiske aspekter, for så vidt semantikken er knyttet til sprogets struktur. 
MacKay betoner, at for at forstå sprogets mening må både dets struktur og dets 
brugsmønster tages i betragtning: 

“Both the structure of a message and its pattern of use would seem to be 
necessary experimental pointers to its ‘meaning’; but we only breed confusion 
if we try to turn either of them into a definition of what they betoken.” [MacKay, 
1969, p. 28] 

Der er nu redegjort for den første af denne afhandlings byggesten, nemlig semio-
tikken og i særdeleshed sproget som semiotisk tegnsystem og brugsgenstand. Som 
det senere vil fremgå, får semiotikken en fremtrædende rolle i forsøget på at 
beskrive erkendelsesprocessen og belyse spørgsmålet om, hvorvidt erkendelsen 
kan gøres til genstand for implementering i computermediet. I næste kapitel vil 
fokus rette sig mod den anden af afhandlingens byggesten, nemlig computeren 
betragtet som medium og metamedium. 
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Kapitel 3 

Media og metamedia 

omputeren kan anskues i mange perspektiver. De to mest udbredte 
opfattelser anskuer computeren som enten artefakt eller medium. I 
dette kapitel vil det blive defineret, hvad der forstås ved medieper-
spektivet, hvorefter der vil blive argumenteret for, hvorfor denne til-

gang er den mest anvendelige i forhold til problemstillingen. Herefter vil en særlig 
type af media, som vil få betegnelsen metamedia, blive defineret, og computerens 
metamedierende egenart vil blive beskrevet. Denne fremstilling vil blandt andet 
indeholde et tilbageblik på computerens historie, en redegørelse for automata-
teorien, der har haft afgørende indflydelse på opfattelsen af computeren som 
metamedium, samt en beskrivelse af computerens virkemåde i detaljer. Peter Bøgh 
Andersen skriver et sted i sin doktorafhandling, at computersystemer 

“are assigned the role of a medium for communication between human users. 
A computer system is described as a calculus of empty expression units, some 
of which can be part of the sign system that emerges when the system is used 
and interpreted by humans. What can be designed is only the substance in which 
this sign system is manifested, not the sign system itself.” [Andersen, 1990, p. 
120] 

Formålet med kapitlet er derfor at erkende i hvad henseende den logiske computer 
er semiotisk og på samme tid nå den opfattelse til livs, at de øvre logiske niveauer 
i computeren ikke fuldstændig kan reduceres til de underliggende niveauer. Ni-
veaudelingen i computeren eksisterer nemlig kun i den tolkende brugers sind. 

3.1 Media 
Et medium har traditionelt været defineret som et formidlende led i menneskers 
indbyrdes kommunikation, hvor kommunikation skal forstås som overførsel af 
meddelelser fra en afsender gennem en kanal til en modtager [Jensen, 1990a, p. 
79; Shannon & Weaver, 1963, p. 33 f]. En anden definition gives af Marshall 
McLuhan (1911-1980), der populært sagt opfatter media som udvidelser af sub-
jektets sanser og funktioner. De er den teknologiske konstruktion eller form hvori 
kommunikationen foregår og som udvider kommunikationens kanaler, ræk-
kevidde eller hastighed. Vejen er udvidelse af foden, skriften af synet, tøjet af 
huden og de elektroniske kredsløb er udvidelser af centralnervesystemet 
[McLuhan, 1967, p. 17]. Media forøger så at sige det mennskelige sanseapparats 
rækkevidde. 

C 
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I denne afhandling defineres et medium som et objekt, der optræder som formid-
lende mellemled mellem en afsender og én eller flere erkendende subjekter på 
tværs af rummet og frem i tiden34. Ved formidling eller mediering forstås her se-
rielle eller parallelle bevægelser i materien, der enten ved sin gestalt eller ved di-
skret eller kontinuert modulering frembringer en kode, som her får betegnelsen 
signaler. 

Selvom det ikke i første omgang ser ud som om, at eksempelvis de trykte media 
falder ind under denne definition, er dette imidlertid alligevel tilfældet. I trykke-
processen indgår en række bevægelser, der i materien former en gestalt, som ek-
sempelvis sort tryksværte, der antager en form, som pr. konvention opfattes som 
bogstaver. Bogstavet i sig selv er et tegn, mens tryksværtens gestalt er de signaler, 
mediet formidler. Denne definition indebærer endvidere, at et fodspor i strand-
kanten, gør sandet til et medium, mens en hund, der skræmmer en kat over en 
radioforbindelse, ikke gør radioen til et medium, idet katten ikke umiddelbart kan 
opfattes som et erkendende subjekt. Det er altså den medierende anvendelse, der 
definerer mediet. 

Jens F. Jensen beskriver fire hovedtyper af media, som han har hentet i Bordewijk 
og Kaams medietypologi [Jensen, 1990a, p. 84]. Den første type af media er de 
allucative media, hvor informationen produceres og bestemmes af en central 
afsenderinstans og hvor sekvensen i meddelelsen suverænt kontrolleres af denne 
instans, hvorfor brugeren er underkastet dennes beslutninger. Eksempler på 
allucative media er én-vejs kommunikation og massekommunikation, som TV, 
radio og film.  

Den anden type media er de konversationelle media, hvor brugeren selv produce-
rer og bestemmer meddelelsen og også kontrollerer den forløbsmæssige organi-
sering af denne. Herved ophæves den traditionelle distinktion mellem afsender og 
modtager. Eksempler på denne medietype er telefon, fax, e-mail og tekstbehand-
ling.  

Den tredje type kalder Jensen konsultative media, hvor en central afsenderinstans 
producerer og bestemmer meddelelsen, mens modtageren selektivt kan kontrollere 
den forløbsmæssige organisering af indholdet i formidlingen. Eksempler herpå er 
aviser, bøger og åbne databaser.  

Og endelig den fjerde type, de registrerende media, hvor meddelelsen produceres 
af brugerne, mens indholdet er centralt kontrolleret. Som eksempel kan nævnes 
visse registersystemer og overvågningssystemer. 

I det følgende vil der primært blive fokuseret på den type af media, som Jensen 
kalder de konversationelle media, idet denne type intuitivt vil udgøre det mest op-
lagte valg for den, der sætter sig for at frembringe et erkendende medium. 

Det er endvidere frugtbart at skelne mellem naturlige og kulturlige media, hvor de 
sidste er produkt af en årsag. Ting som mennesket har frembragt er produkter af 
en årsag, der må findes uden for materien. Det er tilfældigt organiserende natur-
fænomener derimod ikke. Heri frembringer delene gensidigt hinandens form og 
indbyrdes forbindelse, uden at en idé om helheden er årsag til formens frembrin-
gelse [Løgstrup, 1970, p. 84]. I Kants terminologi kan det formuleres således, at 
naturlige media opstår ved en ydre formålstjenlighed, der foreligger, når et 
naturfænomen kommer til at tjene et formål, uden at formålet forklarer det pågæl-

                                                   
34 Denne definition tager ikke højde for fysikkens nyeste teorier om babyuniverser, der, hvis de er sande, tillader en 

vis kommunikation bagud i tiden. 
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dende naturfænomens eksistens eller beskaffenhed. Kulturlige media er derimod 
karakteriseret ved indre formålstjenlighed. 

Kulturlige media får altså tilført teleologisk information udefra. Ifølge Kant er be-
grebet om et formål en idé, som alene er givet i fornuften. Redskaber og alle andre 
tilvirkede ting, kalder Kant kunstprodukter. Hvad der i den sanselige anskuelse er 
kunstprodukter, kan derfor kun forstås teleologisk [Løgstrup, 1970, p. 75]. A. E. 
Wilder-Smith (1915-1995) definerer på lignende måde en maskine som en syntese 
af stof, tid og teleologisk information. Formålet må tilføres maskinen udefra, da 
teleonomi i ordets strengeste positive betydning ikke opstår af sig selv [Wilder-
Smith, 1992, p. 4]. Det samme må derfor gælde kulturlige media. 

Det har lige siden computerens barndom været diskuteret, hvorvidt den primært 
skal betragtes som værktøj (artefakt) eller som medium. Værktøjsperspektivet an-
skuer computeren som et redskab, der gennem menneskets interaktive håndtering 
medvirker til fremstilling af produkter.  

“Artifacts are things that mediate the actions of a human being toward another 
subject or toward an object.” [Bødker, 1991, p. 34] 

I Skandinavien har særligt Pelle Ehn35 ud fra et heideggerisk og marxistisk syns-
punkt forfægtet værktøjsperspektivet [Ehn, 1988]. Kendetegnende for værktøjs-
perspektivets fortalere er, at de lægger vægt på computerens sociale rolle og de 
handlinger, der foretages med computeren under brug [Bødker, 1991; Ehn, 1988; 
Suchman, 1987]. Det betyder, at de ofte analyserer computeren i termer af sprog-
spil, talehandlinger og håndværksmæssige færdigheder. 

Over for dette perspektiv står medieperspektivet, inden for hvilket computeren op-
fattes som en formidler af meddelelser i interaktionen mellem to eller flere sub-
jekter, hvor processen ikke nødvendigvis resulterer i håndgribelige produkter 
[Jensen, 1990a; Andersen, 1990]. Computeren er med andre ord et medium.  

Jensen argumenterer for, at uenigheden kan vise sig at være rent terminologisk 
[Jensen, 1990a, p. 83 f]. For det første er computeren ikke blot et værktøj. Det er 
et semiotisk redskab til bearbejdning af semiotisk materiale, tegn. Computeren er 
derfor rettere et tegnredskab eller et informationsværktøj. Kritikere af medieper-
spektivet har hævdet, at computeren ikke kan være et medium, når en enkelt bruger 
er i interaktion med computeren. Hertil er at sige, at kommunikationsteorien ikke 
afskærer afsender og modtager fra at være identiske, hvorved brugeren kan 
kommunikere med sig selv med computeren som (tidsforskydende) medium. 
Computeren må derfor på en og samme tid betragtes som værktøjsmedium og 
medieværktøj. 

En af dem, der indgående har beskæftiget sig med computeren i medieperspektivet 
er Alan Kay, som siden den personlige computers opkomst vel er en af dem, der 
har betydet allermest for udviklingen og udnyttelsen af computerteknologien. Han 
skriver om media: 

“I read McLuhan’s Understanding Media and understood that the most 
important thing about any communications medium is that message receipt is 
really message recovery; anyone who wishes to receive a message embedded 
in a medium must first have internalized the medium so it can be ‘subtracted’ 

                                                   
35 Ehn åbner dog også op for medieperspektivet, idet han skriver: “I find the tool perspective, used with care, to be 

one useful design ideal for work-oriented design of computer artifacts.” [Ehn, 1988, p. 34] og “I will suggest that 
rather than arguing the one view over the other we should concentrate on the productive relation between the 
two.” [ibid., p. 410]. 
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out to leave the message behind. When he said ‘the medium is the message’ he 
meant that you have to become the medium if you use it.” [Kay, 1990, p. 192] 

Computere ligner andre media ved primært at fungere som meningsbærere 
[Andersen, 1990, p. 168 f]. I medieperspektivet må den opfattelse ændres, at com-
puteren er en ligeværdig partner, der indgår i en menneske-computer interaktion. 
I stedet må computeren opfattes som formidlende medium i menneskers indbyrdes 
kommunikation. Den fungerer som medium mellem flere brugere, mellem 
designer (for eksempel systemudviklere) og bruger og mellem designer og 
designer. 

Inden for kommunikationsparadigmet eksisterer overordnet set to dominerende og 
konkurrerende opfattelser af kommunikationsbegrebet. Den ældre informations-
teoretiske retning, der kan føres tilbage til den amerikanske ingeniør Claude El-
wood Shannon (f. 1916) og Warren Weaver [Shannon & Weaver, 1963] og en 
nyere retning, der baserer sig på de semiotiske og strukturalistiske teoridannelser, 
der er behandlet ovenfor [Jensen, 1990a, p. 81]. 

Den informationsteoretiske retning forstår kommunikation som transmission af 
signaler eller meddelelser. Det vil sige en simpel lineær proces, hvori afsenderen 
sender en meddelelse til modtageren på hvem den har effekt. Det betyder ikke, at 
informationsteorien ikke beskæftiger sig med meddelelsens mening, men mening 
behandles i termer af adfærd, mental tilstand, respons etc. Modtageren ses som et 
passivt objekt for en effekt, og informationsteorien har ikke øje for den aktive 
læsning, der udspiller sig i rummet mellem en betydningsfuld og flertydig tekst og 
en aktiv læser med bestemte sociale og kulturelle forudsætninger og præferencer 
[Jensen, 1990a, p. 82]. Det er denne forståelse der fra computerens barndom, har 
præget formuleringen af computeren som medium, herunder opfattelsen af 
information som numerisk kvantificerbare størrelser, der kan måles i bits. Den 
informationsteoretiske retning anvender som oftest begrebet meddelelse, som 
henvisning til den entitet, som transmitteres i kommunikationsprocessen. 

Den semiotiske retning, på den anden side, opfatter kommunikation som produk-
tion og udveksling af betydning via tegn. Det medfører, som det er fremgået, at 
den primært interesserer sig for selve betydningsdannelsen. Denne opfattelse er 
specielt fra en humanistisk synsvinkel af interesse, med dens betoning af betyd-
ning, betydningsdannelse og betydningsproduktion. Inden for denne tilgang an-
vendes ofte begrebet tekst, for den konstruktion af tegn, der overføres under kom-
munikationen. Jensen peger på tre af betydningsdannelsens forudsætningsgivende 
momenter [Jensen, 1990a, p. 81]: 

1. Teksten eller meddelelsen med dens tegn og koder 
2. Virkeligheden eller rettere bevidstheden om en ekstern realitet, til hvilken tek-

sten refererer, og som er noget andet end selve teksten. 
3. Kulturelt satte subjekter, det vil sige de mennesker, der producerer og konsu-

merer teksten, samt de kulturelle og sociale erfaringer, som har formet dem og 
de tegn og koder, de anvender. 

Denne afhandling vil primært tage udgangspunkt i den semiotiske kommunika-
tionsteori, idet denne teori kan danne grundlag for en mediesammenligning mel-
lem den logiske computer og mennesket med særligt henblik på erkendelsen. Det 
betyder dog ikke, at informationsteorien vil blive ignoreret, idet der senere vil blive 
redegjort for denne i et forsøg på at skelne informationsteoriens medie- og 
informationsbegreb fra semiotikkens begreb om tegn og betydning. Denne skelnen 
vil vise sig at få afgørende betydning for besvarelsen af afhandlingens pro-
blemstilling. 



MEDIA OG METAMEDIA 
 

 57 

3.2 Metamedia 
Meta-begrebet anvendes i mange forskellige sammenhænge og betydninger. I det 
følgende vil det blive anvendt i den stringente betydning “indeholdt i sig selv”. Et 
metamedium kan derfor semiotisk defineres som et medium, der er i stand til at 
formidle tegn, for hvilke det gælder, at de determinerer en interpretant, hvis 
umiddelbare objekt derved erkendes som et medium.  

Et metamedium er altså udelukkende et mentalt fænomen og optræder i modsæt-
ning til det rene medium altid som et tegn i sig selv. Både interpretanten og det 
umiddelbare objekt er bevidsthedsfænomener, hvorfor metamedia kun kan eksi-
stere i det menneskelige sind. Som det senere vil fremgå, betyder det imidlertid 
ikke, at de ikke er virkelige og heller ikke, at det ikke er muligt at opnå fælles eller 
social erkendelse af de tegnprocesser, de formidler. Et metamedium skal altså 
opfylde fire kriterier: 

• Det skal være et tegn 
• Det skal formidle tegn 
• Det skal være et medium 
• Det skal formidle media 

Spørgsmålet er dog, om ikke ethvert medium derved er et metamedium. Det mener 
i hvert fald McLuhan. 

“Et hvilket som helst mediums ‘indhold’ [er] altid . . . et andet medium. 
Indholdet af skrift er tale, ligesom det skrevne ord er indholdet af det trykte, og 
det trykte indholdet af det telegraferede.” [McLuhan, 1967, p. 22] 

Men ligesom semiotikerne forveksler McLuhan imidlertid tegn og medium. Denne 
problemstilling vil blive behandlet yderligere i næste kapitel. 

3.2.1 Computeren som metamedium 
Som andre media, tjener den logiske computer som formidlingsinstans mellem 
mennesker. I dette perspektiv indtager computeren sin plads som endnu en inter-
aktiv kommunikationsteknologi, der kan anlyseres på linie med andre elektroniske 
media som radio, TV og telefonen [Jensen, 1990a, p. 80].  

Men computeren er mere end et medium. Computeren kan anvendes til at repræ-
sentere såvel andre symbolske processer som en lang række ikke-symbolske pro-
cesser [Finnemann, 1994, p. 17]. Den er et metamedium. Alan Kay og Pelle Ehn 
har begge anvendt betegnelsen metamedium i deres beskrivelse af computerens 
særlige karakteristika til forskel fra med andre media [Kay, 1984; Ehn, 1988, p. 
411]. Ehn kalder computeren det materiale, af hvilket andre specifikke com-
puterartefakter designes. Computeren bærer tegn og betydning ligesom andre 
media, som for eksempel bøger. Den er et medium til produktion, behandling, 
lagring, kommunikation og bortkastning af tegn. Men man må skelne den fra andre 
media på grund af dens evne til ændre operationsmåde i henhold til brugerens 
interaktion med den. Hos Alan Kay hedder det, at 

“the protean nature of the computer is such that it can act like a machine or 
like a language to be shaped and exploited. It is a medium that can dynamically 
simulate the details of any other medium, including media that cannot exist 
physically. It is not a tool, although it can act like many tools. It is the first 
metamedium, and as such it has degrees of freedom for representation never 
before encountered and as yet barely investigated.” [Kay, 1984, p. 47; min 
fremhævning] 
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Men ingen af de to har foretaget en uddybende definition af begrebet. Selv Peter 
Bøgh Andersen, der vedholdende har beskæftiget sig med computeren fra en me-
dia-synsvinkel, har ikke behandlet den i meta-perspektivet [Andersen, 1990]. Må-
ske skyldes det at Andersen tager udgangspunkt i semiologien og dermed det dya-
diske tegn frem for semiotikkens triadiske tegnrelation, der i semiosis tillader 
metategnprocesser. Andersen redegør i sin doktordisputats for, at det kun er teg-
nets udtryksside, signifiant, som computeren formidler. Tegnets indholdsside, sig-
nifié, manifesterer sig først i mødet mellem medium og bruger. Den triadiske tegn-
opfattelse derimod lægger op til metamedieperspektivet. Den resulterende inter-
pretant, der ligesom Andersens signifié opstår i brugerens sind, kan opfattes som 
det konstituerende tegns metaniveau, hvorved de forskellige niveauer i meta-
mediet kan udkrystalliseres.  

Det er imidlertid vigtigt at holde fast i, at det ikke er mediet i sig selv, der optræder 
som metamedium, men at det kun kan fremstå som metamedium i det omfang, det 
indgår som objekt i en tegnproces i et erkendende subjekt . Det er stadig de samme 
bits, der dannes, gemmes, kommunikeres og bortkastes i computeren, selv om 
disse tolkes på forskellige metaniveauer. Alene denne betragtning kan give et 
fingerpeg om, i hvilken retning semiotikken peger i sit forsøg på at besvare af-
handlingens problemstilling: Selvom der pågår en række processer i computer-
mediet, er der ikke dermed tale om betydningsproces eller semiosis, førend et 
erkendende subjekt deltager i processen. Selvfølgelig kan det invendes, at compu-
termediet selv kunne optræde som subjektet i semiosis. Denne problemstilling vil 
derfor blive behandlet uddybende i afhandlingens anden og tredje del. 

De, der mest udtalt har redegjort for computeren som metamedium uden direkte at 
anvende denne betegnelse, er Chomsky i hans automatastudier, som der vil blive 
redegjort nærmere for senere, og Jens F. Jensen. Jensen skelner mellem to typer 
hjelmslevske tekster i computermediet. Interfaceteksten, som han definerer som 
kommunikativ tekst og program-teksten, som han definerer som metakommuni-
kativ tekst i kraft af, at den sætter rammerne for og styrer den egentlige og synlige 
kommunikation, interfaceteksten [Jensen, 1990a, p. 88]. 

“Dermed er computer-kommunikation samtidig blevet bestemt som en . . . på 
‘meta-kommunikation’ baseret interaktionsform, dvs. som en kommunikations-
form, der er frame’et af en række underliggende og på forhånd fastsatte meta-
erklæringer, som sætter rammerne for og styrer den manifeste kommuni-
kation.” [Jensen, 1990a, p. 88] 

Ehn anfører et eksempel på et metamedium, der formidler et andet medium og 
artefakt [Ehn, 1988, p. 414]. Han forestiller sig et leksikon, hvor man, når man slår 
op under ordet ‘hammer’ ikke blot får informationer om emnet, men også får 
lejlighed til at prøve at anvende en hammer. Denne type metamedia går for tiden 
under betegnelsen virtual reality, idet det antages at det er muligt at skelne mellem 
virtuel og reel virkelighed. 

Dette eksempel afslører to designkriterier for metamedia: For det første skal de 
være gennemsigtige, hvilket vil sige, at brugerens bevidsthed ikke fokuseres på 
computermediet, men på det medium, det bærer. I Ehns eksempel må computeren 
altså ikke tage brugerens opmærksomheden fra den virtuelle hammer. For det 
andet skal metamedia kunne manipuleres direkte, hvilket vil sige, at brugerens 
handling mod det repræsenterede medium medfører et umiddelbart repons fra 
computermediet gennem dette medium, og at dette medium kontinuert er present. 
Sammenfattende kan man sige, at brugeren kontinuert skal kunne kommunikere 
direkte med det medium, metamediet formidler. 
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Inden computermediet beskrives mere indgående, skal selve metamediabegrebet 
konkretiseres en smule med udgangspunkt i den måde, implementeringen af den 
digitale computer traditionelt fremstilles i datalogien. Den elektroniske computer 
består ifølge denne opfattelse af en række logiske eller virtuelle lag, der gennem 
oversættelse (compilation) og fortolkning (interpretation) kan udtrykkes på et 
lavereliggende niveau og bringes til endelig udførelse i computerens fysiske lag. 

 

Niveau 5 Problemorienteret sprog 
 Oversættelse (problem program) 

Niveau 4 Assembler-sprog 
 Oversættelse (assembler program) 

Niveau 3 Styresystem 
 Delvis fortolkning (styresystem) 

Niveau 2 Konventionelt maskinsprog 
 Fortolkning (mikrokodeprogram) 

Niveau 1 Mikrokode 
 Direkte afvikling af mikrokode 

Niveau 0 Digital logisk maskine 

TABEL 3-A - NIVEAUDELING AF COMPUTEREN 
Eksempel på opdeling af computermediet i ét fysisk og fem logiske eller virtuelle niveauer. Denne inddeling kan 
foretages på mange måder, men fælles for dem alle er, at computeren opfattes som en række logiske eller virtuelle 
lag, der er implementeret i et digitalt fysisk lag [Kilde: Tanenbaum, 1984, pp. 4-7]. 

Det som brugeren oplever som et tilstandsskift på et af de højereliggende logiske 
niveauer, er derfor en streng logisk konsekvens af en række distinkte tilstandsskift 
på det fysiske niveau. Metamedia-metaforen er derfor i bund og grund både 
reduktionistisk og konstruktivistisk.  

Det enkelte medium er logisk set potentielt og latent til stede i de elektriske spæn-
dinger, der er oplagret på det fysiske niveau. Og det manifesteres ved, at de op-
lagrede spændinger bringes i forbindelse med en række logiske kredsløb, der af-
hængigt at spændingernes ladninger gennemløber en række tilstandsskift over tid. 
Men mediet eksisterer selvfølgelig ikke som dynamisk objekt eller fysisk størrelse 
på dette niveau. Intet sted i den logiske computer som fysisk medium eller 
dynamisk objekt, er det altså muligt at finde for eksempel et tekstbehandlings-
medium. Dette opstår først i brugerens erkendelse af de elektriske spændingers 
virkning i form af eksempelvis lysemision fra en skærm. Man kan derfor karakte-
risere computeren som et fysisk medium, med potentiale for at konstituere en 
uendelig række af metamedia i brugerens sind. 

3.2.2 Computermediets historie 
De første tiltag til en logisk computer, man er vidende om, er den franske filosof 
Blaise Pascals (1623-1662) additionsmaskine, som han præsenterede i 1642. Ap-
paratet bestod af en række af tandhjul med ti tænder, hvor hver tand repræsentere-
de et tal mellem 0 og 9. Hjulene var forbundet, således at flere tal kunne adderes 
ved at hjulene rykkedes et tilsvarende antal tænder frem. 
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I 1670’erne forbedrede den tyske matematiker og filosof Gottfried Wilhelm von 
Leibniz (1646-1716) maskinen ved at videreudvikle den, så den også kunne mul-
tiplicere. 

 

FIGUR 3-A - CHARLES BABBAGE 
Opfinderen af differensmaskinen, der i dag opfattes som den første rigtige logiske computer [Kilde: Microsoft 
Encarta ‘95]. 

Herefter skete der kun mindre fremskridt frem til begyndelsen af sidste århundre-
de, hvor den britiske matematiker og opfinder Charles Babbage (1792-1871) be-
skrev principperne i den moderne digitale computer. Han undfangede i 1820’erne 
en række maskiner, herunder differensmaskinen, der kunne håndtere komplekse 
matematiske problemer. Sammen med kollegaen, den britiske matematiker 
Augusta Ada Byron (Lady Lovelace, 1815-1852), datter af den engelske poet Lord 
George Gordon Noel Byron (1788-1824), betragtes han i dag som opfinderen af 
den logiske computer. 

Selvom den daværende teknologi og mulighederne for financiering ikke tillod 
Babbage og Byron at implementere deres koncept i praksis36, indeholdt deres dif-
ferensmaskine mange af den digitale computers egenskaber. I 1834 fik Babbage 
idéen til en afløser, som han kaldte den analytiske maskine og som han arbejdede 
på resten af sit liv. Den kunne udføre alle fire regnearter, ligesom den kunne 
kombinere de aritmetiske proccesser med logiske slutninger baseret på resultatet 
af beregningerne. Som nutidens computere havde den både et lager og en 
kontrolfunktion. Som input læste den en bunke hulkort ind i lageret, hvor den gem-
te data37. Kontrolfunktionen udgjordes af en ‘mølle’ til aritmetiske operationer. 
Maskinens operationer skulle være fuldautomatiske og skulle styres af et program 
på hulkort. Dette program kunne endog udføre betingede spring og iterative løkker 
i kraft af mekaniske indretninger, der sprang frem eller tilbage over det anførte 
antal hulkort. Indbygget i maskinen var endvidere en printer, der udskrev 
resultaterne fra lageret. 

                                                   
36 I 1991 lykkedes det britiske forskere at bygge differensmaskinen efter Babbages detaljerede specifikationer. 

Maskinen kalkulerer med op til 31 cifres præcision og viser, at Babbages design var bæredygtigt. 
37 Efter planen 1000 tal af hver 50 decimaler [Jensen, 1993, p. 27]. 



MEDIA OG METAMEDIA 
 

 61 

 

   
 

FIGUR 3-B - DIFFERENSMASKINEN 
Træsnit af Charles Babbages differensmaskine [Kilde: Microsoft Encarta ´95] samt foto taget af undertegnede 
forfatter på The Science Museum i London i 1996. 

Kenneth Laine Ketner redegør for, at Peirces fader, Benjamin Peirce, skulle have 
haft tætte personlige forbindelser med Babbage, og at han økonomisk har støttet 
udviklingen og implementeringen af differensmaskiner i Amerika blandt andet 
gennem en gruppe af fremtrædende forskere, der kaldte sig Lazzaroni. Sammen 
med et andet af gruppens medlemmer, Benjamin Apthorp Gould (1824-1896), 
indkøbte de en af Babbages differensmaskiner til det nye Dudley observatorium i 
Albany, New York for $5000. Den ankom til Amerika i 1857 og fungerede fra 
1859 [Ketner, 1988, p. 36 ff]. 

Peirce selv var som en del af hans livslange studium af logikken meget interesseret 
i muligheden af at skabe en generel logisk maskine. Blandt andet skrev han den 9. 
november 1871, 32 år gammel, en nekrolog over Babbage i det amerikanske 
tidskrift ‘The Nation’, da Babbage døde, hvori det blandt andet hedder, at 
Babbage: 

“discovered the possibility of a new analytical engine, to which the difference 
engine was nothing; for it would do all the arithmetical work that that would 
do, but infinitely more; it would perform the most complicated algebraical 
processes, elimination, extraction of roots, integration, and would find out for 
itself what operations it was necessary to perform; and the principle of this 
machine was such as immensely to simplify the means of attaining the object of 
a difference machine.” [Peirce citeret efter Ketner, 1988, p. 35] 

Det næste trin på computerens udviklingsstige blev taget, da den engelske økonom 
og logiker William Stanley Jevons (1835-1882) i 1869 konstruerede en maskine 
til mekanisk udførelse af logiske slutninger. Denne maskine blev implementeret i 
en virkende model, der blev præsenteret på et møde i Royal Society i London i 
1870. Maskinen var forsynet med et klaviatur gennem hvilket, man indtastede 
præmisserne i form af logiske ligninger, hvorefter et system af stænger, trisser og 
remskiver forårsagede fremkomsten af bogstavkombinationer, synlige gennem 
huller i maskinens forside, repræsenterende resultatet [Jensen, 1993, p. 28 f] 

En relativt overset begivenhed i computerens videre udvikling er professor Allan 
Marquands (1853-1924) forbedrede udgave af Jevons maskine. Marquand havde 
studeret filosofi og logik ved John Hopkins universitetet under Peirce. Efter sin 
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eksamen i 1880 fik Marquand ansættelse på Princeton University, hvor maskinen 
blev konstrueret vinteren 1881-1882. I 1885 udgav Marquand en artikel, der re-
degør for maskinens principper og funktionsmåde, under titlen ‘A new Logical 
Machine’. Denne fik blandt andet positiv omtale af Peirce, der også havde godt 
kendskab til både Babbages og Jevons maskiner [ibid., p. 33 ff]. 

I ‘The Century Dictionary and Cyclopedia’ fra 1889 findes en artikel om logiske 
maskiner skrevet af Peirce: 

“Logical machine, a machine which, being fed with premises, produces the 
necessary conclusions from them. The earliest instrument of this kind was the 
demonstrater of Charles, third Earl Stanhope; the most perfect is that of 
Professor Allen Marquand, which gives all inferences turning upon the logical 
relations of classes. The value of logical machines seems to lie in their showing 
how far reasoning is a mechanical process, and how far it calls for acts of 
observation. Calculating-machines are specialized logical machines” 
[Whitney, 1889, p. 3560] 

I 1970 opdagede Peirce-forskeren Max H. Fisch et brev dateret den 30. december 
1886 fra Peirce til Marquand, hvor Peirce opforder Marquand til at anvende elek-
tricitet i hans logiske maskine. Og sammen med brevet følger en skitse af to elek-
triske kredsløb. I dette brev fra Peirces hånd finder man for første gang idéen om 
at anvende elektriske kredsløb til logiske maskiner præsenteret. Og omkring 1950 
havde den amerikanske logiker og filosof Alonzo Church (f. 1903) blandt den 
afdøde Marquands papirer på Firestone biblioteket ved Princeton University 
fundet et usigneret kredsløbsdiagram over en elektromagnetisk logisk maskine, 
der kan dateres til årene 1886-1887. 

 

FIGUR 3-C - KREDSLØBSDIAGRAM TIL EN ELEKTRISK LOGISK MASKINE 
Usigneret diagram fundet blandt Alan Marquands papirer af Alonzo Church omkring 1950 [Kilde: Jensen, 1993, p. 
36, ill. 6]. 

Ketner satte sig for at efterforske papirernes oprindelse, da han var interesseret i 
at finde ud af, om Peirce havde nogen forbindelse til designet af denne maskine, 
idet Marquand, som nævnt havde studeret logik hos Peirce [Ketner, 1988, p. 33]. 
Ketners bestræbelser bekræftede ham i, at det faktisk var Peirce, der havde desig-
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net maskinen på Marquands opfordring38. Ketner går endda så vidt som til at påstå, 
at Peirce sandsynligvis var den eneste, der på dette tidspunkt havde den fornødne 
viden inden for logik og elektricitet til at kunne foreslå dette projekt. Hvis dette er 
sandt, opfandt Peirce i 1886-1887 den elektroniske computer. Maskinen blev 
desværre aldrig konstrueret. 

Den britiske matematiker Alan Mathison Turing (1912-1954), der blev født to år 
før Peirces død, udgav i 1936, 23 år gammel og kort efter at han havde afsluttet 
sin doktorafhandling, en afhandling med titlen ‘On Computable Numbers Num-
bers with an Application to the Entscheidungsproblem’ [Turing, 1965]. Denne af-
handling introducerer en teoretisk automat, der i dag kaldes Turings maskine. Kon-
ceptet for denne automat, der vil blive beskrevet senere, var et vigtigt skridt i 
udviklingen af den digitale computer. Automaten har væsentlige paralleller med 
Peirces logiske maskine, men der er dog ingen tegn på, at Turing skulle have haft 
kendskab til Peirces optegnelser. 

 

FIGUR 3-D - ALAN TURING 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Et andet vigtigt skridt i udviklingen af den digitale computer var Shannons idé fra 
1938 om at anvende matematisk-logiske principper i konstruktionen af elektriske 
kredsløb. Det havde længe været kendt, at man kunne anvende elektricitet til at 
overføre meddelelser i en ikke sanselig form, der både kunne være analogisk som 
i telefonen eller formidlet med diskrete signaler som i telegrafen, hvor mor-
sealfabetet blev anvendt. Men Shannons idé om at beskrive det elektriske kredsløb 
som en logisk mekanisme åbnede for en ny og mere kompleks, symbolsk 
anvendelse af elektricitet, idet den giver mulighed for at indføre betingelses-
relationer mellem de enkelte signaler. Et givet signal kan således ændre de følge-
nde signalers bane, og de følgende signaler kan ændre virkningen af tidligere 
signaler før den samlede transport er afsluttet [Finnemann, 1994, p. 149]. 

Den programmerbare elektroniske digitale computer blev udviklet uafhængigt i 
både England, USA og Tyskland på omtrent samme tid. Den første programmer-
bare computer fungerede ved hjælp af relæer og blev skabt af Konrad Zuse i Tysk-
land i 1941. Men hverken Zuse eller hans idéer kom til at spille nogen rolle på 
grund af de allieredes restriktioner overfor elektronisk udvikling i efterkrigstidens 
Tyskland [Copeland, 1993, p. 4]. 

Den britiske del af historien begynder på Bletchley Park i Buckinghamshire som 
et led i et tophemmeligt krigsprojekt, hvis formål det var at bryde tyskernes kode, 
kaldet Enigma. Dette projekt resulterede i 1943 i Colossus, en elektronisk com-
puter opbygget af elektronrør. Men hvor Zuses computer kunne håndtere generelle 
formål, var Colossus derimod begrænset til at opfylde dens særlige formål nemlig 
at bryde koder. Der var derfor ikke tale om en egentlig generel computer. Efter 

                                                   
38 Jvf. Ketner, 1988 og Jensen, 1993 for yderligere indicier for denne konklusion. 



KAPITEL 3 

 64 

krigen blev Bletchley-gruppen opløst, og det videre arbejde blev flyttet til 
Manchester, hvor F. C. Williams, Tom Kilburn og deres gruppe39 byggede 
Manchester University Mark I computeren, der var en generel computer. Det første 
program blev afviklet på Mark I i juni 1948. Et firma i Manchester, Ferranti Ltd. 
satte Mark I i produktion, hvorved Mark I blev den første kommercielt udbudte 
computer. Det første eksemplar blev installeret i februar 1951, og i alt blev der 
solgt ni Mark I computere [ibid., p. 5]. 

På det amerikanske kontinent blev det Howard Aiken, en matematiker fra Harvard 
University, der i starten af 1940’erne skabte den første amerikanske computer. 
Men først i november 1945 blev en programmerbar computer bygget i USA af 
John Mauchly og J. Presper Eckart på University of Pennsylvania. Den kaldtes 
EINAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), var bestykket med 18.000 
radiorør og kunne foretage flere hundrede multiplikationer i minuttet. Hvor Mark 
I blev programmeret ved hjælp af en hulkortstrimmel og kunne gemme 
programmet i et internt lager, skulle EINAC programmeres ved at trække kabler og 
stille på kontakter. EINAC blev afløst af BINAC, der var den første amerikanske 
computer der kan tåle sammenligning med Mark I, og siden af UNIVAC, der var 
den første kommercielt tilgængelige amerikanske computer [ibid., p. 5]. BINAC 
blev bygget efter den ungarsk-fødte amerikanske matematiker John von Neu-
manns (1903-1957) arkitektur, et koncept der stadig følges i hovedparten af de 
tilgængelige computere [ibid., p. 7]. 

Frem til 1951 bestod computeren kun af to niveauer: Et konventionelt maskinni-
veau, på hvilket programmerne blev udviklet og et digitalt logisk niveau, der ud-
førte programmerne. Men i 1951 foreslog M. V. Wilkes i England, at man desig-
nede en computer med tre niveauer, der også indeholdt en indbygget fortolker til 
mikrokode, hvis funktion det var at fortolke det konventionelle maskinsprog. Her-
med kunne det digitalt logiske niveau reduceres væsentligt, da mikrokoden kunne 
konvertere de mange maskininstruktioner til et langt færre antal mikrokode-
instruktioner [Tanenbaum, 1984, p. 8]. 

I 1948 blev transistoren opfundet, og allerede i november 1953 blev den første 
transistorbestykkede computer udviklet på Manchester universitetet. I 1959 lyk-
kedes det halvlederfirmaet Fairchild at integrere flere transistorer på en chip og i 
slutningen af 1960’erne blev de fleste computere opbygget omkring Integrated 
Curcuits (IC) [Flik & Liebig, 1985, p. 1]. 

3.2.3 Automata 
Et vigtigt skridt på vejen til computerens opfindelse er automatteorien. Kyberne-
tikken opererer med nogle matematiske modeller, kaldet automata. Automata be-
nyttes blandt andet i datalogien til at afgøre om en given sætning er valid i henhold 

                                                   
39 Opbygningen af Mark I skete med bistand fra blandt andre Turing. Han havde også under krigen deltaget i 

Bletchley-gruppen, hvor han byggede en maskine, der hurtigt kunne bryde Enigma og dermed gav de allierede fri 
adgang til tyskernes radiokommunikation. I 1942 dekodede Bletchley-gruppen omkring 50.000 meddelelser om 
måneden, svarende til én i minuttet. Et af gruppens medlemmer, Pamela McCorduck, har senere udtalt: “I won’t 
say that what Turing did made us win the war, but I daresay we might have lost it without him.” [Citeret efter 
Copeland, 1993, p. 10]. Det er derfor også så meget mere tragisk, at Turing i juni 1954 tog sit liv ved at spise et 
æble forgiftet med cyanid efter en dom for homoseksuel omgang med en ung mand af proletarisk herkomst. 
Dommen lød på at han skulle indgå i en hormonbehandling, der havde til formål at nedsætte hans libido 
[Finnemann, 1994, p. 148]. Den New Zealandske filosof og logiker B. Jack Copeland skriver om Turings død: 
“When Turing died, computer science lost one of its seminal thinkers, Britain lost a scientist to whom it is 
considerably indebted, and artificial intelligence lost its first major prophet.” [Copeland, 1993, p. 10]. 
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til en bestemt grammatik. Chomsky inddeler automata i en række typer [Chomsky, 
1963, pp. 326-354].  

 

FIGUR 3-E - NOAM AVRAM CHOMSKY 
Grundlæggeren af blandt andet transformations-grammatikken, der ændrede mange lingvisters og psykologers op-
fattelse af sproget og dets brug. 

Den simpleste type kalder han ‘Finit Automaton’ [ibid., p. 331]. Den består af en 
kontrolenhed, et læsehoved (som i en båndoptager) og en principielt uendelig lang 
strimmel. 

 

FIGUR 3-F - FINIT AUTOMATON 
Illustration af princippet i finitte automata [Kilde: Chomsky, 1963, p. 332, fig. 2]. 

Kontrolenheden indeholder et endeligt antal operationsregler, der kan arrangeres 
på et endeligt antal bestemte måder. Hvert af disse arrangementer kaldes en intern 
tilstand i automaten. Strimlen inddeles i felter og antages at være uendelig lang 
både til højre og venstre for læsehovedet. Hvert felt kan rumme ét symbol. Læse-
hovedet kan skanne et enkelt felt på strimlen og kan læse symbolerne a0, . . . , aD 
fra et endeligt alfabet A (hvor a0 fungerer som enhedselement). Strimlen kan kun 
bevæge sig i én retning, for eksempel mod venstre. En tilstand, S0, udpeges som 
starttilstand. Automatens tilstande benævnes S0, . . . , Sn (n�0). Strimlen oplagrer 
de foranderlige informationer, der løbende behandles. 

Automaten er sekventiel og udfører således kun én operationsregel af gangen. Det 
vil sige, at den arbejder ved at aktivere én regel fra regelsættet, udføre den til-
svarende operation for derefter at aktivere den næstfølgende regel [Jensen, 1990b, 
p. 41]. En sekvens af symboler a�1, . . . , a�k (0 � �i � D) fra alfabetet A skrives 
på strimlens felter lige efter hinanden, et symbol i hvert felt. Det antages at 
symbolet #, som ikke indgår i alfabetet A, optræder i alle felterne til venstre for 
a�1 og i alle felter til højre for a�k. Kontrolenheden er i tilstand S0. Læsehovedet 
er sat til at skanne feltet, der indeholder symbolet a�1. 

Kontrolenheden er konstrueret sådan, at når den er i en bestemt tilstand og læse-
hovedet skanner et symbol, skifter den til en ny tilstand, mens strimlen flytter ét 
felt til venstre. Automaten fortsætter på denne måde, indtil den når til en konfigu-

         .  .  .   # # #    a a a # # #     .  .  .

Kontrolenhed i
tilstand S0

Læse-
hoved
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ration, for hvilken den ikke har nogen instruktion, eller indtil den returnerer til 
dens udgangstilstand. Hvis læsehovedet skanner forbi a�k og når #, siger man at 
automaten har accepteret sætningen # a�1, . . . , a�k #. Mængden af sætninger, 
som automaten accepterer, er dens accepterede sprog.  

Automatens adfærd kan beskrives med en endelig mængde af tripletter40 (i,j,k), 0 
� i � D og 0 � j,k � n. Tripletten (i,j,k) tolkes som en regel, der siger, at hvis 
kontrolenheden er i tilstand Sj, og læsehoveder skanner symbolet ai, så skifter kon-
trolenheden tilstand til Sk. Den samlede adfærd kan altså beskrives i et almindeligt 
tilstandsdiagram, som således også kan udgøre en formel beskrivelse af en given 
grammatik. 

Antag nu, at maskinen udvides til også at kunne skrive symboler på strimlen efter-
hånden som den passerer forbi. En sådan automat kalder Chomsky en ‘Linear-
Bounded Automaton’ [Chomsky, 1963, p. 338]. Symbolerne der skrives på 
strimlen tilhører et output-alfabet A0 = {a0, . . ., ap, . . ., aq} (#  A0), og symbo-
lerne, der læses fra strimlen tilhører input-alfabetet A1 = {a0, . . ., ap}. Maskinens 
adfærd styres med et sæt af kvintetter (i,j,k,l,m). Hvis kontrolenheden M er i 
tilstand Sj, og dens læsehoved skanner et felt, der indeholder ai, vil kontrolenheden 
skifte til tilstand Sk mens strimlen flyttes ét felt til venstre og det skannede symbol 
ai erstattes af am. Nu anvendes strimlen altså også som hukommelse og ikke blot 
som input. 

En særlig udgave af linear-bounded automater er ‘Push-Down Storage Automata’ 
(PDS) [ibid., p. 339]. En PDS automat M har to strimler, en inputstrimmel og en 
hukommelsesstrimmel. Kontrolenheden kan læse fra inputstrimlen og den kan 
både skrive og læse fra hukommelsesstrimlen. Inputstrimlen kan kun bevæge sig 
i én retning, for eksempel fra højre mod venstre. Hukommelsesstrimlen kan 
derimod bevæge sig i begge retninger. Symboler i input-alfabetet A1 kan optræde 
på inputstrimlen, og symboler fra output-alfabetet A0 kan læses og skrives på 
hukommelsesstrimlen, hvor både A1 og A0 på forhånd er givet. 

Når hukommelsesstrimlen flytter et felt til højre, slettes det symbol, der tidligere 
var skannet ind på feltet. Når hukommelsesstrimlen flytter k felter til venstre, ud-
fyldes felterne med k successive symboler fra A0. Kun feltet længst til højre i hu-
kommelsen er altså til rådighed for beregningen. Denne form for lager kaldes i 
datalogien for en stak. Det symbol, der sidst er skrevet i lageret er således det 
første, der læses (Last-In-First-Out). 

En situation i maskinen defineres som tripletten (a,Si,b), i hvilken a er symbolet 
skannet fra inputstrimlen, Si er kontrolenhedens tilstand, og b er et symbol skannet 
fra hukommelsesstrimlen. Hvert trin i beregningen afhænger af automatens totale 
tilstand. Maskinen fortsætter beregningerne indtil den er tilbage i udgangstil-
standen S0. I denne tilstand er hukommelsen igen tom. 

Der skelnes blandt de beskrevne automater mellem ‘Non-deterministiske Finitte 
Automata’ (NFA) og ‘Deterministiske Finitte Automata’ (DFA). I en DFA er der kun 
én overgang fra én tilstand (Sj) til en anden tilstand (Sk). En NFA derimod tillader 
flertydighed, idet et bestemt input symbol ai kan medføre, at kontrolenheden skal 
vælge eller gætte mellem flere nye tilstande, for eksempel Sk og Sl. For med 
sikkerhed at acceptere en sætning skal kontrolenheden altså kunne foretage tilba-
geløb, hvis den vælger forkert. 

                                                   
40 Som det vil fremgå senere, svarer disse nøje til instruktionerne i von Neumann-computerens mikroinstruktions-

register. 

Ï
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3.2.4 Turing-maskinen 
Hver maskine M, som de, der her er beskrevet, er karakteriseret ved, at den tid og 
den plads, der indgår i at løse et bestemt problem er forudsigelig. Men der findes 
automata, der ikke deler denne egenskab. De kaldes Turing-maskiner efter deres 
ophavsmand, Turing [Turing, 1965]. De fremkommer ved at tillade situationer, 
der kan beskrives med kvintetter af typen (#,j,k,l,m), hvor j ¹ 0. Disse regler har 
den effekt, at det tillades automaten at læse og skrive på felter på strimlen, der 
indeholder #. Det betyder, at selvom læsehovedet passerer forbi begyndelsen eller 
slutningen af sætningen på strimlen, kan kontrolenheden udnytte felterne på 
strimlen, da #’er nu er en del af alfabetet, blot strimlen er uendelig lang. Strimlen 
skal altså i princippet kunne indeholde et uendeligt antal symboler, men den vil på 
ethvert tidspunkt kun indeholde et endeligt antal symboler. 

Turing definerer en automatisk maskine, som en maskine, hvor hver fase i maski-
nen er fuldstændig bestemt ved dens konfiguration. Enhver operation er præde-
termineret. Givet den aktuelle tilstand og det aktuelle symbol er kun ét resultat 
muligt. En automatisk maskine, der skriver to typer symboler, hvoraf den første 
type udelukkende består af binære tal, kalder Turing en kalkulerende maskine 
(computing machine). En særlig udgave af de kalkulerende maskiner er den uni-
verselle kalkulerende maskine (universal computing machine). Den universelle 
maskine kan beregne enhver beregnelig talsekvens. Ved beregneligt tal forstår Tu-
ring et decimalt tal, der kan skrives ned af en maskine. Det er denne universelle 
kalkulerende maskine, der betegnes Turing-maskinen 

Turing-maskinen har den særlige egenskab, at den er et genuint metamedium. Hvis 
maskinen tilføres en strimmel på hvilket standardbeskrivelsen (Standard De-
scription, S.D.) for en kalkulerende maskine er anført, vil den Turing-maskinen 
foretage samme beregning som den beskrevne maskine. Church og Turing viste 
begge uafhængigt af hinanden i 1936, at enhver beregnelig funktion kan udføres 
af Turing-maskinen. Denne tese kaldes Church-Turing tesen [Zurek, 1990, p. 81]. 
Udtrykt mere formelt lyder den, at ethvert algoritmisk kalkulerbart system kan 
simuleres af et universelt symbolsystem. Det er denne egenskab, der gør Turing-
maskinen til metamedium. At sige, at en Turing-maskine eller en logisk computer 
kan simulere et andet system, vil egentlig blot sige, at den for alle mulige input 
kan programmeres til at generere korrekte symbolske beskrivelser af systemets 
output ud fra beskrivelserne af dets input [Copeland, 1993, p. 231]. Heraf følger 
det samtidig, at både Turing-maskinen og computeren er deterministiske maskiner, 
idet deres adfærd på ethvert givet tidspunkt kan determineres af maskinens 
aktuelle tilstand, dens input og dens specifikationer. 

Men i samme artikel, hvor Turing viste at den universelle Turing-maskine kan 
simulere enhver anden automaton, viste han samtidig at det ikke altid er muligt 
forud at afgøre, om den for et givet input vil fortsætte i det uendelige eller nå frem 
til en sluttilstand. Turing formulerer det sådan: 

“There can be no machine E which, when supplied with the S.D. of an arbitrary 
machine M, will determine whether M ever prints a given symbol.” [Turing, 
1965, p. 134]  

Dette problem kaldes Turings stoppeproblem. Det var svaret på den tyske mate-
matiker David Hilberts (1862-1943) Entscheidungsproblem, der spørger til, hvor-
vidt matematikken kan betragtes som afgørlig eller bevisbar, det vil sige, om der 
eksisterer en endelig metode, der i princippet kan anvendes på enhver matematisk 
antagelse med garanti for en korrekt afgørelse af antagelsens sandhed. Turings 
stoppeproblem svarer, at der eksisterer visse påstande, som aldrig lader sig afgøre. 
Der er tal, der ikke kan nås. Ikke fordi tallene er for store, men fordi man ikke ved, 
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om Turing-maskinen når frem til tallet, førend den er færdig. Det kan tage uendelig 
længe. 

På samme måde er det ikke muligt at forudsige, hvor megen tid og plads, Turing-
maskinen skal bruge, førend den accepterer en input-sætning. Problemet er, at 
Turing-maskinen tillader rekursion. Det er det, der gør Turing-maskinen universel, 
hvorved den kan efterligne enhver anden tilfældig automatisk maskine. Eller sagt 
på en anden måde: Enhver automaton kan betragtes som et af programmerne i en 
universel Turing-maskine. Programmet instruerer maskinen i, hvilken Turing-
maskine den skal simulere. Det er rekursion, der gør Turing-maskinen til 
metamedium 

Turing har med sin maskine vist, at det kræver næsten ingen maskineri at opnå 
universalitet, men derimod uendelig tid og lagerkapacitet. Bortset fra uendelig la-
gerkapacitet, er Turing-maskinen egentlig en formel beskrivelse af principperne i 
den digitale logiske computer. Men det er vigtigt at fastholde, at Turing-maskinen 
skal forstås som en abstraktion, en teoretisk, matematisk, logisk model, der er 
uafhængig af konkret implementering [Jensen, 1990b, p. 41]. 

3.2.5 Von Neumann arkitekturen 
John Von Neumann har gennemdiskuteret en række teoretiske problemstillinger 
vedrørende automatdesign. Han opdeler automata i simple og selvreproducerende 
automata. 

Selvreproducerende automata 
For at en simpel automaton kan blive selvreproducerende, må den tilføres et bety-
deligt antal komponentdele til brug for reproduktionen. Derved øges imidlertid 
samtidig dens kompleksitet. Og med øget kompleksitet vokser sandsynligheden 
for fejl. Dette forhold medfører en øvre grænse for en automatons størrelse. Over-
skrides denne størrelse bliver komponenterne defekte, hurtigere end automaten 
kan nå at reproducere dem. Von Neumanns konklusion er derfor, at ingen selv-
reproducerende automaton kan fungere uden et system til selvdiagnosticering og 
en mekanisme til selvreparation. Man kan sige, at det er nødvendigt at tilføje en 
ekstra automaton til diagnosticering og reparation af de oprindelige automata. Og 
selv da, vil de kun kunne fungere for en tid, ligesom at de nye automata til 
diagnosticering og reparation skal understøttes af yderligere automata og så 
fremdeles i det uendelige. Med denne kæde af argumenter afviser von Neumann 
den gamle drøm om en evighedsmaskine ganske i overensstemmelse med 
termodynamikkens anden hovedsætning [Øhrstrøm, 1993b, p. 12]. 

 

FIGUR 3-G - JOHN VON NEUMANN 
John von Neumann har bidraget mange værdifulde teorier til det tyvende århundredes videnskab, hvoraf den 
kendteste nok er hans spilteori, der er en matematisk måde at analysere en konflikt på [Kilde: Microsoft Encarta ’95]. 
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Von Neumann arkitekturen 
Von Neumanns teorier kom til at få stor betydning for udviklingen af en særlig 
udgave af simple automata, nemlig den logiske computer. Von Neumann udvikle-
de og beskrev i den digitale computers barndom, den arkitektur, som de fleste di-
gitale computere stadig i hovedtræk designes efter. Von Neumanns arkitektur kan 
beskrives med følgende punkter: 

1. En von Neumann maskine består af en sekventiel processor, der udfører pro-
graminstruktioner én af gangen41. 

2. Alle symbolstrenge er gemt på en specifik adresse i hukommelsen. 
3. Adgang til en lagret symbolstreng sker altid ved at referere til dens numeriske 

adresse. 
4. Hele computeren kontrolleres fra en en central enhed, der kaldes dens Central 

Processing Unit (CPU). 

I det følgende vil von Neumann arkitekturen blive nærmere uddybet igennem en 
beskrivelse af principperne i den elektronisk digitale computer. 

Principperne i den elektronisk digitale computer 
Den digitale computer er i sit væsen symbolmanipulator med kapacitet til at udføre 
et bestemt sæt af fundamentale operationer mod symboler i et givet symbolsæt. 
Dens operationer består i at manipulere symbolske størrelser i henhold til et sæt af 
logiske instruktioner. En sekvens af instruktioner, der beskriver, hvordan 
computeren skal udføre en given opgave, kaldes et program. 

En typisk elektronisk digital computer består i et indbyrdes forbundet system af 
processorer, lagringsmedia og input/output enheder. Den fungerer ved, at dens CPU 
henter programinstruktioner fra computerens hukommelse, og udfører disse in-
struktioner én af gangen. CPU’en er opbygget forskellige komponenter. Kontrol-
enheden er ansvarlig for at hente instruktionerne fra hukommelsen og afgøre deres 
type. Den aritmetiske og logiske enhed udfører operationer såsom aritmetiske og 
boolske instruktioner. Herudover indeholder CPU’en en lille hurtig hukommelses-
enhed til brug for lagring af mellemresultater og kontrolinformationer. Denne 
hukommelsesenhed består af et antal registre, ofte hver med sin funktion. De 
vigtigste registre er programtælleren (PC), der peger på den næste 
programinstruktion i hukommelsen, der skal udføres, og instruktionsregistret (IR), 
der indeholder den instruktion, der for øjeblikket udføres. Endvidere indeholder 
den normalt en række generelle registre. På en IBM System/390-maskine er der for 
eksempel seksten generelle registre, fire registre til operationer på flydende tal, 
seksten kontrolregistre samt et programstatusregister (PSW), der blandt andet 
indeholder programtælleren, PC. 

                                                   
41 Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at flere von Neumann-maskiner ofte forbindes i parallelle computere, 

hvorved flere instruktioner kan udføres samtidig. 
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FIGUR 3-H - VON NEUMANNS ARKITEKTUR 
En computer opbygget efter von Neumann arkitekturen. Computeren styres fra den centrale processor (CPU’en), der 
kontrollerer al udveksling af data mellem computerens indre og ydre enheder. Dette sker ved at kontrollere trafikken 
mellem enhederne og CPU’en på computerens bus [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 20]. 

I CPU’en udføres de enkelte instruktioner trinvist. Først henter CPU’en instruktio-
nen i hukommelsen på det sted, hvor programtælleren peger og placerer den i in-
struktionsregisteret. Dernæst ændres programtælleren, således at den peger på den 
efterfølgende instruktion. Herefter afgøres det, hvilken type den aktuelle instruk-
tion har samt placeringen af eventuelt tilhørende data i hukommelsen. Til slut 
udføres instruktionen og resultatet placeres på det sted, der er angivet i instruk-
tionen, hvad enten dette er i et register, i hukommelsen eller på en enhed. Denne 
trinvise instruktionsudførsel udnyttes i mange computere til at dedikere forskellige 
komponenter i CPU’en til at udføre de enkelte trin. Dermed kan behandlingen af 
den næste instruktion i programmet påbegyndes endnu førend udførelsen af den 
foregående instruktion er afsluttet. Dette princip kaldes pipelining. 

Den interne hukommelse er den del af computeren, hvor både programmer og data 
lagres for kortere eller længere tid. Den interne hukommelse kaldes normalt også 
Random Access Memory eller blot RAM. Data lagres i hukommelsen i form af to 
tegnstørrelser, der betegnes bits42 (af binary digits) og som oftest anføres med 
tallene 0 og 1. Til repræsentation af tal benyttes det binære talsystem, således at 
de enkelte positioner i et tal svarer til potenser af to. I det decimale talsystem svarer 
den første position til 100 = 1, anden position til 101 = 10, tredje position til 102 = 
100 og så fremdeles. På samme måde svarer første position i det binære talsystem 
til 20 = 1, anden position til 21 = 2, tredje position til 22 = 4 og så videre efter samme 
princip som i det decimale talsystem. 

                                                   
42 Termen bit, der dækker over den informationelle mindsteenhed, blev introduceret af J. W. Tukey på et seminar i 

vinteren 1943-1944. [Finnemann, 1994, p. 150]. 
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Decimalt talsystem Binært talsystem 
1  (1x100) 

2  (2x100) 

3  (3x100) 

4  (4x100) 

. . . 
8  (8x100) 
. . . 
10 (1x101) 
. . . 
16 (1x101 + 6x100) 
. . . 
100 (1x102) 
. . . 
128 (1x102 + 2x101 + 8x100) 

0000 0001  (1x20) 

0000 0010  (1x21) 

0000 0011  (1x21 + 1x20) 

0000 0100  (1x22) 

. . . 
0000 1000  (1x23) 
. . . 
0000 1010  (1x23 + 1x21) 
. . . 
0001 0000  (1x24) 
. . . 
0110 0100 (1x26 + 1x25 + 1x22) 
. . . 
1000 0000 (1x27) 

TABEL 3-B - DET DECIMALE OG DET BINÆRE TALSYSTEM 
Forskellige nummeriske værdiers repræsentation i henholdsvis det decimale og det binære talsystem. Som oftest 
anvendes otte bit ved angivelsen af binære tal, da otte bit svarer til betegnelsen byte, der i mange maskiner udgør en 
cellestørrelse. 

Den interne hukommelse består af et antal celler, der hver kan fastholde en infor-
mationsenhed. Hver celle har en adresse, således at programmet kan referere til 
den. I en hukommelse med n celler, vil der være adresser fra 0 til n -1. Alle celler 
i en hukommelse er af samme størrelse. En celle, der indeholder k bit, kan in-
deholde 2k forskellige bit kombinationer. Cellen er den mindste addresserbare en-
hed i hukommelsen. CPU’en kommunikerer med hukommelsen igennem to regi-
stre, hvor det ene indeholder adressen på den celle, hvor data skal hentes fra eller 
gemmes i (Memory Address Register, MAR), og det andet indholder cellens ak-
tuelle data (Memory Buffer Register, MBR). 

Foruden den interne hukommelse findes en lang række andre datalagringsmedia, 
som det vil føre for vidt at redegøre for i denne mere principielle gennemgang af 
computerens virkemåde. Det skal blot nævnes, at programmet inden afvikling skal 
overføres fra et af disse media til den interne hukommelse, hvorfra det kan udføres. 

Som tidligere nævnt, kan computeren beskrives som en række abstrakte repræsen-
tationsniveauer implementeret i et digitalt fysisk niveau. Disse logiske niveauer er 
ovenfor beskrevet som henholdsvis mikrokode, konventionelt maskinsprog, styre-
system, assemblersprog og problemorienteret sprog. 

Under design af en ny computer må designeren beslutte, hvilke instruktioner, der 
skal indgå på dens digitalt logiske niveau, det vil sige i dens maskinsprog, der er 
niveauet lige over det digitalt logiske niveau. Der kan vælges flere strategier, men 
fælles for dem alle er, at sættet af maskininstruktioner har afgørende indflydelse 
på computerens ydeevne og produktionsomkostninger. Derfor vælges normalt et 
relativt begrænset antal maskininstruktioner. Det medfører, at selv trivielle 
problemstillinger kræver udførsel af et stort antal maskininstruktioner. 

Derfor skaber man et nyt sæt af instruktioner, der er mere bekvemmeligt at anven-
de end de indbyggede maskininstruktioner. Hvis det indbyggede maskinsprog 
kaldes L1 kan sættet af de nye instruktioner kaldes L2. Computeren kan imidlertid 
kun udføre instruktioner fra L1, hvorfor L2 enten må fortolkes eller oversættes, alt 
afhængigt af om konvertering fra L2 til L1 sker forud for programafvikling, eller 
om konverteringen først sker på selve afviklingstidspunktet. Under oversættelse 
konverteres hver eneste instruktion i L2 til en tilsvarende sekvens af L1 
instruktioner, der vil have samme effekt og føre til samme tilstand, som hvis L1 
instruktionen var blevet udført direkte. Det konverterede program, objekt-
programmet, består nu udelukkende af L1 instruktioner, der kan udføres i stedet 
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for L2 programmet og med samme resultat, som hvis man havde udviklet en 
maskine, der kunne fortolke L2 sproget direkte. Hvis man i stedet vælger at for-
tolke L2 programmet, kræver det et fortolkerprogram i L1 sproget, der som input 
tager L2 instruktioner og direkte udfører den tilsvarende sekvens af L1 instruk-
tioner, efterhånden som L2 programmet fortolkes. Forskellen mellem oversættelse 
og fortolkning er, at fortolkning fritager programmøren for at generere et nyt L1 
program ud fra L2 programmet, hvorimod oversættelsesprocessen giver hurtigere 
programmer, da de kun skal oversættes én gang. Ligheden mellem de to metoder 
er, at L2 programmet ikke direkte kan bringes til udførelse på computeren, men 
først må erstattes af en række sekvenser af L1 instruktioner, der kan afvikles på 
computeren [Tanenbaum, 1984, p. 1 f]. 

Frem for at tale om fortolkning og oversættelse taler man i datalogien ofte om 
virtuelle maskiner, hvilket stort set svarer til det, der her i afhandlingen er defineret 
som metamedia eller til Turing-maskinen. Ved en virtuel maskine forstås en 
imaginær eller hypotetisk maskine, hvis maskinsprog er L2. Hvis det var muligt at 
konstruere en sådan maskine billigt nok, var der ikke brug for at have en maskine, 
der udførte programmer skrevet i L1, men programmøren kunne skrive og afvikle 
sit program direkte i L2 uden brug af oversættelse eller fortolkning. Ved at indføre 
virtuelle maskiner eller metamedia er det altså muligt at skrive programmer til en 
imaginær logisk maskine, der kan simuleres på den fysiske maskine. 
Programmøren kan med andre ord skrive programmer til virtuelle maskiner, 
akkurat som om maskinerne reelt eksisterede [ibid., p. 2]. 

   
Niveau n Virtuel maskine, Mn, med maskinsprog 

Ln 
¬ Programmer i Ln enten 
 fortolkes af fortolkere 

   der kører på en lavere 
 maskine, eller over-
 sættes til maskinsprog 
 på en lavere maskine. 

  
Niveau 2 Virtuel maskine, M3, med maskinsprog 

L3 
¬ Programmer i L3 enten 
 fortolkes af fortolkere 

   der kører på M2 eller 
 M1, eller oversættes til 
 L2 og L1. 

  
Niveau 1 Virtuel maskine, M2, med maskinsprog 

L2 
¬ Programmer i L2 enten 
 fortolkes af en fortolker 

   der kører på M1, eller 
 oversættes til L1. 

  
Niveau 0 Den egentlige computer, M1, med 

maskinsprog L1 
¬ Programmer i L1 kan 
 direkte udføres af de  

   elekroniske kredse. 

TABEL 3-C - MULTILAGSMASKINE 
Konceptet bag virtuelle maskiner og programmeringssprog illustreret grafisk [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 3]. 

Hele denne manøvre kan gentages med en virtuel maskine, hvis maskinsprog kun-
ne kaldes L3, og det bliver nu åbenbart, hvordan de nævnte niveauer fremkommer. 
Jo højere op i niveauerne man kommer, des mere problem- og opgaveorienteret og 
des mindre maskinorienterede bliver programmeringssprogene. 
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Problemorienteret sprog 
De processer, som en computer skal udføre, skal repræsenteres så computerens 
elektroniske kredse i sidste ende kan udføre processerne. Dette sker ved at beskrive 
processen i et programmeringssprog. Jo mere direkte dette sprogs instruktioner er 
rettet mod processen eller opgaven, des enklere og hurtigere kan processen 
beskrives. Derfor kaldes disse sprog problemorienterede sprog. Af de mere kendte 
programmeringssprog kan nævnes BASIC, C, COBOL, PL/1, PASCAL og LISP.  

Programmet skrevet i problemorienteret sprog bliver siden konverteret til maskin-
instruktioner i en fortolkningsproces eller under oversættelse. Under fortolkning 
eller oversættelse substitueres programmets sætninger eller kildetekst med se-
kvenser af maskininstruktioner. 

Fortolkning af et program skrevet i problemorienteret sprog foretages af et andet 
program, der kaldes en fortolker. Under denne proces henter fortolkeren program-
mets sætninger én efter én, verificerer dem og udfører en tilsvarende sekvens af 
maskininstruktioner. For fortolkeren er programmet egentlig blot data, der skal 
behandles. Fortolkning medfører, at niveauerne mellem problemorienteret sprog 
og maskinsprog elimineres, idet fortolkeren direkte udfører de resulterende 
maskininstruktioner som en del af de maskininstruktioner, der udføres for at for 
verificere og analysere programmet. I princippet kunne man sagtens have flere 
niveauer af fortolkning, idet de resulterende instruktioner kunne være en del af den 
underliggende fortolkers sprog. Som det senere vil fremgå, er dette faktisk 
tilfældet, da maskininstruktioner ikke direkte afvikles af computeren, men i reglen 
fortolkes af mikrokode. 

Oversættelse foregår en smule anderledes. Under oversættelse ekspanderes kilde-
teksten til instruktioner på et underliggende niveau. Dette sker ved hjælp fra et 
andet program, der kaldes en compiler. Hvor fortolkeren udfører programmet si-
multant med konverteringen, frembringer compileren et nyt program kaldet et ob-
jektmodul bestående af instruktioner fra sproget på det resulterende niveau. Ob-
jektmodulet kan senere fortolkes eller måske endda oversættes endnu en gang. 
Fordelen ved oversættelse er, at syntaktisk og semantisk analyse kun skal udføres 
én gang, hvorimod en fortolker må udføre disse analyser, for hver gang pro-
grammet skal afvikles. Oversatte programmer er derfor som oftest mere effektive 
end fortolkede programmer. 

 

FIGUR 3-I - PROGRAMOVERSÆTTELSE 
Forenklet skematisk fremstilling af oversættelsesprocessen i tre faser: Leksikalsk analyse, syntaktisk analyse og 
kodegenerering [Kilde: Aho, Sethi & Ullman, 1986, p. 10]. 

Oversættelsen kan inddeles i tre faser. Den første fase kaldes leksikalsk analyse. 
Under denne fase indlæses en tekststreng fra programmet og analyseres karakter 
for karakter. Formålet er at finde frem til dens tokens ud fra disses repræsentation 
i kildeteksten, hvori de kaldes lexemer. I leksikalsk analyse anvendes Chomskys 
teori om finitte automata, idet en finit automaton er velegnet til at opsamle et 
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regulært udtryk og be- eller afkræfte, om det er genkendt som et validt leksikalt 
mønster eller element i det pågældende sprog [Aho, Sethi & Ullman, 1986, p. 113 
ff].  

Den næste fase er syntaksanalyse, der varetages af en parser. Parserens rolle er at 
verificere, at de tokens, der er overført fra den leksikalske analyse, overholder 
sprogets grammatik. For at kunne foretage en endelig syntaktisk analyse, må den 
anvendte grammatik være kontekstfri i henhold til Chomskys kategorisering af 
grammatikker. Kontekstfrie grammatikker kan beskrives med Backus Naurs form 
(BNF), hvori der indgår følgende elementer: 

• Terminale symboler, defineret som slut-symboler eller tokens. 
• Non-terminale symboler, der er syntaktiske hjælpevariable. 
• Start-symbol, der er en non-terminal, som definerer den samlede grammatik. 
• Produktioner, defineret som kombinationer af terminaler og non-terminaler. 

Produktioner består af en non-terminal på venstresiden af et definitionstegn 
(®) og definitionen af den pågældende non-terminal på højresiden, bestående 
af terminaler og non-terminaler [ibid., p. 165 f]. 

 

FIGUR 3-J - BACKUS-NAURS FORM 
Eksempel på enkel grammatik udtrykt i BNF. Denne grammatik repræsenterer almindelige regneudtryk som 
eksempelvis 8 - (3 + 4 / 5 ) * 2. Egentlig er tal også en non-terminal, der burde have været specificeret yderligere 
ved hjælp af produktioner. Som oftest angives tal og identifikationer dog som terminaler og beskrives separat. 

Under syntaktisk analyse holdes programmet op mod grammatikken, hvorved pro-
grammets forskellige syntaktiske elementer identificeres. Hvis compileren be-
nytter sig af syntaksstyret oversættelse, vil der til hver af de syntaktiske elementer 
kunne knyttes en given sekvens af objektsprogets instruktioner. Ved syntaksstyret 
oversættelse forstås, at oversættelsen af et program knyttes direkte til sprogets 
syntaktiske struktur [ibid., p. 33]. Hovedproblemet i oversættelse bliver dermed at 
aflede programmet af gramatikken for at nedbryde programmet i dets syntaktiske 
elementer. Til dette anvendes ofte en teknik, der kaldes parsertræer. Et parsertræ 
er en grafisk fremstilling af forholdet mellem programmet og grammatikken. Givet 
en kontekstfri grammatik, kan et parsertræ defineres som et træ med følgende 
egenskaber: 

• Roden er mærket med startsymbolet 
• Hvert blad er mærket med en terminal 
• Ethvert knudepunkt er mærket med en nonterminal 
• Hvis et knudepunkt er mærket med nonterminalen A, og dens børn er mærket 

med X, Y, Z, . . ., er den repræsentant for produktionen A ® X Y Z . . . [ibid., p. 
29] 

udtryk ® udtryk + udtryk
udtryk ® udtryk - udtryk
udtryk ® udtryk * udtryk
udtryk ® udtryk / udtryk
udtryk ® ( udtryk )
udtryk ® tal

Startsymbol
Non-terminal

Terminal

Produktion
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FIGUR 3-K - PARSERTRÆ 
Parsertræ for det regulære udtryk 8 - (3 + 4 / 5) * 2 afledt af gramatikken fra ovenstående eksempel. 

Populært udtrykt kan man forestille sig, at compileren internt i hukommelsen op-
bygger et parsertræ efterhånden som programmet indlæses og analyseres leksi-
kalt43. 

Den sidste fase i oversættelsen er kodegenerering. Hvis compileren benytter sig af 
syntaksstyret oversættelse, kan kodegenerering ske ved at compileren knytter en 
række attributter til de grammatiske symboler i grammatikken, som overfører eller 
nedarver information mellem de syntaktiske strukturer. Samtidig knyttes en række 
semantiske regler til hver produktion, som definerer, hvad der skal ske ved 
oversættelsen af den pågældende syntaktiske struktur [ibid., p. 34 f]. 

En karakteristisk egenskab ved de problemorienterede sprog er, at det er muligt at 
henvise til et bestemt sted i computerens hukommelse blot ved angivelse af et ud-
tryk eller en identifikation, der eksempelvis kan bestå i en navnebetegnelse, ofte 
kaldet en variabel. Det er op til compileren at tage sig af hukommelsestildeling, 
adressering samt konvertering mellem forskellige typer variable. En væsentlig del 
af kodegenereringen består derfor i at styre tildeling af hukommelse, adressering 
samt typekontrol og -konvertering. Det vil i denne sammenhæng dog føre for vidt 
at beskrive de teknikker, der benyttes til hukommelsesadministration44. 

Når programmet til slut er oversat til maskinsprog, bliver det gemt som numeriske 
maskininstruktioner i computerens lager i et format, der kaldes loadmodul. Når 
programmet skal udføres, vil mikrokoden fortolke de enkelte maskininstruktioner, 
hvilket i sidste instans vil resultere i de ønskede tilstandsskift i de elektroniske 
kredsløb. 

For at anskueliggøre oversættelsesprocessen, vil oversættelsen af et program fra 
programmering i problemorienteret sprog til de tilsvarende elektriske tilstandsskift 
på det elektriske niveau blive beskrevet med et eksempel. Det antages, at der 
ønskes udviklet et program, som kan udregne resultatet af udtrykket 347 + 619 og 
præsentere resultatet på computerens skærm. 

                                                   
43 Der vil ikke her nærmere blive redegjort for, hvordan parsing i praksis kan realiseres, idet syntaktisk analyse er en 

omfattende disciplin i sig selv. Aho, Sethi & Ullman, 1986 giver en grundig introduktion til parserteori. 
44 En grundig indføring i oversættelsesteknik kan findes hos Aho, Sethi & Ullman, 1986. 

udtryk
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udtryk

udtryk

udtryk
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Problem Løsning i problemorienteret sprog (C) 
347 + 619 #include <stdio.h> /* Adgang til standard input og output rutiner */ 

main() /* Hovedrutine */ 
{ 
 int t1, t2, t3; /* Definér variablerne t1, t2 og t3 som heltal */ 
 t1 = 347; /* Tildel t1 værdien 347 */ 
 t2 = 619; /* Tildel t2 værdien 619 */ 
 t3 = t1 + t2; /* Tildel t3 summen af t1 og t2 */ 
 
 printf(“\n%d + %d = %d”, t1, t2, t3); 
  /* Udskriv resultatet på skærmen */ 
} 

TABEL 3-D - EKSEMPEL PÅ PROBLEMORIENTERET SPROG 
Programmet er skrevet i programmeringssproget C (efter ANSI standarden). Det starter med at etablere adgang til 
en række input og output rutiner, hvoraf det senere benytter sig af printf funktionen. I selve hovedrutinen erklæres 
variablerne t1, t2 og t3. Herefter tildeles variablen t1 værdien 347, og t2 tildeles værdien 619. Så adderes de to 
variable og resultatet placeres i t3. Til slut udskrives resultatet som “347 + 619 = 966” med printf funktionen.45 
Eksemplet tænkes afviklet på en IBM System/390-maskine. 

Assemblersprog 
Det næste niveau kaldes assemblersprog. De fleste compilere danner ikke deres 
objektmoduler i assemblersprog, men direkte i maskinsprog. Alligevel er det i 
mange compilerimplementationer muligt at få compileren til at danne en assem-
blerliste som dokumentation for den dannede objektkode og til brug under fejlsøg-
ning. Assemblersprog skaber direkte reference til computerens maskinsprog, idet 
det udgør en symbolsk repræsentation af maskinsproget. Hvor maskinsproget er 
numerisk, består assembler-sprog af ord og forkortelser, som eksempelvis MVC 
(move character), BR (branch) eller L (load). Denne symbolske repræsentation er 
hovedsageligt opstået af mnemotekniske årsager. Det er langt lettere at huske, at 
addition forkortes A, subtraktion forkortes S, multiplikation M og division D, 
fremfor at skulle huske de heksadecimale instruktionskoder, der i IBM’s Sy-
stem/390-arkitektur ville være henholdsvis 5A, 5B, 5C og 5D. Det samme gælder 
for angivelse af adresser. I assembler-sproget kan de enkelte steder i hukommelsen 
navngives, hvorefter assembleren må tilvejebringe de korrekte nummeriske 
angivelser. En yderligere forskel mellem maskinsprog og assemblersprog er, at 
hvor maskinsprog og mikrokode altid fortolkes, skal assemblersproget oversættes. 

Alligevel afviger assemblersprog væsentligt fra de problemorienterede program-
meringssprog. Hvor disse såkaldte højniveausprog tillader programmøren at refe-
rere til komplekse sekvenser af fundamentale operationer med en enkelt instruk-
tion, er der én-til-én relation mellem assemblersprogets instruktioner og de til-
svarende maskininstruktioner. Til gengæld har assemblersproget adgang til hver 
eneste maskininstruktion, idet dets instruktioner egentlig er symbolske repræ-
sentationer af maskininstruktionerne. Dette er ikke tilfældet i de problemorien-
terede programmeringssprog. I disse kan der kun refereres til et endligt sæt af ma-
skininstruktionssekvenser, der svarer til de sætninger, som indgår i sprogets gram-
matik. 

Nu kan C-programmet oversættes til System/390-arkitekturens assembler-sprog. 
Af hensyn til overskueligheden er assembler-instruktioner vedrørende udskriv-
ningsfunktionen, printf(), ikke medtaget. Assemblersprogets sætninger har fire 

                                                   
45 Samme program kunne have været skrevet kortere med følgende to sætninger:  

#include <stdio.h>  
main() {int t1=347, t2=619; printf(“\n%d + %d = %d”, t1, t2, t1+t2);}  
Men af hensyn til overskuelighed og anvendelighed er eksemplet her specificeret yderligere. 



MEDIA OG METAMEDIA 
 

 77 

dele: Et etikettefelt (label), der benyttes til at navngive bestemte steder i program-
met, så de kan refereres andre steder fra, et operationsfelt, som indeholder den 
symbolske repræsentation af den operationskode, der skal udføres, et operand felt, 
der angiver hvilke operander i form af registre og hukommelsesadresser, 
instruktionen skal inddrage i sin behandling og endelig et kommentarfelt, der kan 
benyttes til at beskrive instruktionens funktion. Kommentarfeltet ignoreres under 
assemblering og er kun til dokumentationsbrug. 

C program Tilsvarende assembler program 
 
 
 
 
main()
  
{ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 int t1, t2, t3;
  
 t1 = 347;
  
 t2 = 619;
  
 t3 = t1 + t2; 
 
} 

 L 15,8(15) Register 15 peger på programstart 
 BR 15 Spring til programstart 
 DC H’0’ Indsæt et ‘0’ i objektets indledning 
 DC A(C$START) Indsæt adr på ‘C$START’ rutine  
MAIN EQU * Navngiv hovedrutinen ‘MAIN’ 
##1 EQU * Etikette ‘##1’ 
 USING  ##1,15 Gør reg.15 til programmets basereg. 
 STM 14,15,12(13) Gem kaldende programs registre 
 ST 13,4(10) Gem adr. på kaldende prog. save area 
 LR 13,10 Gem adressen på dette programs  
 LR 9,10 save area i det kaldende programs 
 S 9,12(8) save area 
 LA 10,3984(9) Lad reg. 10 pege 3984 ind i LSA 
 LR 11,15 Kopiér register 15 over i register 11 
 DROP 15 Opgiv register 15 som baseregister 
 USING ##1,11 Gør reg. 11 til programmets basereg. 
 C 10,4(8) Sammenlign reg. 10 med felt i save area 
 BNL #6 og spring til etikette #6, hvis de er ens 
 L 15,8(8) Ellers placér returadresse i reg. 15 
 BR 15 og spring til returadressen 
 DS 0F Find næste ordgrænse 
###1 EQU * Etikette ‘###1’ 
 DC A(##1) Indsæt adresse på etikette ‘##1’ 
#6 EQU * Etikette ‘#6’ 
 
 LA 3,347 Kopiér tallet 34710 til register 3 
 LA 2,619 Kopiér tallet 61910 til reg 2 
 LA 4,3 Kopiér register 3 til reg 4 
 ALR 4,2 Addér register 2 til register 4 
 
 L 13,4(13) Gem adressen på kaldende programs
   save area i register 13  
 LM 14,11,12(13) Indlæs det kaldende programs reg. 
 BR 14 Returnér til kaldende program 

TABEL 3-E - ASSEMBLER-PROGRAM 
Eksemplet er oversat med C/370 compileren under IBM’s System/390-arkitektur. Den oversatte kode er vist i 
System/390-arkitekturens Assembler/H syntaks. En stor del af instruktionerne vedrører konventioner for skift 
mellem programmer. Faktisk er der, som det ses, kun fire instruktioner, der vedrører det oprindelige problem, nemlig 
beregning af udtrykket 347 + 619. 

De fleste assemblere gennemlæser programteksten to gange for at kunne løse for-
læns referencer som for eksempel spring fremad i programmet. I første gennemløb 
opbygges en symboltabel, der indeholder alle anvendte etiketter og faste sym-
bolværdier. I andet gennemløb er symbolværdierne derfor kendt, og symboltabel-
len anvendes til at løse de anvendte referencer under oversættelse af de enkelte 
sætninger. Det vil føre for vidt her at komme videre ind på assembleringspro-
cessen, der på mange måder er triviel. 

De fleste programmer består af flere procedurer eller delprogrammer, der hver for 
sig assembleres eller oversættes til et objektmodul. Det er derfor efterfølgende 
nødvendigt at sammeknytte disse. Det sker med et program, der kaldes en linkage 
editor.  
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FIGUR 3-L - OPBYGNING AF LOADMODUL 
Under generering af et loadmodul skal de involverede programmer først oversættes hvorefter de skal sammenkædes 
til et enkelt loadmodul [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 371]. 

Foruden rent fysisk at sammenkæde de enkelte programmer i et loadmodul, sørger 
linkage editor endvidere for, at programmerne både internt og eksternt frit kan 
placeres i hukommelsen, samt at de enkelte objektmoduler frit kan placeres i for-
hold til hinanden. Endelig løser den adressereferencer mellem de involverede ob-
jektmoduler. 

Styresystem 
Men kan sige, at styresystemet egentlig er et hybrid-niveau. På dette niveau finder 
man de fleste instruktioner fra det underliggende konventionelle maskinsprogs 
niveau, men i tillæg hertil introduceres et sæt af nye instruktioner, ligesom der 
skabes mulighed for at afvikle flere programmer ‘samtidigt’ med virtuel hu-
kommelse. Endelig giver styresystemet mulighed for logisk håndtering af input og 
output organiseret som records, filer og filsystemer etc. 

Styresystemet vil ikke blive behandlet yderligere her, da det ikke har nogen reel 
betydning for forståelsen af computerens egenskaber som metamedium og repræ-
sentationsmekanisme. 

Konventionelt maskinsprog 
Al binær digital databehandling afhænger af det faktum at to binære basale sym-
bolske størrelser, der normalt repræsenteres ved 0 og 1, kan kombineres til at ud-
gøre en række sammensatte symboler. Ud fra forskellige konventioner46, kan de 
sammensatte symboler repræsentere eksempelvis skrifttegn, instruktioner, umid-
delbare objekter, relationer mellem objekter etc. 

De basale funktioner i en computer er derfor manipulation af disse symbolske stør-
relser i henhold til et sæt af maskininstruktioner. Det konventionelle maskinsprog 
udgør computerens basale instruktionssæt. Programmer i konventionelt maskin-
sprog består egentlig i kombinationer af binære tal, selvom de ofte repræsenteres 
oktalt eller heksadcimalt. 

                                                   
46 Der findes i dag to meget udbredte standarder til repræsentation af skrifttegn. Den ene er EBCDIC (Extended Binary 

Coded Decimal Interchange Code), der er IBM’s standard for værtsmaskiner, og den anden er ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange), der anvendes i stort set alle andre sammenhænge. Hertil kommer en 
lang række andre standarder til repræsentation af eksempelvis maskininstruktioner, datakommunikation, grafik, 
lyd etc., der som oftest varierer mellem de forskellige computer typer og endog mellem forskellige software-
leverandører og programmer. Den eneste egentlige betingelse er, at de enkelte bitkombinationer repræsenterer et 
objekt i henhold til en konvention. 

Kilde program 1

Kilde program 2

Kilde program 3

Assembler og/eller
compiler

Objekt modul 1

Objekt modul 2

Objekt modul 3

Linkage
editor

Load
modul
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Assembler program Tilsvarende maskininstruktioner 
 L 15,8(15) 
 BR 15 
 DC H’0’ 
 DC A(C$START) 
MAIN EQU * 
##1 EQU * 
 USING  ##1,15 
 STM 14,15,12(13) 
 ST 13,4(10) 
 LR 13,10 
 LR 9,10 
 S 9,12(8) 
 LA 10,3984(9) 
 LR 11,15 
 DROP 15 
 USING ##1,11 
 C 10,4(8) 
 BNL #6 
 L 15,8(8) 
 BR 15 
 DS 0F 
###1 EQU * 
 DC A(##1) 
#6 EQU * 

58FF 0008 
07FF 
0000 
0000 0000  
  
  
 
  
90EB D00C 
50DA 0004 
18DA 
189A 
5B98 000C 
41A9 0F90 
18BF 
  
  
59A8 0004 
47B0 B028 
58F8 0008 
07FF 
  
  
0000 001C  
  

 LA 3,347 
 LA 2,619 
 LR 4,3 
 ALR 4,2 

4130 015B Kopier tallet 34710 til register 3 
4120 026B Kopier tallet 61910 til register 2 
1843 Kopier register 3 til register 4 
1E42 Addér register 2 til register 4  

 L 13,4(13) 
 LM 14,11,12(13) 
 BR 14 

58DD 0004 
98EB D00C 
07FE 

TABEL 3-F - EKSEMPEL PÅ ASSEMBLERING 
Skemaet viser oversættelsen fra assembler instruktioner til maskininstruktioner. De assemblerinstruktioner, der ikke 
er oversat til tilsvarende maskininstruktioner, er informationer til assembleren. Maskininstruktionerne er her anført 
heksadecimalt. De fire instruktionerne, der indlæser de to tal og udfører den egentlige addition er fremhævet med 
gråtoning. Førend programmet kan udføres skal det som ovenfor nævnt sammenkædes (linkes) med blandt andet 
rutiner fra styresystemet. 

Eksemplet med addering af tallene 347 og 619 kan nu oversættes til konventionelt 
maskinsprog, der direkte kan fortolkes af den underliggende mikrokode. Denne 
proces kaldes assemblering. Resultatet fra IBM’s System/390-arkitektur kan ses 
ovenfor. 

I det gennemgående programeksempel er det kun fire af maskininstruktionerne, 
der udgør den faktiske addition af de to tal. De øvrige instruktioner vedrører pri-
mært skift mellem programmer og udskrift af resultatet.  

En computers instruktionssæt består af en række maskininstruktioner der har ét 
eller flere faste formater. Den første del af instruktionen, operationskoden (Op 
code), fortæller hvilken handling, der skal udføres. I IBM’s System/390-arkitektur 
er alle operationskoder otte bit lange. De resterende felter kaldes operander. Ek-
sempelvis har en instruktion, der sammenligner to værdier, to operander. Operan-
derne enten indeholde en umiddelbar værdi, pege på et af de generelle registre eller 
pege på et bestemt sted i hukommelsen. I IBM’s System/390-arkitektur anvendes 
indirekte adressering i hukommelsen, hvilket vil sige at adressen angives ved to 
registre og en fast værdi, kaldet displacement. Det ene register er baseregistret, 
der peger på et bestemt sted i hukommelsen. Det andet register er indeksregistret, 
der angiver en forskydning i forhold til det sted baseregistret peger. I praksis 
lægges indholdet af de to registre sammen for at finde adressen. Indeksregistret er 
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for eksempel nyttigt, hvis man sekventielt skal læse hver celle i en del af 
hukommelsen. Først opsættes baseregistret til at pege på det ønskede udgangs-
punkt i hukommelsen, og herefter forøges indeksregistret med en passende værdi 
mellem hver indlæsning. Endelig er der displacement-operanden, der ligesom 
indeksregistret benyttes til at angive en adresseforskydning. Forskellen er imid-
lertid, at displacement-operanden angiver en fast værdi, mens indeks-operanden 
peger på et register. 

 

FIGUR 3-M - FORMAT FOR LR, ALR OG LA MASKININSTRUKTIONERNE 
To typiske instruktionsformater i System/390-arkitekturen. Begge instruktioner har en operationskode og to adresser, 
men adresserne angives forskelligt. Det første format benytter to registre som operander, mens den anden benytter 
et register samt en adresse i hukommelsen, indirekte angivet ved baseregister, indeksregister og displacement. De 
første to bit i operationskoden afgør, hvilket format maskininstruktionen har. 

Maskininstruktioner kan kategoriseres i flytteinstruktioner, der kopierer data fra 
én adresse til en anden, monadiske instruktioner, der har én operand og producerer 
ét resultat som eksempelvis negation, dyadiske instruktioner, der kombinerer to 
operander for at skabe et fælles resultat, herunder aritmetiske og boolske funk-
tioner, sammenlignende instruktioner, der tester eller sammenligner operanderne 
og indikerer om de eksempelvis er ens eller nul, instruktioner der betinget eller 
ubetinget springer til et andre steder i programmet, instruktioner, der anvendes til 
at kalde andre programmer eller procedurer samt input- og output-instruktioner. 
De enkelte instruktionstyper vil ikke blive gennemgået her, men i stedet vil 
maskininstruktionerne fra det anførte eksempel blive uddybet. 

I IBM’s System/390-arkitektur angiver første operand normalt destinationen, det 
vil sige det sted, hvor resultatet skal placeres, mens anden operand angiver kilden. 
Under den første instruktion i eksemplet ovenfor, LA 3,347, placeres det decimale 
tal 34710 derfor i generelt register 3. Instruktionen er egentlig en kort form af 
instruktionen LA 3,347(0,0). Load Address instruktionens funktion er at overføre 
adressen (og altså ikke indholdet) som angivet med anden operand til det register, 
der er angivet med første operand. Instruktionen har formatet LA R1,D2(X2,B2), 
hvor R1 er det register, der skal tilskrives, B2 og X2 er henholdsvis adressens base- 
og indeksregister og D2 (displacement) er en værdi, der kan bruges til at forskyde 
angivelsen af adressen. Er baseregister eller indeksregister sat til 0 betyder det i 
System/390-arkitekturen pr. konvention, at de ikke anvendes. Et displacement på 
34710 betyder derfor i dette tilfælde, at værdien af anden operand er tallet 34710, 
og at denne placeres i generelt register 3. 

Under assemblering oversættes instruktionen til dens tilsvarende heksadecimale 
maskininstruktion. LA er egentlig et akronym for operationskode 4116. Displace-
ment-operanden oversættes fra den decimale værdi 34710 til den tilsvarende hek-
sadecimale værdi 15B16. Alt i alt bliver den resulterende maskininstruktion herved 
4130 015B16. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at computeren kun 
opererer binært, og at maskininstruktioner blot anføres heksadecimalt af nota-

Op Code R1 R2

Op Code R1 X2 B2 D2

0 8 12 16 20 31

0 8 12 15

LR, ALR

LA
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tionshensyn. Formatet af den egentlige maskininstruktion er således 0100 0001 
0011 0000 0000 0001 0101 10112.  

Oversættelse og udførelse af den efterfølgende instruktion, LA 2,619, svarer til den 
foregående. Den næste instruktion, LR 4,3, Load Register instruktionen kopierer 
indholdet af register 3 til register 4 for ikke at ødelægge indholdet af register 3 
under den efterfølgende addition. Den sidste instruktion, ALR 4,2 adderer ind-
holdet af register 2 til indholdet af register 4 og placerer resultatet i register 4. Efter 
udførsel af Add Logical Register instruktionen (ALR) vil register 4 således inde-
holde det endelige resultatet af beregningen, nemlig værdien 96610 eller 3C616. 

Mikrokode 
Mikrokoden er snitfladen mellem mediet og tegnet. Det er mellem mikrokoden og 
det fysiske lag, at logik bliver til fysik. Mikrokoden er det nederste niveau, hvor 
der eksisterer et program i form af en sekvens af instruktioner. Dette program 
fortolker maskinsproget og udfører de nødvendige tilsvarende tilstandsskift på det 
digitalt logiske niveau.  

Mikrokoden er det program, der kontrollerer computerens registre, bus, den arit-
metisk logiske enhed (ALU), hukommelse og andre fysiske komponenter. De fleste 
maskiners mikrokode består af færre end tyve instruktioner, der udfører overførsel 
mellem registre, læsning og skrivning i hukommelsen og test af bitmønstre. Ud fra 
disse få grundlæggende mikroinstruktioner opbygges det konventionelle 
maskinsprogs instruktioner. 

Men inden selve mikrokoden beskrives, er det imidlertid nødvendigt for forståel-
sen at redegøre for, hvordan computeren rent fysisk er opbygget. Først hukommel-
sen. Hukommelsen er opbygget af et stort antal celler, der i de fleste computere 
hver kan indeholde otte bit, som sammenfattende kaldes en byte. Alle celler har en 
adresse, der anvendes ved reference af cellen. 

Når CPU’en skal læse fra eller skrive i hukommelsen, sker det ved at sende data 
via computerens busser, der kan betragtes som transportveje for data. De fleste 
computere er udstyret med både en adressebus, en databus og en kontrolbus. Under 
læsning, sender CPU’en en hukommelsesadresse ud på adressebussen og udsender 
samtidig et læsesignal på kontrolbussen. Hukommelsen vil herefter kopiere 
indholdet af den celle, adressen peger på ud på databussen. Herfra kan CPU’en 
aflæse indholdet af den refererede celle. 

Skrivning i hukommelsen foregår på tilsvarende vis. CPU’en lægger henholdsvis 
data, der skal skrives i hukommelsen ud på databussen og adressen på adressebus-
sen, hvorefter skrivesignal afgives på kontrolbussen. Som oftest er CPU’en for-
bundet med busserne gennem registre, der fungerer som mellemstationer for at 
CPU og hukommelse ikke skal være tidsligt afhængige af hinanden. Disse registre 
kaldes henholdsvis Memory Address Register (MAR) og Memory Buffer Register 
(MBR) [Tanenbaum, 1984, p. 124]. 
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FIGUR 3-N - ADRESSERING I HUKOMMELSEN 
Mellem CPU og busserne findes normalt to registre, nemlig Memory Address Register (MAR), der indeholder adressen 
på den ønskede hukommelseslokation og Memory Buffer Register (MBR), der indeholder data og kontrolinformation. 
CPU’en benytter disse registre under kommunikation på busserne. Med styresignalerne åbnes for opdatering af 
registrene. [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 125]. 

Denne adresseringsmekanisme ingår i en sammmenhængende mikroarkitektur. 
Selv om programeksemplet her indtil videre har været udviklet og oversat på IBM’s 
System/390-arkitektur, vil der nu blive skitseret en hypotetisk mikroarkitektur 
med udgangspunkt i Andrew S. Tanenbaums bog ‘Structured Computer Or-
ganization’ fra 1984. Årsagen er den, at System/390-arkitekturen er for kompleks 
og omfattende til formålet, og at den ikke er en åben arkitektur, hvorfor det ikke 
er muligt af fremskaffe dens specifikationer. En af forskellene mellem den her 
anvendte mikroarkitektur og System/390-arkitekturen er blandt andet, at 
System/390-arkitekturen indeholder seksten registre, der står til rådighed for ma-
skinkoden, mens den her beskrevne mikroarkitektur kun seks registre, der kan 
benyttes fra maskinkodeprogrammet. 

Den her skitserede mikroarkitektur består af hukommelse, seksten program-
registre, MAR og MBR registre, en multiplexer (AMUX), en aritmetisk logisk enhed 
(ALU), en skifter (shifter) og to bus-registre (latches). Disse komponenter er for-
bundet gennem tre busser. Af de seksten registre er kun de seks tilgængelige for 
maskinkoden. Disse kaldes generelle registre (GR). De øvrige er alene tilgængelige 
for mikrokoden. Tilsammen udgør dsse komponenter den datamanipulerende del 
af computerens centrale processor (CPU). 

Skrivesignal

Læsesignal

CPU Bus

Addresse

Styre-
signal

Data ud

Data ind

Styre-
signal

Adresse bus

Data bus

MAR

MBR



MEDIA OG METAMEDIA 
 

 83 

 

FIGUR 3-O - EN HYPOTETISK MIKROARKITEKTUR 
Datadelen af CPU’en består af en række komponenter, der hver for sig kan styres med et eller flere styresignaler. 
Hukommelse og den eksterne busstruktur er ikke afbildet på illustrationen. [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 127]. 

Inden processorens virkemåde bliver uddybet, skal et par af de enkelte komponen-
ters funktion beskrives. En multiplexer (AMUX) er en komponent, der har 2n ind-
gange og én udgang med samme bitbredde som hver af indgangene. Et n-bit sty-
resignal anvendes til at vælge én af indgangene og rute dennes data til udgangen. 
Med en analogi, kan man sige, at multiplexeren er et logisk skiftespor. Er sty-
resignalet 00 vælges indgang A, er det 01 vælges indgang B og så videre. Indgan-
gene og udgangen kan enten være individuelle linier eller busser [ibid., p. 121]. 
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FIGUR 3-P - FORSKELLIGE LOGISKE KOMPONENTER 
Principperne i multiplexer, skifter og aritmetisk logisk enhed [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 121 ff]. 

Den aritmetisk logiske enhed (ALU) udfører, som navnet indikerer, aritmetiske 
operationer. Det simpleste kredsløb er en adderer, der tager to n-bit indgange og 
danner summen af disse som output. ALU’en fra eksemplet er generaliseret yderli-
gere, idet den kan styres ved hjælp af to signaler, der afgør om dens funktion f(A,B) 
er henholdsvis A + B, A AND B, A eller NOT A. Endvidere har den to udgående 
styresignaler, der indikerer om resultatet er nul (zero) eller negativt (negative). 

Selvom ALU’en kan være udstyret med en indbygget skifter, er den som oftest ud-
skilt i en særskilt komponent. Skifteren forskyder bitmønstret på indgangen én bit 
til højre eller én bit til venstre, afhængigt af styresignalet. Er styresignalet 00 
forskydes bitmønstret ikke [ibid., p. 122 f]. 

Det er nu tid til at beskrive processorens virkemåde. Indholdet af hvert af de sek-
sten registre kan kopieres ud på A-bussen, B-bussen eller på begge busser. Dette 
kontrolleres med de to styresignaler A-bus og B-bus, der hver har en bredde på 16 
bit. Er for eksempel den tolvte bit i B-bus styresignalet aktivt, vil indholdet af 
generelt register 1 bliver kopieret ud på B-bussen, da GR1 er det tolvte register. På 
samme måde kan data kopieres ind i registrene fra C-bussen, der efter samme 
princip kontrolleres af C-bus styresignalet. 

Fra registrene føres data ned i den aritmetisk logiske enhed (ALU), der afhængigt 
af ALU styresignalet udfører funktionerne A + B, A AND B, A eller NOT A. Hverken 
data fra A- eller B-bussen føres direkte til ALU’en, men føres igennem registrene 
A-latch og B-latch. Disse registre er nødvendige, da ALU’en kontinuerligt udfører 
den valgte funktion. Dette kan skabe problemer, hvis den eksempelvis er i færd 
med at udføre operationen GR1 := GR1 + GR2. Idet resultatet gemmes i GR1 vil det 
føres videre ned på A-bussen og indgå i beregningen igen, hvorved der vil opstå 
logisk resonans. Ved at indsætte registre på busserne kan de originale værdier 
fastfryses inden beregning. Indlæsning af disse registre styres med clock signalet, 
som senere vil blive forklaret. Udgangen fra ALU’en føres ned i skifteren, der 
afhængigt af SH styresignalet forskyder data én bit til højre, én bit til venstre eller 
slet ikke forskyder det. 

Kommunikation med hukommelsen foregår som beskrevet ovenfor. Adresseregi-
stret (MAR) kan indlæses fra B-bussen parallelt med en ALU operation. Registret 
åbnes for indlæsning med MAR styresignalet. Såfremt en bestemt celle i hukom-
melsen ønskes refereret, skal cellens adresse placeres på B-bussen, læses ind i B-
latchen, der er styret af clock signalet, hvorefter MAR signalet skal aktiveres. Da-
taregistret (MBR) indlæses fra skifterens udgang. Det åbnes for opdatering med 
MBR signalet. Med RD og WR signalerne afgøres det, om data skal enten læses 
eller skrives i hukommelsen. Data, der læses fra hukommelsen, føres til mul-
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tiplexeren (AMUX). Med AMUX styresignalet vælges om ALU’ens første indgang 
skal fødes fra hukommelsen eller fra A-bussen [ibid., p. 126 ff]. 

Det samlede processorkompleks kan kontrolleres med ialt 59 styresignaler: 

• 16 signaler kontrollerer kopiering af registre til A-bussen. 
• 16 signaler kontrollerer kopiering af registre til B-bussen. 
• 16 signaler kontrollerer kopiering C-bussen til registrene. 
• 2 signaler kontrollerer de to bus-registre (A-latch og B-latch). 
• 2 signaler kontrollerer ALU’ens fuktionalitet. 
• 2 signaler kontrollerer skifteren. 
• 2 signaler kontrollerer MAR og MBR registrene. 
• 2 signaler indikerer læsning og skrivning i hukommelsen. 
• 1 signal kontrollerer multiplexeren (AMUX’en). 

Med disse 59 signaler kan en enkelt cyklus i processoren gennemføres. En cyklus 
består i at lede data fra MBR eller registrene ud på A- og B-busserne, gemme dem i 
de to bus-registre, føre dem igennem ALU’en og skifteren og endelig lagre re-
sultatet i et register eller i MBR. Hvis de rigtige styresignaler aktiveres i den rigtige 
rækkefølge, vil denne proces automatisk finde sted i processoren. Ved at forbinde 
alle styresignalerne til et enkelt 59 bit register, kan computerens funktioner styres 
ved blot at ændre bitmønsteret eller kombinationen af signaler i dette register, som 
vil få betegnelsen mikroinstruktionsregistret (MIR). 

Antallet af styresignaler og dermed mikroinstruktionsregistrets størrelse kan imid-
lertid reduceres væsenligt. Frem for at benytte 16 bit til at kontrollere, hvilket 
register, der skal skrives til eller læses fra, kan der tilføjes en dekoder for hver bus. 
En dekoder er en komponent, der har n indgange og 2n udgange, nummereret fra 
0 til 2n - 1. Hvis det binære tal på input linierne er k, vil udgang nummer k blive 
aktiveret og alle øvrige udgange vil være 0. En dekoder har altid eksakt én udgang 
sat til 0. Populært udtrykt åbner dekoderen den udgang, som indgangen peger på. 

 

FIGUR 3-Q - DEKODER 
Dekoderen omsætter bitmønsteret på indgangene til nummeret på den tilsvarende udgang [Kilde: Tanenbaum, 1984, 
p. 121]. 

Med en 4-til-16 dekoder kan de tre 16 bit styresignaler til registrene nu styres med 
hver 4 bit. Ved at spare 3 x 12 = 36 bit, kan den centrale processor kontrolleres fra 
et mikroinstruktionsregister på blot 23 bit. De to latch styresignaler skal altid 
aktiveres på et bestemt tidspunkt i cyklus, hvorfor de med fordel kan forsynes fra 
en klokkemekanisme frem for mikroinstruktionsregistret. Denne klokkeme-
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kanisme vil blive beskrevet nedenfor. Efter denne reduktion er 
mikroinstruktionsregistret nede på kun 21 kontrol bit. 

Til tider kan det være nødvendigt at udføre en ALU operation blot for at generere 
Negative og Zero signalerne uden dermed at gemme resultatet i et register. Dette 
kan opnås ved at tilføje endnu et styresignal, Enable C (ENC), til C-dekoderen. 
ENC signalet indikerer, hvorvidt data på C-bussen skal gemmes eller ej. Processo-
ren kan nu styres fra et instruktionsregister på i alt 22 bit. 

 

FIGUR 3-R - PROCESSOR MED MIKROINSTRUKTIONSREGISTER 
Ved at forbinde alle styresignalerne til et mikroinstruktionsregister kan processoren styres blot ved at ændre 
bitkombinationen i dette register. Foruden de beskrevne styresignaler er der tilføjet to felter, COND og ADDR som vil 
blive behandlet nedenfor [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 132]. 

Mikroinstruktionsregistret er opbygget af tretten felter af forskellig størrelse. 
AMUX feltet styrer den venstre indgang til ALU’en. Er dette 0 føres indgangssigna-
let fra A-latch’en til ALU’en og er det 1 føres det fra MBR til ALU’en. ALU feltet 
styrer ALU’ens funktion. Er det 00, er funktionen A + B, er det 01, er ALU’ens 
funktion A AND B, er det 10, er dens funktion A, og er feltet 11, er funktionen NOT 
A. SH feltet styrer skifteren, hvor 00 indikerer, at data ikke forskydes, 01 indikerer 
at data forskydes én bit til højre og 10 én bit til venstre. MBR feltet kontrollerer 
MBR registret. En signalværdi på 0 betyder, at der ikke indlæses data fra skifteren, 
mens værdien 1 betyder at der indlæses. MAR feltet fungerer på tilsvarende vis. Er 
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det 0 indlæses ikke data fra B-latch’en, og er det 1 indlæses data. RD og WR felterne 
styrer hukommelsen. Et 0 betyder, at der ikke skal henholdsvis læses eller skrives 
data i MBR registret fra hukommelsen, mens 1 betyder, at MBR registret står i 
forbindelse med hukommelsen. ENC feltet kontrollerer, om der skal overføres data 
fra C-bussen til registrene. Et 0 lukker for indlæsning, mens et 1 åbner. A, B og C 
felterne angiver adressen på det register, der skal læses eller skrives i. Adressen 
0000 angiver register PC, 0001 register AC, 0010 register SP og så fremdeles [ibid., 
p. 130]. 

 

FIGUR 3-S - MIKROINSTRUKTIONSREGISTER 
Betydningen af bitmønstrene for de enkelte registre er angivet under registerformatet [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 
130]. 

Selvom den centrale processor nu er fuldt funktionsdygtig og kan styres fra et en-
kelt mikroinstruktionsregister, mangler endnu en afgørende faktor. Bitmønsteret i 
mikroinstruktionsregistret skal på en eller anden måde styres. Og her kommer 
mikrokoden ind. 

For at kunne udføre mikrokoden, må processoren være bestykket med en enhed, 
der kan synkronisere programudførslen og sikre at instruktionerne udføres sekven-
tielt. Denne enhed kaldes for computerens klokke (clock). Klokken er et kredsløb, 
som udsender en periodisk pulssekvens. Intervallet mellem pulserne kaldes 
computerens clock-frekvens. For hver puls udføres en mikroinstruktion. Den her 
skitserede mikroarkitektur benytter en fire-faset klokke, det vil sige en klokke med 
4 delcykler [ibid., p. 130 f]. 

 

FIGUR 3-T - KLOKKEKREDSLØB 
Klokken genererer en puls i fire delcykler. De enkelte udganges tilstandsskift kan ses af tidsdiagrammet [Kilde: 
Tanenbaum, 1984, p. 123]. 

Under hver af de fire delcykler sker i hovedtræk følgende [ibid., p. 131]: 
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1. Den næstfølgende mikroinstruktion indlæses i mikroinstruktionsregistret 
(MIR). 

2. Inholdet af relevante registre ledes til A- og B-busserne og fastfryses i de to bus 
registre (A-latch og B-latch). 

3. ALU’en og skifteren gives tid til at producere et stabilt output, og såfremt det er 
hensigten, indlæses en adresse fra B-bussen i MAR registret. 

4. Skifterens output fra C-bussen gemmes i et ønsket register samt i MBR registret, 
afhængigt af behovet. 

For at muliggøre denne sekvensering må mikroarkitekturen udvides med en kon-
trolsektion, der foruden klokken også indeholder et kontrollager, en multiplexer 
(MMUX), en mikrokodeprogramtæller (MPC), et additionskredsløb, der forøger 
MPC med 1 samt et mikrokodesekvenseringskredsløb. 

 

FIGUR 3-U - MIKROARKITEKTUR UDVIDET MED KONTROLSEKTION 
[Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 132] 

Kontrollageret indeholder selve mikroprogrammet. Det er vigtigt ikke at forveksle 
hukommelsen, der indeholder det konventionelle maskinprogram med kontrol-
lageret, der indeholder mikrokoden. I eksemplet kan kontrollageret indeholde 256 
mikroinstruktioner af hver 32 bit, hvilket ialt giver 8192 bit. Som enhver anden 
form for hukommelse har kontrollageret behov for MAR og MBR registre. Dets MAR 
kaldes mikrokodeprogramtælleren (MPC), idet dets eneste funktion er at pege på 
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den næste mikroinstruktion, der skal udføres. Kontrollagerets MBR er 
mikroinstruktionsregistret (MIR). Kontrollageret vil kontinuerligt kopiere den 
mikroinstruktion som MPC peger på ind i mikroinstruktionsregistret. Imidlertid 
sikrer et styresignal fra klokken, at der kun indlæses mikroinstruktioner i mikro-
instruktionsregistret (MIR) under første delcyklus. Under de tre øvrige cykler vil 
mikroinstruktionsregistret ikke blive påvirket, uanset hvad der sker med MPC. 

Under anden delcyklus er MIR stabilt, og dets forskellige felter vil begynde at kon-
trollere processorens komponenter. Mens dette sker, vil kontrolenhedens addi-
tionskredsløb (increment) lægge 1 til MPC for at forberede indlæsning af den ef-
terfølgende mikroinstruktion under næste cyklus. Under sidste delcyklus vil MPC 
blive opdateret til at pege på den næste mikroinstruktion [ibid., p. 131 ff]. 

Tilbage står nu blot at afgøre, hvilken mikroinstruktion, der er den næste. Selvom 
det for en del af tiden er tilstrækkeligt blot at hente den næste mikroinstruktion i 
sekvensen, er der alligevel behov for en mekanisme, der tillader betingede og 
ubetingede spring i mikrokoden for at gøre det muligt at udføre betingede valg. Til 
dette formål tilføjes to felter i mikroinstruktionsregistret, nemlig ADDR, der er 
adressen på en potentiel efterfølgende mikroinstruktion og COND, der afgør om 
adressen på den næste mikroinstruktion skal hentes fra ADDR eller om den er MPC 
+ 1. Denne afgørelse træffes af en komponent, der her er kaldt mikro-
sekvenseringslogikken under sidste delcyklus. Udgangen fra denne komponent 
styrer multiplexeren (MMUX), der leder enten ADDR eller MPC + 1 videre til MPC 
registret, der for sin del dirigerer indlæsningen af den næste instruktion. Indgangen 
til mikrosekvenseringslogikken styres af COND feltet i mikroinstruktionsregistret. 
Er dette 00, hentes den næste mikroinstruktion fra adressen MPC + 1. Er det 01, 
springes til adressen ADDR, hvis og kun hvis ALU’ens negativ indikator er 1. Er 
COND feltet 10, springes til ADDR, såfremt ALU’ens nul indikator er 1 og er det 11, 
springes til adressen i ADDR feltet uden yderligere betingelser [ibid., p. 133 f]. 

Der er nu skabt en mikroarkitektur, der ved hjælp af et mikrokodeprogram kan 
fortolke computerens maskininstruktionssæt. Det vil føre for vidt at beskrive det 
komplette mikroprogram. I stedet vil det blive beskrevet, hvordan de fire maskin-
instruktioner fra additionsprogrammet kunne tænkes fortolket af mikrokoden. Det 
antages, at de fire maskininstruktioner ligger i hukommelsen fra adresse A01016 til 
adresse A01B16. Det første trin i fortolkningen er at bringe første instruktion fra 
hukommelsen ind i instruktionsregistret (IR1). 

Blandt registrene findes et, der kaldes programtælleren (PC). Programtællerens 
funktion er at pege på den næste maskininstruktion i programmet. Registeret inde-
holder en adresse på, hvor den næste maskininstruktion befinder sig i hukommel-
sen. Inden et program starter, bliver adressen på dets første maskininstruktion 
placeret i programtælleren, og efter udførsel af hver maskininstruktion skal pro-
gramtælleren opdateres med adressen på den næste maskininstruktion. Efter den 
foregående instruktion er PC registret derfor blevet opdateret med adresse A01016. 

Indlæsning af maskininstruktionen fra hukommelsen til IR1 kan ske i to tempi. 
Med følgende mikroinstruktion indlæses første del: 

AMUX=1, COND=00, ALU=10, SH=00, MBR=1, MAR=1, RD=1, WR=0, ENC=1, A=0000, B=0000, 
C=0010, ADDR=0000 0000. 

IR indeholder efter indlæsning nu værdien 413016, der er maskininstruktionens 
operationskode samt den første operand og en del af den næste. Næste trin er at 
finde frem til, hvilken mikrokodesekvens, der skal udføres for den pågældende 
maskininstruktion. Dette sker ved at nedbryde operationskoden bit for bit. Opera-
tionskoden er her 0100 00012. Er den første bit i operationskoden 0 springer mi-
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krokoden til én sektion i mikroprogrammet og er den 1 springer det til en anden 
sektion. Denne test kan udføres med ALU’en, idet negative styresignalet er en kopi 
af udgangens første bit. Herefter skiftes operationskoden én bit til venstre, placeres 
i det temporære instruktionsregister (TIR) og operationen gentages, nu blot med 
TIR registret som både input og output. Efter i alt otte gennemløb peger MPC 
registret på den første mikroinstruktion i den sektion i mikrokoden, der svarer til 
operationskode 4116. Et enkelt af disse gennemløb kunne se således ud: 

AMUX=0, COND=00, ALU=10, SH=10, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, ENC=1, A=0100, B=0000, 
C=0100, ADDR=0000 0000. 

AMUX=0, COND=01, ALU=10, SH=00, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, ENC=1, A=0100, B=0000, 
C=0100, ADDR=adresse på relevant sektion. 

Da den mikroarkitektur, der her er beskrevet, kun benytter 16-bit registre, må der 
tages et ekstra register (IR2) til hjælp for at indlæse anden del af maskininstruk-
tionen. Først opdateres PC registret til at pege på anden del af maskininstruktionen, 
der i sagens natur befinder sig fire byte længere fremme i hukommelsen. Dette kan 
eksempelvis ske ved at mikrokoden skifter register +1 to gange til venstre og 
adderer resultatet (decimalt 4) til PC registret. Herefter foretages indlæsning af 
værdien 015B16 fra hukommelsen til IR2 registret på samme måde som første del 
af instruktionen blev indlæst, hvorefter PC registret igen opdateres til at pege på 
den efterfølgende maskininstruktion i hukommelsen. Nu er hele maskin-
instruktionen indlæst i de to IR registre, og MPC registret peger på den sekvens af 
mikroinstruktioner, der skal til for at fortolke maskininstruktionen.  

Nu skal maskininstruktionens operander udskilles. De kan for eksempel findes ved 
at benytte AMASK1 og AMASK2 registrene, der fra fabrikantens side kunne inde-
holde henholdsvis bitmønstrene 00F016 og 000F16. Ved at udføre en boolsk AND 
operation mellem instruktionsregistret og disse bitmønstre udskilles henholdsvis 
første og anden operand. For nemheds skyld antages det, at operanderne er fundet, 
de indledende adresseberegninger er foretaget samt at mikrokoden har placeret 
adressen på det register, der skal opdateres i C47. 

Skemaet nedenfor viser, hvilke mikroinstruktioner, der skal udføres for hver af de 
fire maskininstruktioner fra programeksemplet, når først det indledende arbejde 
med at udskille operander etc. har fundet sted. 

                                                   
47 Dette kan lade sig gøre med den her skitserede mikroarkitektur, om end det ikke er trivielt, da mikroarkitekturen 

ikke er hensigtsmæssig til implementering af System/390-arkitekturens instruktionssæt. Eksemplet illustrerer 
imidlertid idéen med virtuelle maskiner eller metamedia, idet den aktuelle implementering af mikroarkitekturen 
ikke er af afgørende betydning for funktionaliteten på det konventionelle maskinsprogsniveau, selvom den kan få 
indflydelse på computerens ydeevne. Eksempelvis vil mikroarkitekturen, som den er beskrevet her, skulle bruge 
langt flere mikroinstruktioner pr. maskininstruktion end en tilsvarende System/390-implementering og vil derfor 
være langsommere, såfremt der anvendes samme klokfrekvens. 
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Maskininstruktioner Mikroinstruktioner 
a)  4130 015B 
     (LA 3,347) 

AMUX=0, COND=00, ALU=10, SH=00, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, 
ENC=1, A=0001, B=0000, C=1101, ADDR=0000 0000. 

b)  4120 026B 
     (LA 2,619) 

AMUX=0, COND=00, ALU=10, SH=00, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, 
ENC=1, A=0001, B=0000, C=1100, ADDR=0000 0000. 

c)  1843 
     (LR 4,3) 

AMUX=0, COND=00, ALU=10, SH=00, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, 
ENC=1, A=1101, B=0000, C=1110, ADDR=0000 0000. 

d)  1E42 
     (ALR 4,2) 

AMUX=0, COND=00, ALU=00, SH=00, MBR=0, MAR=0, RD=0, WR=0, 
ENC=1, A=1110, B=1100, C=1110, ADDR=0000 0000. 

TABEL 3-G - FORTOLKNING AF MASKININSTRUKTIONER 
I skemaet er angivet en enkelt mikroinstruktion for hver maskininstruktion, der udfører maskininstruktionens basale 
funktion. Indledende parsing af maskininstruktion og operand er udeladt af hensyn til gennemskueligheden. Før 
udførsel af a) er summen af adresseoperanderne, 15B16, placeret i AC registret (register nr. 00012) og mikrokoden har 
identificeret, at C skal pege på register nr. 11012 (GR3). Som resultat af instruktionen placeres tallet 15B16 i GR3. 
Instruktion b) forberedes på samme måde som instruktion a) og efter endt udførsel befinder tallet 26B16 sig i register 
nr. 11002 (GR2). Som optakt til c) instruktionen er parsing ikke nødvendig, idet instruktionen kun opererer på registre. 
Efter endt udførsel er tallet 15B16 kopieret fra register nr. 11012 (GR3) til register nr. 11102 (GR4). Og efter udførsel 
af additionsintruktionen befinder summen af de to tal, (3C616 eller decimalt 966) sig i register nr. 11102 (GR4). 

Det er nu lykkedes at omsætte problemstillingen 347 + 619 til en række elektriske 
processer, der resulterer i et signalmønster, som repræsenterer tallet 966 i binært 
format. Det skulle således være klart, hvori computerens evne til at indtage pladsen 
som metamedium består, og det skulle ligeledes være klart, at computeren i bund 
og grund ikke er andet end en fysisk konstruktion baseret på deduktiv logik. For 
at fuldende billedet udestår dog en beskrivelse af, hvorledes de anvendte 
elektroniske komponenter kan realiseres. Dette sker på computerens fysiske eller 
digitalt logiske niveau. 

Det digitalt logiske niveau 
Det digitalt logiske niveau er computerens laveste logiske niveau. På dette niveau 
finder man de elektroniske kredse, hvori mikrokoden effektueres. Egentlig er der 
flere underliggende niveauer, hvis man eksempelvis ser på transistorniveauet som 
et selvstændigt niveau eller bevæger sig endnu længere ned i halvlederteori og 
atomfysik og beskriver, hvordan elektroner bevæger sig i krystalgitre af Silicium, 
Bor og Arsen i de enkelte transistorer. 

Det digitalt logiske niveau består af logiske kredsløb, der er karakteriseret ved, at 
de er konstrueret til at behandle signaler, der kun kan antage to værdier: lav eller 
høj. Typisk betegnes en spænding mellem fra 0 til 1 volt som en lav værdi, mens 
en spænding mellem 2 og 5 volt repræsenterer en høj værdi. Det er disse signaler, 
der på de øvrige niveauer angives ved de binære værdier 0 og 1. 

I et logisk kredsløb kan der være mange funktioner. To typer logiske kredsløb er 
af særlig interesse for computerteorien. Den første type er de logiske porte (gates), 
der kan udføre en logisk funktion på deres indgangssignaler. Den anden er flip-
flops, der kan stabiliseres i én af to tilstande. Flip-flops kan i øvrigt konstrueres 
ved anvendelse af logiske porte. De logiske porte er det digitalt logiske niveaus 
fundamentale byggeblokke. En logisk port kan have én eller flere indgange men 
kun én udgang. De mest almindelige logiske porte er NOT, AND, NAND, OR, NOR 
og XOR porte. Deres boolske funktioner kan ses af nedenstående sandhedstabeller. 
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FIGUR 3-V - SANDHEDSTABELLER FOR LOGISKE PORTE 
Sandhedstabellerne viser de logiske funktioner af forskellige typer logiske porte. A og B repræsenterer portens 
indgange og X dens udgang. I tabellerne kan resultatet af de forskellige mulige kombinationer af input aflæses i X 
kolonnen. De viste symboler er de almindeligt anvendte diagrammer for de viste logiske porte. 

Logiske kredsløb kan opbygges af en række enkeltkomponenter som transistorer, 
resistorer og dioder, der er integreret, sådan at det ønskede logiske resultat opnås. 
Den basale komponent er transistoren, der kan operere som en hurtig binær 
kontakt. En transistor har tre forbindelser til omverdenen, nemlig base, kollektor 
og emitter. Hvis der er spænding på basen åbner transistoren for forbindelse 
mellem kollektor og emitter. Hvis der derimod ikke er spænding på basen, er der 
ingen forbindelse mellem kollektor og emitter. Basen kan så at sige anvendes til 
at tænde og slukke for kontakten mellem kollektor og emitter. 

 

FIGUR 3-W - DIAGRAM OVER OPBYGNING AF NOGLE LOGISKE PORTE 
De logiske porte kan opbygges ved enkle sammenkoblinger af transistorer og resistorer. Her er vist eksempler på 
NOT, NAND og NOR porte. Så længe der ikke er spænding på Vind på NOT porten vil Vud være høj. Kommer der derimod 
spænding på Vind vil strømmen føres til jord, og Vud vil blive lav. På samme måde kan det vises, at de to øvrige porte 
svarer til deres sandhedstabel. AND og OR porte kan opbygges ved at tilføje en NOT port på Vud på henholdsvis NAND 
og NOR porten [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 59]. 

Ved at kombinere de forskellige logiske porte kan man opnå en hvilken som helst 
logisk funktion fra den boolske logik. Den engelske matematiker George Boole 
(1815-1864) viste i sidste århundrede, at med to variable og dermed fire (22) 
kombinationer, kan der findes seksten (24) sandhedsfunktioner mellem dem. Med 
tre variable og dermed otte (23) kombinationer øges antallet af sandhedsfunktioner 
til 256 (28). 
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

TABEL 3-H - BOOLSK ALGEBRA 
Sandhedstabel, der viser de seksten mulige sandhedsfunktioner af variablerne A og B. Blandt funktionerne genkendes 
blandt andre AND (2), XOR (7), OR (8), NOR (9) og NAND (15). 

En af de operationer, der ofte forekommer i programmer er sammenligning af to 
værdier. Betinget af resultatet af sammenligningen kan der så udføres forskellige 
handlinger. Nedenfor er vist et simpelt kredsløb til sammenligning af værdier bit 
for bit. Hvis blot det ene bit-par er forskellige, vil resultatet blive 0. 

 

FIGUR 3-X - EN SIMPEL 4-BIT SAMMENLIGNER 
Hvis, og kun hvis, A er identisk med B, er funktionen af kredsløbet sandt [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 76]. 

Den almindelige algebra kan udledes af den boolske logik. Derved bliver det mu-
ligt at konstruere kredsløb, der kan udføre forskellige aritmetiske operationer. For 
eksempel kan to binære tal adderes, som eksemplet nedenfor viser. Kredsløb som 
disse indgår som en del af ALU’en. På tilsvarende vis er det muligt at konstruere 
de multiplexere, dekodere og skiftere som indgik i den beskrevne mikroarkitektur. 

 

FIGUR 3-Y - ADDITIONSKREDSLØB 
Eksempler på primitive additionskredsløb. Det første (a) tager ikke hensyn til en eventuel indgående mente. Det 
andet kredsløb (b) derimod er udvidet til også at inddrage eventuel udgående mente fra addition af forudgående bit 
som input i sin beregning. Ved at forbinde flere af disse additionskredsløb er det muligt at addere to bitstrenge af 
vilkårlig længde [Kilde: Dreijer, 1978, p. 24] 
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De logiske porte og aritmetiske kredsløb fungerer kontinuerligt, forstået på den 
måde, at sålænge der er signal på indgangene leverer kredsløbet et output som 
funktion af indgangene.  

Den anden type logiske kredsløb, der indgår i computere er flip-flops, der er kreds-
løb, som kan stabiliseres i én af to tilstande. Med et styresignal (set) vælges flip-
floppens stilling, og selv efter at styresignalet igen er forsvundet, vil flip-floppen 
opretholde denne tilstand. Der skal efterfølgende et nyt styresignal (reset) til for at 
bevæge den tilbage i sin udgangsposition. Flip-flops er derfor velegnede til at lagre 
et signal (0 eller 1) til senere brug og anvendes af den grund til konstruktion af 
computerens registre og hukommelse. 

 

FIGUR 3-Z - SR FLIP-FLOP 
Eksempel på set/reset flip-flop opbygget af NOR porte. Et logisk 1 på set-indgangen vil sætte kredsløbet i en stabil 
tilstand, hvor udgangen Q er logisk 1. Påtrykkes reset-indgangen herefter et logisk 1, vil udgangen Q gå på logisk 0. 
Udgangen er inverteret i forhold til Q [Kilde: Tanenbaum, 1984, p. 83]. 

Flip-flops kan, som det ses af diagrammet, konstrueres ved en kombination af lo-
giske porte [Dreijer, 1978, p. 26]. 

Der er nu redegjort for den logiske computer som metamedium, og det er beskre-
vet, hvordan logik kan implementeres i fysik. Det burde være evident, at det alene 
er i et erkendende subjekt, at computeren udvirker en repræsenterende funktion. I 
sig selv er computeren kun en fysisk mekanisme til manipulation af nogle 
elektriske spændingsmønstre, men for brugeren kan den formidle en tegnrelation 
fra en afsender. Kun for brugeren, har disse mønstre en symbolsk betydning. Det 
burde også være klart, at der ikke emergerer ny betydning mellem computerens 
metaniveauer. Ethvert af metaniveauerne kan reduceres til et underliggende niveau 
og i sidste ende til elektriske spændingsforskelle. På denne led adskiller 
computeren sig derfor ikke fra andre media, idet den alene er formidler af 
betydning mellem erkendende subjekter. 
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Kapitel 4 

Tegn og media 

vori adskiller tegn sig fra media? Indtil dette punkt er tegnrela-
tioner og media blevet behandlet som selvstændige entiteter, 
men inden for semiotikken er det en udbredt opfattelse, at de to 
begreber er sammenfaldende. I dette kapitel vil der derfor blive 

redegjort for forholdet mellem de to begreber med det formål at afklare, om re-
præsentation i virkeligheden blot er mediering. Er dette tilfældet, vil det nemlig få 
afgørende indflydelse på belysningen af afhandlingens problemstilling, idet en føl-
gevirkning heraf kunne vise sig at være, at der ikke er afgørende epistemologisk 
forskel på media og mennesker. Først uddybes det generelle forhold mellem tegn 
og media, og herefter følger en diskussion af informationsteorien, der har givet 
anledning til indgående diskussioner om forholdet mellem information og 
betydning. 

4.1 Forholdet mellem tegn og media 
Ved at skelne mellem tegn og media lægger denne afhandling en væsentlig distan-
ce til den materialistiske opfattelse, semiotikere i dag sædvanligvis har af disse 
begreber, idet de sætter lighedstegn mellem medium og tegn [jvf. Pedersen, 1995, 
p. 1]. Allerede hos Peirce finder man kimen til denne udbredte opfattelse: 

“A sign is plainly a species of medium of communication, and medium of 
communication is a species of medium, and a medium is a species of third.” 
[Peirce citeret efter Colapietro, 1989, p. 14] 

I modsætning til strukturalismen, der hovedsageligt opfatter tegnet som sprogligt, 
er Peirces tegn generelt og omfatter alt, hvad der står for noget andet. Men det er 
ikke så generelt, som blandt andet Max Fisch har forsøgt at give indtryk af, nemlig 
at alt er tegn [Colapietro, 1989, p. 2]. For at noget kan være et tegn i peirceansk 
forstand, må det i tillæg være noget andet end blot mediering. Det må være et tegn 
for noget andet. Det må repræsentere et objekt. Dette har ført blandt andre Justus 
Buchler og Beth Singer til at kritisere Peirces tegnopfattelse for at være for snæver, 
og i stedet har de foreslået en teori om generel domsafsigelse [ibid., p. 2 ff]. Tegnet 
skal ifølge denne ikke med nødvendighed referere til et objekt, men konstitueres i 
stedet gennem triaden tegn, interpretant og fortolker. 

Peirce er selv delvis skyld i denne uoverensstemmelse. I sin tidlige definition af 
tegnet anvender han betegnelsen repræsentation, hvorimod han senere hælder til 
at anvende betegnelsen mediering i sin redegørelse for tegnrelationen. 

H 
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“I did not then know enough about language to see that to attempt to make the 
word representation serve for an idea so much more generel than any if 
habtually carried, was injudicious. The word mediation would be better.” [CP 
4.3] 

Peirce har imidlertid ret så langt, at tegnet medierer mellem et middelbart eller 
dynamisk objekt og en tilsvarende kausal determinering af betydning i det erken-
dende subjekt. Men dermed være ikke sagt, at Peirce giver McLuhan ret i at 
“mediet er budskabet” [McLuhan, 1967, p. 21], idet tegnprocessen i tillæg til me-
diering også konstituerer betydningsdannelse. Derfor er betegnelsen repræsenta-
tion da også at foretrække for mediering. Eksempelvis formidler et sprogligt 
udsagn ikke blot bevidstløst en betydning. Betydningen skabes eller opstår nemlig 
først i modtagerens sind. Som det senere vil fremgå, forudsætter Shannon i sin 
kommunikationsteori, at såfremt der ikke forekommer støj under kommunika-
tionsprocessen, vil en meddelelse blive overført uden forvanskning af infor-
mationen. Dette er imidlertid kun korrekt, så længe der er tale om overførsel eller 
transmission af signaler. Hvad angår meddelelsens betydning, vil den afsendte 
meddelelses mening nemlig aldrig fuldstændig genskabes i modtageren. Det bliver 
tolket. Derfor er der en væsensforskel på mediering og repræsentation eller 
semiosis. 

Problemet er, at både Peirce og i særdeleshed hans efterfølgere forveksler medie-
rende fænomener med media. De overser, at der findes mindst to typer medierende 
fænomener, nemlig media og relationer, hvor tegnet er af den sidste type. Hvor 
mediets funktion er at formidle signaler eller information er tegnets funktion at 
repræsentere gennem relation mellem repræsentamen, objekt og interpretant. 

At indføre et skel mellem medium og tegn indebærer dog ingenlunde, at et medium 
ikke kan erkendes som tegn og vice versa. Og såfremt det er i denne egenskab, at 
McLuhan erklærer, at mediet er budskabet, giver det ikke anledning til kontrovers. 
Det er i dets egenskab af tegn, at eksempelvis de moderne massemedia har magt 
til at påtvinge den uopmærksomme modtager sine egne forudsætninger, som han 
udtrykker det [ibid., p. 29]. 

For at et fænomen kan optræde i rollen som medium, kræves kun fysisk mediering. 
I princippet kan enhver form for udbredelse af energi eller overførsel af stof tjene 
som medium og dermed signalbærer. Derimod vil der mod slutningen af denne 
afhandling blive argumenteret for, at der kræves et transcendent grundlag, førend 
et fænomen kan optræde som tegn. Dette forhold vil blive belyst i afhandlingens 
tredje del. Men selvom der må skelnes mellem tegn og media, må der være en 
relation mellem disse. I afhandlingens anden del vil denne relation blive yderligere 
uddybet.  

For nuværende skal der derfor blot gøres den antagelse, at mediet kan bære tegn-
relationen, der for sig konstituerer en betydning i modtageren. Da denne forudsæt-
ning set i forhold til en semiotisk kommunikationsopfattelse reducerer mediet til 
en ren og skær materiel kanal til overførsel af signaler, skal denne skelnen mellem 
tegn og medium først og fremmest tjene som en ren terminologisk foranstaltning, 
med det formål at skelne mellem en rent deterministisk og teknisk informations-
opfattelse på den ene side og et mere konventionelt betinget betydningsindhold på 
den anden. For mens mennesket kommunikerer mental betydning baseret på 
socialt konventionaliserede triadiske tegnrelationer, kan media i deres egenskab af 
media kun udvirke overførsel af signaler baseret på rent fysiske forhold. 
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4.2 Informationsteori og semiotik 
Dette århundredes informationsteori er et glimrende eksempel på, hvad der sker, 
når begreber som tegnprocesser og signaludbredelse sammenblandes. 

4.2.1 Termodynamik 
Historien om informationsteorien tager sin begyndelse med udviklingen af varme-
teorien. Den moderne opfattelse af gas som et flydende udøvende mekanisk pres 
på de overflader, det er i kontakt med, kan føres tilbage til første del af det syttende 
århundrede, da Evangelista Torricelli (1608-1647), Pascal, Edmé Mariotte (1620-
1684) og Robert Boyle (1627-1691) etablerede teorierne om gasser. Deres teorier 
førte til, at fysikerne begyndte at interessere sig for forholdet mellem masse og 
bevægelse. Boyle og Mariotte opdagede derved at en luftartmængdes tryk er 
omvendt proportionalt med dens rumfang. Senere konstaterede Joseph Louis Gay-
Lussac (1778-1850), at trykket er proportionalt med den absolutte temperatur48.  

Men det egentlige gennembrud kom dog først i midten af sidste århundrede, da en 
række fysikere konstaterede, at varme er energien fra bevægelse af små partikler, 
molekylerne, som alle legemer er opbygget af. Denne opdagelse gav anstødet til 
varmeteorien eller termodynamikken, som teorien også kaldtes. Teorien var med 
til at reformere den engelske fysiker Isaac Newtons (1642-1727) mekaniske fysik, 
idet den introducerede sandsynlighedsbegrebet i fysikken. Kernen i 
termodynamikken er de tre hovedsætninger, der her gengives forenklet: 

0. Hvis to systemer er i termisk ligevægt med et tredje system, er de dermed også 
i termisk ligevægt med hinanden. 

1. Første hovedsætning: Den totale energi i et isoleret termodynamisk system for-
bliver konstant, selvom den transformeres fra en form til en anden. Denne sæt-
ning kaldes også loven om energiens konstans. Man kan sige, at første hoved-
sætning udtrykker termodynamikken kvantitativt. Første hovedsætning blev 
primært formuleret af den britiske brygger og fysiker James Prescott Joule 
(1818-1889). 

2. Anden hovedsætning kan formuleres på flere måder: Varme kan aldrig spontant 
passere fra et legeme med lavere temperatur til et legeme med en højere tem-
peratur. Eller i et lukket system tenderer bestanddelene mod stadig mere tilfæl-
dig fordeling, mod uorden. I 1859 navngav den tyske fysiker Rudolph Clausius 
(1822-1888) dette forhold entropi. Entropi er et mål for energiers util-
gængelighed. Formuleret med entropibegrebet, vil anden hovedsætning lyde: 
Entropien i ethvert isoleret system vil kun kunne vokse eller forblive konstant. 
Man kan sige, at anden hovedsætning udtrykker termodynamikken kvalitativt. 
Hver gang energien omsættes, bliver den mindre og mindre tilgængelig. Derfor 
kaldes denne sætning loven om voksende entropi eller universets varmedød49. 
Anden hovedsætning blev i hovedtræk formuleret af Clausius. 

3. Tredje hovedsætning: Entropien i et system går mod nul, når dets temperatur 
går mod det absolutte nulpunkt (-273,15°C). Tredje hovedsætning er formule-
ret af den britiske naturvidenskabsmand Lord William Thomson Kelvin (1824-
1907). 

                                                   
48 Alle luftarter har en udvidelseskoefficient på 1/273 af rumfanget ved 0°C. 
49 “All attempts at saving the universe from this thermal death have been unsuccessful, and to avoid raising hopes I 

cannot fulfil, let me say at once that I too shall here refrain from making such attempts” [Boltzmann, 1974, p. 19]. 
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Ud fra disse sætninger ses det, at varme er uordnet molekylær bevægelse. Tempe-
raturen er et udtryk for hastigheden af molekylernes bevægelse. 

De to sidste sætninger repræsenterer en afgørende vending for naturvidenskaber-
ne. Ligesom Charles Darwin senere forsøgte at anvende den statistiske metode på 
biologien, anvender Clausius og senere den engelske fysiker James Clerk Maxwell 
(1831-1879) statistikken i teorien om luftarter. Selvom det ikke er muligt at 
beskrive hvilke bevægelser de enkelte molekyler i en luftart vil gennemgå, var 
Clausius og Maxwell alligevel i stand til, otte år før udgivelsen af Darwins ‘The 
Origin of Species’ i 1859 at forudsige molekylernes gennemsnitlige adfærd og 
dermed aflede visse af luftarternes egenskaber alene ud fra en teori om 
sandsynlighed [Peirce, 1877, p. 2]. Statistikken og sandsynlighedsbegrebet havde 
fundet sin plads i naturvidenskaberne. 

Den videre udvikling af varmeteorien skete i slutningen af sidste århundrede med 
bidrag fra den østrigske fysiker Ludwig Boltzmann (1844-1906), Maxwell og den 
amerikanske fysiker og kemiker Josiah Willard Gibbs (1839-1903). En af ter-
modynamikkens mest overraskende resultater var Maxwells forudsigelse i 1859 
af, at viskositeten af en gas er uafhængig af dens densitet, og at den forøges med 
temperaturen. 

I Newtons klassiske fysik gives der enkle reversible love for legemers bevægelse. 
Men Boltzmann viste i 1872 ud fra termodynamikkens anden hovedsætning, at det 
ikke er særligt sandsynligt, at Newtons love vil føre til, at alle molekylerne igen 
vil generhverve den hastighed, de hver især havde, før de blev en del af et system. 
Derfor vokser entropien eller uordenen. Det er ikke muligt at få det arbejde igen, 
der skabte energien. Derfor er der tale om en irreversibel proces. Entropien vokser 
uigenkaldeligt. 

4.2.2 Entropi 
Ifølge Boltzmanns arbejde har organiserede bevægelser af molekyler i alle natur-
lige processer en tendens til at blive tilfældig. Alle processer går fra et mindre 
sandsynligt molekylært bevægelsesmønster til et mere sandsynligt mønster, og 
forøgelsen af uordenen (entropien) svarer til forøgelsen i sandsynligheden for det 
molekylære bevægelsesmønster. Et af Boltzmanns væsentligste bidrag til termo-
dynamikken var derfor at definere entropi (H) som en veldefineret matematisk 
måleenhed for, hvad man kan kalde ‘uorden’ eller ‘sandsynlighed’ for en samling 
af molekyler. Entropien i en luftart kan forøges ved enten at lade luftarten optage 
et større rumfang eller ved at forøge temperaturen, sådan at det molekylære 
bevægelsesmønster bliver mere uordenligt. 

“To every energy distribution therefore corresponds a quantitatively 
determinable probability. Since in the most important cases for practical 
purposes this is identical with the quantity that Clausius calls entropy, we too 
shall use this name. All changes in which entropy increases will occur 
spontaneously, as Clausius puts it. On the other hand, entropy can diminish 
only if in return some other system gains the same or a greater amount of it.” 
[Boltzmann, 1974, p. 22] 

Boltzmann opdagede endvidere, at entropien i sammensatte systemer eller makro-
skopiske tilstande er lig med summen af entropien i de enkelte systemer eller mi-
kroskopiske tilstande. Fra matematikken vides det, at sandsynligheden af sam-
mensatte hændelser er lig med produktet af sandsynlighederne for de enkelte hæn-
delser, der indgår. I et sammensat termodynamisk system betyder det altså, at mens 
entropien skal summeres, så skal sandsynlighederne multipliceres. Med lo-
garitmen kan dette forhold udtrykkes matematisk, idet log(ab) = log a + log b. 
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Forholdet mellem entropien (H) og sandsynligheden (p) udtrykker Boltzmann der-
for: 

 

hvor k er Boltzmanns konstant [Boltzmann, 1964, p. 412 ff]. Det var Boltzmanns 
tese, at man måtte forlade traditionelle fysiske beskrivelsesmetoder og i stedet 
anvende statistiske metoder til at beregne sandsynligheden for, at et molekylært 
system befandt sig i den ene eller anden af dets mulige tilstande, og dernæst 
forklare, hvorfor et system ikke kunne foretage en bevægelse fra en sandsynlig 
tilstand til en anden lige så sandsynlig tilstand, men kun til en mere sandsynlig 
[Finnemann, 1994, p. 48]. For første gang bliver et fysisk begreb forklaret ved 
sandsynlighed. Denne formel er derfor broen mellem klassisk termodynamik og 
den kinetiske varmeteori. Man kan sige, at entropien er et makroskopisk mål for 
nogle mikroskopiske tilstande, der ikke ønskes omfattet af særskilt viden. 
Boltzmann introducerede så at sige tilfældighed og sandsynlighed i Newtons ellers 
så deterministiske og sikre univers50. 

4.2.3 Maxwells dæmon 
Men det lykkedes ikke Boltzmann at forene Newtons reversibilitet med termody-
namikkens irreversibilitet. Dette dilemma blev yderligere forstærket, da Maxwell 
i 1867 beskrev et problem for termodynamikkens anden hovedsætning, der i over 
hundrede år skulle blive en gordisk knude for termodynamikken. I et svar til 
fysikeren Peter Guthrie Tait beskriver Maxwell sit berømte tankeeksperiment. Han 
forestiller sig et lukket system med to kamre fyldt med en luftart. I væggen mellem 
de to kamre findes en lem, der kan åbnes og lukkes uden tilførsel af arbejde. 
Endvidere forestiller han sig, at der findes et lille væsen, der holder styr på alle 
baner og hastigheder for alle molekylerne i luftarten gennem simpel iagttagelse, 
men derudover ikke kan foretage sig andet end at lukke og åbne for lemmen. 

Idéen er nu, at dette væsen, som Kelvin i 1874 navngav Maxwells dæmon, styrer 
lemmen så de hurtige molekyler ophobes i det ene kammer og de langsomme i det 
andet. Antallet af molekyler er konstant i begge kamre, men gennemsnitshastighe-
den og dermed temperaturen og entropien henholdsvis stiger og falder i de to 
kamre. Denne forskel er skabt, uden at der er tilført arbejde til molekylerne. 

“He [dæmonen] will thus, without expenditure of work, raise the temperature 
of B and lower that of A, in contradiction to the second law of thermodynamics.” 
[Maxwell, 1872, p. 308 f] 

Dermed havde Maxwell påvist et hul i termodynamikkens anden hovedsætning, 
idet hans dæmom viser, at det er muligt at skabe entropiforøgelse uden tilførsel af 
varme eller udvidelse af rumfanget. 

Maxwells dæmon udfordrede fysikken og informationsteorien i hele det følgende 
århundrede. Den ungarske fysiker Leo Szilard (1898-1964) spurgte i 1928: Hvad 
koster det dæmonen at opnå den nødvendige viden? Og han forsøgte selv at give 
svaret. Han fremførte, at for at kunne åbne og lukke lemmen mellem de to kamre 
på de rigtige tidspunkter, måtte dæmonen måle på alle partiklerne, og en sådan 
måleproces er fundamentalt forbundet med produktion af entropi, og dermed i 
overenstemmelse med den anden hovedsætning. Szilard forsøgte at eftervise sin 

                                                   
50 Finnemann påpeger i øvrigt en interesant sammenhæng i forhold til denne afhandlings emneområde. Han viser, at 

Boltzmann på et tidspunkt forlod den direkte repræsentation i forholdet mellem verden og den videnskabelige 
beskrivelse til fordel for en tegnteoretisk beskrivelse, hvor de videnskabelige begreber (eksempelvis entropi) 
opfattes som et selvstændigt tegnsystem, der viser hen til et naturligt system [Finnemann, 1994, p. 54 ff] 

H k p= log
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teori ved hjælp af en maskine, der indeholdt en luftart bestående af kun én partikel. 
Målingen kunne da beskrives ved blot én bit51 [Bennett, 1987, p. 92 f]. Man kunne 
altså opretholde den termodynamiske grundsætning, hvis man medregnede den 
energi, der blev brugt til at overføre information fra systemet til iagttageren. Den 
energi, der medgik til at overføre information om systemet, ville nemlig 
kompensere for den forøgelse af systemets organisation, der skulle nås ved 
dæmonens virksomhed [Finnemann, 1994, p. 72 f]. Szilards teori passede fint med 
det faktum, at den danske fysiker Niels Bohr (1885-1962) og hans tyske elev 
Werner Heisenberg (1901-1976), begge nobelpristagere i 1920’erne formulerede 
usikkerhedsprincippet, der sagde, at målinger indvirker på de systemer, der måles 
på. 

Først i 1982 blev Szilards antagelse anfægtet og Maxwells dæmon genoplivet. Det 
skete, da IBM-forskeren Charles Bennett med udgangspunkt i kollegaens Rolf 
Landauers arbejder viste, at det ikke er det at måle molekylernes bevægelse, der 
koster [Bennett, 1987, p. 96]. I stedet foreslår han, at det er bortkastning af den 
målte information, der koster. Bortkastning af information forbruger energi og 
resulterer i entropiforøgelse. Når to tal lægges sammen til ét, bortkastes 
information og entropien øges. Eller som Tor Nørretranders har formuleret det: 

“Det er ikke viden, der koster. Det er visdom.” [Nørretranders, 1993, p. 40] 

Ved bortkastning af information forstås en tilstand, hvor to tidligere distinkte situ-
ationer ikke længere kan skelnes. I fysiske systemer uden friktion, kan information 
ikke bortkastes. Når information ødelægges, vil en vis mængde energi dissiperes 
og blive omdannet til varme. Hvis man accepterer definitionen, at information er 
en forskel, der gør en forskel, vil bortkastning af information udradere denne 
forskel. 

“In fact, any logic gate that has more input than output lines inevitably discards 
information, because we cannot deduce the input from the output. Whenever we 
use such a ‘logically irreversible’ gate, we dissipate energy into the 
environment.” [Bennett & Landauer, 1985, p. 38] 

Information kan kopieres eller aflæses uden væsentlig omkostning. Men når man 
skal skaffe sig af med informationen koster det forøget entropi. Og med mindre, 
man har uendelig hukommelse til rådighed, må information på et eller andet 
tidspunkt opgives for at få plads til ny information. Selv med uendelig hukom-
melse, vil administrationen af hukommelsen forøge entropien tilsvarende. 

“We have, then, found the reason the demon cannot violate the second law: in 
order to observe a molecule, it must first forget the results of previous 
observations. Forgetting results, or discarding information, is thermo-
dynamically costly.” [Bennett, 1987, p. 96] 

Dette forklarer også termodynamikkens irreversibilitet. Når informationen er bort-
kastet, er det ikke længere muligt at nå tilbage til tidligere tilstande i systemet. 
Normalt betragtes information som et gode. Men førend informationen kan få 
værdi, må unødvendig og redundant information altså bortkastes. Dette kan kun 
ske ved tilførsel af arbejde. Værditilvækst medfører altså entropitilvækst. 

Men er det nu også alt, hvad der er at sige om Maxwells dæmon? Der er endnu et 
aspekt, som ikke er tilstrækkeligt belyst. Det er rigtigt, at det ikke er opsamling af 
information, der bevirker entropitilvækst. Men dermed være ikke sagt, at det kun 
er bortkastning af information, der afliver Maxwells dæmon. Bennett tager kun 
udgangspunkt i informationens rumlige dimensioner og overser dermed dens 

                                                   
51 Szilard beregnede, at det koster mindst 0,7 k T joule at måle én bit [Nauta, 1972, p. 190 f]. 
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tidslige dimension. Det kan derfor vise sig, at denne diskussion endnu ikke er 
definitivt afsluttet. Det må være enten opbevaring eller bortkastning, der forår-
sager entropi afhængigt af den valgte opbevaringsform. Antag en anordning som 
Bennetts, hvor hukommelsesmekanismen er erstattet af et kredsløb svarende til de 
flip-flop-kredsløb, der blev beskrevet i forrige kapitel. Blot er transistorerne 
erstattet af ventiler og den elektriske strøm er erstattet af en væske, der gen-
nemstrømmer anordningen. I en sådan anordning vil det være opbevaringen, der 
bevirker entropitilvækst, idet hukommelsen konstant vil være afhængig af væske-
tilførsel. Til gengæld vil bortkastning af information ske i samme øjeblik væske-
tilførslen ophører og ventilerne falder tilbage i neutral tilstand. Denne indfalds-
vinkel tager udgangspunkt i informationens tidslige dimension. Og netop tidens 
pil er årsagen til entropiens irreversibilitet. 

“At benægte tiden betyder at reducere den til den deterministiske udfoldelse af 
en reversibel lov, dvs. at give afkald på muligheden af en naturopfattelse, der 
definerer naturen som værende i stand til at producere de levende væsner og 
specielt mennesket.” [Prigogine & Stengers, 1985, p. 144 f] 

Det behøver derfor ikke koste dæmonen noget at glemme. Men det koster den 
noget at vide, hvad den kan glemme. Hvornår kan dæmonen ellers vide, at den er 
færdig, det vil sige, at den er kommet til det (tids)punkt, hvor al dens information 
kan bortkastes? 

Om ikke andet har Maxwells dæmon vist, at der må være en vis sammenhæng 
mellem entropi og information. Denne erkendelse udnyttes i informationsteorien. 

4.2.4 Informationsteori 
I 1948 udgav Shannon  og Weaver deres berømte matematiske kommunikations-
teori. Den tager udgangspunkt i en simpel kommunikationsmodel, der opererer 
med lineær udveksling af meddelelser52. Baggrunden for teorien er blandt andet 
den erfaring, at de forskellige symboler i et symbolsystem, for eksempel bogstaver 
i alfabetet, forekommer med ulige stor hyppighed, og at mange bogstavfølger er 
bestemt af det givne sprogs struktur, mens andre er bestemt af den specifikke 
meddelelse [Finnemann, 1994, p. 156]. 

                                                   
52 Som Lévi-Strauss har hævdet, sker kommunikationen i ethvert samfund på flere niveauer. Han foreslår tre 

niveauer: Udveksling af meddelelser, udveksling af nyttegenstande (varer og tjenester) og udveksling af kvinder 
eller måske snarere udveksling af mager [Jakobsen, 1979, p. 41]. 
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FIGUR 4-A - SHANNONS KOMMUNIKATIONSMODEL 
I Shannons kommunikationsmodel indgår fem elementer. 1. Informationskilden, der udvælger den eller de 
meddelelser, der ønskes sendt blandt en mængde af mulige meddelelser. 2. Afsenderen, der koder meddelelsen i et 
signal i rent fysisk form. 3. Kanalen, der er det fysiske medium i hvilket signalet transmitteres. Under overførsel kan 
signalet forstyrres af støj. 4. Modtageren, der gennem dekodning af signalet rekonstruerer meddelelsen. 5. 
Destinationen, der er meddelelsens mål. 

Det fundamentale problem i kommunikationsprocessen er for Shannon nøjagtigt 
eller tilnærmelsesvist at genskabe en meddelelse hos en modtager, som den blev 
valgt af afsenderen. Shannon tager derfor ikke hensyn til meddelelsens menings-
indhold eller betydning. 

“The fundamental problem of communication is that of reproducing at one 
point either exactly or approximately a message selected at another point. 
Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated 
according to some system with certain physical or conceptual entities. These 
semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem.” 
[Shannon & Weaver, 1963, p. 31] 

Shannon inddeler kommunikationssystemer i tre kategorier: Diskrete, kontinuerte 
og sammensatte. Ved diskrete systemer, forstår han systemer, hvor meddelelserne 
består af en sekvens af diskrete symboler. Ved kontinuerte systemer, forstår han 
systemer, hvor meddelelserne kan beskrives ved kontinuerte funktioner. Og ved 
sammensatte systemer forstår han systemer, hvori indgår både diskrete og 
kontinuerte meddelelser. 

Ifølge Shannon genererer en diskret kilde meddelelser ved succesivt at udvælge 
symboler fra en mængde ud fra disses sandsynligheder. Sandsynligheden for at et 
symbol vælges, er afhængig af de forudgående symboler samt af symbolet selv. 
Shannon forudsætter altså, at en diskret kilde kan beskrives ved en stokastisk 
proces og vice versa, at enhver stokastisk proces betinger en diskret kilde. Shannon 
anvender en særlig type stokastiske processer, kaldet markoff processer, der netop 
beregner sandsynligheder under hensyn til forudgående hændelser: Der eksisterer 
et endeligt antal tilstande i et system, S1, S2, . . ., Sn. Desuden findes en mængde 
overgange mellem disse tilstande, der hver er tilknyttet en sandsynlighed, pi(j), 
sandsynligheden for, at et system i tilstand Si vil overgå til tilstand Sj. Denne 
sammenhæng kan illustreres i et tilstandsdiagram: 

Informations-
kilde Afsender Modtager Destination

Støj-
kilde

meddelelse signal meddelelsesignal

Kanal
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FIGUR 4-B - TILSTANDSDIAGRAM FOR EN DISKRET KILDE 
Dette eksempel på et tilstandsdiagram for en diskret informationskilde viser tre tilstande og sandsynligheden for de 
enkelte overgange fra én tilstand til en anden. Hver af overgangene repræsenterer generering af et symbol. 
Eksempelvis kan man forestille sig et tilstandsdiagram, hvor overgangene repræsenterer bogstaverne i det danske 
alfabet og dermed sandsynligheden for, at de enkelte bogstaver indgår i en meddelelse. 

Shannons genistreg er nu, at han benytter entropibegrebet fra termodynamikkens 
anden hovedsætning til at måle mængden af information i en meddelelse53. At in-
formation måles ved entropi er naturligt, når man gør sig klart, at information er 
forbundet med den grad af valgfrihed, afsenderen har under konstruktion af med-
delelsen. Det er ikke så meget det man faktisk siger, som det man kunne sige, der 
er afgørende for informationen. For en afsender eller informationskilde gælder 
derfor, at når systemet er højt organiseret, er det karakteriseret ved ringe til-
fældighed, hvorved informationen eller entropien bliver lav. Jo hyppigere et sym-
bol optræder i en meddelelse, des lavere information bærer det og des mere for-
udsigelig er den. Information kan altså defineres som den gennemsnitlige over-
raskelse eller uventethed af et symbol. Shannon definerer entropien for et enkelt 
symbol ved: 

 

hvor pi er sansynligheden for at symbolet i optræder i en meddelelse. Et systems 
entropi er den tilstand af lige sandsynlighed, som dets elementer tenderer mod. 
Derfor definerer Shannon mere generelt den gennemsnitlige entropi pr. symbol 
ved følgende teorem [ibid., 1963, p. 50]: 

Antag et endeligt antal overgange i et tilstandsdiagram svarende til symboler, hvis 
sandsynlighed er p1, p2, . . ., pn. Entropien H defineres da ved 

 

hvor K er en positiv konstant. Da K kun har betydning for måleenheden, kan den i 
realiteten elimeneres, hvorved entropien for diskrete symboler54 kan defineres ved 

 

                                                   
53 Samme år (1948) foreslog også Norbert Wiener at benytte entropi som mål for information, omend med omvendt 

fortegn [Wiener, 1962] 
54 For kontinuer kommunikation definerer Shannon entropien ved tæthedsfordelingen:  

[Shannon & Weaver, 1963, p. 87]. 
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Hvis log2 benyttes, dækker enheden for entropi over bit pr. symbol. Størrelsen H 
har ifølge Shannon en række interessante egenskaber, der gør den til et velegnet 
mål for information [ibid., p. 51]: 

1. H = 0, hvis og kun hvis alle pi pånær én er nul og denne undtagelse har enheds-
værdien. 

2. For et givet antal n er H maksimal og lig med log n, når alle pi er lige, det vil 
sige 1/n. Dette er også intuitivt den mest usikre situation, da alle sandsynlighe-
der dermed har lige stor indbyrdes sandsynlighed. 

3. Antag to hændelser, x og y. Lad p(i,j) være sandsynligheden for en forekomst 
af symbolet i ved den første og j ved den anden. Entropien for denne fælles 
hændelse er da           
    

mens entropien for de enkelte hændelser er henholdsvis: 
     

    

For disse størrelser gælder endvidere at 
    

4. Enhver ændring henimod lighed mellem sandsynlighederne p1, p2, . . ., pn for-
øger H. 

Forholdet mellem en aktuel kildes entropi og den maksimale entropi der kan opnås 
ved brug af samme symbolmængde, kalder Shannon relativ entropi [ibid., p. 56]. 
Den relative entropi udtrykker den maksimalt mulige komprimering, når der kodes 
inden for samme alfabet eller symbolmængde. Én minus den relative entropi, er 
udtryk for kildens redundans. Redundansen for almindeligt engelsk er omkring 
71% [Nauta, 1972, p. 196]. Populært udtrykt betyder det, at en tredjedel af de 
bogstaver, der anvendes på engelsk afgøres af sprogets struktur, mens de 
resterende to tredjedele principielt kan vælges frit. På grund af redundansen er der 
ikke helt så meget information i at modtage et ‘e’ som et ‘q’. Jo sjældnere et 
bogstav forekommer, des færre er de mulige kombinationer, hvori bogstavet nor-
malt optræder i sprogets struktur. En meddelelse med høj grad af forudsigelighed 
og dermed lav information er derfor redundant, mens en meddelelse med høj grad 
af uforudsigelighed og dermed med høj information er entropisk [Jensen, 1990b, 
p. 30]. 

Shannon viste endvidere, at sålænge en kommunikationskanals båndbredde er 
større end entropien pr. tidsenhed, kan meddelelsen overføres uden tab af infor-
mation. Han viste dette med formlen 

 

hvor C er kommunikationskanalens kapacitet eller den maksimale teoretiske in-
formationshastighed i bit/sek, W er kanalens båndbredde i Hz og S/N er forholdet 
mellem signal og støj angivet i dB. Ligesom Einstein fandt et mål for maksimal 
teoretisk hastighed, har Shannon altså fundet frem til den maksimale teoretiske 
informationshastighed i en given kommunikationskanal. 
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4.2.5 Informationsteorien og computerens kapacitet 
Informationsteorien og termodynamikkens anden hovedsætning kan hjælpe med 
at afdække den logiske computers fysiske grænser for beregning. Selvom det sand-
synligvis bliver muligt at pakke omkring 1017 logiske porte i 1 cm3 omkring år 
2000, vil bortkastning af information i kredsene afgive energi i størrelsesordenen 
megawatt. Sådanne udsigter gør pludselig termodynamikkens anden hovedsæt-
ning relevant for udviklingen af computermedia. 

Bennett og Landauer har addresseret dette problem i artiklen ‘The Fundamental 
Physical Limits of Computation’ i ‘Scientific American’ [Bennett & Landauer, 
1985, p. 45]. De viser, at det i teorien er muligt at konstruere en reversibel Turing-
maskine, der kan foretage beregninger med en vilkårlig lille nedre termodynamisk 
grænse for energiforbrug. 

En sådan maskine vil ikke komme i konflikt med kvantemekanikkens usikkerheds-
princip, der lidt omskrevet siger, at der er en omvendt relation mellem usikker-
heden for, hvor lang tid en proces tager og usikkerheden for, hvor meget energi, 
der tilføres processen. Men usikkerhedsprincippet kræver intet energiminimum. 
Selv i kvantemekanikken kan ekstremt hurtige begivenheder derfor finde sted 
uden tab af energi. I teorien må det altså være muligt at foretage beregninger med 
vilkårlig lille entropitilvækst. Det betyder ikke, at der ikke er fysiske grænser for 
beregning. For eksempel nævner Bennett og Landauer, at man ikke kender det 
mindste tidsforbrug for logiske operationer, at man heller ikke kender de mindste 
enheder til gennemførsel af disse logiske operationer, ligesom det ikke vides, hvor 
stor en hukommelse, det er muligt at producere. 

I 1993 beskrev det amerikanske tidskrift ‘Science’ de første resultater af William 
Athas og hans kollegers eksperimenter på University of Southern California 
[Flam, 1993]. Deres mål er at bygge et elektronisk kredsløb, der bevarer den in-
formation, som indgår i beregningerne og derved spare på den energi, der afgives 
ved informationsbortkastning. Populært sagt er idéen altså at genbruge informa-
tion. Man må gøre alle processer i computeren reversible, så at den information, 
der indgår i beregningen delvis kan genindvindes. 

“This possibility remained speculative until recently because in conventional 
computers both the logic circuits and other components are set up to run in one 
direction only. Late last year, however, Merkle, Athas and his USC colleague 
Jeffrey Koller, and several other groups realized that there was a way out of 
that bind. What they did was to take energy-efficient CMOS transistors, arrange 
them into reversible switches, and intersperse among them elements known as 
inductors, which harvest electrical energy that would have been lost as heat 
and feed it back into the power supply. The reversible circuits . . . are 7.7 [Athas, 
Koller & Svensson, 1993, p. 16 holder sig til 6,3 gange] times more efficient 
than conventional ones.” [Flam, 1993, p. 290] 

Athas og hans kolleger har designet hvad de kalder en Adiabatic Line Driver Chip 
(ALDC) [Athas, Koller & Svensson, 1993]. ALDC er kompatibel med standard 
digitale CMOS kredsløb med stort fanout og højkapacitive signallinier og tillader 
kredsen at genindvinde det meste af den energi, der anvendes til at switche disse 
højkapacitive belastninger. Endvidere har gruppen bygget en prototype af et 
strømforsyningskredsløb, der effektivt udnytter den energi, som er genindvundet i 
ALDC kredsløbet. 

I traditionelle CMOS kredsløb overføres løbende elektriske ladninger fra strømfor-
syningen, hvor spændingen er V til jord, hvor spændingen er 0. For at opnå et 
signal i kapacitansen C, må en ladning CV overføres fra forsyningen til den pågæl-
dende node. Under denne proces, yder strømforsyningen energien QV=CV2, af 
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hvilken ½CV2 omsættes til varme og ½CV2 ender som lagret energi i noden. For 
at bortkaste signalet igen, føres ladningen til jord, hvorved den kapacitive energi 
dissiperes. Nettoeffekten er, at der altid forsvinder energien CV2, når et signal 
sendes i kredsløb. 

Den adiabatiske switching, som Athas og hans kolleger foreslår, gør det muligt at 
sende et signal i kredsløb (at lade og aflade kapacitansen) gennem en resistans R 
uden at tabe energien CV2, ved at sløve energi transporten mellem strømforsyning 
og og kredsløbets signalnoder. Energi, der ellers ville have været tabt i resistansen, 
konserveres til senere genbrug. Man kan sige, at systemet modvirker entropi-
tilvæksten ved at nedsætte switching-hastigheden. 

 

FIGUR 4-C - ADIABATISK LADNINDGSKREDSLØB 
[Kilde: Athas, Koller & Svensson, 1993, p. 3]. 

Prisen for rationaliseringsgevinsten er imidlertid indtil videre, at tempoet for be-
regning nedsættes med omkring tusind gange. Athas mener derfor ikke, at den 
reversible computer er lige om hjørnet. 

4.2.6 Information og betydning 
I informationsteorien integreres to vidt forskellige forestillinger, nemlig forestil-
lingen om mekanisk-deterministiske systemer, der har rod i den matematiske fysik 
og forestillingen om semiotiske repræsentationssystemer, der har rod i forskellige 
humanvidenskabelige beskrivelser [Finnemann, 1994, p. 17]. Men kan de 
integreres? 

Shannon selv påstod aldrig, at hans matematiske informationsteori kunne anven-
des til at måle meddelelsers semantiske betydningsindhold. Tværtimod fastholdt 
han, at selv i abstrakt informationsteori er indholdet af en meddelelse ikke blot en 
funktion af meddelelsen alene, men afgørende afhængig af kontekst, forventninger 
og modtager. Shannons formål var derfor alene at måle, hvor nøjagtigt en med-
delelse, der er udvalgt på ét punkt, kunne reproduceres på et andet. Og Weaver, 
der skrev introduktionen til Shannons teori, formulerede det endnu mere præcist: 

“The word information, in this theory, is used in a special sense that must not 
be confused with its ordinary usage. In particular, information must not be 
confused with meaning.” [Shannon & Weaver, 1963, p. 8] 

“To be sure, this word information in communication theory relates not so 
much to what you do say, as to what you could say.” [ibid.] 

Information er ifølge informationsteorien altid en primært fysisk størrelse. Shan-
nons selektive informationsbegreb er bevidst udformet, så det ikke henviser til in-
formationens betydningsindhold. Meddelelsens betydning har derfor ingen indfly-
delse på overførslen af signaler mellem to endepunkter, da Shannons formål alene 
var at måle informationsoverførslen og beregne den fysiske grænse for kommuni-
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kationskanalens absolutte kapacitet. Informationsteorien omhandler altså fysiske 
udtryk uden indhold. Umberto Eco overtager på flere måder denne skelnen mellem 
betydning og information, omend det sker ud fra en strukturalistisk semiologisk 
opfattelse: 

“We are now in a position to recognize the difference between a signal and a 
sign. A signal is a pertinent unit of a system that may be an expression system 
ordered to a content, but could also be a physical system without any semiotic 
purpose; as such it is studied by information theory in the stricter sense of the 
term. A signal can be a stimulus that does not mean anything but causes or 
elicits something; however, when used as the recognized antecedent of a 
foreseen consequent it may be viewed as a sign, inasmuch as it stands for its 
consequent (as far as the sender is concerned). On the other hand a sign is 
always an element of an expression plane conventionally correlated to one (or 
several) elements of a content plane.” [Eco, 1976, p. 48] 

Forholdet mellem informationsteoriens informationsbegreb og semiotikkens be-
tydningsbegreb kan med andre ord bestemmes som forholdet mellem en rent kvan-
titativt defineret størrelse, der ikke i sig selv er betydningsbærende, det vil sige 
ikke etablerer nogen triadisk betydningsrelation, og en rent kvalitativt bestemt 
tegnstørrelse, der i den peirceanske semiotik konstitueres ved den triadiske betyd-
ningsrelation [Jensen, 1990b, p. 32]. 

At information og betydning i Shannons kommunikationsteori ikke er relaterede, 
har trods alle forbehold givet anledning til en del begrebsforvirring. På den ene 
side har man spekuleret over, hvordan det er muligt at måle betydningsindholdet i 
en meddelelse, og på den anden side har man forsøgt at passe det semantiske 
aspekt ind i informationsteorien. 

Weaver var som nævnt bevidst om skellet mellem teknik og betydning. Han iden-
tificerer tre niveauer i kommunikationen. Det mest grundlæggende niveau kalder 
han det tekniske niveau, der beskæftiger sig med, hvor akkurat symboler kan 
overføres. Det er på dette niveau Shannons teorier kan anvendes. Det næste niveau, 
kalder Weaver det semantiske niveau. Det beskriver, hvor præcist de trans-
mitterede symboler overfører den ønskede betydning. Og endelig det øverste 
niveau, der beskæftiger sig med, hvor effektivt den modtagne mening påvirker det 
modtagende subjekts adfærd i den ønskede retning. Dette niveau kalder Weaver 
effektivitetsniveauet. 

“The semantic problems are concerned with the identity, or satisfactorily close 
approximation, in the interpretation of meaning by the receiver, as compared 
with the intended meaning of the sender. This is a very deep and involved 
situation, even when one deals only with the relatively simpler problems of 
communicating through speech.” [Shannon & Weaver, 1963, p. 4] 

Men selvom Weaver skelner mellem det tekniske og det semantiske niveau, argu-
menterer han imidlertid alligevel for, at Shannons teorier til en vis grad kan an-
vendes på det semantiske niveau. Det man allerede ved, kan ifølge informations-
teorien ikke være information. Betydning er derfor ligesom information uventet 
eller usandsynlig. Særligt fremhæver Weaver, at de stokastiske processer kan vise 
sig at være lovende for semantiske studier, idet disse er særligt velegnede til at 
håndtere et af de mest betydningsfulde, men også et af de vanskeligste aspekter 
ved betydning, nemlig indvirkning fra konteksten. 

“One has the vague feeling that information and meaning may prove to be 
something like a pair of canonically conjugate variables in quantum theory, 
they being subject to some joint restriction that condems a person to sacrifice 
of the one as he insists on having much of the other. Or perhaps meaning may 
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be shown to be analogous to one of the quantities on which the entropy and 
thermodynamic ensemble depends.” [ibid., p. 28] 

Senere forsøger Shannons efterfølgere, til trods for hans advarsler, at anvende en-
tropibegrebet til måling af betydningsindhold og semantisk information. Shannons 
informationsbegreb indebærer et moment af uventethed og er populært sagt et mål 
for overraskelseseffekten af enkeltsymboler i en meddelelse. Wilder-Smith kalder 
Shannons informationsbegreb for elementær information [Wilder-Smith, 1992, p. 
22]. 

I tillæg til dette informationsbegreb definerer Wilder-Smith et højere niveau af 
information, som han kalder overordnet organiseret information. Denne form for 
information giver anledning til et nyt informationsniveau, der imidlertid forudsæt-
ter elementær information, ligesom ‘Eine Kleine Nachtmusik’ ikke kunne rea-
liseres uden anvendelse af enkelttoner. Mængden af overordnet organiseret in-
formation definerer han som negentropi. 

Dette begreb stammer fra den amerikanske matematiker Norbert Wieners (1894-
1964) forståelse af entropibegrebet. Wiener skelner mellem information og entro-
pi, idet han definerer information eller negentropi som et mål for et systems grad 
af organisation og entropi som et mål for dets grad af disorganisation. Også Doede 
Nauta opererer i sin kybernetiske semiotik med en lignende opsplitning, idet han 
taler om termodynamisk information, der måles ved entropi og er forbundet med 
energi og uforudsigelighed, evolutionær information, der måles ved negentropi og 
er forbundet med informationsindhold og usikkerhed, samt mekanisk information, 
der er kausal og er forbundet med stof og fuldstændig redundans. Ifølge Nauta går 
der en lige linie fra mekaniske systemer til termodynamiske systemer. 

Denne opfattelse læner sig op af kompleksitetsteorien, der hævder at betydning 
eller informationsindhold skal findes i spændingsfeltet mellem kaos55 og kosmos, 
det vil sige i begrebet kompleksitet. Betydning er inden for kompleksitetsteorien 
et udtryk for kompleksitet. Mening eller balancen mellem kaos og kosmos holdes 
på plads af kræfter, der kan beskrives som naturens teleologi på den ene side og 
termodynamikkens anden hovedsætning på den anden side. Nauta formulerer det 
således: 

“Useful information has a degree of redundancy, varying from 0 (meaningless 
noise) to 1 (meaning without news).” [Nauta, 1972, p. 117] 

Mod denne opfattelse kan det imidlertid indvendes, at overordnet organiseret in-
formation ikke nødvendigvis er identisk med betydning. Den organiserede infor-
mation kan vise sig blot at være de signaler, der bærer den meningsfyldte tegnre-
lation eller betydningsproces. Nauta selv henviser til semiotikken som værktøjet 
par excellence, når han skal beskrive forholdet mellem information og betydning 
[ibid., p. 226]. 

“It [is] suggested that ‘meaning’ is the subject of (meta)semiotic information 
theory and not of transmissional information theory; and that ‘meaning’ is 
connected with certain syntactic, semantic, or pragmatic constraints. The latter 
may be expressed also by saying that ‘meaning’ is correlated with 
metatheoretical redundancy.”  [Nauta, 1972, p. 93] 

                                                   
55 Noget kan betegnes som kaotisk, hvis den mindste ændring i dets udgangsbetingelser over tid fører til fuldstændig 

forandret adfærd. Da det aldrig er muligt at måle et systems udgangsbetingelserne eksakt, er kaotiske systemer 
uforudsigelige, selv om de ofte styres af enkle matematiske regler. Nyere kaosteorier hævder, at orden kan opstå 
spontant af kaos. 
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Men samtidig vælger han en kybernetisk tilgangsvinkel, hvorved han falder i den 
informationsteoretiske grøft og ligestiller betydning og sandsynlighed56. Selvom 
det er besnærende at relatere mening til orden, er det ikke givet at betydning og 
information hænger sammen på dette niveau. Og den anden yderlighed, den 
umiddelbare anvendelse af Shannons redundans-mål, efter hvilken relativ re-
dundans samtidig skulle gøre meddelelsen relativ betydningsløs, holder heller ik-
ke. Det er ikke givet, at jo mere uforudsigelig eller kaotisk en meddelelse er, des 
mere betydningsfuld er den. Shannons mål drejer sig i virkeligheden om den fy-
siske udformning af signalet i kanalen, mere end om indholdet af den meddelelse, 
kanalen befordrer. Det handler om syntaks frem for semantik. 

“Command of the language involves knowing that correspondence [mellem lyd 
og mening] and involves the ability to select, when one of the signals is 
presented, the correlated semantic content; also the ability, given some idea in 
mind, to find the appropriate signal to express it.” [Chomsky, 1967b, p. 76] 

En anden, men imidlertid nært beslægtet måde at definere meningsindhold på, er 
den, Seth Lloyd har foreslået med termen logisk dybde. Når et menneske modtager 
information, modtager det samtidig en mænde ‘ikke-information’: 

“Logisk dybde er simpelt hen den idé at definere kompleksitet som mængden af 
information, der er bortkastet under et fysisk objekts tilblivelse.” 
[Nørretranders, 1993, p. 113] 

Nørretranders går et skridt videre, og definerer al den information, der er bortkastet 
inden meddelelsen modtages, som eksformation. Det er ikke muligt direkte af en 
meddelelse at aflæse, hvor meget eksformation meddelelsen bibringer. Det er kun 
konteksten, der fortæller det. Afsenderen former informationen, så meddelelsen 
henviser til en mængde information, som han eller hun har haft i tankerne. Det 
kræver derfor ikke nødvendigvis information at overføre eksformation. 

Imidlertid kan både logisk dybde, negentropi- og eksformationsbegrebet beskrives 
i udelukkende mekanistiske termer. For Donald MacKay rejser dette faktum to 
spørgsmål. Hvad er det, der gør en menneskelig modtager i stand til at genskabe 
en ytrings meningsindhold fra meningsløse mekaniske vibrationer? Hvor i proces-
sen overgår signalet fra ren mekanik til betydning? [MacKay, 1969, p. 20]. 

Problemet er modsætningsforholdet mellem betydning og mekanik. MacKay ad-
varer mod at opfatte betydningsbærende og mekaniske processer som gensidigt 
udelukkende, sådan at en mekanisk beskrivelse samtidig indebærer meningsløs-
hed. Han hævder derfor, at modsætningsforholdet mellem meningsfuldt og meka-
nisk skulle være en falsk opposition.  

Hvis mennesket i stedet opfattes som på én gang teleologisk og mekanistisk, vil 
det ifølge MacKay være muligt at syntetisere betydning og mekanik. De forskel-
lige mål og normer for det menneskelige system udgør, ifølge MacKay, et delvist 
ordnet hierarki, således at mange målsætninger kontrolleres af færre overordnede 
delsystemer. MacKay definerer, hvad han kalder et mål-kompleks, som dækker 
både over individets øjeblikkelige målsætninger samt en matrix af sandsynligheds-
betingelser, der afgør hvilket tilstandsskift, der vil ske, hvis en bestemt information 

                                                   
56 Til trods for, at han selv hævder, at “it is not the improbability character as such, and not the ‘uncertainty measure 

function’ as such, which make information and information theory so fruitful with respect to a great variety of 
fields of application. Rather something like relevant improbability or ‘uncertainty with respect to a purposeful 
state’ is implied in most applications.” [Nauta, 1972, p. 227 f.]. 
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modtages57. MacKay fortsætter med at definere information som et tilstandsskift i 
en modtagers mål-kompleks forårsaget af en afsender. En meddelelse så at sige 
vælger eller trigger en tilstand mellem et antal mulige tilstande i mål-komplekset. 
Dermed ikke sagt at betydningen af en meddelelse er identisk med den tilstand den 
producerer, men kun at den kan identificeres ved den tilstand, den producerer. En 
betydningsløs meddelelse trigger ingen tilstand, mens en flertydig meddelelse kan 
føre til flere tilstande. En tilkendegivende ytrings mål er en ændring i modpartens 
mål-kompleks, og en spørgende ytrings mål er opdatering af eget mål-kompleks. 
Denne opfattelse får for MacKay en epistemologisk konsekvens: 

“Our suggestion is that the act of perception is constituted by the act of 
successful internal adaptive response, not that it evokes it as a sequel.” 
[MacKay, 1969, p. 61] 

Meningsfuld information gør altså en forskel i modtagerens mål-kompleks, hvor-
ved MacKay tilslutter sig den engelske antropolog og filosof Gregory Batesons 
(1904-1980) definition af information som enhver forskel, der gør en forskel 
[Bateson, 1984, p. 95]. 

“Der skal mindst to af et eller andet til at skabe en forskel. Man kan kun erkende 
forskel, dvs. modtage information, hvis der foreligger to helheder (virkelige 
eller indbildte), som har en forskel indbygget i deres gensidige forhold; og 
denne erkendelse af deres forskel skal kunne repræsenteres som en forskel inde 
i en eller anden informations-behandlende helhed som f.eks. en hjerne.” 
[Bateson, 1984, p. 61 f] 

En meddelelses mening defineres altså som dens selektive forskelsfunktion på 
mål-komplekset. På denne måde mener MacKay at have skabt en bro mellem, hvad 
han kalder de mekanistiske og semantiske niveauer, mellem information og 
betydning. 

“The meaning of a message can be defined very simply as its selective function 
on the range of the recipients’s states of conditional readiness for goal-directed 
activity.” [MacKay, 1969, p. 24] 

Med denne definition gøres betydning til et forhold mellem meddelelse og modta-
ger, frem for en unik egenskab ved meddelelsen i sig selv. Betydning er altid be-
tydning for nogen. Mening bliver derved relativ58. MacKay taler derfor om tre ty-
per mening: Intentional mening, der er afsenderens ønske om at opdatere modta-
gerens mål-kompleks, effektiv mening, der er den aktuelle effekt på modtageren 
og konventionel mening, der kan beskrives som ændringen i en ‘standard mod-
tager’. 

Endvidere opererer MacKay med tre typer af informationsindhold. For det første 
har han et begreb, der svarer til Shannons definition af information som et valg 
mellem meddelelser. Dette kalder han selektivt informationsindhold. For det andet 
er der den information, hvor en observation forøger tillid til en hypotese. Denne 
kalder han metrisk informationsindhold. Endelig opererer han med en type 
information, der tillader mennesket at føje nye træk til dets billede af et eller andet. 

                                                   
57 Med denne beskrivelse foregriber MacKay allerede i 1960’erne de kunstige neurale netværk som en gangbar 

beskrivelse af mennesket som mekanistisk system, dog med den undtagelse at MacKays mål-kompleks tillige 
indeholder et teleologisk aspekt. Dette aspekt foreslår MacKay tilføjet ved evaluerings-mekanismer, der 
sammenligner den aktuelle tilstand med en mål-tilstand, samt en tilbagekoblingsmekanisme, der korrigerer i 
forhold til mål-tilstanden. Det er i øvrigt interessant, at MacKay selv henviser til nervesystemet, når han beskriver 
sit mål-kompleks [MacKay, 1969, pp. 63-66]. 

58 Dermed afliver MacKay samtidig drømmen om et utvetydigt universelt sprog [MacKay, 1969, p. 77] 
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Denne kalder han strukturelt informationsindhold. MacKay fremhæver, at de tre 
informationsbegreber skal opfattes som komplementære [ibid. , p. 14]. 

Til trods for MacKays kunstgreb er resultatet i sidste ende imidlertid en informa-
tionsteoretisk opfattelse af betydning som et rent fysisk begreb. Og hverken Wie-
ners negentropi, Lloyds logiske dybde eller MacKays inddragelse af målkom-
plekset fratager informationsbegrebet dets deterministiske aspekt. Som Niels Ole 
Finnemann fremhæver, er informationsbegrebet en semantisk tom notationsenhed 
og dermed semantisk åben [Finnemann, 1994, p. 108]. Hele ambitionen bag det 
kommunikations- og informationsteoretiske projekt er at installere informations-
begrebet inden for et kvantitativt og eksakt matematisk-naturvidenskabeligt 
paradigme, hvorved dets semantiske indhold bortelimineres [Jensen, 1990b, p. 
31]. 

Det er imidlertid denne afhandlings tese, at betydning er mere og andet end blot 
deterministisk fysik, hvorfor det informationsteoretiske paradigme ikke har noget 
at tilbyde epistemologien. Informationsteoriens studieobjekt må derfor skelnes 
skarpt fra semiotikkens studieobjekt. Betydning er en abstrakt semiotisk relation. 
Det, der adskiller mediet fra tegnet, er at mediet transmitterer information i form 
af signaler, mens tegnet frembringer betydning i form af interpretanter. 

Signaler kan defineres som fysiske egenskaber eller semantisk tomme notations-
former, der ændrer sig over tid og kan kategoriseres som digitale og analoge. De 
er bestemt af parametre som frekvens og amplitude. Signalerne kan, som Shannon 
påpeger, være diskrete eller kontinuerte i tid og diskrete eller kontinuerte i am-
plitude. For signaler gælder ligesom for alle andre tænkelige fænomener, at de kan 
blive betydning, hvis de på en eller anden måde bliver genkendt og tolket, det vil 
sige, hvis de indgår i en fortolkning og et fortolkningsmønster. Forholdet mellem 
signal og betydning er altså det, at signalerne er det materiale, den mentale 
betydning ved selektion kan indkodes i. Der er således tale om to forskellige 
virkeligheder.  

 

 

FIGUR 4-D - TEGN OG MEDIUM 
Skematisk fremstilling af forholdet mellem tegnprocessesen og mennesket opfattet som medium. I mediet 
transmitteres en række signaler, der formidler tegnprocessens basale komponenter, her i form af objekt og 
interpretant. 

En meddelelse med høj information eller entropi i informationsteoretiske termer, 
giver derfor ikke nødvendigvis nogen som helst mening for modtageren. Modsat 
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kan en ordnet tekst med lav information eller entropi give god mening. Der skal 
selvfølgelig være tale om en vis information, før der kan blive tale om mening. 
Men det er ikke mængden, der er afgørende. 

Af samme grund er det heller ikke muligt at tale om kommunikation mellem men-
neske og maskine, som det ellers er udbredt praksis inden for Human Computer 
Interaction (HCI) paradigmet. Man må derimod tale om kommunikation via com-
puteren som kommunikationsmedium, mellem designer og bruger, bruger og 
bruger etc. At tale om kommunikation mellem mennesker og maskiner er at an-
tropomorficere maskinerne. Kommunikation er en semiotisk aktivitet, der alene 
bringer mennesker sammen [Jensen, 1990b, p. 36]. 

“Mens mennesker således deltager i kommunikationsprocesser, deltager 
maskiner i noget som ikke er kommunikationsprocesser i semiotisk forstand. Og 
mens mennesker kommunikerer via tegn, udveksler maskiner noget som ikke er 
tegn.” [Jensen, 1990b, p. 34 f] 

Mens mennesker deltager i semiosis, deltager maskiner i informationsbehandling. 
Det er her at Peirce’s semiotik viser sig at være Saussures semiologi overlegen. 
For mens mennesket kommunikerer via tegn baseret på socialt konventiona-
liserede triadiske tegnrelationer, kan maskiner kun siges at interagere via signaler 
baseret på dyadiske fysiske entiteter [ibid., p. 36]. Hvor Saussure knytter tegnets 
betydning til dets udtryk eller form, det vil sige til informationsbegrebet, åbner 
Peirce mulighed for, at information og betydning kan opfattes som adskilte 
fænomener, omend Peirce indirekte gennem sin fænomenologi medgiver, at der 
ikke kan eksistere betydning uden information. Som det vil fremgå af afhand-
lingens tredje del, tilhører de to begreber nemlig to forskellige kategorier i Peirces 
fænomenologi, hvor den kategori betydningen tilhører (tredjehed) involverer den 
kategori, der omfatter fænomenet information (andethed). 

Hvad er det da, der gør signaler til tegn? Hvordan opstår betydning midt i infor-
mationens meningsløshed? Det, der forbinder tegn og signaler er ifølge Jesper N. 
Hoffmeyer, der lille ord ‘ikke’59.  

“The numerical values 0 and 1 will be equally admissible with this system of 
interpretation, the former as the representative of the nothing of time or never; 
the latter as the Universe of time, which when unlimited is Eternity.” [Boole, 
1952, p. 146] 

‘Ikke’ udgør dybest set reglen bag den logiske operation ‘enten-eller’, der som 
Kierkegaard har vist, er forudsætningen for valget og dermed den menneskelige 
eksistens. Den er forudsætningen for mulighed, indeterminisme og i sidste instans 
frihed. Enten-eller operationen er impliceret i alt, hvad mennesket foretager sig og 
tænker. Kun ved at skelne, er det muligt at eksistere i verden. 

“For not means other than, and other is merely a synonym of the ordinal 
numeral second. As such it implies a first; which the present pure zero is prior 
to every first. The nothing of negation is the nothing of death, which comes 
second to, or after, everything. But this pure zero is the nothing of having been 
born.” [CP 6.217] 

Problemet ved at lade ‘ikke’ udgøre overgangen mellem signaler og tegn er imid-
lertid, at ‘ikke’ er udtryk for en dyadisk skelnen, hvor Peirce hævder, at betydning 
kun kan opstå i en triadisk tegnrelation. Hvad skal der til for at gøre ‘ikke’ til en 
triadisk relation? ‘Ikke’ er en grænse. Denne grænse er speciel derved, at den ikke 
findes andre steder end hos den, der drager den, i iagttageren [Hoffmeyer, 1993, 

                                                   
59 Man kunne her tilføje, at en computer logisk set kan beskrives ved de binære tilstande ‘ikke’ og ‘ikke-ikke’. 
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p. 22 f]. Det er ikke iagttagelsen i sig selv, der frembringer det iagttagne 
[Wittgenstein, 1994, p. 241]. Netop iagttageren eller fortolkeren er måske nøglen 
til forståelsen af forholdet mellem tegn og signaler. Essensen af Batesons de-
finition af information, som en forskel, der gør en forskel, er netop, at information 
er noget, der opstår i iagttageren. William James formulerer det i sin pragmatisme 
på følgende måde: 

“There can be no difference anywhere that doesn’t make a difference 
elsewhere--no difference in abstract truth that doesn’t express itself in a 
difference in concrete fact and in conduct consequent upon that fact, imposed 
on somebody, somehow, somewhere, and somewhen.” [James, 1991, p. 25] 

Bateson og James giver altså indirekte Peirce medhold i, at betydning kun opstår 
i semiosis, der for sin del kræver en iagttager. En forskel, der gør en forskel for 
nogen. Den første forskel kan i denne afhandlings kontekst defineres som tegnet, 
og den anden forskel kan defineres som den resulterende interpretant, der aflejres 
i iagttageren. Dermed ikke sagt, at Batesons definition på alle andre måder kan 
henføres til Peirces semiotik. Blandt andet hører selve definitionen af betydning 
som forskel primært hjemme i semiologiens oppositionstanke, hvor tegnet for 
Peirce primært er en relation. Endvidere er det værd at lægge mærke til, at det kun 
er de to ud af tegnets tre sider, nemlig repræsentamen og interpretant, der omfattes 
af Batesons definition.  

Trods disse forbehold kan informationsteoriens signaler sidestilles med Batesons 
forskelle, og det semiotiske betydningsbegreb kan foreløbigt defineres som en 
forskel, der gør en forskel for nogen. Signalerne er den levende mentale betyd-
ningsdannelses døde mekaniske byggesten. Det vil i afhandlingens anden del blive 
tydeligt, at dette nogen, der forbinder de to, ikke er hvem som helst, men at der må 
være tale om det erkendende subjekt.  
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Kapitel 5 

Konklusion 

er er nu skabt et teoretisk fundament for den videre belysning af afhand-
lingens problemstilling om, hvorvidt det er muligt at realisere er-
kendende logiske computere. Semiotikken fremstår som en bæredygtig 
teori for betydningspraksis og dermed for erkendelsen. Betydning kan 

defineres som en interpretant, der opstår i sindet hos et erkendende subjekt i en 
relation mellem et objekt, et tegn eller repræsentamen og interpretanten.  

Endvidere er den logiske computer blevet defineret som et medium, der gennem 
tolkning hos dets bruger erkendes som metamedium. 

Og endelig er der argumenteret for, at det er væsenligt at skelne mellem media og 
tegn, idet media er signaloverførende materielle kanaler, mens tegn er triadiske 
relationer, der i det menneskelige sind formår at skabe ny betydning. Signaler, der 
overføres af et medium, kan imidlertid ved manifestation i et dynamisk objekt 
blive årsag til tilblivelsen af en tegnproces og dermed sekundært betydning.  

D 
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Del II 

En semiotisk 
epistemologi 

Om erkendelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������60 

                                                   
60 “For vi erkender stykkevis . . .” [Første Korintherbrev, kap. 13, vers 9]. 
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Kapitel 6 

Erkendelsesteori og metafysik 

er er nu frembragt et teoretisk fundament for den videre besvarelse af 
afhandlingens problemstilling. Næste skridt består i at undersøge, hvori 
erkendelsen består, og hvordan den opstår. Foreløbigt vil erkendelse helt 
overordnet blive defineret som den proces, hvori et subjekt optager eller 

inderliggør et ydre såvel som indre fænomen eller objekt. Erkendelse finder sted, 
når et fænomen eller et umiddelbart objekt privatiseres i subjektets mentale liv 
gennem erkendelsesprocessen. Populært udtrykt er erkendelsen den erfaring, at 
fænomenets eller objektets betydning går op for subjektet. 

Spørgsmålet om erkendelse indgår i en større sammenhæng, der omfatter menne-
skets interaktion med dets omgivende virkelighed. Denne sammenhæng kan meget 
forenklet illustreres grafisk således: 

 

FIGUR 6-A - FILOSOFIENS OG PSYKOLOGIENS EMNEKREDS 
Man kan overordnet vælge at opdele tænkningen i etik (læren om handling og om rammerne for handling), ontologi 
eller metafysik (læren om det værende) og naturvidenskab (læren om det fysiske), epistemologi (læren om 
erkendelse) og psykologi (læren om psyken, kognition, affektion etc.) 

I nærværende kapitel vil et par af erkendelsesteoriens eller epistemologiens fun-
damentale problemstillinger blive præsenteret, hvorefter der gennem en historisk 
fremstilling af epistemologien vil blive redegjort for nogle af de svar, som disse 
problemstillinger har givet anledning til. Formålet med kapitlet er at give en bred 
indføring i epistemologiens univers, der i de følgende kapitler kan tjene som 
baggrund for den fremstillede epistemologi. 
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6.1 Epistemologi og ontologi 
Lige fra barnsben af stiller mennesket to fundamentale spørgsmål: “Hvad er det?” 
og “Hvad kan jeg vide om det?”. Disse spørgsmål har givet anledning til to 
grundlæggende filosofiske discipliner, nemlig ontologien (græsk: on = det væ-
rende; logi = lære) eller metafysikken og epistemologien (græsk: épistéme = er-
kendelse) eller erkendelsesteorien. Selvom begge discipliner angår objekterne og 
fænomenerne i menneskets omgivelser, kan de ikke sammenblandes, idet det ved 
nærmere undersøgelse viser sig, at virkeligheden er radikalt andeledes, end den 
erkendes. Den objektive virkelighed må med andre ord erkendes subjektivt. 

Blandt andet forsøg på frøer viser, at selv på det rent biologiske niveau er episte-
mologi og ontologi uforenelige. Jerome Y. Lettvin, Humberto R. Maturana, 
Warren S. McCulloch og Walter H. Pitts’ forsøg med frøers sansning viser, at frø-
ens øje kun fortæller dens hjerne fire ting om dens omgivelser [Lettvin, Maturana, 
McCulloch & Pitts, 1959]: 

1. Kontrastlinier 
2. Forandringer i belysning 
3. Demarkationer i bevægelse 
4. Krumningen af kanten på små mørke genstande. 

Frøerne er altså begrænset af deres anskuelsesformer. På samme måde er de fæno-
mener og objekter et subjekt erkender bearbejdede data, hvor hovedparten af in-
formationen er bortkastet eller konsolideret, førend den når sindet og bevidsthe-
den. Der er i virkeligheden ingen farver, toner og lugte i verden. De opstår først i 
erkendelsen. I verden er der kun bølger, der er den fysiske årsag til sansningen. 
Selv om de fysiske objekter virkelig har uafhængig eksistens, må de være meget 
forskellige fra de sansedata subjektet modtager fra dem, selvom der selvfølgelig 
må eksistere en nødvendig relation mellem objekt og sansedatum. Måske 
udtrykker er Peter Høegh egentlig den, der udtrykker dette forhold bedst i sin 
analogi om edderkoppen og dens spind: 

“Med sit spind mærkede edderkoppen ikke hele verden. Den mærkede kun den 
del af den som spindet kunne opfange. Retning, afstand, måske byttets 
omtrentlige vægt, måske dets omfang. Men sikkert ikke meget mere. Således er 
også naturvidenskaben og dens tvilling, den industrielle teknologi. Fysikken 
strækker sit spind ud i universet eller ned i stoffet, og mener at opdage stadig 
større dele af virkeligheden. . . . Hvis edderkoppen strakte sit spind yderligere, 
ud over de 75 centimeter, ville den stadig kun mærke det, som lå i dens egen og 
spindets natur at mærke. Den ville ikke finde en ny virkelighed. Den ville 
opdage mere af det, den allerede kendte i forvejen. Om det der lå udenom, 
farver, fugle, lugte, muldvarpe, mennesker, søstre, Gud, de trigonometriske 
funktioner, måling af tid, tiden selv, ville den stadig svæve i absolut uvidenhed. 
Dette er det ene jeg ville sige.” [Høegh, 1994, p. 251] 

Da der således ikke kan udsiges noget absolut om virkeligheden, vælger den 
schweiziske psykolog og pædagog Jean Piaget (1896-1980) at definere epistemo-
logien som teorien om gyldig erkendelse [Piaget, 1972, p. 12]. Epistemologien 
som teori om gyldig erkendelse søger at bestemme, hvordan erkendelsen når ud til 
virkeligheden, altså forholdet mellem subjekt og objekt. Såfremt epistemologien 
kun tager hånd om kendsgerninger, kan den reduceres til kognitiv psykologi. Men 
en sådan erkendelsesteori ville ikke være i stand til at tage stilling til spørgsmålet 
om erkendelsens gyldighed. 

“Erkendelsesteori er i sit inderste væsen en teori om tankens tilpasning til 
virkeligheden, selvom denne tilpasning - som iøvrigt enhver tilpasning - i sidste 
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instans viser en uadskillelig vekselvirkning mellem subjekt og objekt.” [Piaget, 
1972, p. 24] 

Hertil svarer Searle, at det ikke er hele virkeligheden, der er objektiv. En del af 
den er subjektiv. Epistemologisk set er objektivitet et værdigt mål, selv hvis det er 
uopnåeligt. Men ontologisk set er kravet om en objektiv virkelighed, neurobiolo-
gisk set, falsk. Da det således ifølge Searle er en fejltagelse at antage, at det men-
tales ontologi er objektiv, er det en lige så stor fejltagelse at antage, at det mentale 
hos andre objektivt kan studeres ved observervation af deres adfærd [Searle, 1992, 
p. 19 ff]. Searle går endnu videre og redegør for sit noget pessimistiske syn på 
epistemologiens og ontologiens projekt. Det er nemlig ifølge Searle illosorisk at 
antage, at alt er erkendbart, ud fra det, der i dag vides om universet og om 
menneskets plads i dette [Searle, 1992, p. 23]. 

Sammenfattende må epistemologien derfor undersøge erkendelsens grænser, dens 
gyldighed og dens oprindelse. Dette projekt kan formuleres med følgende spørgs-
mål: Findes der livs- eller virkelighedsområder, som det i streng forstand ikke er 
muligt at erkende? Hvad er betingelserne for, at det kan hævdes at noget er sandt 
eller falsk? Ad hvilke veje får subjektet sin erkendelse [Madsen & Werner, 1993, 
p. 8]? I relation til afhandlingens problemstilling er primært det sidste spørgsmål 
relevant. 

6.1.1 Dogmatisme, relativisme og skepticisme 
Hvor går erkendelsens grænser? Findes der områder af virkeligheden, der ikke kan 
erkendes? Disse spørgsmål om erkendelsens gyldighedsområde har op gennem 
filosofihistorien givet anledning til tre varierende opfattelser, som betegnes dog-
matisme, relativisme og skepticisme. 

Dogmatismen hævder, at der findes en almengyldig, objektiv og sikker sandhed, 
som mennesket med sin fornuft er i stand til at erkende. Det er ifølge denne opfat-
telse muligt positivt at påstå noget om virkeligheden. Denne opfattelse har sit ud-
spring hos Platon og Sokrates (ca. 470-399 f. Kr.). 

Den erkendelsesteoretiske relativisme hævder, at sandheden er subjektiv og derfor 
ikke almengyldig. Der kan findes mange ligeværdige sandheder. Det, der er sandt 
for ét menneske, er derfor ikke nødvendigvis sandt for et andet. En opfattelse eller 
dom er kun sand relativt til en bestemt sammenhæng. Al erkendelse er derfor 
relativ til det erkendende subjekts fysisk, psykisk og socialt betingede situation, 
hvorfor ingen domme er sande i sig selv. Protagoras (ca. 485-415 f. Kr.) udtrykte 
dette ved sætningen homo mensura61. Relativismens problem er imidlertid, at den 
ikke kan påberåbe sig selv at være absolut sand, idet den dermed samtidig implicit 
forkaster sin egen gyldighed. At relativismen er sand for én person behøver nemlig 
ikke betyde, at den også er sand for en anden. 

Den sidste opfattelse er skepticismen, der postulerer, at sandheden slet ikke findes. 
I hvert fald er den ikke tilgængelig for den menneskelige fornuft. Det er ikke 
muligt at nå til objektiv og sikker erkendelse, men kun til sandsynlige meninger. 
Skepticismen har samme problem som relativismen, idet det aldrig vil være muligt 
at nå til sikker erkendelse af dens gyldighed, såfremt den er sand. 

                                                   
61 “Mennesket er alle tings mål.” 
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6.1.2 Korrespondens, koherens og pragmatisme 
Hvad er betingelserne for at det kan hævdes, at noget er sandt eller falsk? Også 
dette spørgsmål har affødt en række teorier, hvoraf de tre mest udbredte er korres-
pondensteorien, koherensteorien og pragmatismen. 

Korrespondensteorien for sandhed erklærer, at et udsagn er sandt, såfremt det 
stemmer overens med virkeligheden. Denne opfattelse blev først hævdet af Ari-
stoteles (384-322 f. Kr.) og senere formuleret af den italienske filosof Thomas 
Aquinas (ca. 1225-1274) igennem formlen “veritas est adaequatio rei et intellec-
tus”62. Hos Wittgenstein og Russell får korrespondensteorien en streng formule-
ring, idet overensstemmelsen opfattes som en relation mellem to kendsgerninger, 
nemlig det, som er sandt, og det som gør det sandt. Overensstemmelsen består da 
i, at de to kendsgerninger har den samme struktur. 

Koherensteorien for sandhed hævder heroverfor, at et udsagn er sandt, såfremt der 
er sammenhæng mellem dette og andre udsagn om samme sagforhold. Det vil sige, 
at det ikke strider imod disse. I sidste instans er det ikke det enkelte udsagn, men 
systemet af sammenhængende udsagn, der er sandt. Særligt Leibniz har gjort sig 
til talsmand for koherensteorien. Teoriens problem er imidlertid at redegøre for, 
hvad der menes med sammenhæng mellem udsagn 

Den pragmatiske sandhedsteori fordrer i sin mest yderliggående form, at det sande 
er det nyttige. Hvis noget er frugtbart eller virker i praksis, er det sandt. Skønt 
Peirce var ophavsmand til pragmatismen, opfattede han den aldrig som sandheds-
kriterium. Det var derimod hans ven og velgører James, der gav pragmatismen 
dette tilsnit. Peirces hælder i stedet til konsensusteorien for sandhed, der hævder, 
at det sande er det, som en uendelig mængde af mennesker ville nå frem til, hvis 
de i al evghed efterprøvede en given påstand. 

6.1.3 Empirisme, rationalisme og kriticisme 
Hvorledes opstår erkendelse? Hvor stammer den fra? Disse spørgsmål er episte-
mologiske kerneområder. Helt tilbage fra oldtiden har empirister og rationalister 
stået stejlt overfor hinanden, indtil Kant i det 18. århundrede forsøgte at forlige 
deres synspunkter. 

Empirismen fremfører, at al viden om virkeligheden stammer fra sanseerfaringen. 
Ethvert udsagn, der udtrykker en viden om faktiske forhold, er begrundet i sanse-
erfaringen. Alle begreber er afledt af sanseerfaringen, hvorfor der reelt ikke 
eksisterer a prioriske begreber. Selv den del af erkendelsen, som logisk set er uaf-
hængig af erfaringen i den forstand, at erfaringen ikke kan bevise den, er fremkaldt 
og forårsaget af erfaringen. Den kan derfor ikke være medfødt. Mennesket fødes 
som en tom tavle, hvorpå erfaringen indskriver sig, som Locke udtrykker det. 
Problemet for empirismen er imidlertid, at den baserer sig på den induktive 
slutningsform eller erfaringsslutningen. Den induktive slutning er karakteriseret 
ved, at præmisserne understøtter konklusionen, uden at der dog er tale om en 
tvingende nødvendig sammenhæng. Den logiske konsekvens bliver, at empiris-
men havner i skepticisme. Empirismen repræsenteres blandt andet af de britiske 
filosoffer Locke, George Berkeley (1685-1753) og David Hume (1711-1776). 

Over for empirismen hævder rationalismen, at i tillæg til det, mennesket erkender 
gennem erfaringen, er det i besiddelse af visse medfødte idéer og principper, som 
erkendes uafhængigt af erfaringen [Russell, 1974, p. 60]. Eftersom det er muligt 
at erkende en række logiske principper, der ikke i sig selv kan bevises ved hjælp 

                                                   
62 “Sandheden består i overensstemmelse mellem tingen og intellektet.” 
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af erfaringen, idet alle beviser forudsætter den, må mennesket være i besiddelse af 
visse medfødte idéer, som for eksempel årsagsbegrebet, substansbegrebet og 
gudsbegrebet. Menneskets medfødte idéer svarer til verdens indretning, hvorfor 
fornuften er i stand til at erkende verden. Derfor kan man alene ved hjælp af den 
rette brug af fornuften (ratio) afdække sand erkendelse i sin strengeste form. Den 
menneskelige fornuft er således også objektiv fornuft. Problemet for 
rationalisterne er imidlertid, at såfremt de har ret i, at fornuften er objektiv, burde 
alle rationalistiske filosoffer være enige om, hvad sand erkendelse er, hvilket ikke 
er tilfældet. Rationalismen repræsenteres især af Platon og det syttende 
århundredes kontinentale filosoffer, som René Descartes (1596-1650), Leibniz og 
Baruch de Spinoza (1632-1677). 

Overfor empirismen og rationalismen står Kants kriticisme, som forsøger at syn-
tetisere de to retninger. Kant hævder, at det, mennesket kan vide noget om, er ver-
den, som den træder frem for mennesket i fænomenerne. Hvordan verden er i sig 
selv, er det derimod ikke muligt at sige noget sikkert om. Fænomenerne viser sig 
i erfaringen, men formes gennem, medfødte anskuelsesformer. Verden erfares 
altså gennem sanserne og begribes med forstanden. 

6.1.4 Monisme, dualisme og pluralisme 
Hvori består virkelighedens substans eller substanser? Og består det menneskelige 
erkendeapparat af tilsvarende substanser? Som svar på disse spørgsmål er opstået 
en række teorier, der overordnet kan kategoriseres i monistiske, dualistiske og 
pluralistiske teorier. Teorierne har både en epistemologisk og metafysisk variant. 

Monistiske teorier hævder i deres ene form, kaldet substansmonisme, at der kun 
eksisterer én substans, mens de i deres anden variant, kaldet egenskabsmonisme, 
hævder, at alt værende tilhører én og samme grundlæggende type eller skal forkla-
res ud fra ét eneste grundprincip. Eksempler på substansmonistiske teorier er Spi-
nozas identitetsteori, Georg W. F. Hegels (1770-1831) og Francis Herbert Brad-
leys (1846-1924) absolutte idealisme samt James og Russells neutrale monisme. 
Til de egenskabsmonistiske teorier hører blandt andre klassisk materialisme, som 
den kendes fra Demokrit (ca. 460-370 f. Kr.), fysikalisme, materialistisk 
identitetsteori samt idealisme, som den kommer til udtryk hos Berkeley og Leib-
niz. I sit epistemologiske udtryk, som eksempelvis i fysikalismen, forsøger monis-
men at naturalisere begreber som sind, intentionalitet og bevidsthed ved at re-
ducere dem til fysiske fænomener. 

Dualistiske teorier hævder i en form, substansdualismen, at der grundlæggende 
kun eksisterer to substanser, mens de i deres anden form, egenskabsdualismen, 
hævder, at alt værende er opdelt i to grundlæggende forskellige typer eller skal 
forklares ud fra to klart adskilte og uafhængige grundprincipper. Mens den første 
form kun har vundet ringe udbredelse, har den anden form flere fortalere. Den 
mest indflydelsesrige af disse er Descartes, der hævder, at enhver substans enten 
er sjælelig eller materiel, og at de to typer ikke kan reduceres til hinanden, idet de 
indebærer modsatte egenskaber. Epistemologisk set insisterer dualismen på, at 
begreber som sind og bevidsthed er virkelige og irreducible. Denne opfattelse kan 
blandt andet føre sine rødder tilbage til jødedom og kristendom. I Jobs bog hedder 
det for eksempel: 

“Men det er den ånd, som er i mennesket, den Almægtiges ånde, der giver dem 
indsigt.” [Jobs Bog, kap. 32, vers 8] 

Dualismen er et særtilfælde af pluralismen, der hævder, at der findes en flerhed af 
virkeligheder. Blandt andet er den græske (jvf. Homers skrifter) og senere den 
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kristne (jvf. Første Thessalonikerbrev, kap. 5, vers 23) opdeling af mennesket i 
legeme, sjæl og ånd et udtryk for pluralisme. 

6.1.5 Nominalisme, konceptualisme og begrebsrealisme 
Mens det er klart, at der findes individuelle entiteter (partikularier), er det derimod 
et spørgsmål, hvorvidt der findes almene entiteter eller begreber (universalia). 
Dette spørgsmål førte i skolastikken til en heftig filosofisk strid om universalias 
eksistens, senere kaldet universaliestriden. Der dannede sig hurtigt tre fronter, 
nemlig nominalismen, konceptualismen og begrebsrealismen. 

Nominalismen hævder, at der ikke findes andet end individuelle entiteter. Når den 
samme generelle term anvendes om flere forskellige enkeltting, har disse intet 
andet tilfælles end det, at termen faktisk anvendes om dem. Universalia eksisterer 
altså ikke uafhængigt af tænkningen og sproget. 

Konceptualismen hævder, at anvendelsen af en generel term om en individuel en-
titet er styret af en bevidsthedsmæssig standard eller et koncept. Dette koncept er 
et begreb eller forestillingsbillede, der er kommet i stand gennem abstraktion af 
visse ligheder mellem enkeltting. 

Begrebsrealismen hævder, at universalia eksisterer i sig selv. De er således ikke 
mindre virkelige end de enkeltting, som falder under dem. Universalierne er en 
irreducibel del af den objektive virkelighed. Et af argumenterne for begrebsrealis-
me lyder, at uden antagelsen af universalia er det ikke muligt at forklare brugen af 
generelle termer, i særdeleshed om enkeltting, man ikke tidligere er truffet på. 
Enkelttingenes fælles egenskaber forefindes derfor objektivt og udgør den 
generelle terms mening, idet den styrer termens anvendelse. I skolastikken antog 
begrebsrealismen to former. Den platoniske begrebsrealisme, der hævdede at 
universalia eksisterer forud for og uafhængigt af enkelttingene som idéer i en trans-
cendent verden. Og den aristoteliske begrebsrealisme, der hævder at universalier-
nes eksistens er immanente i tingene, nemlig som disses former eller væsens-
egenskaber. 

6.1.6 Idealisme og materialisme 
Eksisterer virkeligheden uafhængigt af den menneskelige tænkning eller konstitu-
eres den af erkendelsen og tænkningen? Dette spørgsmål har givet anledning til en 
af de mest afgørende diskussioner ned gennem filosofihistorien, hvor materialister 
og idealister lige siden Demokrit og Platon har stået stejlt over for hinanden. 

Idealisme er den doktrin, at alt hvad der eksisterer, eller i det mindste alt hvad man 
kan vide eksisterer, i en eller anden forstand er bestemt og konstitueret af erken-
delsen og tænkningen [Russell, 1974, p. 32]. Det betyder også, at der er principielle 
grænser for erkendelsen, idet tingene altid erkendes formidlet. Verden erkendes 
gennem erkendelse af noget andet end den umiddelbart foreliggende verden 
[Schmidt, 1991, p. 40]. Det er så at sige mennesket selv, der giver verden dens 
ordning. I kraft af bevidstheden kan mennesker udvikle begreber og etablere 
lovmæssigheder, der anvendes på verden. Opfattelser, der anser sindet eller det 
åndelige for noget selvstændigt eksisterende ved siden af det materielle eller 
fundamentalt i forhold til det, hører under den filosofiske idealisme. Idealismen 
kan inddeles i blandt andet subjektiv, objektiv og kritisk idealisme. Den subjektive 
idealisme anser sindet hos det enkelte individ for fundamental. Idéerne eksisterer 
kun, for så vidt som de erfares af et sind. Den mest vidtgående form for subjektiv 
idealisme kommer til udtryk hos Berkeley i hans immaterialisme, ifølge hvilken 
det eneste, der eksisterer, er aktive sind og deres idéer. Objektiv idealisme på den 
anden side antager, at en række begreber, forstået som bevidsthedsmæssige 
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størrelser, har objektiv eksistens, og at det er dem, der strukturerer den ydre 
verden. Det er denne form for idealisme, man finder hos Platon. Endelig er der 
Kants kritiske eller transcendentale idealisme, ifølge hvilken genstandene må rette 
sig efter erkendelsen, idet der kun kan gives sand og universel erkendelse af 
tingene, hvis de er bestemt eller konstitueret af visse anskuelsesformer og 
kategorier. Derimod er det, ifølge Kant, aldrig muligt at komme til at vide noget 
om tingene i sig selv, da de ligger uden for rækkevidden af de menneskelige er-
kendelsesprincipper. 

Materialismen hævder, at det eneste, der eksisterer, er stof og energi. Virkelighe-
den kan forklares alene ud fra fysikken, og bevidsthedsfænomener kan reduceres 
til fysiske processer i centralnervesystemet eller i den ydre adfærd. Inden for den 
materialistiske forståelsesramme må man derfor nødvendigvis benægte eksi-
stensen af en sjæl, som eksisterer uafhængigt af stoffet herunder hjernen [Holm, 
1994, p. 23]. Derfor må både dualisme og mentalisme afvises ud fra en mate-
rialistisk synsvinkel. Det betyder epistemologisk set, at verden foreligger som 
genstand for en umiddelbar erkendelse [Schmidt, 1991, p. 40]. Endvidere antager 
materialismen, at virkeligheden kan beskrives objektivt, fordi den er objektiv. 
Derfor er det også nødvendigt at betragte mentale fænomener og erkendelsen 
igennem subjekters adfærd. Virkeligheden opfattes historisk, det vil sige, den er 
blevet til gennem en udviklingsproces, som den stadig befinder sig i. Materialis-
men indebærer endvidere en afvisning af en teleologisk udviklingsopfattelse. 

Inden for materialismen findes flere opfattelser. Den mest rendyrkede opfattelse 
er den mekaniske eller reduktionistiske opfattelse. Den hævder, at der er én og kun 
én type ting i verden, der er egentlig virkelig, og der er ét og kun ét sæt lovmæs-
sigheder, der er de fundamentale lovmæssigheder for denne virkelighed. Det 
reduktionistiske ligger i den antagelse, at genstande af en bestemt type kan forstås 
som blotte konstruktioner af disse mindste elementer. De kan reduceres eller føres 
tilbage til disse elementer. En anden opfattelse er den dialektiske materialisme, der 
har sit udspring i marxismen. Den afgrænser sit genstandsområde til objektive 
realiteter, det vil sige til det, der eksisterer uden for sindet. Disse objektive 
realiteter opfattes som systemer i udvikling. 

6.2 Rids af epistemologiens og metafysikkens historie 
Den nedenstående fremstilling af den vestlige filosofi og i særdeleshed af ontolo-
giens og epistemologiens historie tager primært udgangspunkt i Gunnar Skirbekk 
(f. 1937) og Niels Giljes fremstilling af filosofiens historie fra 1995 og Poul 
Lübckes (ed.) filosofileksikon fra 1983. Hvad angår den nyere filosofi, er frem-
stillingen hovedsageligt baseret på artikelsamlingerne i ‘Vor tids filosofi’ [Lübcke, 
1982a; Lübcke, 1982b]. 

6.2.1 Oldtiden 
Den græske og romerske oldtid, der strækker sig frem til ca. 300 e. Kr., betragtes 
som den europæiske kulturs og filosofis vugge. Oftest føres den antikke filosofi 
tilbage til Thales fra Milet, men allerede i myterne og hos deres skjald, digteren 
Homer, der har bevaret myterne for eftertiden ved sin nedskrivning, finder man en 
række erkendelsesteoretiske betragtninger. 

Homer 
Homer (ca. 800 f. Kr.) anvender en række ord, der betegner bevidsthedens proces-
ser. Det vigtigste af disse er thymos, livets stof, sjælens ånde eller åndedræt, et 
aktivt, energisk, følende og tænkende materiale, der er relateret til blodet. Det for-
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lader mennesket når det drager sit sidste åndedrag. Som kontrast til thymos bruger 
Homer ordet psyche, der er de bedrøvelige rester, som lades tilbage, når mennesket 
dør, en uintelligent skygge eller et spøgelse, der overlever legemet og farer til 
Hades uden bevidsthed. Da Odysseus i Odyseen besøger underverdenen finder 
han, at skyggerne af de døde er næsten fuldstændig livløse, indtil han lader dem 
drikke blod, der har kraft til at give skyggerne eller psyken et skin af liv eller 
thymos, så Odysseus kan udspørge dem [Homer, 1992, bog XI]. For Homer har 
kun de levende et fuldt bevidst selv. Det tredje begreb er nous, der kan oversættes 
med forstand, forståelse, formålsbestemt bevidsthed eller ånd. Popper viser at 
ordet allerede hos Homer anvendes til at skelne mellem legeme (demas) og 
forstand (nous), hvorfor det bevidste selv ikke blot er en invention som Descartes 
gjorde, men en universel menneskelig erfaring, der kan føres langt tilbage i 
urhistorien [Popper & Eccles, 1983, p. 154 ff]. Popper henviser til en passage i den 
tiende bog i Odysseen, hvor den skønne troldkvinde Kirke narrer Odysseus’ mænd 
til at indtage hendes trylledrik, hvorefter hun rører dem med hendes tryllestav: 

“After they had drunk from the cup she struck them with her wand; and 
straightway hustled them to her sties, for they grew the heads and shapes 
[demas] and bristles of swine, with swine-voices too. Only their reason [nous] 
remained steadfastly as before; so they grieved, squealingly, at finding 
themselves penned in sties.” [Homer, 1992, bog X, p. 142] 

Mændene er altså bevidste om deres identitet på trods af forvandlingen. Også i 
Iliaden er der en passage, hvor der tydeligt skelnes mellem legeme og sjæl. Aga-
memnon siger her om Kryseis: 

“Yea, I prefer her before Klytaimnestra my wedded wife; in no wise is she 
lacking beside her, neither in favour nor stature, nor wit nor skill.” [Homer, 
1995, bog 1, p. 3] 

I det hele taget fastholder Popper, at begrebet sjæl i den antikke græske filosofi 
spiller samme rolle som sindet i den post-kartesiske tradition. Det er en selvstæn-
dig virkelighed eller substans, der udgør selvbevidstheden. 

6.2.2 Antikken 

Thales 
Thales (ca. 624-546 f. Kr.) levede i den ioniske koloniby Milet på Solons tid og 
opfattes generelt som den første filosof, idet han bevæger sig fra mythos til logos. 
Han bryder med den mytologiske tradition fra blandt andre Homer og Sofokles og 
erstatter den med forståelse. Der findes i dag ingen skrifter af Thales’ hånd, 
hvorfor man må henholde sig til, hvad andre forfattere har fortalt om ham. Hans 
hovedtese er refereret hos Aristoteles, idet det i ‘Metafysikken’ hedder, at Thales 
opfatter vandet som alle tings ophav og grundelement. Endvidere forudsætter 
Thales, at forandring er mulig og finder sted. 

Anaximander og Anaximenes 
Den ioniske filosofiske tradition både kritiseres og videreføres af Anaximander 
(ca. 610-546 f. Kr.) og Anaximenes (ca. 570-526 f. Kr.), begge fra Milet, der ikke 
opfatter vand som urstoffet. Anaximander opfattede derimod apeiron, det ube-
stemte og det grænseløse i tid og rum, som urstoffet. Menneskets verden er kun én 
af mange verdener, der opstår og forgår i apeiron. Anaximenes kritiserer en anden 
side hos Thales: Hvorledes sker overgangen mellem vand i udifferentieret tilstand 
og vand i sine differentierede tilstande? Aniximenes foreslår at overgangene sker 
ved fortætning fra luft til vand og videre til is og jord. Luften må derfor være alle 
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tings urstof. Hvad sjælen angår, er den noget luftigt, som ånde eller åndedrag, altså 
det ufortættede stof. Selv for de mest materialistiske af de ioniske tænkere blev 
sjælen sjælen opfattet som luft, fordi luften var den fineste og letteste af de kendte 
former for stof. 

Heraklit og Parmenides 
Efter denne føste generation af filosoffer dukker den anden generation op, der 
blandt andet omfatter Heraklit og Parmenides. I modsætning til den første genera-
tion af filosoffer, der forudsatte forandring, stiller anden generation spørgsmåls-
tegn ved muligheden af forandring. Er forandring overhovedet mulig? Og allerede 
den anden generation af filosoffer sætter også erkendelsen på dagsordenen. 

For Heraklit (ca. 540-480 f. Kr.) fra den lilleasiasiske handelsby Efesos er alt i 
forandring, og forandring er det mest grundlæggende træk ved naturen. Hans be-
rømte udsagn om foranderlighed lyder: 

“I den samme flod stiger vi ned og stiger vi ikke ned, vi er og er ikke.” “Man 
kan ikke bade i den samme flod to gange . . .” [Heraklit fragment 49 og 91 
citeret efter Skirbekk & Gilje, 1995, p. 26, note 3] 

Alle forandringer sker efter et uforanderligt princip eller verdensorden, logos: 

“Denne verdensorden, som er den samme for alle, var måske skabt af en gud 
eller et menneske, men verdensordenen var altid, og den er og bliver en evigt 
levende ild, som blusser op og dør ud efter mål.” [Heraklit fragment 30 citeret 
efter Skirbekk & Gilje, 1995, p. 26, note 4] 

Alting forandres, blot ikke tesen om foranderlighed. Substansen er ikke stof, men 
logos. Denne orden indebærer et dialektisk vekselvirkningsforhold mellem mod-
sætninger, der totalt set skaber harmoni. Enhver genstand er trods sin tilsyne-
ladende stabilitet sammensat af egenskaber, der er modsætninger, og som holder 
hinanden i balance eller harmoni. Alt er i forandring efter loven om modstrid mel-
lem uforenelige kræfter: 

“Det modstridende er sammenfaldende; ud over det, som går fra hinanden, det 
smukkeste sammentræf.” [Heraklit fragment 8 citeret efter Skirbekk & Gilje, 
1995, p. 27, note 5] 

Alle materielle substanser og særligt sjælen er processer. Heraklit omtaler sjælen 
som ild. Mennesket er flammer eller processer, hvilket på dette tidspunkt var en 
fuldstændig ny og revolutionerende idé. Grænserne for sjælen eller ilden kan ikke 
udforskes, idet logos er for uudgrundelig. Ilden var for Heraklit den bedste, mest 
kraftfulde og den reneste af de materielle processer. Selvom Heraklit var ma-
terialist, var han også dualist i den forstand, at han skelner mellem sjæl og al anden 
materie. Allerede hos Heraklit findes endvidere kimen til empirisme, da erkendel-
se ifølge Heraklit finder sted gennem sansning. 

Parmenides (f.ca. 515 f. Kr.) fra Elea i Syditalien hævder i modsætning til Heraklit, 
at reel forandring er umulig. Hans ræsonnement er som følger: Det som er, må 
være. Det som ikke er, kan ikke være. Forandring må indebære, at noget opstår og 
andet går til grunde. Derfor forudsætter forandringen ikke-væren. Da forandring 
dermed forudsætter noget, der ikke kan begribes med tanken, må det være en 
logisk umulighed. I virkeligheden er der ikke forandring eller forskelle, alt er ét. 

Men når nu sanserne siger, at forandring er virkelig, må de være bedrageriske. 
Forandring er derfor blot sansebedrag og illusion. Mennesket må derfor tro på for-
nuften og forkaste sine sanser. Fornuften og tænkningen er det virkelige og det 
uforanderlige. Sansningen derimod er det uvirkelige og giver indtryk af foran-
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dring. Parmenides er således den første rationalist. Og ved sin nærmest totale til-
sidesættelse af sanserne, kan han endvidere karakteriseres som monist. 

Empedokles, Anaxagoras og Demokrit 
Den tredje generation af filosoffer omfatter blandt andre Empedokles, Anaxagoras 
og Demokrit. De sætter sig for at formidle mellem Heraklit og Parmenides’ syn på 
forandring og kaldes derfor ofte formidlingsfilosofferne. Deres tese er, at noget 
må være i forandring, mens andet er i hvile. 

Empedokles (ca. 482-432 f. Kr.) levede i Acragas på Sicilien. Han opererer med 
fire elementer: Ild, luft, vand og jord og med to kræfter: Den frastødende kraft 
(‘had’) og den tiltrækkende kraft (‘kærlighed’). Empedokles grundlægger således 
skellet mellem stof og kraft. Der findes altså fire urstoffer, der kvalitativt og kvan-
titativt er uforanderlige, men ved hjælp af kræfterne kan forskellige mængder 
samles og adskilles, hvorved forandring opstår. Empedokles benægter både, at 
noget skulle kunne opstå af intet, og at noget skulle kunne blive fuldstændig til-
intetgjort. Al opståen og forgåen kan føres tilbage til blandinger og adskillelser af 
de fire uforanderlige elementer, som i sig selv er uforanderligt. Bevidsthed og 
erkendelse er afhængig af disse organiske processer. Dette skal dog ikke forstås 
ensidigt materialistisk, idet Empedokles et andet sted betoner, at alt har del i be-
vidsthed og tænkning. Sansningen opstår ved, at små stykker af det sansede frigø-
res og trænger ind i de af sanseorganernes porer, der passer til disse partikler. Kun 
fordi mennesket selv består af de samme grundlæggende elementer som det 
sansede, kan erkendelsen finde sted. Gennem jord, erkendes jord, gennem vand, 
vand og så fremdeles. 

Anaxagoras (ca. 498-428 f. Kr.) fra Klazomenai på Lilleasiens kyst opererer med 
mange elementer. Når der findes et stort antal egenskaber, må der også findes et 
tilsvarende antal elementer. Verden må derfor altid have indeholdt alting, og 
enhver ting må rumme en del af alt andet. Anaxagoras opererer kun med én kraft, 
nemlig nous, teleologisk verdensfornuft eller ånd. Alle forandringer har telos for 
øje, og nous styrer verden i retning af telos. 

“Mind [nous] . . . is the most rarified of things and the purest; it has all the 
knowledge with respect to everything, and it has the greatest power. And all 
that has life [psyche], the biggest [organisms] and the smallest, all this mind 
rules.” [Anaxagoras citeret efter Popper & Eccles, 1983, p. 160] 

Hvad enten Anaxagoras troede på en materiel sjæl eller ej, skelner han skarpt mel-
lem sjælen og alle andre eksisterende materielle substanser. Sjælen er princippet 
om bevægelse og orden og derfor princippet for livet. Også hos Anaxagoras 
genfindes altså dualistiske tendenser. 

Demokrit (ca. 460-370 f. Kr.) fra Abdera i Thrakien betragtes traditionelt som den 
mest konsekvente af antikkens materialister. I universet findes kun én slags ting, 
små udelelige partikler, atomer. Alt det fysiske består af atomer, der svæver rundt 
i et tomt rum. Deres bevægelser er udelukkende mekanisk determineret, der er 
ingen kraft eller ånd, der griber ind i naturprocesserne. Alle bevægelser er bestemt 
af kollisioner mellem atomerne. Atomerne har udelukkende kvantitative 
egenskaber og er så små, at de ikke kan sanses. Alle atomer er af samme slags 
materie, men de varierer indbyrdes med hensyn til form og størrelse. Ting opstår, 
fordi mekaniske stød fører atomerne sammen i klynger, hvor de atomer, der passer 
til hinanden, hægtes sammen. Når atomerne igen fjerner sig fra hinanden opløses 
tingen og forgår. Forandring er derfor kun tilsyneladende på det mikroskopiske 
niveau, mens den er reel på det makroskopiske niveau.  
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Demokrit forklarer kvaliteter og sansning af kvaliteter ved at tænke sig, at alle ting 
udsender en slags budbærende atomer. Når disse atomer rammer sanseapparatet, 
opstår de virkninger, som opfattes som tingenes kvaliteter. Tingene synes at have 
egenskaber som farve, smag og lugt, men det er ikke tingene i sig selv, der besidder 
disse egenskaber, men kvaliteter som tilægges tingene i sansningen. 

For erkendelsen rejser denne materialistiske teori en række problemer. For det før-
ste kan man spørge, hvordan mennesket kan opfatte tingenes egenskaber, når det 
selv blot er atomer og intet andet? For det andet kan man spørge, hvordan det er 
muligt at vide, at sanseindtrykkene virkelig afspejler tingene udenfor? Det er reelt 
ikke muligt at undersøge dette spørgsmål til bunds. Et afledet problem af dette er, 
hvordan budskabet i et budbærende atom skelnes fra budskabet i sanseorganernes 
egne atomer. For erkendelsesteorien betyder disse spørgsmål, at erkendelsen må 
være rationel. Den må inddrage fornuftserkendelsen. 

“It is fitting for men that they should make a logos more about the soul than 
about the body. For the perfection of the soul puts right the faults of the body. 
But a bodily strength without reasoning does not improve the soul.” [Demokrit 
citeret efter Popper & Eccles, 1983, p. 162] 

Det er sjælen, der bevæger legemet. I Demokrits atomfysik består sjælen af de 
mindste atomer. Det er de samme atomer som ilden består af. De er runde og glatte 
og er bedst egnede til at slippe igennem alting og bevæge andre ting ved deres 
egen bevægelse. De små sjæleatomer er fordelt i hele legemet på en sådan måde, 
at legemets og sjælens atomer veksler. Sjælen består af to dele: En rationel del 
(logicos), der er placeret i hjertet og en irrationel del, der er fordelt i hele kroppen. 
På denne måde forsøger Demokrit at overkomme sjæl-legeme problematikken 
[Jvf. Popper & Eccles, 1983, p. 162]. På trods af denne tilsyneladende dualisme, 
må Demokrit alligevel opfattes som monist, idet sjælen er opbygget af samme stof 
som andre dele af den materielle virkelighed. 

Pythagoræerne 
Pythagoræerne holdt til i de græske kolonier i Syditalien fra omkring 540 f. Kr. og 
frem. De opfattede alt som strukturer eller former i modsætning til materialisterne, 
der opfattede alt som stof. Alle tings substans består af matematiske strukturer og 
relationer. Deres filosofi tager udgangspunkt i Pythagoras sætning, der havde vist, 
at matematikken gælder for de materielle ting. Og i harmonilærens konkordante 
toneintervaller kunne man se en sammenhæng mellem matematikken og 
immateriel musik. Endelig viste himmellegemernes baner, at også hele universet 
måtte følge matematikken. Selvom ting opstår og forgår, er matematikken 
uforanderlig. Matematisk erkendelse er derfor sikker erkendelse, fordi matema-
tiske udsagn kan bevises strengt logisk. 

På samme måde som Parmenides havde også pythagoræerne en dualistisk verdens-
opfattelse. Der eksisterer en dualisme mellem matematik og sansning, mellem det 
virkelige og det uvirkelige, mellem det evige og det foranderlige og mellem den 
udødelige sjæl og det forgængelige legeme. Og forholdet mellem legeme og sjæl 
kunne bestemmes matematisk eller harmonisk på samme måde som forholdet 
mellem toner og geometri. 

En af pythagoræerne var Xenofanes fra Kolofon (ca. 580-478 f. Kr.), der hævdede, 
at selv om der findes en endegyldig sandhed, kan menneskene aldrig finde den og 
vide, at de har fundet den. Han kritiserer den traditionelle opfattelse af guderne 
som en slags mennesker. I dens sted sætter han en abstrakt monoteisme. For-
standen er en gudommelig essens, selvom Gud ikke kan fattes af mennesket. 
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“One god, alone among gods and alone among men, is the greatest. Neither in 
body does he nor in mind resemble the mortals. Always in one place he abides: 
he never is moving; Nor is it fitting for him to change now hereto, now thereto. 
Effortless he swings the world by mere thought and intention. All of him is sight; 
all is knowing; and all is hearing.” [Xenophanes citeret efter Popper & Eccles, 
1983, p. 163] 

Forstanden er her identificeret med perception, med tanke, med viljens kraft og 
med handlingens kraft. 

Sofisterne og Sokrates 
Efter 150 års vekslende naturfilosofiske forestillinger, hvor én filosof påstod, at 
urstoffet var vand, en anden at det var apeiron, en tredje at det var luft, en fjerde 
ild og en femte atomet, var det naturligt at vende sig til mennesketanken selv. Dis-
se forestillinger kunne ikke alle på samme tid være sande. Filosofien måtte derfor 
se på betingelsen for selve erkendelsen. Der var altså dannet grobund for et skift 
fra ontologi til epistemologi. 

Omkring 450 f. Kr. er det derfor mennesket selv, der kommer i centrum. Filosofien 
bevæger sig ind i den såkaldte antropocentriske periode. Denne periode inte-
resserer sig ikke kun for mennesket som erkendende væsen (epistemologi), men 
også som handlende væsen (etik og politik). Hvor interessant denne side af fi-
losofien end er, vil afhandlingen begrænse sig til at koncentrere sig om epistemo-
logien og den virkelighed, der ligger til grund for epistemologien, som den kom-
mer til udtryk i ontologien. 

I denne periode er det Athens sofister, der dominerer i filosofien. Over en bred 
kam var de epistemologisk set skepticister, hvilket vil sige, at de afviste, at det 
overhovedet er muligt at vide noget med sikkerhed. Det er ikke muligt at erkende 
det universelle eller evige, såfremt det findes. Her skal blot fremdrages to eks-
ponenter for sofismen: Gorgias og Protagoras. 

Gorgias (ca. 483-374 f. Kr.) fra Leontini var oprindelig naturfilosof, men i mødet 
med eleatisk filosofi blev han skeptiker og retoriker og benægtede, at sandhed er 
mulig ud fra diskurs over paradokset i bevægelse og forandring. Gorgias hævder, 
at ingenting eksisterer, og hvis der eksisterer noget, kan det ikke erkendes og 
selvom der skulle findes erkendelse, vil denne erkendelse ikke kunne videregives 
til andre. 

Protagoras (ca. 485-415 f. Kr.) fra Abdera underviste i flere græske byer, særligt 
på Sicilien og i Italien. Hans tese var, at mennesket er alle tings mål (homo men-
sura), som også Kant i sin morallære flere tusind år senere foreholdt. Men for 
Protagoras var denne tese i lige så høj grad en erkendelsesteoretisk forklaring. Hvis 
to mennesker sanser den samme ting på forskellig måde, så har de begge ret. 
Tingene viser sig nemlig ikke for mennesket, som de er i sig selv. Det er altid blot 
nogle egenskaber ved tingene, som til enhver tid fremtræder for mennesket. 

“Mennesket er alle tings mål, for det værende, at det er, for det ikke-værende, 
at det ikke er.” [Protagoras citeret efter Skirbekk & Gilje, 1995, p. 45] 

Mennesket er således målestok for alle ting, da tingene altid viser sig for menne-
sket på en måde, der er bestemt af den situation, som mennesket til enhver tid 
befinder sig i. Erkendelsen er altid bestemt af det perspektiv, subjektet befinder 
sig i og forstår ud fra, og erkendelsen er relativ til situationen. Denne opfattelse 
indebærer derfor både en erkendelsesteoretisk perspektivisme og relativisme. Der 
er mange måder, at opfatte tingene på. Men den menneskelige erkendelse har sine 
grænser. 
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“Når det gælder guderne, kan jeg hverken vide, om de er eller ikke er, og heller 
ikke hvordan de måtte være; for der findes så meget, som hindrer menneskelig 
erkendelse; det, at noget ikke er sanseligt, og det, at menneskelivet er kort.” 
[Protagoras fragment 4 citeret efter Skirbekk & Gilje, 1995, p. 47] 

Det betyder ikke, at det guddommelige ikke findes, men blot at det guddommelige 
ikke er tilgængeligt for sanserne. Da sansningen er den grundlæggende erkendel-
sesform hos mennesket, er det derfor ikke muligt vide noget om det guddomme-
lige. 

Sokrates (ca. 470-399 f. Kr.) er den første filosof fra Athen, og han levede hele sit 
liv i hjembyen. Sokrates skrev ingen skrifter selv, så alt hvad man ved om Sokrates 
og hans lære stammer hovedsageligt fra Platons dialoger. Det er derfor vanskeligt 
at skelne, på hvilke punkter Sokrates og Platon var enige, og på hvilke deres 
opfattelser var divergerende. 

 

FIGUR 6-B - SOKRATES I DIALOG 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/Greek/greek.html 19. december 1996]. 

Sokrates var ligesom sofisterne mere interesseret i erkendelsesteori end i naturfi-
losofien. Sokrates forstod erkendelse som en begrebsanalyse gennem dialog, 
hvorved viden bliver en slags selverkendelse opstået gennem begrebsafklaring. 
Sokrates skelner mellem tre typer viden: Faktisk viden om det, som er, normativ 
viden om det, som bør være samt personlig overbevisning. 

Begreberne er i sig selv lige så virkelige som objektet. De læres ikke, men går 
forud for objektet og fænomenerne. Det ting har til fælles, udgør begrebet. I mod-
sætning til Platons idélære indebærer Sokrates’ erkendelsesteori ikke en trans-
cendent idéverden. Det nærmeste, han kommer et sådant begreb i sin erkendelses-
teori, er en indre stemme, han kaldte daimon. Dette ord var for grækerne navnet 
på en upersonlig guddommelig magt, der griber ind i menneskelivet og naturen. 
Sokrates uddyber imidlertid ikke, hvad han mener med denne transcendente 
oplevelse. 

Sokrates leverer et af de vægtigste og mest uddybende bidrag til diskussionen af 
forholdet mellem sjæl og legeme. Det findes i dialogen ‘Faidon’, hvor Platon be-
skriver Sokrates’ sidste timer i fængslet inden hans henrettelse. Gennem dialogen 
forsøger Sokrates at overbevise sine elever om, at sjæl og legeme ikke er ét, at 
døden adskiller dem, og at sjælen er udødelig. 

“Now how about the acquisition of wisdom? Is the body a hindrange, or is it 
not, if you use it as an accessory in the search? What I mean is, do sight and 
hearing provide men with any true knowledge, or are even the poets always 
trying to tell us something like this, that nothing that we hear or see is accurate? 
And yet if these bodily senses are not accurate or reliable, the others are hardly 
likely to be - for all the others are inferior, I suppose, to these. Don’t you think 
so? . . . And the soul reasons best, presumeably, when none of these things 
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worries her - neither hearing, nor sight, nor pain, nor any pleasure; when she 
is, so far as may be, alone and by herself, forgetting all about the body, and 
when she strives after truth having no more communication with the body nor 
contact with it than is absolutely necessary.” [Platon, 1986, pp. 73-74] 

“Again, we said this some time ago, that when the soul makes use of the 
assistance of the body for the study of something, by using sight and hearing or 
some other sense - for this is the bodily method, the study of something through 
sense - it is dragged by the body toward what is never constant, and it vacillates, 
and is confused, and dithers as though it were drunk, because it is in contact 
with things that are in that sort of state?” [ibid., p. 91] 

Derfor vælger Sokrates at opfatte erkendelsen rationelt: 

“Such things are objects of sense and visible, while what the soul sees by itself 
is an object of thought and invisible.” [Platon, 1986, p. 95] 

Ligesom Platon anser Sokrates legemet som den evige sjæls fængsel, der hindrer 
sjælen i at opnå ren viden, førend døden befrier sjælen fra legemet. Når nogen 
erkender, er det udtryk for, at sjælen genkalder sig, hvad den tidligere har set. Er-
kendelse er for Sokrates blot generhvervelse af den viden sjælen havde før fød-
selen. Derfor må sjælen have eksisteret førend den flyttede ind i legemet, og den 
må have haft en (a priori) viden og intelligens, der kan generhverves. Det er denne 
opfattelse som Sokrates forsøger at overbevise Menon om i sit berømte eks-
periment med slaven, der ‘egenhændigt’ og uden forudgående geometrisk viden 
kommer frem til, at det dobbelte areal af et kvadrat er lig kvadratet på diagonalen 
[ibid., pp. 208-212]. Der skal dog ikke nogen dyberegående analyse til for at 
afsløre, at Sokrates hjælper slaven godt og vel på vej under bevisførelsen. 

Videre i Faidon gør Sokrates op med materialismen. Som dualist anser Popper 
denne dialog som en af de skarpeste formuleringer af problemet i hele filosofiens 
historie [Popper & Eccles, 1983, p. 169]. Sokrates fortæller, at 

“When I was young . . . I became very keen on this learning which they call 
‘physical’ philosophy. It seemed to me a wonderful sort of study, to know the 
causes of everything, why each thing comes into being and why it perishes and 
why it exists. And as I considered it I often turned over my mind first of all such 
questions as these: ‘Are living creatures nurtured when the hot and the cold 
undergo putrefaction, as some people used to say? and is it the blood that we 
do our thinking with, or the air or the fire? or is it none of these, but the brain 
which provides the sensations of hearing and seeing and smelling - and did 
memory and opinion come from these, and from memory and opinion (when it 
had acquired stability) did knowledge [episteme] come into being?” [Platon, 
1986, p. 109] 

Sokrates gør det klart, at han snart afviste alle sådanne materialistiske spekulatio-
ner. Forstand, tanke eller fornuft måtte altid forfølge et mål. Forstanden må være 
teleologisk. 

“I once heard someone reading from a book, which he said was by Anaxagoras, 
and saying that Mind [nous] was what arranged everything and caused 
everything. I was delighted with this ‘cause,’ and it seemed to me be somehow 
rather appropriate that Mind should be responsible for everything, and I 
supposed that if this were so, the ordering Mind ordered everything and placed 
each thing severally as it was best that it should be.” [Platon, 1986, 111] 

Sokrates blev begejstret for Anaxagoras’ tanker og skaffede alle hans bøger, for at 
finde ud af, hvordan sjælen forårsager tingene. Men Sokrates blev skuffet. For 
Anaxagoras kunne ikke forklare formålet eller de årsager der lå til grund for denne 
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verdensorden, men beskrev blot verden som en maskine, der udelukkende blev 
drevet af mekaniske årsager. 

“It was just as if someone were to say that all that Socrates does is to be 
attributed to his mind, and then, undertaking to state the causes of all that I do, 
were to say first of all that the reason for my sitting here now is that my body is 
composed of bones and muscles . . . and that is why I sit here now in this bent 
posture. And he accounting voice and air and hearing and hundresds of other 
such things responsible, neglecting to give the real reasons - that, as the 
Athenians have decided that it is better to condemn me, I for my part have 
thought it better to sit here, and more right and proper not to run away, but 
undergo whatever penalty they may impose.” [Platon, 1986, p. 112] 

Legemet eller materien er altså ifølge Sokrates ikke erkendelsens årsag, men dens 
forudsætning. Selv en fuldstændig forklaring på legemets bevægelser og pro-
cesser, kan derfor ikke forklare erkendelsen. 

Platon 
Platon (ca. 428-348 f. Kr.) havde en del træk fælles med pythagoræerne. Skirbekk 
og Gilje nævner følgende fællestræk [Skirbekk & Gilje, 1995, p. 64]: 

1. Opfattelsen af matematikken som værende alle tings indre væsen. 
2. Opfattelsen af universet som delt i to. Det egentligt værende, idéerne og skyg-

geverdenen af sanselige genstande. 
3. Sjælevandringslæren og dermed sjælens udødelighed. 
4. Interessen for teoretisk videnskab. 
5. Religiøs mystik og asketisk moral. 

Men Platon var først og fremmest elev af Sokrates, og tilbragte ligesom sin lærer-
mester det meste af sit liv i Athen. Platon var 29 år gammel, da Sokrates tømte sit 
giftbæger. Han havde længe været Sokrates’ elev og var stærkt præget af dennes 
lære. Grundtanken i Platons filosofi er, at der bag al foranderlighed i såvel 
erkendelse som moral ligger en urokkelig orden. Læren om idéerne (eidos, idea) 
er fundamentet i denne filosofi og samtidig et forsøg på at underbygge og begrunde 
Sokrates’ kritik af den filosofiske relativisme. Platons forfatterskab falder i tre 
faser. I ungdomsdialogerne står Platons forfatterskab Sokrates nær i de sokratiske 
dialoger. Han arbejder her med begrebsafklaring og begrebslig indsigt. I 
manddomsdialogerne redegør han i sin idélære for, at idéerne eksisterer 
selvstændigt. Denne opfattelse forsøger han blandt andet at anskueliggøre med sin 
berømte hulelignelse [Platon, 1987, 514a-521b, pp. 316-325]. I alderdomsdialo-
gerne ender Platon i en dialektisk erkendelsesteori. 

 

FIGUR 6-C - PLATON 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/Greek/greek.html 19. december 1996]. 

Ifølge Platon findes den sande virkelighed uden for tid og rum og må erkendes ud 
fra noget andet end sanserne. Sandheden om et objekt eller dets essens findes ikke 
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i objektet selv, men i en anden dimension, i idéerne. Platon kom frem til, at der 
bag naturens mangfoldige fænomener måtte findes et begrænset antal former eller 
strukturer, der ligger bag ved de sansebare fænomener. Det er disse former, han 
kalder idéer. Idéerne skal ikke forstås som subjektive opfattelser, men udgør deri-
mod den samlede objektive virkelighed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
Platon forstår idéerne som klart adskilte, i modsætning til eksempelvis orientalsk 
mystik, hvor tingene er vævet ind i hinanden som en ursuppe eller et energihav. 

Idéerne besidder en selvstændig væren, i forhold til de konkrete forekomster, der 
falder ind under idéen. Idéen eller begrebet må med andre ord eksistere, selvom 
den ikke kan sanses i rum og tid. Idéerne er uforanderlige og udgør et sammen-
hængende. Virkeligheden kan derfor opdeles i to fundamentale værensformer, 
nemlig de uforanderlige idéer og de sanselige og foranderlige fænomener. Idéen 
giver mulighed for fænomenet, og fænomenet har del i idéverdenen. Dette er 
Platons ontologiske dualisme mellem idéverden og fænomenverden. En af indven-
dingerne mod Platons idealisme går da også på, at når idéerne er uforanderlige og 
de sanselige fænomener er foranderlige, kan de sanselige fænomener ikke være 
afskygninger af idéerne, som Platon, blandt andet i hulelignelsen, hævder. 

De sanselige ting og forestillingerne om dem er foranderlige og ufuldkomne. Vi-
den af denne art er derfor ikke fuldkommen viden. Der gives kun fuldkommen 
viden (epistéme) om idéerne, som i sig selv er uforanderlige og fuldkomne. 
Derimod kan der kun opnås ufuldkommen tro og formening om fænomenverde-
nen, idet denne er ufuldkommen og underordnet idéverdenen. Gennem refleksion 
over sanseerfaringen og forestillingerne, kan mennesket dog nærme sig den fuld-
komne viden, da det er idéerne, der ligger bag ved forestillingerne og perceptionen. 

Det godes idé eller det enes idé står ikke for en idé på lige fod med alle de andre 
idéer, men det godes idé repræsenterer selve det indbyrdes forhold mellem idéerne. 
Dette forhold mellem idéerne repræsenterer selve grundstrukturen i virkeligheden, 
det grundmønster, der ligger bag de enkelte fænomener, der fremtræder for 
mennesket. Denne helhedstænkning eller dialektik, er kernen i Platons filosofi. 

Idéverdenen er ideal og dermed overordnet sanseverdenen. Fordi idéerne er ideale, 
skal mennesket stræbe mod dem. Platon siger, at der er nedlagt en længsel, eros, i 
mennesket mod at nærme sig disse idealer. Platons erkendelsesproces forløber som 
en dialektik mellem indsigt i idéerne og erfaringer i sanseverdenen. Filosofi er 
derfor på samme tid erkendelse og dannelse. 

Hvad angår forholdet mellem legeme og sjæl anser Platon legemet som sjælens 
fængsel. Hvad sjælen derimod burde være, var legemets regent eller pilot. Selv om 
legeme og sjæl er væsensforskellige, mener Platon dog, at de i et vist omfang kan 
påvirke hinanden, uden at han giver nogen forklaring på, hvordan dette er muligt. 
Ligesom hos Sokrates har sjælen en præeksistens og en posteksistens, idet den var 
før fødselen og vil leve videre efter legemets død. Mennesket befinder sig i 
grænselandet mellem idéverden og sanseverden, da sjælen tilhører idéverdenen og 
legemet er en del af sanseverdenen. Erkendelsen er derfor en genkendelsesproces. 
Sjælen bliver mindet om det, den tidligere vidste. I erkendelsen genkaldes idéerne 
bag de sanselige fænomener. 

Aristoteles 
Hvor Platons tænkning var inspireret af matematikken, tager Aristoteles’ (384-322 
f. Kr.) filosofi udgangspunkt i naturvidenskaben. Aristoteles blev født i den 
ioniske by Stageiros, men han kom dog tidligt til Athen, hvor han i 20 år virkede 
samtidigt med Platon på dennes Akademi. Aristoteles var stærkt præget af Platon, 
selvom hans filosofi på flere områder kom til at stå i stærk kontrast til Platons. 
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FIGUR 6-D - ARISTOTELES 
[Kilde: http://149.152.105.38/Docs/Aristotle/AristotleBio.html 18. december 1996]. 

Aristoteles opfatter idéerne som almenbegreber, der etableres ved induktion eller 
generalisering ud fra empiriske iagttagelser. Man kan populært sige, at han lægger 
Platons idéer ned i den synlige verden og kalder dem former. Samtidig besidder 
idéerne imidlertid som hos Platon en form for selvstændig og ikke-mental 
eksistens. Men hvis idéen om en ting består i det, som denne ting har fælles med 
andre ting, der deler denne idé, må denne idé nødvendigvis falde ind under sig 
selv. Aristoteles spørger derfor, hvorvidt det ikke er noget tredje, der er fælles for 
en idé og de ting, der falder ind under idéen. Dette argument kaldes “argumentet 
om det tredje menneske”. Der mangler så at sige en formidler mellem fænomen 
og idé. Men hvis man indsætter en sådan, vil man blot havne i den situation, at 
man mangler en ny formidler mellem formidleren og idéen. Derfor, mener 
Aristoteles, falder Platons forestilling om en selvstændig eksisterende idéverden 
fra hinanden. På baggrund af denne idé-opfattelse slutter Aristoteles derfor, at 
idéerne ikke kan besidde selvstændig eksistens, adskilt fra de konkrete ting, men 
at idéerne derimod kun eksisterer i tingene, hvor de rationelt kan erkendes. 
Tingene behøver ingen idéverden til at bære fænomenverdenen. Det eneste, der 
derfor har selvstændig eksistens, er enkeltgenstande eller substanser, som 
Aristoteles vælger at kalde dem.  

Aristoteles hævder, at substanserne har essens, det vil sige nødvendigvis eller væ-
sentligt har bestemte egenskaber, uden hvilke de ikke ville eksistere eller være, 
hvad de er. Men egenskaberne har ingen selvstændig eksistens. En egenskab ek-
sisterer kun i kraft af, at der findes substanser, der har disse egenskaber. De har 
derfor kun relativ eksistens. Denne tanke kaldes essentialisme. 

For både Platon og Aristoteles er begreberne noget eksisterende. For Platon er det-
te eksisterende idéer, som eksisterer bag ved de sanselige fænomener. Aristoteles 
derimod mener, at det eksisterende besidder former, der eksisterer immanent i de 
sanselige fænomener, men som dog kun kan begribes ved tankens hjælp. Verden 
består af noget underliggende, der er uforanderligt, men kan antage nye skikkelser. 
Den består med andre ord af stof og form, hvilket forklarer tingenes identitet i en 
foranderlig verden. 

Ifølge Aristoteles er første trin i en erkendelsesproces, at enkeltgenstande erfares 
via sanserne, og dernæst, at der abstraheres fra det tilfældige for at nå det væsent-
lige og almene. Virkeligheden er hierarkisk. Erkendelsen bliver dermed en proces 
fra sanseerfaring til væsenserkendelse. Selvom det kun er substanserne, der 
eksisterer, mener Aristoteles dog, at mennesket bør stræbe mod indsigten i de 
væsentligste egenskaber, der er af almen natur. Når man gennem induktion har 
bevæget sig fra en indsigt i det konkrete til en indsigt i det almene, kan denne 
indsigt anvendes til at drage logisk gyldige slutninger eller deduktioner, for at nå 
frem til andre sande påstande. 
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Aristoteles opererer med ti forskellige kategorier eller værensmåder: Substans, 
kvantitet, kvalitet, relation, sted, tid, position, besiddelse, aktivitet og passivitet. 
Substanskategorien er den vigtigste af kategorierne, idet substans er det eneste, der 
kan eksistere selvstændigt, da den er det, hvorom noget andet kan udsiges, men 
som ikke selv kan udsiges om noget andet. Substanskategorien betegner alt det 
essentielle ved tingen, som den ikke kan miste uden at ophøre med at eksistere. De 
øvrige kategorier betegner derimod alt det kontingente ved tingen, som den kan 
miste uden at ophøre med at eksistere. 

Væsenserkendelse er ikke blot en statisk indsigt i artsdefinitioner. Verden er tele-
ologisk. For at forstå et fænomen, må man kende dets årsager (causa). Disse ind-
går derfor som et væsentligt led i Aristoteles’ ontologi. Substans består af form og 
stof. Distinktionen mellem form og stof er nært forbundet med distinktionen 
mellem aktualitet og potentialitet. Et frø er aktuelt ikke andet end et frø, men det 
har potentiale til at blive en plante gennem virkeliggørelse. Formen er tingenes 
formål. Disse potentielle former er bestemt af Aristoteles’ fire årsager: 

1. Causa finalis, der er substansens formål. Denne finale årsag styres af et 
teleologisk princip. 

2. Causa efficiens, der er den bevirkende årsag, kausalitet eller den mekaniske 
årsag. Man kan sige at den bevirkende årsag er hensigten eller drivkraften i 
processen, der fører til substansens form. 

3. Causa materialis, er det stof, der indgår i substansen. 
4. Causa formalis, der er den form, substansen ender op med at få. 

For eksempel kan fald forklares ud fra de enkelte tings stræben mod deres naturlige 
plads. Man kan sige om de fire årsagstyper, at genstandendes naturlige sted er den 
finale årsag, at genstandendes vægt er den bevirkende årsag, at vejen frem til det 
naturlige sted er den formale årsag, og at det stof, som genstanden er lavet af, er 
den materielle årsag. 

Ligeledes opererer Aristoteles med fire typer af forandringer: 

1. Substantiel forandring, hvori en substans opstår og forgår. 
2. Kvalitativ forandring, hvori en substans forandrer egenskaber. 
3. Kvantitativ forandring, hvori en substans får mere eller mindre af en egenskab. 
4. Forandring i sted, hvori en substans skifter plads i rummet. 

Al forandring er ifølge Aristoteles en aktualisering af potentialer. Det mulige ek-
sisterer som potentialer. Det virkelige er derfor det, der stræber mod sin virkelig-
gørelse. Ren potentialitet er materie og ren aktualitet er form. For Aristoteles er 
det første princip en gud, der er ren aktualitet, det vil sige uden potentialitet og 
dermed uden forandring. Gud hviler i sig selv. Han er den ubevægede bevæger og 
den eneste form uden stof. 

Ligesom alle andre ting, besidder mennesket både stof og form. Legemet er stoffet 
mens sjælen er formen. Aristoteles beskriver sjælen som den ‘første enteleki’, den 
liv- og formgivende kraft i det levende legeme. Og den første enteleki er mere eller 
mindre dets form eller dets essens. Forholdet mellem legeme og sjæl skal derfor 
forstås som forholdet mellem stof og form og mellem potentialitet og aktualitet. 
Sjælen er så at sige legemet i arbejde. 

“The soul is in a way all the things that exist. For all the things that exist are 
objects either of perception or of thought, and knowledge is in a way the things 
that are known, perception in a way the things that are perceived. But we must 
inquire how this is so. Knowledge, then, and perception are divided in relation 
to their objects, they in their potential state corresponding to the objects in their 
potential state, and the same correnspondence obtaining between the actualized 
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states. And the perceptive and cognitive faculties of the soul are also those of 
thought. Now it must either be things themselves that the faculties potentially 
are or their forms, and, as it obviously not the things themselves, since, clearly, 
stone, for instance, is not in the soul, it must rather be the forms.” [Aristoteles, 
1986, 431b-432a, p. 210] 

Hovedforskellen på Platons og Aristoteles’ opfattelse af sjælen er, at Aristoteles’ 
verden er essentielt teleologisk og derfor stræber mod fuldkommenhed, mens Pla-
tons verden er skabt perfekt af Gud og derfor ikke kan stræbe mod noget bedre. 
Derfor er Platons sjæl ikke progressiv, men højest konservativ, mens Aristoteles’s 
enteleki er progressiv og teleologisk [Popper & Eccles, 1983, p. 165 f]. Både 
Platon og Aristoteles anerkender, at sjælen er hjemsted for selvbevidsthed. 

Ud over at Aristoteles kan opfattes som dualist, betoner Popper, at man kan opfatte 
Aristoteles som interaktionist, der accepterede at relationen mellem legeme og sjæl 
er baseret på en interaktion, der dog ikke er af mekanisk art. Denne konklusion 
kommer Popper blandt andet til ud fra nedenstående citat fra Aristoteles. 

“Soul and body, I suggest, react sympathetically upon each other: a change in 
the state of the soul produces a change in the shape of the body, and conversely: 
a change in the shape of the body produces a change in the state of the soul.” 
[Aristoteles, Physiognomics, cp. IV citeret efter Popper & Eccles, 1983, p. 176] 

På den måde løser Aristoteles problematikken på en måde, som generelt blev ac-
cepteret af alle andre end atomisterne, der troede på mekanisk interaktion. Denne 
tolkning fører direkte frem til Descartes, der ikke umiddelbart kunne forene en 
ikke-mekanisk sjæl med den fysiske verdens urværk, hvor alle fysiske årsager es-
sentielt var baseret på mekaniske stød. Denne problemstilling førte til et skift i 
sjæl-legeme problemstillingen, som senere vil blive beskrevet. 

Både de platoniske og aristoteliske traditioner kan beskrives som objektivistiske 
og rationalistiske i modsætning til den subjektivistiske sensualisme eller empiris-
me, der tager udgangspunkt i sanseindtryk og prøver at rekonstruere den fysiske 
verden på baggrund af disse. Næsten alle Platons og Aristoteles’ forgængere var 
rationalister i den forstand, at de forsøgte at forklare fænomenerne ved at postulere 
en skjult verden, en verden af skjulte realiteter bag fænomenverdenen. Men 
modsat Platon mener Aristoteles, at fornuften er ‘tom’ indtil noget sanses. Der 
gives altså ingen medfødte idéer. 

Ved siden af filosofien er Aristoteles fader til den formelle logik, der næsten uan-
fægtet skulle holde helt frem til Frege i 1800-tallet. Fornuften er gennem logikken 
formidleren mellem menneske og verden. Alt kan derfor afgøres logisk. Ari-
stoteles indså, at et arguments gyldighed ikke beror på dets emne eller indhold, 
men på dets form. Til studiet af de formelle betingelser for gyldighed indførte han 
et systematisk begrebsapparat samt visse symbolske notationer, herunder brugen 
af variabler. Dermed frembragte han historiens første rent formelle, logiske 
system, syllogismelæren. Han fandt frem til over 200 syllogismer, hvoraf kun 19 
i dag accepteres som ægte syllogismer. Han udformede blandt andet kon-
tradiktionsprincippet, der siger at en kendsgerning enten kan bestå eller ikke bestå. 
Først med Bohrs komplementaritetsprincip skulle kontradiktionsprincippet for 
alvor blive udfordret.  

Senantikken 
Igennem senantikken føjedes ikke afgørende nyt til erkendelsesteorien.  

Epikur (341-270 f. Kr.) hævdede at erkendelsen stammer fra sanseerfaringen. De 
pålidelige sanseindtryk er klare, men for at de kan blive til erkendelse, må de sup-
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pleres med forestillingsbilleder eller almenforestillinger (prolepseis), der fore-
kommer ved gentagelse af ens sanseindtryk. Det, der ikke kan iagttages er kun 
sandt, hvis det ikke strider mod de klare sanseindtryk. Epikur er altså empirist i 
ordets snævreste forstand.  

Ligesom Demokrit antager Epikur, at alting består af atomer. Sjælen er ligesom 
legemet sammensat af atomer, og alle menneskets funktioner er resultatet af atom-
processer, der imidlertid ikke er strengt årsagsbestemte. Epikur forklarer sans-
ningen som en årsagsproces, hvor atomare udstrømninger fra tingene rammer 
sanseorganerne. 

 

 

FIGUR 6-E - EPIKUR 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/Greek/greek.html 19. december 1996]. 

Stoikerne (ca. 300 f. Kr. - 200 e.Kr.), der blandt andre omfatter Zenon fra Kiteon 
(ca. 333-262 f. Kr.), Marcus Tullius Cicero (106-43 f. Kr.) og Seneca (ca. 4 f. Kr. 
- 65 e.Kr.), skelnede i deres logik mellem tegnet og dets betydning eller indhold 
(lekton) og referencen eller det ydre objekt. Udsagn og spørgsmål er forskellige 
lekta. Stoikerne udformede domslogikken som et aksiomatisk system. Gennem 
sanseindtryk dannes der forestillinger i subjektet, og sand erkendelse er de fore-
stillinger, som intellektet giver sin tilslutning. Alle mennesker har del i logos, for-
stået som den overordnede fornuft eller orden. Mennesket er et ‘mikrokosmos’, 
der er en afspejling af ‘makrokosmos’. Ved at udviske forskellen mellem det en-
kelte menneske og universet, udviskede de samtidig forskellen mellem ånd og stof. 
Stoikerne var derfor monister. 

Nyplatonismen 
I nyplatonismen bliver individet indsat i en større kosmologisk sammenhæng, i 
hvilken legemet ikke forstås som en del af den egentlige virkelighed. Sjælen deri-
mod er det egentligt værende. Målet er at frigøre sjælen fra dens jordiske inkar-
nation, således at sjælen bliver i stand til at opfatte det altomfattende fællesskab 
(unio mystica) med verdensånden. 

Plotin eller Plutinus (ca. 205-270 e.Kr.) var mystiker og en af de mest indflydel-
sesrige eksponenter for nyplatonismen. I lighed med Platon mener Plotin, at vir-
keligheden består af forskellige niveauer. Den begrænsede endelige verden, som 
kan erfares gennem sanserne, er ikke den egentlige virkelighed. Der findes en ræk-
ke mere fundamentale principper, der udgør tingenes nødvendige forudsætninger. 
Det højeste princip eller grundlaget for alt andet, kalder Plotin det ene, der er ren 
transcendens. Det ene er ikke summen af de individuelle ting, men en fuldkommen 
forskelsløs enhed, som er forudsætning for den mangfoldighed af forskelle, der 
findes på de lavere niveauer i virkeligheden. Dermed kan Platons dualisme omgås 
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og fænomen og idé kan forenes. Eksempelvis påpeger Plotin, at mørke ikke 
eksisterer i sig selv, men blot er fravær af lys. Mørke er ikke.  

I modsætning til Aristoteles, der identificerer det højeste princip med fornuften, 
afviser Plotin noget sådant. For i tænkningen forudsættes en spaltning i det, der 
tænker og det tænkte. Fornuften indeholder derfor en tohed, der strider imod, at 
det ene er fuldkommen enhed. 

Det er ikke engang korrekt at sige, at det ene har væren, da det ene er hævet over 
skellet mellem væren og ikke-væren. I kraft af det enes uendelige fylde sker der 
en emanation (emanare = udstrømme eller flyde ud). Denne emanation skal ikke 
forstås som en tidslig proces, men er hævet over tid og rum. Den første emanation 
er fornuften (nous). Men selvom fornuften dermed står nærmere det ene end alt 
andet, er den ufuldkommen deri, at den indeholder flerhed. Af fornuften frem-
kommer den anden emanation, sjælen, der svarer til Platons verdenssjæl. Denne er 
et dobbeltvæsen, der både vender sig mod fornuften og mod materien igennem 
perceptionen. På denne måde forener Plotin to tendenser i platonismen. Det ene er 
et monistisk begreb, mens sjælen er dualistisk. 

6.2.3 Skolastikken 
Skolastikken var en middelalderlig (omkr. 9. - 15. århundrede) katolsk filosofisk 
skole, hvis hovedformål var udformning af et verdensbillede uden modsigelser 
mellem kristendom og platonisk og aristotelisk filosofi.  

Augustin 
Aurelius Augustin (354-430) blev født i Nordafrika af en kristen moder og en he-
densk fader. I en alder af tredive år omvendte Augustin sig til kristendommen og 
blev siden biskop i Nordafrika. Efter sin omvendelse udarbejdede Augustin en 
teologisk syntese af nyplatonismen og kristendommen. Augustin hævder, at inden 
Gud skabte verden, eksisterede idéerne i Guds tanker. Dermed redder han den 
platoniske forestilling om de evige idéer. 

 

FIGUR 6-F - AUGUSTIN 
Det ældste overleverede portræt af Augustin malet i Rom i det 6. århundrede   
[Kilde: http://ccat.sas.upenn.edu/jod/augustine.html 18. december 1996]. 

Augustin tager afstand fra skepticismen, der benægter muligheden af sikker og 
objektiv sandhed. Som begrundelse for at afvise skepticismen fremhæver Augu-
stin fire områder, hvor han mente, at kunne påvise, at sikker erkendelse optræder: 
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1. Selvrefleksion. Selvom sanserne bedrager, og mennesket siger, at alt hvad det 
sanser, er tvivlsomt, kan det ikke bevise sin egen tvivl, og dermed heller ikke 
sin egen eksistens. For at tvivle, må man altså eksistere. Sikker erkendelse er 
således mulig, hvorfor skepticisme må afvises. Denne tankegang minder om 
Descartes’ senere formulering: “Jeg tænker, altså er jeg”. 

2. Introspektion. Introspektionen viser, at det er muligt at erkende sine egne indre 
tilstande. Derfor må skepticismen tilbagevises, når det drejer sig om erkendelse 
af sjælstilstande, der går ud over momentane oplevelser. 

3. Matematik. For det tredje er det muligt at opnå sikker erkendelse på matema-
tikkens område. Matematikken er en sandhed, der er nødvendig og uforanderlig 
i modsætning til det sanselige. 

4. Logik. Endelig er der visse logiske principper, der er af en sådan karakter, at de 
ikke kan drages i tvivl. Augustins argument er, at dette forhold viser sig ved, at 
skeptikerne selv må benytte sig af disse principper, for at kunne redegøre for 
skepticismen. 

Det er altså muligt at opnå sikker viden. Det sker ikke gennem perception eller 
sanseerkendelse, men ved introspektion og fornuftserkendelse. Påvirkning af san-
seorganerne er nemlig ikke i sig selv sanseerkendelse. Sjælens aktive bistand er 
nødvendig. Introspektion giver en mere sikker viden end sansning, da mennesket 
ved skabelsen er blevet udstyret med et indre lys. Augustin afviser Platons lære 
om erkendelse som erindring og hævder i stedet, at fornuftsverdenens idéer op-
lyser menneskets ånd. Det intelligible lys, der strømmer ud fra Gud, oplyser men-
neskets ånd og sætter det i stand til at indse fornuftssandhederne. Menneskets ånd 
adskiller sig fra alt andet i denne verden, ved at den har mulighed for at vende sig 
mod lyset og erkendelsen i introspektionen. Menneskets indre har derfor 
erkendelsesteoretisk forrang.  

Et af Augustins argumenter for at hævde introspektion er, at subjekt og objekt i 
introspektionen er sammenfaldende, mens de i sanseoplevelsen er forskellige. 
Endvidere er genstandene for fornuftserkendelsen evige og uforanderlige, mens 
sanseerkendelsens objekter er i stadig forandring.  

Om forholdet mellem sjæl og legeme er Augustin af den opfattelse, at sjælen re-
præsenterer det guddommelige i mennesket, mens legemet er hjemsted for synden. 
Dog med den tilføjelse, at sjælen er belastet af arvesynden. Sjælen kan påvirke 
legemet, men legemet kan ikke påvirke sjælen. Det højere kan påvirke det lavere, 
men det lavere kan ikke påvirke det højere. Legemet er blot sjælens redskab. 
Derfor skal mennesket befri sig fra dets legeme og trænge ind i sjælen. Erkendelse 
kan derfor kun foregå ved, at sjælen korresponderer med Gud, hvorved betydning 
opstår. 

Med kristendommens fremmarch får erkendelsesteorien et nyt aspekt. Det er ikke 
længere nok at beskæftige sig med viden, men også med forholdet mellem tro og 
viden. Augustin mener, at uden åbenbaringen og troen ville mennesket være blindt 
for alle livets væsentlige sider: “Credo, ut intelligam”63. Denne opfattelse er 
samtidig grundlaget for Augustins tegnopfattelse. 

Ifølge Augustin består tegnet i ordet eller logos, der gennem inkarnation gøres 
tilgængeligt for sanserne og herigennem skaber erkendelse. Denne triadiske tegn-
forståelse kaldes sakramental, og sammenholder man den med Peirces tegn, vil 

                                                   
63 “Jeg tror, for at jeg kan forstå.” 
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man se visse ligheder, idet ordet svarer til repræsentamen, det inkarnerede ord kan 
sammenlignes med objektet og erkendelsen svarer til interpretanten. 

Da skaberen og det skabte er adskilte fra hinanden, er panteisme udelukket i Au-
gustins filosofi. Ligeledes bliver mennesket aldrig ét med Gud, men står i et per-
sonligt forhold til ham. Dette forhold består i det indre livs kontakt med Gud. 

Thomas Aquinas 
Hvor Augustin sammenfatter platonisme og kristendom syntetiserer den italienske 
filosof og teolog Thomas Aquinas (1225-1274) kristendom med aristotelisme. 
Denne syntese skulle vise sig så kraftig, at den katolske kirke i år 1323 adopterede 
thomismen som sin officielle filosofi, et forhold der stadig på flere områder er i 
dag gældende. 

Den thomistiske syntese er præget af en harmoniserende bestræbelse, nemlig har-
moniseringen mellem Gud og naturvidenskab og mellem tro og fornuft. Verden 
bærer i sig forudsætningerne for sin egen forandring. Gud skaber ikke så meget 
gennem direkte intervention i naturen som ved at samarbejde med de kræfter, der 
er nedlagt i den fra dens skabelse, og som er en del af naturens eget væsen. Thomas 
udskifter Aristoteles’ første princip, den ubevægede bevæger, med 
kristendommens Gud. Ligesom Gud virker i både de naturlige mekanismer og i 
sin overnaturlige nåde, er der to veje til at erkende ham: Gennem åbenbaring og 
tro og gennem fornuft og sanser. 

I skolastikken bølgede en diskussion omkring almenbegrebers eksistens. Hvis al-
menbegreber eller universalia overhovedet eksisterer, hvilken eksistensform kan 
de da tillægges? Denne debat er senere blevet kaldt universaliestriden. De, der 
hævder, at universalia eksisterer, kaldes begrebsrealister. De, der derimod hævder, 
at universalia ikke udgør noget virkeligt eksisterende, men blot er navne (nomina), 
kaldes nominalister. Teologisk set var universaliestriden en diskussion om 
forholdet mellem tro og viden. De kristne nominalister fremhævede det særegne 
ved åbenbaringen, der ikke kan fattes af fornuften. Kan fornuften fatte det, som 
åbenbaringen lærer i Guds ord, svækkes hele inkarnationen. Modsat mente de 
kristne begrebsrealister, at når mennesket ved tankens hjælp kan nærme sig Gud, 
så er dette kun muligt, fordi de begreber, det anvender, betegner noget reelt. 

Thomas indtog i denne diskussion en moderat begrebsrealisme. Begreberne eksi-
sterer, men kun i tingene, mente han. Erkendelsen begynder med sanseindtryk, 
men gennem abstraktion bliver man i stand til at erkende de almene principper i 
tingene. Med den naturlige fornuft er det muligt at erkende mange af universets 
principper, herunder at universet er skabt af et højere væsen. Der er således en 
glidende overgang mellem fornuft og åbenbaring. 

Thomas’ ontologi tager udgangspunkt i det værendes væren (esse). Det er det, der 
kendetegner alt værende, for så vidt som det er. Hver enkeltting, som er til, er et 
værende (ens). Væren er således mere grundlæggende end enkelttingenes væren 
(ens). Thomas skelner mellem det, at en ting eller et fænomen er til, og måden, det 
er til på, det vil sige mellem dens væren (esse) og dens væsen (essentia). Tingens 
væsen kan formuleres i en definition. Om der svarer noget virkeligt eksisterende 
til en sådan definition, afhænger af, om den definerede størrelse har væren eller ej. 
Væren er det, der gør en substans til noget reelt og virkeligt. At en substans er 
blevet gjort til en virkelig eksisterende substans, kan også udtrykkes ved at sige, 
at substansens mulighed (potentia) er blevet aktualiseret eller virkeliggjort (actus). 
I dette perspektiv forholder væsen sig til væren, som det mulige forholder sig til 
det virkelige, og som stof forholder sig til form. 
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Thomas inddeler begreberne i kategorier, der determineres af deres væsen. Hans 
kategorier omfatter kvalitet, kvantitet, relation, aktion, passion, tid, rum og orden. 
Et fænomen fremtræder enten som aktualiseret eller som potentielt. Forholdet 
mellem akt og potens er dynamisk. Forandring er virkeliggørelse af potentielle 
anlæg, hvilket er parallelt til Aristoteles’ forståelse af forandring. Og ligesom hos 
Aristoteles er forandringen knyttet til de fire årsager: den finale, den bevirkende, 
den formale og den materielle årsag. Og når det enkelte værende (ens) således 
befinder sig i spændingsfeltet mellem potentialitet og aktualitet, hvor forandring 
kan finde sted på grundlag af de fire årsager, opstår det kendte skel mellem form 
og materie. 

Mennesket er ifølge Thomas den højeste væren, som også er legemlig. Mennesket 
er på samme tid både legeme og sjæl, og i modsætning til Platon har legemet en 
positiv status hos Thomas. Mennesket er en enhed af form og materie, idet sjælen 
er legemets form. Thomismen hævder imidlertig også, at sjælen er udelelig og 
udødelig. Derfor har sjælen også en selvstændig position hos Thomas. Sjælen eller 
psyken har to grundfunktioner, nemlig erkendelse og vilje. Viljen styres af 
erkendelsen eller forstanden. 

Den thomistiske epistemologi kan karakteriseres som moderat realistisk i den for-
stand, at den går ud fra, at mennesket kan opnå sand erkendelse om verden (i mod-
sætning til skepticismen), og at denne erkendelse kan opnås gennem sanseerfaring 
og efterfølgende refleksion (modsat den platoniske idealisme). De forskellige 
sanseindtryk samles af en indre fællessans (sensus communis), og den rationelle 
sjæl er gennem abstraktion i stand til at erkende tingenes former. Begreberne har 
en selvstændig ontologisk status, det vil sige, at det der erkendes med tanken, blot 
er det, som i forvejen er nedlagt i tingene. Det som erkendes senere i tid (post rem), 
er ikke underordnet i det ontologiske hierarki eller i den epistemologiske status. 
Universalia eksisterer selvstændigt i tingene, og ved at erkende universalia opnås 
indsigt i virkelighedens grundtræk. Det er Gud, der sikrer sammenhængen mellem 
erkendelsen og de ydre ting, og dermed er garant for, at sikker erkendelse er mulig. 

Når en ting erkendes, er det formerne der erkendes. Det er formerne, der gør tingen 
erkendelig. Viden om de ydre materielle ting fås først, ifølge Thomas, når der ses 
bort fra noget for at fokusere på noget andet. Erkendelse indebærer derfor 
abstraktion. Gennem abstraktion opstår videnskaber som naturfilosofi, matematik 
og metafysik. 

Johannes Duns Scotus 
Johannes Duns Scotus (1265-1308) følger den aristoteliske tradition ved at hævde, 
at almenbegreber om det værende kan ordnes i et hierarkisk begrebssystem med 
slægtsbegreber (genera) og artsbegreber (species). Duns Scotus fastholder op-
delingen af slægtsbegreberne i Aristoteles’ ti kategorier. Men hvor Aristoteles ar-
gumenterer for, at begrebet om væren er et slægtsbegreb, der er forudsat i alle 
kategorierne, afviser Duns Scotus, at begrebet om væren selv skulle være et slægts-
begreb. Begrebet om væren er derimod noget, der overskrider eller transcenderer 
alle slægtsbegreber, hvorfor han kalder det et transcendentale. 

Transcendentaler er for Duns Scotus alt det, der ikke kan underordnes et slægts-
begreb. Duns Scotus skelner mellem tre typer af transcendentaler, nemlig konver-
tible transcendentaler, hvori væren, enhed, det gode og det sande indgår, disjunk-
tive transcendentaler, der indeholder transcendentale oppositioner som nødven-
dighed/mulighed og atualitet/potentialitet samt endelig Guds prædikater. 

På grund af menneskets endelighed er sansningen af de endelige, sansbare væren-
der en forudsætning for, at det i det hele taget er muligt at vide noget, herunder 
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vide noget om værensbegrebet. Kun fordi værensbegrebet er entydigt (univokt), er 
det muligt at bevæge sig fra en viden om de sansbare endelige værender til en 
erkendelse af det ikke-sansbare, som for eksempel den uendelige Gud. At et begreb 
er entydigt, betyder for Duns Scotus, at dets betydningshelhed udgør en sådan 
enhed, at den er tilstrækkelig til at fremkalde en modsigelse, hvis begrebet både 
udsiges og benægtes om det samme. 

William af Ockham 
William af Ockham (1285-1349) var førende blandt senskolastikkens kritikere af 
den fremherskende aristotelianisme. Han angreb ikke mindst Thomas’ forsøg på 
at forene aristotelisk filosofi med kristendommen. Tro og viden kan ikke forenes, 
men bør adskilles. Det er umuligt at føre fornuftsbeviser for troens indhold. 

Erkendelsesteoretisk var William empirist. Grundlaget for al viden om virkelighe-
den skal søges i erfaringen. Viden er typisk af almen karakter, men det skyldes 
ikke dens genstande, men tværtimod dens form. Derfor var William endvidere 
nominalist, idet han hævdede, at det eneste, der eksisterer uafhængigt af sjælen, er 
sanselige ting (fysiske particularia). Begreberne eksisterer kun i sjælen som 
mentale enkeltfænomener (mentale particularia) eller form. For at forstå sproglige 
udtryks tegnfunktion er det derfor ikke nødvendigt at antage eksistensen af andet 
end individuelle størrelser og disses egenskaber. 

6.2.4 Renæssancen 
Renæssancen er en periode fra omkring det 14. til det 16. århundrede, hvor antik-
kens idealer blomstrer op igen. 

Francis Bacon 
Den engelske filosof, essayist og statsmand Francis Bacon (1561-1626) er Eng-
lands mest indflydelsesrige renæssancefilosof og regnes ofte for at være grund-
lægger af den britiske empirisme. Hans filosofi er præget af både traditionen fra 
Platon og Augustin og af den aristoteliske tradition, som Bacon i øvrigt stærkt 
kritiserede. 

 

FIGUR 6-G FRANCIS BACON 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Bacons centrale budskab er, at viden er magt. Kundskaben har praktisk nytte. Der-
for skal videnskab organiseres planmæssigt og baseres på mange videnskabs-
mænds systematiske indsamling og bearbejdning af erfaringer efter sunde meto-
deregler. 
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FIGUR 6-H - VIDEN 
Forenklet gengivelse af Francis Bacons klassifikation af viden [Kilde: Lübcke, 1983, p. 43]. 

Bacon skelner skarpt mellem rationel erkendelse, der kan erhverves alene ved brug 
af fornuften, og åbenbaret viden. 

Hvad angår forholdet mellem legeme og sjæl er Bacon dualist, som det fremgår af 
læren om det enkelte menneske i oversigten. Emner som drømme og sammen-
hængen mellem sjælskvaliteter og fysiognomi vedrører ikke desto mindre hele 
mennsket, og gives derfor en særstilling.  

Ifølge Bacons værk ‘Novum organum’ er erkendelsen underlagt to farer. Værkets 
titel henviser til Aristoteles’ logik, der traditionelt kaldes et organon, et redskab 
for erkendelsen. Logikken er derfor ikke en erkendelse med eget indhold, men et 
redskab for erhvervelse af al erkendelse. Bacon kritiserer netop denne aristoteliske 
logik for ikke at hjælpe erkendelsen. Hans eget, nye redskab hjælper derimod ved 
at formulere en metodelære og advare mod erkendelsens to farer, nemlig den 
forhastede slutning og en række fordomme, mennesket altid er underlagt. 

Nikolaus fra Cusa 
Nikolaus fra Cusa (1401-1464) eller Nicolaus Cusanus, var en tysk teolog, mate-
matiker og filosof, der hævdede, at menneskets erkendelse er lærd eller bevidst 
uvidenhed (docta ignorantia). Det er med erkendelsens forhold til den absolutte 
sandhed som med en mangekant i en cirkel. Ligesom mangekanten ikke kan falde 
sammen med cirklen, men kun nærme sig den, kan mennesket aldrig nå den ab-
solutte sandhed. 

Brugen af navne og andre betegnelser forudsætter skel og forskel. Derfor bliver 
det umuligt at karakterisere Gud eller den absolutte sandhed på positiv vis. Cusa-
nus slutter heraf, at mennesket må nærme sig Gud ad negativ vej (via negationis), 
idet der bestandig lægges vægt på, hvad Gud ikke er. 

De principper, der gælder for menneskelig tænkning, for eksempel kontradiktions-
princippet, binder ikke Gud, som er modsætningernes sammenfald (coincidentia 
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oppositorum). Gud er det største og det mindste og begges sammenfald. Gud er 
derfor ubegribelig og ufattelig, og verden er en afspejling af Gud. 

Thomas Hobbes 
Thomas Hobbes (1588-1679) var englænder og virkede samtidig med den engel-
ske revolution mod Karl I. Hobbes var en af hovedskikkelserne i periodens opgør 
med den aristoteliske skolastik, som trods Bacon og den dramatiske udvikling i 
naturvidenskaberne stadig dominerede ved universiteterne. Som Galilei og senere 
Descartes betragter Hobbes den geometriske metode (more geometrico) som den 
eneste, der kan give sikker erkendelse. Videnskaberne beviser deres sætninger ved 
at deducere dem fra ubetvivlelige aksiomer og præcise definitioner. 

 

FIGUR 6-I - THOMAS HOBBES 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Hobbes er inspireret af den nye naturvidenskab, og hans naturfilosofi er tydeligt 
mærket af denne. Universet er opbygget af materielle partikler, der følger meka-
niske bevægelser. Selv menneskets sjæl og bevidsthed skyldes små partiklers be-
vægelser i hjernen. Hobbes’ filosofi er altså grundlæggende en bevægelseslære, 
hvor alle hændelser på reduktionistisk vis kan forstås ud fra enkelte bevægelser. 
Enhver egenskab ved et legeme, og der findes i virkeligheden ikke andet, er reelt 
bevægelse. 

Alle sanseindtryk er virkninger af den bevægede materie på sanseorganerne. San-
sekvaliteterne er altså subjektive. I det hele taget er Hobbes empirist. Han hævder 
blandt andet det empiristiske grundsætning, at ingen idé kan befinde sig i 
menneskesjælen, med mindre den først har været i sanserne. Hertil kommer, at 
enhver idé repræsenterer virkeligheden ved at afbilde den. 

Galileo Galilei 
Galileo Galilei (1564-1642) gør grundlæggende op med de aristoteliske opfattelser 
af basale begreber og forklaringsformer i naturvidenskaben. Han tillægger ma-
tematikken stor vægt, idet matematikken er naturens sprog: 

“Filosofien er nedskrevet i den store bog, som ligger åben for vore øjne - jeg 
mener: Universet. Men vi kan først læse den, når vi har lært det sprog og er 
blevet fortrolige med de tegn, som den er skrevet med. Den er skrevet i 
matematikkens sprog, og dens bogstaver er trekanter, cirkler og andre 
geometriske figurer. Uden disse midler er det umuligt for mennesket at forstå 
så meget som et eneste ord.” [Galilei fra Il Saggiatore citeret efter Skirbekk & 
Gilje, 1995, p. 228] 

I den sande naturvidenskabelige metode, forenes ifølge Galileo matematisk teori 
og empirisk iagttagelse. Galileo beskriver den sande naturvidenskabelige metode 
som en forskningsmetode, der bygger på målelige data, matematisk formulerede 
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hypoteser om lovmæssige forhold mellem fænomener samt eksperimentel hy-
poteseafprøvning. I metoden indgår også Galileos lære om primære og sekundære 
kvaliteter. De sekundære, ikke-målelige og subjektive sansekvaliteter tilkommer 
ikke materien og kan derfor helt udelades af fysikkens naturbeskrivelse. Fysikken 
skal i stedet beskrive verden, som den virkelig er, det vil sige i modsætning til 
verden, som den fremtræder i den subjektive oplevelse. 

Isaac Newton 
Den engelske fysiker, astronom og matematiker Sir Isaac Newton (1642-1727) 
blev født samme år, som Galilei døde. Newton brød afgørende med alle tidligere 
teorier om fysiske kræfter og årsager, idet han konkluderede, at mekaniske årsager 
er kræfter, der virker på afstand. Han lagde grunden til det mekanistiske verdens-
billede. Newtons tre grundlæggende love for dynamikken er velkendte: 

1. Inertiens lov: Ethvert legeme er enten i hvile eller i en jævn retlinet bevægelse, 
så længe ingen ydre kræfter påvirker det. 

2. En forandring af et legemes bevægelsesretning er ligefrem proportional med 
den påvirkende kraft og har samme retning, som den bevægende kraft. 

3. Loven om aktion og reaktion: Når et legeme påvirker et andet legeme med en 
vis kraft (aktion), vil det andet legeme påvirke det første med en lige så stor, 
modsat rettet kraft (reaktion). 

Og hertil kommer loven om universel gravitation, der siger, at to legemer gensidigt 
tiltrækker hinanden med produktet af deres masse og omvendt proportionalt med 
kvadratet af deres indbyrdes afstand. Denne lov kolliderede med tidligere teorier 
om stoffets essens, der havde forklaret kausale relationer med stød. Dette paradoks 
førte til fire mulige løsninger [Popper & Eccles, 1983, p. 189]: 

1. Man kunne, som Leibniz gjorde, afvise Newtons teori. 
2. Newtons tiltrækningskraft kunne fortolkes som en ny iboende egenskab ved 

stoffet, som Newton til dels selv gjorde det. Newton selv var atomist og beun-
drede de antikke atomister, men ikke når det gjaldt problematikken om for-
holdet mellem legeme og sjæl. Her fulgte han Descartes (se nedenfor) og de 
platoniske og aristoteliske immaterialistiske traditioner. 

3. Tidligere tiders essentialisme kunne affærdiges, og Newtons teori kunne anta-
ges som en konjektural fortolkning, der havde en vis sandsynlighed. 

4. Endelig kunne man antage en instrumentalistisk fortolkning af Newtons teori, 
som blandt andre Berkeley gjorde. 

Popper fremhæver at det tredje alternativ i bakspejlet er det mest holdbare. Han 
viser at med Newtons teorier såedes den første tvivl om essentialismens sandhed 
og siden har Maxwells elektromagnetiske feltteori og endelig kvantemekanikken 
aflivet essentialismen: 

“In this way, modern physics became non-essentialistic and pluralistic. Almost 
certainly, this pluralism is not the last word. There is the (generealized) law of 
the conservation of energy and momentum; and this makes a monistic 
simplification hopeful. Such a monistic simplification of the theories of matter 
and the various kinds of forces would be a tremendous succes, and it is being 
tried. But I conjecture that the essentialist ‘what is’ question will in time 
disappear for ever.” [Popper & Eccles, 1983, p. 193] 

Som grundlægger af den nye naturvidenskab kom Newton til at præge hele filoso-
fien i en retning, der gør, at den nu forsøger at begrunde naturvidenskabens vilkår 
[Skirbekk & Gilje, 1995, p. 230]. Pludselig må filosofien og religionen til at finde 
deres plads i forhold til videnskaben. Og Newtons hypotetisk-deduktive metode, 
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som han tog i anvendelse over for den nye eksperimentelle og matematisk 
formulerede naturvidenskab, kom til at præge den filosofiske metode. 

6.2.5 Den klassiske rationalisme 
Eksponenterne for den klassiske rationalisme hævder modsat empiristerne mulig-
heden for at opnå viden om virkeligheden gennem brug af fornuften. Ifølge disse 
filosoffer udgør den menneskelige erkendelse ét eneste, altomfattende system, 
hvori et lille antal selvindlysende grundsætninger eller aksiomer logisk medfører 
alt andet, der med rette kan kaldes viden. 

René Descartes 
Den franske matematiker, naturforsker og filosof René Descartes (1596-1650) an-
ses for at være den moderne filosofis grundlægger, idet han gør erkendelsesteorien 
og ikke som hidtil metafysikken, til filosofiens mest grundlæggende disciplin. 
Descartes var uddannet i skolastisk filosofi ved jesuiterkollegiet i La Fléche, men 
forkastede hurtigt filosofien som værende uden fast fundament [Descartes, 1994, 
p. 10 ff]. Han besluttede sig derfor for at starte forfra og grundlægge filosofien på 
et nyt og sikkert fundament [ibid., p. 20 f].  

 

FIGUR 6-J - RENÉ DESCARTES 
[Kilde: http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Table.html 28. juni 1996]. 

Descartes’ udgangsspørgsmål er derfor: “Hvad kan jeg i det hele taget vide?” Des-
cartes forsøger at besvare dette spørgsmål ved at eftersøge det absolut ubetvivleli-
ge. Den eneste sikre metode til dette er ifølge Descartes deduktionen, som han gør 
til sit videnskabelige ideal. For at kunne bruge et deduktivt system, må man have 
nogle helt sikre og sande aksiomer, da konklusionerne bygger på disse. Gennem 
metodisk tvivl forsøger Descartes derfor at nå frem til påstande, som logisk set 
ikke kan betvivles, og derved kan anvendes som grundsætninger i et deduktivt 
system [ibid., p. 25 f]. Ved denne metode mener Descartes at komme frem til en 
rationalistisk erkendelsesteori, der er lige så sikker som algebraen: 

“Det, jeg syntes bedst om ved denne metode, var, at den garanterede mig 
overalt at bruge min forstand, om ikke på fuldkommen måde, så dog så godt det 
stod i min magt.” [Descartes, 1994, p. 28] 

Descartes’ metodiske tvivl har imidlertid nogle ganske særlige forudsætninger, der 
kommer til at bestemme dens udfald. Den er subjektiv, hvorfor resultatet af den 
metodiske tvivl bliver individuel. Det er muligt at tvivle på alt, selv menneskets 
egen eksistens. Det eneste, mennesket ikke kan tvivle på, er, at det tvivler. For gør 
det det, tvivler det allerede. Hver eneste gang, mennesket tvivler, reflekterer det. 
Descartes når derfor frem til et sikkert og sandt aksiom, der ikke kan betvivles af 
nogen skeptiker: “Jeg tænker, altså eksisterer jeg” (cogito ergo sum) [ibid., p. 41]. 
Dermed mener Descartes at have vist, at det er en uafviselig sandhed, at han selv 
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eksisterer64. Men inden han når så vidt, har han måttet forkaste både den filosofiske 
tradition, sanserne, bevidstheden og logikken som fundament for sikker viden. 
Den objektive erkendelse må, såfremt den i det hele taget er mulig, alene kunne 
udledes af den subjektive erkendelse. 

Fra sit grundlæggende axiom udleder Descartes nu hele sin filosofi. For at kunne 
tvivle, må mennesket være ufuldkomment, da det ellers ikke havde grund til at 
tvivle. Da mennesket, der er ufuldkomment har en forestilling om det fuldkomne, 
må denne forestilling være forårsaget af et fuldkomment væsen, da en virkning 
ikke kan indeholde mere end dens determinerende årsager. Der eksisterer altså et 
fuldkomment væsen, nemlig Gud [ibid., p. 42 f]. Dette er Descartes gudsbevis. 
Hvis Gud er fuldkommen, kan han ikke bedrage mennesket. Derfor må alt det, der 
forekommer lige så indlysende som udsagnet cogito ergo sum, være udtryk for en 
lige så sikker viden. Gennem fornuften er det muligt at opnå sikker viden [ibid., p. 
44 ff]. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at forudsætningen for hele 
det kartesiske system er determinisme. Årsagen giver virkningen, der ikke kan 
være større end summen af årsager. 

Denne indsigt lægger op til Descartes’ rationalistiske erkendelsestori. Kriteriet på 
gyldig indsigt er ikke et empirisk grundlag, men at idéerne fremtræder klare og 
tydelige for fornuften. Descartes må altså afvise den gamle antagelse om, at intet 
er i tanken, som ikke først har været i sanserne [ibid., p. 46]. Sjælen er en størrelse 
eller substans, hvis væsen eller essens består i at have bevidsthed. Denne substans, 
sjælen, er helt forskellig fra det legeme, hvormed den er forbundet. For Descartes 
fremtræder idéen om sjælen (res cogitans) og den udstrakte materie (res extensa) 
som to fundamentalt forskellige substanser klart i hans fornuft [ibid., p. 68 f]. Og 
det som fornuften (ratio) indser som klart og tydeligt gennem systematiske 
argumenter, må være sandt. Descartes er rationalist og dualist. Der findes to former 
for virkelighed. Sjælen og materien er foruden Gud de eneste substanser, der 
eksisterer. Sjælen er rationel og fri, er udelukkende bevidst og har ingen 
udstrækning, mens materien er en mekanisk og udstrakt essens, der ikke besidder 
bevidsthed. Ved essens forstår Descartes de essentielle eller uforanderlige 
egenskaber ved en substans. Denne tvedeling mellem den åndelige virkelighed og 
den udstrakte virkelighed er den grundlæggende tanke i Descartes’ dualisme, der 
siden Platon har været latent til stede i filosofien, og siden Descartes har været en 
anstødssten for epistemologien. 

“Derefter havde jeg givet en skildring af den fornuftige sjæl og vist, at den på 
ingen måde kan have sin oprindelse fra de i materien liggende muligheder, 
sådan som de andre ting jeg har talt om, men at den må være skabt ved en 
særlig akt. Fremdeles, at det ikke er nok, at den har sit sæde i menneskelegemet, 
som en styrmand i sit skib, blot for at kunne bevæge lemmerne, men den må 
være forbundet dermed på en inderligere måde, for desuden at have følelser og 
drifter, som vi har dem.” [Descartes, 1994, p. 68] 

Descartes tog afstand fra atomismen, da hans definition af materie som udstrakt-
hed og essens ikke levner plads for atomisme. For det første kan der ikke være 
noget tomt rum, da det geometriske rum må være udstrakt og derfor essentielt er 
stof eller legeme. For det andet kan der ikke være nogen endelig delelighed, for 
det geometriske rum er uendeligt deleligt. Men ligesom for atomisterne er verden 
for Descartes et kæmpe deterministisk urværk. Alle dyr og mennesker indgår i 
dette mekaniske urværk. Undtaget fra denne determinisme er kun menneskets 

                                                   
64 Som Humphrey Palmer anfører, er problemet i Descartes’ argumentation, at sålænge eksistens er en forudsætning 

for tænkning, kan tænkning ikke i sig selv være et uafhængigt bevis for eksistens [Palmer, 1994, p. 39]. Og kristen 
teisme hævder i sin kritik af Descartes, at mennesket ikke er, fordi det tænker, men tænker, fordi det er [Sire, 
1994, p. 14]. 
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frivillige bevægelser, der styres af menneskets immaterielle sjæl. Og på samme 
måde bliver sindet bevidst om mekaniske indtryk som lys, lyd og tryk på legemet.  

“Dette vil slet ikke vække forbavselse, når man ved, hvad mennesker kan lave i 
retning af automater, maskiner, der kan bevæge sig selv uden at behøve ret stort 
antal dele i sammenligning med den masse knogler, muskler, nerver, pulsårer, 
blodårer og alt det andet, der findes i ethvert organisk legeme. Man kan nemlig 
betragte menneskelegemet som en maskine, der er lavet af Guds hænder og 
derfor uendelig meget bedre indrettet og med langt vidunderligere bevægelser 
end dem, mennesker kan opfinde.” [Descartes, 1994, p. 65] 

Som Platon er Descartes altså overbevist om, at der går et skarpt skel mellem ånd 
og materie eller sjæl og legeme. Det vil sige at hjerne og forstand er to adskilte 
størrelser. Legemet er et rent mekanisk system med sin egen energi-husholdning, 
som det hedder hos Lübcke, mens sjælen er dets indbygger [Lübcke, 1983, p. 86]. 
Men hvor Platon ikke gav noget svar på, hvordan legeme og sjæl forholder sig til 
hinanden, hævder Descartes, at dette forhold består i vekselvirkning eller 
interaktion. Denne interaktion mellem sjæl og legeme passer ikke godt ind i en 
ellers fuldstændig mekanisk kosmologi. Derfor udpeger Descartes et specielt 
hjerneorgan, pinealkirtlen, der bevæges direkte af sjælen og omvendt kan styre 
legemets bevægelser. Descartes’ interaktionisme kaldes derfor ofte psykofysisk 
interaktionisme i modsætning til den psykofysiske parallelisme, der hævder, at 
sjæl og legeme forløber parallelt uden interaktion imellem dem. 

I dag er kartesianismen med dens dualisme en udskældt tradition. Den er så ilde 
set, at Popper føler sig nødsaget til at skrive: 

“One of my main aims in writing on the ancient history of the mind-body 
problem is to show the baselessness of the doctrine that this problem is nothing 
but part of a modern ideology ad that it was unknown in antiquity. This doctrine 
has a propagandist bias. It is suggested that a man who has not been 
brainwashed by a dualist religion or philosophy would naturally accept 
materialism. It is asserted that ancient philosophy was materialist - an assertion 
which, though misleading, contains a grain of truth; and it is suggested that 
those of us who are interested in the mind, and in the mind-body problem, have 
been brainwashed by Descartes and his followers.” [Popper & Eccles, 1983, p. 
151] 

Dette forhold mellem sjæl og legeme har afgørende indflydelse på afhandlingens 
problemstilling. Descartes selv kommer ind på spørgsmålet om, hvorvidt det er 
muligt at frembringe maskiner med menneskelige egenskaber. 

“Hvis der . . . var maskiner, der så ud ganske som vore legemer og, så godt det 
var muligt (hvad det indre angår), opførte sig som vi, så ville vi have to meget 
sikre midler til at opdage, at det alligevel ikke var rigtige mennesker. Det første 
af disse er følgende: de ville aldrig i sammenhæng kunne bruge ord eller andre 
selvdannende tegn til at meddele andre deres tanker, sådan som vi gør. . . Det 
andet middel består i, at selv om disse maskiner kan gøre mange ting lige så 
godt som vi, ja, måske bedre end nogen af os, så ville de ganske komme til kort 
på andre punkter, hvor man altid ville kunne opdage, at de handler ikke som 
følge af erkendelse, men udelukkende som en nødvendig følge af deres organers 
indretning.” [Descartes, 1994, p. 65 f] 

Holder man fast ved den kartesiske dualisme er det derfor ikke muligt at skabe 
maskiner, der erkender, med mindre de udstyres med en sjæl og en mekanisme til 
at kommunikere med sjælen, som for eksempel Descartes’ pinealkirtel. 

Man kan overordnet summere Descartes erkendelsesteori i tre påstande:  

1. Erkendelsesteorien er den centrale filosofiske disciplin. 
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2. Erkendelsen har et fast og sikkert grundlag 
3. Grundlaget er den erkendelse, som den menneskelige sjæl er i stand til at be-

gribe direkte og umiddelbart. 

For at kunne have tillid til sine sanser, må mennesket forholde sig metodisk og 
kritisk til dem og anvende fornuften bevidst. Kriteriet for sandhed er rationalistisk. 
Foruden erfaringen af enkeltfænomener i verden og i sit indre, har mennesket en 
rationel indsigt i idéernes verden eller i almengyldige sandheder. Gennem rationel 
intuition opnås erkendelse af grundsandhederne. Foruden erfaring af 
enkeltfænomener i verden og i det indre liv, har mennesket altså en rationel indsigt 
i væsenstræk og almengyldige sandheder. Gennem fornuften opnås erkendelse af 
almene væsenstræk. I modsætning hertil hævder empiristerne, at det kun er muligt 
at opnå erkendelse gennem erfaringen, som de i sidste instans udlægger som 
sansning. Oftest kædes nominalisme sammen med rationalisme og be-
grebsrealisme sammen med empirisme, selvom dette absolut ikke behøver at være 
tilfældet. 

Hvorved adskiller kartesianismen sig fra skolastikken og renæssancen? Peirce op-
regner fire punkter, der væsentligt adskiller kartesianismen fra skolastikken: 

1. Kartesianismen lærer, at filosofien må tage sit udgangspunkt i universel tvivl, 
mens skolastikken aldrig stillede spørgsmål til grundprincipperne. 

2. Kartesianismen bedyrer, at den ultimative vished kun kan findes i individets 
bevidsthed, mens skolastikken henviser til den katolske kirkes lære. 

3. De mangeartede argumentationer fra middelalderen erstattes af logikkens slut-
ninger, der ofte hviler på lidet sandsynlige premisser. 

4. Skolastikkens trosmysterier afløses af kartesisk uvidenhed. Mange tidligere 
svar erstattes af forklaringer som ‘Gud skabte det sådan . . .’ [Peirce, 1868c, p. 
1]. 

Uden at Peirce ønsker at vende tilbage til skolastikken, kritiserer han den kartesi-
ske tradition på alle fire punkter. Først og fremmest afviser han, at filosofien kan 
tage udgangspunkt i den absolutte tvivl. Filosoffen vil altid have nogle forud-
indtagelser, som han har med, når han træder ind i filosofiens verden. Skepticis-
men er et selvbedrag, og ikke virkelig tvivl. Der skal være en positiv grund til at 
tvivle. Peirce anfægter den anden kartesiske antagelse, at det, som mennesket er 
fuldstændig overbevist om, må være sandheden. Hvis det var tilfældet, ville der 
ikke være grund til at bekræfte antagelser og afsige domme. Det er ikke muligt 
som enkeltindivider at opnå den ultimative sandhed. I stedet må menneskeheden 
som filosofisk samfund søge den. For det tredje anfører Peirce, at filosofien må 
anvende videnskabens metoder så langt, at den kun udleder sine konklusioner fra 
præmisser, der er nøje undersøgt. Endelig medgiver Peirce, at der er nogle 
forudsætninger, der er uforklarlige, men det retfærdiggør ikke, at formodninger 
ophøjes til gyldige forklaringer [Peirce, 1868c, p. 1 f]. 

Peirce udfordrer derfor kartesianismen med følgende fire antagelser: 

“1. We have no power of Introspection, but all knowledge of the internal 
world is derived by hypothetical reasoning from our knowledge of external 
facts. 
2. We have no power of Intuition, but every cognition is determined logically 
by previous cognitions. 
3. We have no power of thinking without signs. 
4. We have no conception of the absolutely incognizable.”  
[Peirce, 1868c, p. 2] 

Sammenfattende kan man sige, at både rationalismen og empirismen er forsøg på 
at bryde ud af sproget og begribe virkeligheden direkte. Den, der erkender, be-
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griber genstanden for sin erkendelse direkte og umiddelbart, uden formidling af 
sprog eller anden erkendelse. Men for Peirce, er erkendelsen altid sekundær. Det 
er ikke muligt at gå til selve virkeligheden som primær kilde. Dette forhold er 
endvidere årsagen til Peirces afvisning af intuitionen som epistemologisk kilde. 
De påstande, der omhandler intuitive vidnesbyrd, må, hvis de virkelig skal fungere 
som fældende vidnesbyrd, i sig selv være intuitioner. Såfremt mennesket havde 
intuitive evner, måtte der herske en meget høj grad af enighed om, hvad der var 
intuitioner. Men filosofferne har gennem historien været stærkt uenige om, hvilken 
erkendelse, der var intuitiv. Den klassiske rationalisme er således implicit sit eget 
modargument. Descartes og empiristerne begynder med erfaringerne i den 
enkeltes sjæl, og opgaven bliver at slutte fra de private erfaringer til de fælles ting. 
Peirce vender forholdet om ved at starte med tingene og herfra slutte til en privat 
bevidsthed. 

Baruch de Spinoza 
Til gruppen af de klassiske rationalister regnes foruden Descartes også hans arv-
tager den hollandske filosof Baruch Benedictus de Spinoza (1632-1677) og den 
tyske filosof, matematiker, naturforsker og historiker Gottfried Wilhelm von Leib-
niz (1646-1716).  

Spinoza er ligesom Descartes systembygger. For Spinoza, der er panteist og pan-
psykist, er Gud alene alle tings substans. Modsat Descartes, der opererer med to 
substanser, tænkning og udstrækning, opererer Spinoza med én substans, som han 
kalder Gud eller Naturen (deus sive natura). Denne substans er én og uendelig, da 
afgrænsning strider mod substansens væsen. Spinozas ontologi er altså monistisk. 

“Ved substans forstår jeg det, som eksisterer ved sig selv, og som kan forstås 
ved sig selv, dvs. det, hvis begreb ikke behøver en anden tings begreb, som det 
skulle dannes af.” [Fra Spinozas Etikken citeret efter Skirbekk & Gilje, 1995, 
p. 291] 

Substansen eller Gud er årsag til sig selv (causa sui) og er identisk med universet 
opfattet som en systematisk helhed. Denne ene substans har uendelig mange at-
tributter, af hvilke den menneskelige erkendelse kun kan gribe to: cogitatio, det 
vil sige tanke eller sind og extensio, det vil sige udstrækning eller legemlighed. En 
attribut er det, som forstanden opfatter som substansens væsensbeskaffenhed. 
Mennesket er i umiddelbar kontakt med de forskellige modi eller genstande under 
substansens to attributter, men til substansen i sig selv har mennesket ikke direkte 
adgang. Da de begge alene er attributter ved den ene substans Gud og derfor er 
forskellige aspekter eller attributter ved den samme underliggende entitet, forløber 
de nødvendigvis parallelt. Der er ikke tale om et kausalt forhold mellem substans 
og attribut, men derimod et forhold af strengt nødvendig karakter, da attributterne 
er substansens fremtrædelsesformer. Kausal determination indgår kun i den 
fremtrædelsesform, som hændelserne i substansen antager i den udstrakte attribut. 
Dybest set er det kun substansen, der eksisterer. Det enkelte menneske er med 
Spinozas udtryk en modus af substansen. En modus er substansens tilstande eller 
det, som er i noget andet, ved hvilket det også begribes, som Spinoza udtrykker 
det [Lübcke, 1983, p. 407]. 
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FIGUR 6-K - BARUCH DE SPINOZA 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/Dutch/dutch.html 19. december 1996]. 

Dette forhold bruger Spinoza videre til at forklare forholdet mellem legeme og 
sjæl. Ligesom Descartes anerkender han dualismen, men modsat Descartes er der 
er ikke tale om interaktion mellem de to sider. I stedet opererer Spinoza med pa-
rallelisme, der godt nok får forholdet til at fremtræde som interaktion: Ved enhver 
lejlighed (occasion), hvor sjælen eller viljen bevidst ønsker at bevæge et lem, 
bevæges dette lem, som om bevægelsen er forårsaget af viljen og vice versa, ved 
hver lejlighed (occasion), hvor et legemligt sanseorgan stimuleres, opfatter sjælen 
det som perception, som var det forårsaget af sanseorganet. Men i virkeligheden 
er der ikke tale om en kausal årsag, men om et mirakel. Paralleliteten skyldes alene 
Guds indgriben. Denne opfattelse kaldes ofte okkasionalisme. Man kan imidlertid 
med god grund kritisere Spinozas okkasionalisme for at udvande begrebet mirakel 
ved at lade det betegne fænomener, der konstant finder sted i alle mennesker 
[Popper & Eccles, 1983, p. 183]. Parallelismen betyder, at alt hvad mennesket gør 
og tænker, er bestemt med nødvendighed af substansen, uden at der foreligger 
tvang, da mennesket dybest set er et moment eller en modus ved substansen. 

Spinoza anviser fire veje til erkendelse. For det første erkender mennesker det, de 
hører, men ikke selv har erfaret. For det andet erkender de noget, de erfarer ved en 
personlig og direkte erfaring. For det tredje erkender de noget gennem logiske 
slutninger, idet de fra en række sande aksiomer deducerer nye sande udsagn. Og 
den sidste erkendelsesvej er den direkte intuitive erkendelse. Ligesom Descartes 
er Spinoza både rationalist og deduktionist. Det er muligt at opnå erkendelse af 
virkeligheden gennem rationel intuition, ligesom det ud fra nogle få grundsæt-
ninger er muligt at slutte sig til virkeligheden. 

Gottfried Wilhelm von Leibniz 
Leibniz forsøgte at sammentænke det mekaniske verdensbillede med tanken om 
et teleologisk univers. Han accepterer, at de mekaniske forklaringer gælder på 
overfladen, men hævder samtidig, at universet dybest set er teleologisk, og at de 
mekaniske årsager i sidste instans udspringer af en guddommelig hensigt.  
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FIGUR 6-L - GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/German/german.html 19. december 1996]. 

Den grundlæggende idé i Leibniz’ filosofi er, at alle ting kan reduceres til fysiske 
grundelementer, der er karakteriseret ved at være små kraftcentre. Disse kalder 
han monader. 

“The Monad, of which we will speak here, is nothing else than a simple 
substance, which goes to make up composites; by simple we mean without 
parts.” [Leibniz, 1992, § 1, p. 67] 

Enhver monade er forskellig fra de øvrige, idet Leibniz ikke mener at finde væse-
ner i naturen, der er nøjagtig ens og har præcis identiske egenskaber [ibid., § 9, p. 
68]. Monaderne danner et hierarki med de simpleste anorganiske elementer i 
bunden og de monader, der udgør den menneskelige sjæl, i toppen. Sjælens mo-
nader besidder en højere grad af bevidsthed end de anorganiske monader [ibid., § 
16, p. 70]. Den enkelte monade er upåvirkelig af andre monader, da monaderne 
ikke kommunikerer indbyrdes. Alligevel er der forbindelser mellem monaderne. 
Til enhver øjeblikkelig tilstand hos en given monade svarer nemlig en øjeblikkelig 
tilstand hos hver eneste af de uendeligt mange andre monader. Monaden er derfor 
i hver af sine tilstande et spejl af Gud og hele universet. 

“Thus although each created Monad represents the whole universe, it 
represents more distinctly the body which specially pertains to it, and of which 
it constitutes the entelechy.” [Leibniz, 1992, § 62, p. 81] 

Modsat Spinoza, der var monist og troede på én sammenhængende substans, er 
Leibniz altså pluralist og individualist, idet han opererer med uendelig mange sub-
stanser, der hver især svarer til et punkt i rummet. Hver af disse substanser er sjæ-
lelige, selvom få af dem udstyret med perception eller hukommelse og endnu færre 
med fornuft. Stof er udstrækning, der er fyldt med sjælelig substans. Som Spinoza 
er Leibniz altså panpsykist: Alt stof har et indre sjæleligt islæt. Objekterne er så at 
sige en koloni af sjæle. Dermed mener Leibniz også at have løst problemet om 
forholdet mellem legeme og sjæl. 

“The soul follows its own laws [of final causes], and the body has its laws [of 
efficient causes]. They are fitted to each other in virtue of the pre-established 
harmony between all substances, since they are all representations of one and 
the same universe” [Leibniz, 1992, § 78, p. 85] 

Når monaderne på trods af deres manglende indbyrdes kommunikation alligevel 
er samordnede, skyldes det, at alle monader er sat i gang efter samme plan af Gud. 
Alle monader er præetableret af Gud, og på denne måde etableres universets 
teleologi eller det, som Leibniz kalder monadernes præetablerede harmoni [Skir-
bekk & Gilje, 1995, p. 320]. Da Gud skabte verden, forudså og præetablerede han 
alt, ligesom han vedblivende skaber og igen tilintetgør monaderne. Alt har sin 
begrundelse enten som logisk nødvendighed eller begrundet i helheden som den 
bedst mulige. Mennesket lever derfor i den bedst mulige af alle verdener. Da Gud 
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skabte verden, præetablerede han for enhver sjæl, at dens idéer og perceptioner 
korrekt ville afspejle de fysiske begivenheder i universet fra det sted i universet, 
som sjælen bebor. Derfor kan mennesket stole på sine sanser. Og det kan intet 
lære, som ikke allerede findes i sjælen [Leibniz, 1992, XXVI, p. 44]. Men der er 
ikke tale om interaktion mellem monader, selvom den fysiske verden opfører sig 
som om, der finder fysisk interaktion sted. Alle kausale relationer er derfor så at 
sige prædestinerede [ibid., § 26, p. 72]. 

Det betyder også, at der i sidste ende ikke kan eksistere relationer mellem ting. 
Følgelig kan der enten kun være én ting i universet, eller hvis der er mange ting, 
kan de umuligt vekselvirke på nogen måde, idet vekselvirkning ville være en rela-
tion, og relationer er umulige [Russell, 1974, p. 76]. 

6.2.6 Den britiske empirisme 
Empirismen hævder modsat rationalismen, at al viden om virkeligheden stammer 
fra sanseerfaringen (empeiria). Kernen er to teser, der begge modsiger grundteser 
i rationalismen. Den første hævder, at alle begreber er afledt af sanseerfaringen, 
eller med andre ord, at et udtryk kun er meningsfuldt, hvis sprogets regler enten 
direkte eller indirekte forbinder det med noget i erfaringen. Den anden hævder, at 
ethvert udsagn, der udtrykker viden om faktiske forhold, er begrundet i 
sanseerfaringen. Den klassiske empirisme udlægger endvidere erfaring subjek-
tivistisk, det vil sige som det enkelte menneskes opfattelse af sine egne private 
oplevelser [Lübcke, 1983, p. 108]. 

John Locke 
Den engelske filosof, psykolog, pædagog og læge John Locke (1632-1704) var en 
af de hovedansvarlige for den stærke empiristiske tradition i engelsk erkendelses-
teori. Lockes ambition var at klargøre den menneskelige videns oprindelse, sik-
kerhed og omfang. Han hævder, at menneskets sind ved fødselen er en tabula 
rasa65, der er klar til at blive beskrevet. Mennesket fødes ikke med viden, men med 
en evne til at danne den gennem erfaring [Locke, 1967, bk. I, cp. II, § 26]. 

“From what has been said I think it is past doubt, that there are no practical 
Principles wherein all men agree; and therefore none innate.” [Locke, 1967, 
bk. I, cp. III, § 27] 

Erkendelsen er en aktiv proces, som det enkelte individ udfører ved egen hjælp, 
idet han reflekterer over sine erfaringer. Tænkningens og erkendelsens materiale 
stammer fra erfaringen. Intet er i bevidstheden, som ikke først har været i sanserne. 
Med sin empirisme vender Locke sig mod den kartesiske rationalisme. Ifølge 
Locke er rationalismens problem, at rationalisterne ikke kan blive enige om, hvad 
der er klart og distinkt, det vil sige sandt, selv om de hævder at rationel intuition 
vil føre til sandheden. Begrebslig indsigt indebærer ikke nødvendigvis indsigt i 
noget virkeligt. Erkendelsen er derfor ikke et spørgsmål om alt eller intet, men et 
spørgsmål om at forbedre menneskets viden trinvis eller stykkevis, som Paulus 
udtrykker det [Første Korintherbrev, kap. 13, vers 9]. 

                                                   
65 “Tom tavle”, en betegnelse Locke ifølge Leibniz har fra Aristoteles [Leibniz, 1992, XXVII, p. 45]. 
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FIGUR 6-M - JOHN LOCKE 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Locke søger at afsøge grænserne for den menneskelige erkendelse. Hans erken-
delseskritik indebærer et krav om sproglig afklaring og saglig begrundelse. Erken-
delsen stammer fra erfaringen, der dels består i den ydre erfaring eller perception 
(sensation) og den indre erfaring eller introspektion af mentale aktiviteter og 
tilstande (reflection) [ibid., bk. II, cp. I, §3-§4]. Det, der erfares, er egentlig simple 
indtryk eller idéer (ideas). Locke hævder, at disse idéer er tæt knyttet til sproget, 
hvor ordene er navne, der repræsentere idéerne. Det eneste, der direkte kan være 
genstand for erkendelsen, er idéer. Idéerne er erkendelsens materiale, og de står 
for eller repræsenterer det, som de er idéer om. De kan opfattes som tegn for den 
virkelighed, som de repræsenterer. Idéerne er derfor forbindelsesled imellem det 
erkendende sind og den erkendte virkelighed. 

“I know there are not words enough in any Language to answer all the variety 
of Ideas, that enter into Men’s discourses and reasonings. But this hinders not, 
but that when any one uses any term, he may have in his Mind a determined 
Idea, which he makes it the sign of, and to which he should keep it steadily 
annex’d during that present discourse.” [Locke, 1967, forordet] 

Locke opererer med to typer sansekvaliteter. De primære sansekvaliteter er tinge-
nes udstrakthed, soliditet eller egentlige egenskaber, der er uadskillelige fra tinge-
nes legemer, mens de sekundære sansekvaliteter er tingenes kræfter til at pro-
ducere ydre påvirkning af sanserne, såsom farve, lugt og lyd. Disse bliver på for-
skellig måde aktivt bearbejdet af forstanden, og således opstår den rige mangfol-
dighed af komplekse forestillinger, som mennesket gør sig i refleksionsidéerne.  

“Whatsoever the Mind perceives in it self, or is the immediate object of 
Perception, Thought, or Understanding, that I call Idea; and the Power to 
produce any Idea in our Mind, I call Quality of the Subject wherein that power 
is. Thus a Snow-ball having the power to produce in us the Ideas of White, Cold, 
and Round, the powers to produce these Ideas in us, as they are in the Snow-
ball, I call Qualities; and as they are Sensations, or Perceptions, in our 
Understandings, I call them Ideas.” [Locke, 1967, bk. II, cp. VII, § 8] 

Locke hengiver sig ikke til rendyrket reduktionisme, hvor erkendelsen er reducer-
bar til eller blot summen af simple indtryk eller perceptioner. Erkendelsen kommer 
fra erfaringens simple sanseindtryk og introspektive indtryk, mens forstanden 
anvender dette materiale aktivt, således at den erkendelse, der opstår, repræ-
senterer noget, der er kvalitativt forskelligt fra de enkelte indtryk. Helheden er 
kvalitativt forskellig fra summen af delene. Forstanden kan derfor føre forestil-
lingerne tilbage til de simple indtryk uden dermed at reducere dem til simple ind-
tryk. Erkendelsen bygger således på simple indtryk og introspektion, uden at den 
lader sig reducere til disse. Med denne moderate empirisme lagde Locke grunden 
til den britiske empirisme som med Berkeley og Hume skulle udfolde sig i en 
rendyrket erkendelsesteoretisk empirisme. Hvor Locke hælder til, hvad man 
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senere har kaldet verifikationsempirisme, hvilket vil sige at udsagn verificeres 
gennem erfaring eller observation, bekender Berkeley og Hume sig til, hvad man 
kunne kalde begrebsempirisme, hvilket vil sige at begreber opstår ud fra erfa-
ringen. 

Både hos rationalisterne Descartes og Spinoza og hos Locke er idéerne lokaliseret 
i forstanden og er tankeprocessernes atomer eller elementer. De er mentale fo-
restillinger eller idéer, som anvendes, når der tænkes på tingenes essentielle egen-
skaber. De er tænkningens elementer. Denne tolkning er resultatet af en essen-
tialistisk teori om tænkning ved associationer, der kan føres tilbage til Aristoteles’ 
teori om, at viden om et objekt er identisk med formen eller essensen af objektet, 
når objektets materie udelades. 

George Berkeley 
George Berkeley (1685-1753) var en irsk protestantisk biskop, der som den mest 
konsekvente af empiristerne hævdede, at det ikke er muligt at vide, hvorvidt ma-
terien eksisterer. Gud kommunikerer direkte med mennesket gennem hver eneste 
af dets sanseerfaringer [Berkeley, 1988, p. 70]. Gud er den ikke-sanselige årsag til 
sansningen. Tingene eksisterer så at sige i Guds bevidsthed [ibid., p. 54]. Berkeley 
er dermed en af de første solipsister66. Det, der sanses, er den egentlige og den 
eneste verden. Der er ingen bagvedliggende, usansbare genstande, der er årsag til 
den verden, mennesket erfarer. Sansedata kan ikke tænkes at have eksistens 
uafhængigt af mennesket, men må i det mindste delvis være til stede i det, da deres 
eksistens ikke ville kunne opretholdes, såfremt de ikke perciperes. Mennesket kan 
derfor aldrig have sikkerhed for, at det har virkelig viden [ibid., p. 92].  

Berkeley begrunder denne nominalisme og solipsisme med, at det ikke er muligt 
at skelne mellem de egenskaber, som en ting har uafhængigt af mennesket og de 
egenskaber, der afhænger af mennesket. Ergo er alle egenskaber i virkeligheden 
subjektive [ibid., p. 19]. Hvis alle egenskaber er af samme slags, må egenskaber 
som udstrakthed, form og vægt også være afhængige af mennesket. Materien er 
lig med dens egenskaber, og da alle egenskaber er sanseindtryk, må verden være 
immateriel. At noget eksisterer er derfor ensbetydende med, at det eksisterer i et 
oplevende sind: Esse est percipi67. Det, som ikke kan sanses, eksisterer slet ikke. 
Man kan med tanke på Descartes udtrykke det: “Jeg sanser, altså er jeg”. Dermed 
afviser Berkeley Lockes skel mellem primære og sekundære sansekvaliteter, idet 
både primære og sekundære kvaliteter må henregnes til sindet. Også de sekundære 
sansekvaliteter kan nemlig kun siges at eksistere i sindet og ikke, som Locke 
hævder, i en bevidsthedsuafhængig omverden. 

 

                                                   
66 Peirces argumentation mod solipsismen er næsten som forventet af pragmatisk karakter: “There is in the dictionary 

a word, solipsism, meaning the belief that the believer is the only existing person. Were anybody to adopt such a 
belief, it might be difficult to argue him out of it. But when a person finds himself in the society of others, he is 
just as sure of their existence as of his own, though he may entertain a metaphysical theory that they are 
hypostatically the same ego” [CP 6.436]. 

67 “At være er at opleves.” 
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FIGUR 6-N - GEORGE BERKELEY 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Alligevel fastholder Berkeley skellet mellem realitet og illusion. Sanseindtryk, der 
optræder regelmæssigt og uden menneskelig vilje, er en repræsentation af virkelig-
heden, hvorfor mennesket kan fæste lid til dem. Alle andre sanseindtryk er illusion. 

Berkeley er blevet kritiseret for at havne i skepticismens grøft i forbindelse med 
erkendelsen af den ydre virkelighed og det fremmedpsykiske, det vil sige andre 
menneskers psyke. Russell indvender, at når Berkeley hævder, at det perciperede 
er i sindet, hævder han dermed også, at en person, der er i et menneskets tanker, 
selv skulle være til stede i sindet [Russell, 1974, p. 34 f]. Den mentale handling, 
at opfatte en ting, er uden tvivl mental, men det betyder ikke nødvendigvis, at der 
er grund til at antage, at den opfattede ting er mental. 

David Hume 
Den skotske filosof og historiker David Hume (1711-1776) opfattes ofte som ho-
vedskikkelsen i den klassiske eller britiske empirisme. Han forsøgte at skabe en 
videnskab om mennesket på et rent erfaringsgrundlag. Hans forbillede var New-
tons mekanik og den induktive metode, der generaliserer fra iagttagelser og eks-
perimenter.  

Ifølge Hume, kan erkendelsen føres tilbage til indtryk (impressions), der er stærke 
og klare som for eksempel umiddelbare sanseindtryk samt til indirekte erindringer 
eller idéer (ideas), der er svagere end indtryk og kan betragtes som efterligninger 
eller billeder af indtryk [Hume, 1984, p. 49]. Indtryk kan yderligere opdeles i 
sanseindtryk og refleksionsindtryk [ibid., p. 55]. Forholdet mellem indtryk og 
idéer er således det, at der ikke kan forekomme idéer uden forudgående indtryk 
[ibid., p. 52]. De perciperede sanseindtryk kombineres og ordnes sådan, at 
menneskets forskellige forestillinger eller idéer opstår. Såfremt menneskets idéer 
ikke kan føres tilbage til sanseindtryk, afviser Hume dem som falske forestillinger. 
Hukommelsen er den evne, mennesket anvender til at fremkalde, som idé, et 
indtryk, det har haft. Idéen har da en høj grad af livagtighed. Forestillingsevnen 
anvendes, når det vil fremkalde, hvad Hume kalder fuldendte idéer, det vil sige 
idéer, som helt har mistet deres livagtighed [ibid., p. 56]. Den opfattelse, der 
reducerer al empirisk viden til indtryk betegnes ofte som fænomenologisk episte-
mologi 
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FIGUR 6-O - DAVID HUME 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Hume taler om syv filosofiske relationer mellem idéer [ibid., p. 61 ff]. For det 
første er der de relationer, der helt og holdent afhænger af idéerne. Til dem hører 
lighed, modsætning, kvalitet og kvantitet. Kun disse fire kan være genstand for 
sikker viden. Og for det andet er der de relationer, der kan forandres uden nogen 
forandring i idéerne. Til disse hører identitet, rum- og tidsrelationen og årsags- og 
virkningsrelationen [ibid., p. 117 ff]. 

Metafysiske eller ontologiske forestillinger gør netop krav på at udtrykke noget 
om det virkelige, samtidig med at de ikke kan føres tilbage til noget indtryk eller 
nogen idé. Derfor må den empiristiske erkendelseskritik afvise metafysiske fore-
stillinger om for eksempel en materiel eller en åndelig substans. Årsagsbegrebet 
falder for samme kritik [ibid., p. 121]. 

Årsager er fænomener med følgende egenskaber: De er successive, der er kontakt 
mellem to fænomener og det, der sker, sker med nødvendighed. Men da det ifølge 
Humes definitioner ikke er muligt at erkende det nødvendige, må han forkaste 
årsagsbegrebet som universel og sand konklusionsform [ibid., p. 126 ff]. Det er 
kun muligt at vide noget om det, som er erfaret. Et menneske kender imidlertid 
ikke alle tilfælde af fortid og fremtid. Derfor gives der ikke viden om fremtidige 
hændelser. Selvom et mennske hidtil har haft held med at slutte fra fortid til 
fremtid, er det derfor ikke givet, at det altid vil have held med at slutte fra fortid 
til fremtid. Mennesket kender altså ikke naturlovenes årsag. Dermed være ikke 
sagt, at der ikke findes en nødvendig forbindelse mellem årsag og virkning, men 
det er bare ikke muligt at vide noget om denne. Der er blot tale om det forhold, at 
når begivenheder gang på gang forløber på samme måde, dannes der i mennesket 
en forventning om, at sådan vil det fortsætte [ibid., p. 205 ff]. Mennesket kan 
derfor aldrig opnå sikker viden om universelle og evige sandheder. Sammen med 
årsagsbegrebet forkaster Hume også forestillingen om en uforanderlig personlig-
hedskerne. Mennesket kan ikke på noget tidspunkt gribe sig selv uden gennem 
sansning. Identitetsforestillingen er derfor i virkeligheden en lang kæde af 
enkeltindtryk, som aldrig opleves samtidig [ibid., p. 299 ff]. Kun hukommelsen 
binder dem sammen. 

“Memory does not so much produce as discover personal identity, by shewing 
us the relation of cause and effect among our different perceptions. ’Twill be 
incumbent on those, who affirm that memory produces entirely our personal 
identity, to give a reason why we can thus extent our identity beyond our 
memory.” [Hume, 1984, p. 310] 

Konklusionen er skæbnesvanger. Den menneskelige viden falder ifølge Hume i to 
afdelinger, dels viden om forholdet mellem begreber og dels viden om kendsger-
ninger. Den første form for viden er absolut sikker, men til gengæld aldeles uop-
lysende om verden. Den anden form for viden handler om verden og bygger på 
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sansning, erindring og erfaringsslutninger, idet de sidste tillader subjektet at gå ud 
over det i sansningen og erindringen direkte givne. Problemet er nu som sagt, at 
alle erfaringsslutninger i sidste ende er årsagsslutninger. Derfor kan erfaringsviden 
strengt taget ikke begrundes. Humes filosofi fører derfor til radikal skepticisme, 
hvor det bliver umuligt at finde gyldige beviser for en objektiv erkendelse. 

Skønt Hume er en af empirismens mest indædte forsvarere, påviser Chomsky, at 
Hume og de fleste øvrige empirister alligevel levner rum for medfødt ræsonne-
ment. Hume kalder dette for instinkt eller mekanisk kraft, et begreb der dækker 
over selve det eksperimenterende ræsonnement, som han hævder, mennesket be-
sidder i fællesskab med dyrene, og hvoraf hele den menneskelige livsførelse af-
hænger [Chomsky, 1977, p. 24]. 

6.2.7 Kantianismen 

Immanuel Kant 
Den tyske filosof Immanuel Kant (1724-1804) levede i det ydre et jævnt og regel-
mæssigt liv i den østpreussiske by Königsberg, hvor han var docent og professor 
ved universitet. Han kom aldrig uden for Østpreussen. Den danske filosof Justus 
Hartnack (f. 1912) gør opmærksom på et ejendommeligt modsætningsforhold hos 
Kant. Hvor hans helbred var skrøbeligt, var hans tænkning derimod kraftfuld, og 
hvor hans ydre liv var ensformigt og pertentligt, var hans filosofi revolutionerende 
[Hartnack, 1994, p. 12]. Hver dag i hele hans voksne liv var viet til hans teoretiske 
arbejde, som til gengæld har været skelsættende i filosofiens historie. 

 

FIGUR 6-P - IMMANUEL KANT 
[Kilde: http://www.trincoll.edu/~tj/philo/phils/kant.html 18. december 1996]. 

Kant forsøger én gang for alle at forene empirisme og rationalisme. På den ene 
side vender han sig mod rationalisternes dogmatiske tiltro til fornuften, men er på 
den anden side heller ikke i tvivl om, at mennesket råder over videnskabelig er-
kendelse, hvorfor han vender sig imod den radikale empiristiske skepticisme. Rus-
sell skriver om Kants betydning: 

“Kant fortjener utvivlsomt anerkendelse for to ting: for det første for at have 
set, at vi har a priori erkendelse, som ikke er rent ‘analytisk’, dvs. således at 
dens negation ville være selvmodsigende; og for det andet for at have gjort 
erkendelsesteoriens filosofiske betydning indlysende.” [Russell, 1974, p. 66] 

Kants filosofi falder i to dele: En teoretisk eller spekulativ filosofi og en praktisk 
eller moralsk filosofi. Den teoretiske filosofi konkluderer, at det ikke er muligt at 
sige noget om tingene i sig selv. Det er hverken muligt at bekræfte eller benægte 
deres åndelige karakter. Moralfilosofien derimod hævder, at moral får mennesket 
til at tro på Gud og en udødelig sjæl, og at sjælen eksisterer i sig selv.  
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Kant afviser som nævnt i sin kriticisme både radikal dogmatisme og radikal skep-
ticisme. Dogmatismen afvises med den begrundelse, at den ikke undersøger de 
begreber og principper, som den i forholdet til fornuften anvender. Og den skep-
tiske empirisme, herunder i særdeleshed Locke og Hume, afvises med den be-
grundelse, at forestillingen om tabula rasa ikke holder, selvom Kant giver dem ret 
så langt som, at al viden begynder med erfaring. Men dermed er det ikke sagt, at 
al viden også opstår i erfaringen [Kant, 1990, p. 1]. 

“It is quite possible that our empirical knowledge is a compound of that which 
we receive through impressions, and that which the faculty of cognition supplies 
from itself (sensuous impressions giving merely the occasion), an addition 
which we cannot distinguish from the original element given by sense, till long 
practice has made us attentive to, and skilful in separating it.” [Kant, 1990, p. 
1] 

I stedet mener Kant, at filosofien må tage udgangspunkt i en analyse af erkendel-
sens struktur og derved bedømme dens betingelser og grænser. Kant stiller som 
udgangspunkt spørgsmålet: “Hvorledes er ren matematik mulig?” Empirismens 
svar er, at den matematiske erkendelse udledes ved induktion fra enkelttilfælde. 
Men da induktionsprincippet ikke selv kan bevise sin gyldighed ad induktiv vej, 
og da matematikkens almene udsagn tydeligvis kan erkendes med sikkerhed ved 
at betragte et enkelt eksempel, må denne forklaring afvises. Problemet er, at 
matematisk erkendelse er almen, mens al erfaring er partikulær. Det er altså muligt 
at have erkendelse om enkeltting, uden at have erfaring derom.  

Der må derfor være to primære kilder til erkendelsen, nemlig erfaringen og for-
nuften. Kant skelner således mellem to typer erkendelse, nemlig den empiristiske 
og den a prioriske erkendelse. Mennesket fødes ikke som en tom tavle, men er fra 
fødselen forsynet med anskuelsesformerne tid og rum og tolv forstandskategorier, 
som blandt andet omfatter substans og årsagssammenhæng. Uden disse a priori, 
ingen erkendelse. Opfattelse og forståelse af det sanseligt givne sker gennem 
anvendelse af disse anskuelsesformer og forstandskategorier på det sansede. Det i 
tid og rum anskuede kalder Kant fænomener. Det er fænomenerne, der ved hjælp 
af kategorierne og idéerne opfattet som regulative kan gøres til genstand for 
erkendelse. Det, der ligger udenfor rum og tid, er hvad Kant kalder tingen i sig 
selv. Tingen i sig selv er at forstå som et begreb om det uerkendelige, det vil sige 
et udtryk for erkendelsens grænse [Hartnack, 1994, p. 30]. 

Klasse Kategori 
I Enhed 
Kvantitet Flerhed 
 Alhed 
II Realitet 
Kvalitet Negation 
 Indskrænkning 
III Forbindelse og substans 
Relation Årsag og afhængighed 
 Fællesskab 
IV Mulighed - Umulighed 
Modalitet Eksistens - Ikke-eksistens 
 Nødvendighed - Kontingens 

TABEL 6-A - KANT’S KATEGORIER 
Kategorierne er betingelser for erfaringserkendelse. Deres funktion er at ordne, begribe og forstå, det vil sige at 
kategorisere det sanseligt givne [Kilde: Kant, 1990, p. 62]. 
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Erfaringen er kun erkendelsens råstof, der må underkastes fornuften for at tage 
form af objekter i den samlende bevidsthed [Kant, 1990, p. 82]. Både erfaring og 
fornuft er helt selvstændige erkendelseskilder [Løgstrup, 1970, p. 17]. Begge disse 
kan være enten rene (a prioriske) eller empiriske (a posterioriske). De er em-
piriske, når de indeholder sanseindtryk, og de er rene, når ingen sanseindtryk 
iblandes repræsentationen [Kant, 1990, p. 44]. Den menneskelige erkendelse byg-
ger derfor både på ubestridelige a priori som tid, rum og årsagssammenhæng, der 
går forud for erfaringen samt på empirisk viden, der har dens kilder a posteriori 
[ibid., pp. 1, 26, 30]. Mellem kategorierne og det sanselig givne optræder 
formidlende forestillinger, som Kant kalder skemaer. Skemaerne kan betragtes 
som en relation mellem en lovmæssighed, a priori og et sanseligt objekt, a 
posteriori. Skemaerne er så at sige et transcendentalt produkt af forestillingsevnen 
[ibid., p. 102], hvis opgave det er at lægge grunden for en objektiv videnskab. 

“It is, then, the matter of all phenomena that is given to us a posteriori; the form 
must lie ready a priori for them in the mind, and consequently can be regarded 
separately from all sensation.” [Kant, 1990, p. 21 f] 

A priori viden er egenskaber, der tillægges verden i det menneskelige sind og som 
sætter grænser for erkendelsen. Den eksisterer uafhængigt af objekterne [ibid., p. 
4]. Den er altså kun af erkendelsesteoretisk betydning og siger intet ontologisk om 
tingen i sig selv. For Kant var denne a priori viden noget urokkeligt sandt, som 
Newtons fysik havde afdækket. Alt, hvad et menneske nogensinde vil opleve, må 
udvise de egenskaber, der hævdes om det i a priori erkendelsen, fordi disse 
egenskaber skyldes menneskets egen natur, og derfor kan intet nogensinde 
optræde i erfaringen uden at antage disse egenskaber. Uden disse a priori er 
erkendelsen slet ikke mulig, og når erkendelsen bygger på disse forudsætninger, 
er det ikke verden i sig selv, erkendelsens materiale (das Ding an sich), der 
erkendes, men verden som den fremtræder for eller i subjektet, erkendelsens form 
(das Ding für mich). Objektet er derfor i virkeligheden uerkendeligt i sig selv 
uafhængigt af dets forhold til et erfarende subjekt. Erkendelsen sker derfor ikke 
ved, at subjektet bliver påvirket af objektet, men tværtimod ved at objektet, sådan 
som det erkendes, bliver formet af subjektets måde at erfare og tænke på. Det er 
ikke erkendelsen, der retter sig efter genstandenes beskaffenhed, med derimod 
genstandene, der retter sig efter anskuelsesevnens beskaffenhed. Denne indsigt 
kalder Kant for filosofiens kopernikanske vending. Ligesom den tyske astronom 
Nicolaus Kopernikus (1473-1543) vendte opmærksomheden fra jorden til solen 
som verdens centrum, mener Kant, at opmærksomheden skal vendes fra de 
erfarede genstande i sig selv og rettes mod selve den menneskelige fornuft, der er 
i stand til at erkende genstandene. Fornuften kan udelukkende komme frem til 
betingelserne for erkendelsen, hvorved den imidlertid opnår at kunne erkende sit 
eget grundlag. 

Kant forudsætter en opdeling mellem subjekt og objekt. Objektet er i subjektet 
underlagt nogle grundlæggende betingelser for erfaring, nemlig kategorierne. Ka-
tegorierne er for Kant almengyldige, nødvendige og transcendentale og er til stede 
i ethvert subjekt [ibid., p. 94 f]. Det er altså transcendental, der er forklaringen på, 
hvorfor menneskets forestillinger a priori gælder for erfaringens objekter, skønt 
de som sådanne er uafhængige af erfaringen [Løgstrup, 1970, p. 23]. For Kant 
betyder transcendental aldrig forholdet mellem erkendelsen og tingene, men 
derimod forholdet mellem erkendelsen og evnen til at erkende. 

“I apply the term transcendental to all knowledge which is not so much occupied 
with objects as with the mode of our cognition of these objects, so far as this 
mode of cognition is possible a priori.” [Kant, 1990, p. 15] 
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Kants transcendentale idealisme angår ikke objekternes eksistens, den betvivler 
han ikke [ibid., p. 278 f]. Den angår kun forestillingerne om dem, at de ikke giver 
subjektet tingene som de er i sig selv, men kun som de kommer til syne i ansku-
elsens former og kategorier. Uden den sanselige anskuelse er kategorierne ind-
holdsløse, og uden kategorierne er anskuelsen til gengæld blind [Madsen & Wer-
ner, 1993, p. 77]. Fælles for kategorierne er nemlig, at man ikke når til kendskab 
om dem gennem erfaringen. Kategorierne konstituerer selve erfaringens form 
[Hartnack, 1994, p. 36]. Erkendelsen er altså både medfødt og subjektiv. Den er 
formet af subjektet. 

Forstandens funktion er forbindende og er som domsfunktion en syntese. Bevidst-
heden kan ikke blive sig sin egen identitet bevidst, hvis den ikke kan blive sig 
identiteten af sin syntetiske funktion bevidst, når den forbinder mangfoldige an-
skuelser [Løgstrup, 1970, p. 35]. Forstanden konstituerer tingene, som de kommer 
til syne i anskuelsens former, til en sammenhængende erfaring. Denne er-
kendelsesproces er funderet i logikken og kan derfor beskrives som domsfunktio-
ner. 

“We can reduce all acts of the understanding to judgments, so that 
understanding may be represented as the faculty of judging.” [Kant, 1990, p. 
55] 

Kant skelner mellem to forskellige erkendelsesprincipper eller domstyper. De ana-
lytiske domme er dem, hvis sandhedsværdi kan afgøres ved en logisk analyse af de 
begreber, der indgår i dommen. En analytisk dom kan derfor defineres som en 
dom, hvori begrebet om prædikatet allerede er indeholdt i subjektet og således ikke 
føjer noget nyt til det. Omvendt er de syntetiske domme sammensatte, idet de 
syntetiserer forskellige begreber, som det ikke ville være selvmodsigende at 
adskille. En syntetisk dom kan derfor defineres som en dom, hvori begrebet om 
prædikatet ikke er indeholdt i subjektet. Disse to typer af domme giver anledning 
til tre erkendelsesprincipper: 

1. Syntetiske a posteriori eller kontingente domme, der gælder de formede san-
seindtryk og er afhængige af erfaringen. Det er domme, hvis sandhed eller 
falskhed kun kan afgøres under hensyntagen til erfaringen. Eks. “Der er is på 
Grønland” eller “Lydens hastighed i luft er ca. 333 meter pr. sekund”. 

2. Analytiske a priori eller nødvendige domme, der gælder forholdet mellem be-
greber. Disse er domme, hvis sandhed eller falskhed kan afgøres uden inddra-
gelse af erfaringen, idet det ville være selvmodsigende at benægte sådanne 
domme. Eks. “Alle legemer er udstrakte” eller “Alle ungkarle er ugifte”. 

3. Syntetiske a priori eller nødvendige domme, der gælder indsigten i formerne 
og er uafhængige af erfaringen, samtidig med at det logiske prædikat ikke er 
givet med det logiske subjekt. Disse domme udtaler sig om betingelserne for 
enhver mulig erfaring, og går på denne måde forud for erfaringen. Eks. “Det 
anskuelige rum har tre og kun tre dimensioner” og “Alle forandringer sker i 
overensstemmelse med loven om årsag og virkning”. 

Kant kritiserer empiristerne for kun at anerkende de to første typer. Der findes en 
række domme, der udtaler sig om betingelserne for i det hele taget at have erfaring, 
og som derfor må være a prioriske i forhold til denne erfaring. Disse domme kan 
ikke bevises ad rent logisk vej, det vil sige, de er ikke analytiske, men derimod 
syntetiske. Ikke desto mindre er de nødvendige, da de nødvendigvis må indgå i 
enhver mulig erfaring. På den anden side er deres gyldighedsområde begrænset til 
rækken af mulige erfaringer, og det er forkert, som rationalisterne, at tro, at man 
umiddelbart kan benytte dem om tingen i sig selv uafhængigt af enhver erfaring. 
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På denne baggrund kritiserer Kant ikke blot den empiriske skepticisme, men også 
den rationalistiske dogmatisme og dens forsøg på med udgangspunkt i den rene 
fornuft at fremsætte en metafysisk lære om tingen i sig selv. Mens Kant mener at 
have vist, at mennesket har en transcendental, syntetisk a priori viden om 
erfaringens forudsætninger, så afviser han rationalisternes forsøg på at transcen-
dere erfaringen og fremsætte syntetiske a priori påstande om de transcendente ting 
i sig selv. Dette transcendente er det netop ikke muligt at vide noget om, siger 
Kant. Der gives ingen erfaring baseret på sansning af det transcendente, idet det 
transcendente jo er hinsides erfaringen. I særdeleshed afviser Kant, at der gives 
sikker viden om de tre såkaldte fornuftsidéer eller antinomier, der traditionelt har 
været diskuteret i den såkaldte specielle metafysik, nemlig idéen om sjælen som 
en udelelig og uforgængelig substans, idéen om verden som en afsluttet og 
systematisk helhed og idéen om Gud som et uendeligt intellekt og verdens ophav 
[Kant, 1990, p. 375 ff]. Disse antinomier overskrider erkendelsens grænse. 
Alligevel er det fornuftens natur at overskride disse grænser. De metafysiske 
spørgsmål er uundgåelige. Det er en del af den menneskelige eksistens at stille 
disse spørgsmål. Fornuften kan med andre ord ikke undgå at fremsætte de idéer, 
der i virkeligheden slet ikke kan fremsættes [Hartnack, 1994, p. 18]. Der gives blot 
ingen videnskabelige svar på dem. Kant gør plads for troen. Eksempelvis kan Guds 
eksistens hverken bevises eller modbevises, men må tros. 

Det betyder imidlertid ikke, at sådanne idéer blot kan afvises, som de empiristiske 
skepticister vælger, men derimod at det ikke er muligt at transcendere erfaringens 
grænser og alligevel benytte erfarings-afhængige begreber til at udsige noget 
sikkert om disse regulative idéer. De er et udtryk for at fornuften opererer uden for 
de områder, som den ifølge sin konstitution er bestemt til [ibid., p. 24 f]. Kant 
redegør for, at antinomierne opstår, fordi man opfatter en idé, der i virkeligheden 
er regulativ, som om den var konstitutiv, det vil sige opfatter den som om, den er 
en betegnelse på et eksisterende fænomen, der betinger alt, men selv er ubetinget. 
Fejlen består i, at forstandskategorierne udelukker, at noget kan opfattes som 
ubetinget eller ubevirket [ibid., p. 28]. 

En almindelig indvending mod Kants filosofi er, at begrebet das Ding and sich er 
problematisk. Kant mener, at sanseindtrykkene stammer fra sådanne ydre reali-
teter. Men samtidig hævder han, at kun de sanseindtryk, som er formet, kan fattes. 
De uformede påvirkninger og tingen i sig selv kan ikke erkendes. Begrebet das 
Ding an sich er derfor på den ene side nødvendigt for at forklare, hvor erfaringen 
kommer fra, men på den anden side kan det ikke selv være genstand for erfaringen. 

En anden indvending rejses af Russell, der kritiserer Kant for at knytte a priori 
sammen med menneskets natur. Russell påpeger, at menneskets natur i lige så høj 
grad som alt andet er en kendsgerning i den eksisterende verden, og at der ikke 
eksisterer nogen sikkerhed for, at den vil forblive konstant. Hvis Kant således har 
ret, kunne det forekomme, at den menneskelige natur i morgen ville forandre sig, 
således at to plus to giver fem. Denne mulighed ødelægger ifølge Russell den a 
prioriske sikkerhed og universalitet. 

Arthur Schopenhauer 
Den tyske filosof Arthur Schopenhauer (1788-1860) betragtede sig livet igennem 
som Kants arvtager. I lighed med Kant skelner Schopenhauer mellem forestillings-
verdenens fænomener og verden i sig selv. Men modsat Kant mener Schopen-
hauer, at kunne fortolke Ding an sich som en ren vilje. Alt, hvad der kan erkendes, 
er derfor objekt for et subjekt. Sanseverdenen er som objekt for et subjekt kun en 
forestilling eller et fænomen. Omvendt gælder det, at subjektet kun er subjekt ved 
at være subjekt for et objekt. 
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FIGUR 6-Q - ARTHUR SCHOPENHAUER 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/German/german.html 19. december 1996]. 

I lighed med Kant mener Schopenhauer, at fænomenverdenen er underlagt nogle 
ufravigelige a priori former. Schopenhauer reducerer dog Kants fjorten erkendel-
sesformer til tre, nemlig tid, rum og kausalitet. Schopenhauer adskiller sig imid-
lertid fra Kant ved ikke at skelne skarpt mellem anskuelsesformer og forstands-
kategorier. Det uadskillelige subjekt-objekt par har en fælles grænse i de a priori 
former, der med nødvendighed konstituerer den dobbeltsidige forestilling. Das 
Ding an sich er derimod ikke splittet i et subjekt og et objekt, og følgelig heller 
ikke i forskellige subjekter og objekter. Das Ding an sich udtrykker derved en 
enhed overfor den splittende modsætning mellem subjekter og objekter i fæ-
nomenverdenen. 

I radikal modsætning til Kant mener Schopenhauer, at der findes et grundlag for 
metafysisk erkendelse, idet man på det anskuende plan har mulighed for at erkende 
das Ding an sich gennem direkte intuition. I erfaringen af et legeme erfares et 
objekt, der samtidig er subjekt. Legemet er, som alle andre forestillinger, givet 
som udstrakt i tid og rum som led i en årsagskæde. Imidlertid er det samtidig en 
erfaring, at de legemlige bevægelser er udtryk for den menneskelige vilje. Scho-
penhauer hævder nu, at det i den direkte intuition er muligt at indse, at viljen udgør 
menneskets inderste væsen og følgelig legemets inderste væsen. Schopenhauer 
slutter fra dette kropsfænomen til alle andre fænomener, der optræder som objekter 
for subjektet, at de er ‘objektivationer’ af en tilgrundliggende vilje. 

6.2.8 Romantikken 
Den filosofiske romantik kan i grove træk karakteriseres ved en række påstande. 
For det første er jeg’et grundlæggende produktivt eller skabende. Gennem det, som 
jeg’et gør, præger det sin verden. Denne prægende eller formende aktivitet er 
syntesedannende. Den frembringer en ekspressiv sammenhæng, der som sådan 
kan forstås. For det andet er den virkelighed, som jeg’et forholder sig formende 
til, i sig selv en sammenhængende helhed. Opgaven for filosofien er derfor at 
udarbejde et filosofisk system. For det tredje er denne helhed en frembragt eller 
udviklet helhed. Eller man kan sige, at den er historisk. Historiebegrebet får der-
med en central rolle i romantikken. For det fjerde er målet for denne historiske 
udvikling at forsone natur og frihed samt objekt og subjekt i en oprindelig enhed. 

Johann Gottlieb Fichte 
Den tyske filosof Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) kaldes den ældre Fichte, idet 
hans søn, Immanuel Hermann von Fichte (1796-1879) senere fulgte i faderens 
spor. Fichte er på afgørende måde præget af arven fra Kant, idet han ønsker at 
fuldbyrde Kants værk. Men han fuldbyrder det ved at gå ud over Kant. 
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Fichtes værk er gennemsyret af bestræbelsen på at gøre filosofien til et system. 
Opgaven er at finde ét samlende princip for hele filosofien. Dette princip finder 
Fichte i den praktiske fornuft. Dermed bringer han to indsigter fra Kant sammen. 
For det første må systemet være et fornuftens system, idet fornuften, som Kant 
betoner, er en stræben efter enhed og sammenhæng. For det andet er Kants begreb 
om friheden som radikal autonomi forankret i den praktiske fornuft.  

Fichte forsøger nu at vise, at erkendelsens grundlag ikke kan være noget givet. Det 
er kun givet for en bevidsthed, idet denne sætter det som noget givet. Bag ved det 
givne eller foreliggende er der således en aktivitet. Det grundlæggende er selve 
denne handling, hvorved det givne sættes som sådant. Det betyder, at fornuften 
selv som teoretisk erkendende fornuft er praktisk eller handlende. Fichte finder 
altså erkendelsens grundlag i jeg’ets skabende aktivitet. Der er ikke tale om et 
individuelt, men om et absolut jeg. De enkelte menneskelige handlinger 
forudsætter en grundlæggende formning af en verden. Individet handler inden for 
en allerede formet verden, hvori de menneskelige handlinger er mulige. 

Friedrich W. J. Schelling 
Den mest toneangivende af de romantiske filosoffer er tyskeren Friedrich Wilhelm 
Joseph Schelling (1775-1854). Grundspørgsmålet i Schellings filosofi er spørgs-
målet om det absolutte og det endelige.  

I den tidligste periode tilslutter Schelling sig Fichte og kritiserer opfattelsen af det 
absolutte som en særlig ting. En ting vil sige noget foreliggende eller noget be-
tinget. Den foreligger for eller er betinget af noget andet. Det absolutte vil derimod 
sige det i sidste ende betingende. Som sådant kan det ikke selv være en ting, men 
må bestemmes som en aktivitet eller et jeg, der selv er ubetinget.  

Dette udgangspunkt bliver imidlertid snart problematisk for Schelling. Hvis det 
absolutte forstås som det absolutte jeg, må naturen bestemmes som ikke-jeg. Na-
turen reduceres dermed til at være blot og bar materiale for jeg’ets handlen. Derfor 
korrigerer Schelling sin tidlige filosofi med sin naturfilosofi. Ifølge denne er hele 
naturen, både menneskets sjæl og den fysiske virkelighed, et udtryk for den ene 
Gud eller verdensånd. Naturen er den synlige ånd, ånden er den usynlige natur. 
Sådan set er naturen og menneskets sind egentlig udtryk for den samme identitet, 
nemlig verdensånden.  

Naturen stammer fra en højere, ubevidst forestillingsvirksomhed. Schelling sagde 
ligefrem, at verden er i Gud. Noget er Gud bevidst, men der findes også sider ved 
naturen, der repræsenterer det ubevidste i Gud. 

Georg W. F. Hegel 
Den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) regnes undertiden 
med til den romantiske filosofi, idet han tilhører den romantiske generation. Sam-
tidig er Hegel dog en af romantikkens skarpeste kritikere. Som romantikerne 
opfatter han virkeligheden som en sammenhængende helhed, men i en ny betyd-
ning. Hvor romantikken søger en oprindelig enhed i en umiddelbar indsigt, der går 
bag om den opsplittede virkelighed, er splittelsen for Hegel ikke noget, der blot 
skal sættes ud af kraft. Tværtimod kan splittelsen afstedkomme en rigere og mere 
differentieret eller udfoldet sammenhæng. Denne sammenhæng, som forbinder det 
forskellige, er for Hegel fornuftsmæssig [Lübcke, 1983, p. 171]. 
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FIGUR 6-R - GEORG W. F. HEGEL 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/German/german.html 19. december 1996]. 

Hegel forsøger ligesom Kant og andre systembyggere at opbygge et fuldstændigt 
filosofisk system, hvor alt indtager sin nøje afgrænsede plads i systemet. Systemet 
består af tre dele: Logikken eller metafysikken, naturfilosofien, der skal forstås 
som læren om de grundlæggende strukturer i naturen og filosofien om ånden 
således som den ytrer sig hos det enkelte menneske, i staten, i historien, i kunsten, 
i religionen og i filosofien [Lübcke, 1982a, p. 9].  

Logikkens eller metafysikkens opgave er at opstille nogle grundprincipper, der 
gælder for hele tilværelsen, det vil sige for såvel naturen som kulturen. Kant mente 
at have fundet visse uforanderlige transcendentale forudsætninger i anskuelsesfor-
merne og kategorierne. Hegel hævder nu, at der findes et bredere spektrum af 
transcendentale grundprincipper eller forudsætninger, og at disse i vid 
udstrækning er foranderlige. De transcendentale forudsætninger er historisk skabte 
og derfor kulturelt relative. Det, der konstituerer de transcendentale forudsæt-
ninger, er den lineære historie. Historien bliver derved et grundlæggende 
epistemologisk begreb, som subjektet har et indre forhold til. 

For Hegel er historien en refleksionskæde, hvor forskellige transcendentale forud-
sætninger bliver kritiseret, således at menneskets ånd bevæger sig fremad mod 
stadigt sandere grundopfattelser. Således mente Hegel at kunne bevise a priori, at 
historien er ledet af et fornuftsprincip, der med nødvendighed driver den fremad 
mod en tilstand, hvor menneskene opnår en stadig større frihedsbevidsthed. Hos 
Hegel bliver transcendentalfilosofien således refleksionsfilosofi og historie-
filosofi. Den historiske udvikling forløber med nødvendighed, og mennesket kan 
blot forholde sig erkendende til den. Mennesket og virkeligheden skaber gensidigt 
hinanden, og i denne oplevelsesproces opstår erfaringen. Der er altså tale om 
dialektik mellem empirisme eller erfaring på den ene side og rationalitet eller 
transcendentale forudsætninger på den anden. 

Hvor Kant tænker i dualistiske modsætninger (f.eks. das Ding an sich og das Ding 
für mich), søger Hegel altså at forsone modsætningerne ved at tænke dem ind i en 
dialektisk sammenhæng, som for eksempel forholdet mellem fremtræden og 
væren. Helheden er fragmentarisk og ude af stand til at eksistere uden det kom-
plement, resten af verden giver. Hvor Kant til dels opfatter virkeligheden som en 
substans bag ved erfaringen, opfatter Hegel virkeligheden som en omfattende 
sammenhæng, der viser sig i erfaringen. 

Hegel kritiserer den traditionelle erkendelsesteori for at forudsætte, at der før er-
kendelsen må være en bestemmelse af, hvad der gælder, og hvad der ikke gælder 
som erkendelse. Dette mener Hegel er et umuligt projekt. Mennesket kan ikke søge 
erkendelse førend det indgår i en erkendelsesproces. Det er ikke lukket inde i dets 
eget særlige perspektiv på verden, men er tværtimod allerede stillet i forhold til 
virkeligheden. For at tvivle om virkeligheden af erkendelsen må virkeligheden 
allerede være målestok. Denne kritik rammer både rationalismen og empirismen. 
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Hvis Descartes og rationalismen når frem til, at jeg’et som subjekt eksisterer og er 
tænkende på grundlag af klare og tydelige begreber, så forudsættes det allerede før 
den metodiske tvivl indledes, at alt hvad dette jeg indser klart og tydeligt også er 
sandt. Og i den empiriske tese forudsættes det, at udelukkende det, der kan 
verificeres gennem sanseerfaring, skal gælde som sand erkendelse. 

For at undgå dette dilemma beskriver Hegel erkendelsen som fænomen, det vil 
sige erkendelsen som den fremtræder. Det er dette, Hegel forstår ved fænomeno-
logi: En fremstilling af erkendelsen, som den faktisk fremtræder og ikke ud fra en 
forudsætning om overensstemmelse med et ideal eller en erkendelsesmodel. 

Det betyder dog ikke, at Hegel forholder sig udelukkende beskrivende til erken-
delsen. Det, Hegel blot vil frem til, er, at sansemæssig vished ikke er usand, men 
at den viser ud over sig selv. Sandheden er en dialektisk proces. En kritisk reflek-
sion over empirismens sansemæssige vished eller det umiddelbare viser manglerne 
ved denne bevidsthedsform. Gennem en immanent kritik af den sansemæssige 
vished bliver mennesket i stand til at afsløre dens mangler. Det opdager, at det 
umiddelbare egentlig er formidlet gennem sprog og arbejde eller tilvirkning. 
Således forudsætter den enkelte sanseerfaring en helhed, som den ikke selv kan 
redegøre for. Det sansede objekt er ikke længere umiddelbart, men reflekteret. 
Hvis man i tankens verden forestiller sig en idé, der er abstrakt og ufuldstændig, 
opdager man ved nærmere undersøgelse, at den pågældende idé har en 
modsætning eller antitese. For at slippe fri af dette dilemma må der findes en ny 
idé, nemlig syntesen af den oprindelige idé og dens antitese. Selv om denne nye 
idé er mere fuldstændig end den idé, man begyndte med, vil man ved nærmere 
undersøgelse opdage, at den alligevel ikke er helt fuldkommen, men at den slår 
over i sin antitese, som den så må forbindes med i en ny syntese. Hegel fortsætter 
dialektikken, indtil han når den ‘Absolutte idé’, der ifølge ham ikke besidder nogen 
ufuldstændigheder eller modsætninger, og som ikke behøver yderligere udvikling 
[Russell, 1974, p. 112]. Denne idé er i egentlig forstand det virkelige, eller udtrykt 
mere præcist foreningen af begreb og realitet, forstået sådan, at begrebet 
virkeliggør sig og former virkeligheden. 

På denne måde indgår den kritiske refleksion over foranderlige transcendentale 
forudsætninger i en dialektisk ophævelse, der fører mennesket frem i en historisk 
dannelsesproces, hvor mennesket realiserer sig selv ved at opnå endnu sandere 
transcendentale forudsætninger. Bevidstheden er den tænkende sjæl. Ånden er 
rationel, og bevidstheden realiserer sig selv ved at løfte sig op fra abstrakt tænk-
ning til rationalitet [Hegel, 1807, § 415, p. 21]. Målet for denne proces er fuld-
stændig indsigt i alle mulige transcendentale forudsætninger, hvorved der kan 
skabes overensstemmelse mellem åndens fremtræden og dens væsen. Derved har 
mennesket en fuldkommen rationel indsigt i sig selv og verden, fordi mennesket 
da fatter totaliteten, det vil sige totaliteten af alle grundopfattelser. Denne totalitet 
som historisk erkendelses- og selverkendelsesproces bestemmes af Hegel ved 
begrebet verdensånd (Geist). Ånd i hegeliansk terminologi betyder på samme tid 
det intersubjektive og den samlende identitet mellem subjekt og objekt [ibid., § 
414, p. 7]. Ånd kan abstrakt bestemmes ved tre momenter. Det første moment er 
en umiddelbar, uudfoldet identitet. Det andet moment består i at træde uden for 
sig selv eller at komme sig selv af hænde i forholdet til det andet, man står overfor, 
og dermed blive en anden eller fremmed for sig selv. Det tredje moment er at 
komme tilbage til sig selv ved at se sig selv i det andet [Lübcke, 1983, p. 172]. 
Først ved at komme uden for sig selv i det andet kan man udfoldes. Denne 
sammenhæng mellem selvforhold og forhold til det andet er kernen i Hegels 
begreb om dialektikken. 
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Wilhelm Dilthey 
Den tyske filosof Wilhelm Dilthey (1833-1911) udgør en overgangsskikkelse mel-
lem romantikken og fænomenologien. Dilthey fordrede en erkendelsesteoretisk 
analyse af åndsvidenskabernes filosofiske grundlag. Han anvendte betegnelsen 
åndsvidenskaber som samlebetegnelse for psykologi, historie, lingvistik, jura, etik, 
teologi, æstetik, logik etc.  

Det afgørende i Diltheys filosofi er forskellen på naturen som noget blot fysisk 
ydre, der erkendes gennem sanseerfaringen, og ånden, der kan erfares indefra igen-
nem bevidsthedslivet. Mellem disse befinder sig legemet, der er noget fysisk, et 
stykke natur, det vil sige en del af den ydre verden. Men legemet står samtidig i et 
særligt regelmæssigt forhold til bevidsthedslivet, således at sansninger, viljesakter 
og følelsestilstande har deres korrelater i bestemte legemstilstande. Mennesket 
skelner derfor imellem legemet som en del af sig selv og den øvrige ydre verden, 
som den del af naturen, der ikke er det selv [Lübcke, 1982a, p. 28].  

Denne erkendelsesteoretiske indsigt anvender Dilthey blandt andet til at løse det 
fremmedpsykiske problem, det vil sige, hvordan man kan tro på realiteten af andre 
subjekter. Når subjektet i sin omverden ser fysiske genstande, der opfører sig på 
samme måde som dets egen krop, så slutter det gennem analogi, at disse fysiske 
genstande nok er regelmæssigt sammenknyttede med bevidsthedsakter, således 
som dets eget legeme er det [ibid., p. 29]. Dets egne og andres subjektive op-
levelser ytrer sig igennem legemlige aktiviteter og i resulataterne af de menne-
skelige handlinger. Dilthey taler om, at ånden objektiverer sig. Det fælles for al 
forståelse er, at subjektet på grundlag af noget sansbart søger at rekonstruere den 
andens bevidsthedsliv.  

Igennem den åndsvidenskabelige metodebevidsthed udvikles forståelsen til en 
kunst, som Dithley kalder udlægningskunsten (Auslegung). Videnskaben om 
denne kunst er hermeneutikken, et begreb Dilthey har fra Friedrich D. E. Schleier-
macher (1768-1834), der i sin tid genaktualiserede det [ibid., p. 30 f]. For 
Schleiermacher betød det hermeneutiske cirkelprincip ikke blot, at en teksts helhed 
skal forstås ud fra dens dele og omvendt, men mere generelt, at tekstens enkelte 
dele skal forstås som led i forfatterens hele liv, således at dette hele liv kan forstås 
ud fra de enkelte dele af livet og omvendt. 

Filosofien er videnskabernes videnskab, hvis formål det er at give en metodisk 
redegørelse for grundlaget for de positive erfaringsvidenskaber. Ligesom de sam-
tidige nykantianere opfatter Dilthey Kants ‘Kritik der reinen vernunft’ som et 
stykke naturvidenskabeligt videnskabsteori. Imidlertid mener Dilthey ikke, at den 
naturvidenskabelige forskningspraksis kan tjene som erkendelsesteoriens viden-
skabelige grundmodel. I stedet hævder Dilthey åndsvidenskabernes selvstændig-
hed. Det er derfor en betingelse for erkendelsesteoriens fortsatte fremgang, at den 
forholder sig til disse og redegør for deres egenart. For Kant var det filosofiens 
opgave at finde de transcendentale forudsætninger for erfaringsvidenskaberne. De 
transcendentale forudsætninger er ikke givet i erfaringen, men forud for for denne, 
det vil sige a priori. På dette punkt kan Dilthey ikke følge Kant. Dilthey benægter 
muligheden af en a priori transcendentalfilosofi. I stedet mener han, at 
kategorierne må findes igennem erfaringen. Erfaringen er således en 
fællesbenævnelse for det, som er blevet stående igennem menneskenes historiske 
liv. Filosofien bliver derved selv til en historisk videnskab [ibid., p. 26]. 

6.2.9 Fænomenologien 
Fænomenologien kan overordnet siges at være en filosofisk retning, der vil beskri-
ve begivenheder og handlinger, sådan som de tager sig ud eller fremtræder. Fæ-
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nomenologer taler gerne om livsverdenen. I livsverdenen indgår således sproget i 
anvendelse, sprogbrugeren og de andre sprogbrugere. De fænomenologiske be-
skrivelser er ikke blot ment som en ren beskrivelse af fænomenerne. Det dybere 
formål er at finde frem til de betingelser i livsverdenen, som muliggør netop denne 
livsverden, til de meningskonstituerende betingelser, det vil sige til de 
grundbetingelser, som er sådan, at denne verden ikke længere ville være det, den 
er, hvis de blev afskaffet. 

Edmund Husserl 
Den tyske filosof Edmund Husserl (1859-1938) betragtes sammen med Hegel som 
fænomenologiens grundlægger. Husserls filosofi er styret af ønsket om at finde 
grundlaget for al dagligdags, videnskabelig og filosofisk erkendelse. 

 

FIGUR 6-S - EDMUND HUSSERL 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/German/german.html 19. december 1996]. 

For naturalisterne var erkendelsens grundlag psykologien eller til tider endda visse 
hjerneprocesser. Jo mere mennesket lærer om hjernen, desto mere viden får man 
om erkendelsen, og desto mere videnskabelig en erkendelsesteori og filosofi er 
man i stand til at opnå. Disse materialistiske synspunkter, som Husserl kaldte 
psykologisme, har i forskellig form holdt sig helt til i dag. Overfor denne søgte 
Husserl at opstille sin fænomenologi. Fra omkring 1900 er hans filosofi ét langt 
forsøg på at imødegå det synspunkt, at erkendelsen kan reduceres til psykologi 
eller fysiologi. Erkendelsen er muligvis altid knyttet til en række psykiske og 
fysiologiske processer, men erkendelsen er ikke identisk med sit psykiske endsige 
sit materielle grundlag. En fysisk genstand, eksempelvis en hjerne, er inter-
subjektiv tilgængelig, det vil sige kan iagttages af flere mennesker. Et menneskes 
oplevelser er derimod private. Hertil kommer, at Husserl mente, at det fysiske er 
årsagsbestemt, mens dette ikke nødvendigvis er tilfældet for det psykiske. 
Psykologien er realvidenskab, mens filosofi, epistemologi, logik og ren matematik 
er idealvidenskaber.  

Man må skelne mellem det oplevede, oplevelsen selv og de idéer og begreber, 
hvormed det oplevede beskrives. Der må derfor udarbejdes en ren beskrivelse af 
det, der erfares, således som det erfares, det vil sige det, der kommer til syne. “Det, 
der kommer til syne” kaldes traditionelt fænomener. Grundlaget for al filosofi og 
alle teorier skal derfor være en teorifri, rent beskrivende lære om fænomenerne, 
kort sagt fænomenologien [Lübcke, 1982a, pp. 38-43].  

Husserl deler fænomenet op i tre begreber. Alle menneskets erfaringer er kende-
tegnede ved at være en bevidsthed om noget. Erfaringerne er rettet mod noget. Det 
er umuligt at forestille sig bevidstheden, uden at denne bevidsted forestilles som 
rettet imod en genstand. Denne ‘rettethed’, der er knyttet til oplevelsen, betegner 
Husserl intentionalitet. Han danner nu heraf udtrykkene intentum og intentio. 
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Intentum betegner det, som bevidstheden er rettet imod, mens intentio betegner 
bevidstheden, som er om noget. Intentionaliteten angiver den fulde struktur, mens 
intentum og intentio kun er strukturmomenter i denne struktur [ibid., p. 44]. Det er 
fænomenologiens opgave at beskrive erfaringerne, og derved fænomenerne, i 
deres fulde omfang. Når man ser en genstand, ser man kun en del af den, mens 
man måske lidt efter ser en anden del. Der er altså forskellige intentioer, der alle 
er rettede imod det samme intentum, som derved lader dette intentum fremstå i 
forskellige afskygninger (Abschattungen). Intentionaliteten er derfor ikke blot 
rettet imod en sansbar genstand, den er også udtryk for en identifikation, idet flere 
bevidsthedsakter retter sig imod én og samme sansbare genstand [ibid., p. 45]. 
Intentionaliteten forholder sig til sin genstand gennem sin mening (Sinn). 

Husserl opererer med forskellige opfattelsesformer, der er bestemt af graden af 
intentionalitet. Et fænomen kan være mere eller mindre anskueligt givet, idet det 
er mere eller mindre nærværende for bevidstheden. En genstand kan nemlig er-
kendes på mange måder, alt efter hvordan bevidsthedsaktens intentum er givet. 
Genstanden kan således være givet mere eller mindre direkte, alt efter dens grad 
af nærhed (Gegenwärtigung). De akter, der er knyttet mest løst til genstanden, er 
de blot formende akter. Bevidstheden har da blot en mening om sin genstand. In-
tentionaliteten er da lige akkurat etableret, men heller ikke mere. Nærmere kom-
mer man på genstanden, hvis man begynder at gøre sig fantasiforestillinger om 
den. Der er da tale om en forestillet nærhed igennem fantasien. Endnu nærmere på 
genstanden kommer man i erindringen eller forventningen. Anskuelsen foregiver 
her at vise genstanden, således som den virkelig blev erfaret eller vil kunne blive 
erfaret. Den højeste form for nærvær er imidlertid direkte anskuelse, hvori 
genstanden er direkte givet i anskuelig fylde. Denne direkte anskuelse eller in-
tuitionen, som Husserl også kalder den, er det højeste erkendelsesprincip. Det er 
her vigtigt at holde sig for øje, at det grundlæggende i anskuelsen for Husserl ikke 
er det perceptuelle, men nærværet [ibid., p. 46 f].  

Husserl udvider på denne måde det traditionelle erfaringsbegreb. I traditionel em-
piristisk filosofi er erfaringsbegrebet indskrænket til de simple sanseerfaringer, 
hvorimod Husserl udvider erfaringsbegrebet til også at omfatte de funderede, 
kategoriale erfaringer. Individuelle genstande som for eksempel individuelle ting 
eller kendsgerninger er behæftet med et præg af tilfældighed, mens deres almene 
væsen eller eidos har karakter af nødvendighed. Inden for hvert genstandsområde 
angiver væsenslovene, hvilke egenskaber en genstand nødvendigvis må have, hvis 
den skal være en genstand inden for området. Væsenslovene kan derfor siges at 
være ontologiske love. Det fænomenologiske program indebærer således visionen 
om en total ontologisk kortlægning af samtlige genstandsområder. De ontologiske 
love falder i to hovedområder: Formalontologi og materialontologi. 
Formalontologien svarer til det, man traditionelt har kaldt den formelle logik, og 
den materielle ontologi behandler de enkelte genstandstypers bestemte materiale 
og er uafhængig af sanseerfaringen, det vil sige er a priori. Kendskab til de 
materielle eller a priori ontologier er et erkendekritisk kriterium på, hvad der er 
gode og dårlige empiriske videnskaber, da sammenblanding af genstandsområder 
som eksempelvis ‘menneske’ og ‘det blot fysiske’ uvilkårligt vil føre til 
fejlslutninger [ibid., pp. 52-58]. 

Husserl lægger vægt på, at erkendelsen skal opfattes som handling og ikke blot 
passiv sansning. Den indsigt, som mennesket har om det, det gør, betragter han 
som grundlæggende. Denne indsigt er ikke reducerbar til enkle sanseindtryk. Det 
forhold, at fænomenologien erkendelsesteoretisk tager udgangspunkt i menneskets 
handlinger, ikke i passive sanseindtryk eller i ren tænkning, gør, at problemet om 
forholdet mellem subjekt og objekt får en ny drejning med fænomenologien. 
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Mennesket er som handlende umiddelbart i sin handlen. Man kan derfor ikke tale 
om en absolut opsplitning mellem subjekt og objekt. 

Max Scheler 
Den tyske filosof Max Scheler (1874-1928) var blandt de tidlige fænomenologer. 
For Scheler var fænomenologien et værktøj ved hjælp af hvilket, man kunne ud-
vide filosofiens emneområde til de strukturer, der kan erfares i et direkte nærvær. 
Mens Husserl så fænomenologien som filosofiens grundlag, var fænomenologien 
for Scheler kun et hjælpemiddel, der kunne opgives eller erstattes af et andet, 
såfremt det blev nødvendigt. Scheler anvender hovedsageligt dette værktøj på 
etikken. 

Nicolai Hartmann 
Ligesom Scheler, anså den tyske filosof Nicolai Hartmann (1882-1950) fænome-
nologien som et værktøj snarere end en færdig lære. I det nykantianske Marburg, 
hvor han havde studeret, var det god tone at anse metafysikken som forældet, idet 
adgang til virkeligheden kun gives gennem erkendelsen, hvorfor erkendelsen må 
være filosofiens genstandsområde. Imod denne nykantianske opfattelse hævder 
Hartmann, at erkendelsesteorien og metafysikken gensidigt forudsætter hinanden. 
Erkendelsesteorien forudsætter metafysikken, idet al erkendelse er rettet imod det, 
der er, det vil sige det værende. På den anden side, forudsætter metafysikken også 
erkendelsesteorien. For epistemologien har jo netop til opgave at afstikke 
grænserne for, hvad det i det hele taget er muligt at erkende. Hvis ikke 
metafysikken skal forfalde til ukritisk dogmatik, må den derfor samarbejde med 
erkendelsesteorien [ibid., p. 99 f]. 

Hartmann ønsker derfor at forene epistemologien med metafysikken. I bestræbel-
serne på at realisere dette projekt, som han kalder kritisk metafysik, tager han ud-
gangspunkt i fænomenologien. Al erkendelse er kendetegnet ved, at et subjekt står 
over for noget erkendt, det vil sige et objekt. Erkendelsen må forstås som en særlig 
relation mellem et værende, der erkender, det vil sige subjektet, og et værende, der 
bliver erkendt, nemlig objektet. Subjekt og objekt udgør en fælles sfære, hvori 
subjekt og objekt står over for hinanden. Dette betyder ifølge Hartmann, at subjekt 
og objekt indgår som led i en værenssammenhæng, hvor det værende gensidigt 
bestemmer og betinger hinanden. Ethvert værende indgår i relationer til andre 
værende, og for så vidt som både subjekt og objekt er værender, kan 
erkendelsesrelationen opfattes som en særlig relation blandt alle andre. Denne 
relation skal ikke opfattes som en kausal relation. Man kan sige at Hartmanns 
epistemologi er både realistisk, idet subjekt og objekt eksisterer i kraft af sig selv 
og monistisk, idet subjekt og objekt indgår i en fælles værenssammenhæng [ibid., 
p. 101 ff]. 

I sine senere værker udbygger Hartmann sin erkendelsesmetafysik til en omfatten-
de ontologisk teori om det værendes væsenstræk. Det værendes væsen er i lighed 
med det værende selv noget, der er i sig selv, uanset om det erkendes eller ej. 
Mennesket er ifølge Hartmann i stand til a priori at erkende en række nødvendige, 
universelle væsenstræk enten ved det værende som sådan eller ved en bestemt type 
af værender [ibid., p. 105]. 

Martin Heidegger 
Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) er betragtet fra én side eksistens-
filosof og påvirket af både Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche. Han er 
optaget af menneskets eksistens, bevidsthed, dets valg og dets død. Men samtidig 
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er han fænomenolog ved sin beskrivelse af grundtrækkene ved den menneskelige 
tilværen (Dasein), som han beskriver som a priorisk.  

Mennesket har ingen adgang til verden uden gennem dets handlinger eller invol-
vering, hvor fænomenerne altid fremstår, som de er, i lyset af en bestemt handling. 
Der findes ingen neutral væren. Væren optræder altid i faktisk konkretisering og 
projiceres under sin konkretisering metafysisk i tidens retning [Heidegger, 1984, 
pp. 137-141]. Jeg’et er et værende, der kun kan være ved at forholde sig til sin 
eksistens. Jeg’et er et værende, der i sin væren forholder sig til, at det er til. At 
forholde sig til det at være til er et grundtræk i jeg’ets eller tilværens (Daseins) 
væren. For Husserl var det at være et menneske noget, der skulle konstitueres i en 
række bevidsthedshandlinger hos det transcendentale jeg. Ved at gå mere radikalt 
til værks end Husserl, søger Heidegger at gøre op med denne opfattelse.  

 

 

FIGUR 6-T - MARTIN HEIDEGGER 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/German/german.html 19. december 1996]. 

Heidegger skelner mellem to slags væren: Hvad et værende er (essentia), og at det 
værende er (existentia). Dette sidste værensspørgsmål er for Heidegger filosofiens 
vigtigste spørgsmål. Intentionalitet eller ‘rettethed’ er et grundtræk ved tilværen. 
Idet jeg’et erfarer, at dette at være til (existentia) ikke kan adskilles fra, hvad jeg’et 
er (essentia), erfares det samtidig, at jeg’et kun kan eksistere ved at være rettet 
imod genstande i dets omverden. Men det er en fejltagelse at tro, at fordi 
intentionaliteten er et grundtræk ved subjektiviteten, så er intentionalitetens gen-
stand også subjektiv [Lübcke, 1982a, p. 125 ff]. 

Heidegger kritiserer Descartes’ og metafysikkens tolkning af mennesket ifølge 
hvilken, subjektet er selvbevidst substans (res cogitans). Heidegger finder, at den-
ne tolkning har to grundlæggende fejl: For det første går den ud fra, at mennesket 
har direkte tilgang til sit eget bevidsthedsliv, mens den fysiske verden og andre 
mennesker kun er noget, som det kan have en indirekte viden om. Og for det andet 
antager den, at mennesket tolkes som en ting, på trods af denne skelnen mellem 
dets bevidsthedsliv og den fysiske verden. Dermed splittes mennesket fra det 
værende og opfattes som en pseudo-ting blandt andre ting. Navnlig kritiserer 
Heidegger denne kartesiske opfattelse, som den kommer til udtryk i spaltningen 
mellem subjekt og objekt, det vil sige i den tendens, der siden renæssancen har sat 
det erkendende subjekt i et absolut modsætningsforhold til det objekt, der erkendes 
[Madsen & Werner, 1993, p. 90]. Heidegger argumenterer i stedet for, at logik er 
funderet på metafysik, og at logikken egentlig er sandhedens metafysik 
[Heidegger, 1984, p. 107]. 

Som hos Augustin og Kierkegaard trænger eksistensspørgsmålet sig på i angsten. 
Ifølge Heidegger tvinger angsten mennesket til at forholde sig til forholdet mellem 
væren og tid (Sein und Zeit). Ikke som den traditionelle filosofis tidsopfattelse, 
hvor subjektet er blevet udlagt som en genstand forekommende i ét nu mellem 
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hukommelse og forventning, men som en situation, mennesket befinder sig i, der 
indbefatter hele fortiden og præger dets forståelse. 

Heideggers værensforståelse indebærer, at kommunikation ikke blot er transport 
af information fra en afsender til en modtager. Det er en fortolkningshandling. For 
Heidegger er hermeneutik grundmønstret i den menneskelige erkendelsesmåde og 
forståelse og derfor ikke primært en metode ved siden af andre metoder. Vel og 
mærke en hermeneutik, der tager højde for tekstens sociale kontekst. Enhver 
repræsentation er fortolkning og sproget er handling eller involvering. Det er for 
Heidegger meningsløst at tale om eksistensen af objekter og deres egenskaber 
uden relateret til handling. 

Karl-Otto Apel 
Hos den tyske filosof Karl-Otto Apel (f. 1922) sker en tilnærmelse mellem fæno-
menologien og sprogfilosofien. Apel er enig med Heidegger i, at filosofien må 
forkaste det traditionelle billede af erkendelsen som noget, der kommer i stand 
ved, at det enkelte sind modtager og bearbejder et materiale fra en verden, som det 
ikke selv er en del af. I stedet bør erkendelsesteorien tage udgangspunkt i et billede 
af mennesket som værende i verden. Mennesket er i verden ikke blot som en ting 
blandt andre ting, men som noget, der omgås tingene [Lübcke, 1982a, p. 179]. Den 
tilgang, som mennesket har til naturen er ikke en betragtende, men en handlende 
tilgang. 

Fra sprogfilosofien tilslutter Apel sig Morris’ distinktion mellem syntaks, seman-
tik og pragmatik. Hvor Morris opfatter syntaksen som det mest grundlæggende i 
sproget, fremlægger Apel den kontroversielle opfattelse, at det pragmatiske aspekt 
er det mest fundamentale i sproget. For Apel er sproget grundlæggende et 
kommunikationsmiddel. Det giver ikke mening at tale om ikke-sproglig erken-
delse. Erkendelsen er altid sproglig. Verden åbner sig kun for mennesker i kraft af 
sproget og altid i sproglig form. Ordenes mening og sandhedsværdien af de teorier, 
mennesket udformer, er ifølge Apel noget, som bliver fastlagt i mellem-
menneskelig kommunikation. Apel er inspireret af Peirces begreb om semiosis, og 
fremlægger den tanke, at ordenes mening determineres i den fremadskridende 
menneskelige kommunikation. Det fremgår ikke klart hos Apel, om det men-
neskelige kommunikationsfællesskab skaber sandheden, eller om en kommu-
nikationsuafhængig sandhed nås gennem den menneskelige kommunikation 
[ibid., p. 182 ff]. 

Henri Bergson 
Den franske filosof Henri Bergson (1859-1941) var ikke fænomenolog, selvom 
Husserl skulle have udtalt, at fænomenologer er sande bergsonianere [ibid., p. 
293]. Først og fremmest er fænomenologien i Husserls version en lære om væ-
sensformer, hvilket netop er det, som Bergson generelt kritiserer. Alligevel var 
Bergson med til at gøde jorden for modtagelsen af den tyske fænomenologi på 
fransk grund i 1930’erne, blandt andet fordi han taler om at gå tilbage til det umid-
delbart oplevede, hvorved et begreb om verden som den umiddelbart opleves 
bliver konsekvensen. 

Bergson kritiserer den filosofiske tradition siden Platon for at glemme det egentli-
ge, nemlig at erfaringen er et sammenhængende forløb af kvalitative forskelle. 
Først og fremmest kommer dette til udtryk i filosofiens sammenblanding af tid og 
rum. Bergson betoner, at forskel i tid betyder, at en gentagen erfaring er anderledes 
end den oprindelige erfaring. Med andre ord er forskellen i tid en væsensforskel 
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eller en kvalitativ forskel og ikke blot en gradsforskel eller en kvantitativ forskel 
[ibid., p. 283]. 

For erkendelsen betyder dette, at bevidsthedstilstandes forskellighed er af indre 
karakter. De forskellige tilstande gennemtrænger hinanden og danner tilsammen 
en organisk helhed. De hører sammen i et sammenhængende forløb. Bevidstheden 
er derfor først og fremmest en synteseskaben eller sammenholden. Bevidstheden 
holder hele tiden den aktuelle tilstand sammen med en fortid. Derved bevares 
fortiden. Samtidig er bevidstheden en foregriben (anticipation) af sin fremtid eller 
en bevægelse fremad. Derved bliver hele den menneskelige eksistens eller væren 
en konkret ‘varen’ eller sammenholden. Bevidstheden betyder derfor både 
hukommelse, det vil sige bevarelse af fortiden og forudgriben af fremtiden [ibid., 
p. 284 f]. Hele livet er en stadig akkumulering af erfaring, det vil sige en historie 
som foregår (se déroule), men vel og mærke en individuel, indre historie. 

I yderste konsekvens mener Bergson, at mennesket til hver en tid er i stand til at 
huske alt, hvad der nogen sinde er hændt det, og i stand til at erkende alt, hvad der 
sker alle steder i universet. Nervesystemets opgave er overordnet at eliminere 
snarere end at producere viden, for at beskytte bevidstheden mod ‘oversvømmelse’ 
[Nørretranders, 1993, p. 347]. Gennem erkendelsen lægger bevidstheden en 
struktur ind i denne viden, så den erfaringsmæssige viden tilslører den egentlige 
virkelighed. 

Gabriel Marcel 
Hvis blot en enkelt filosof skal fremhæves som den, der førte fænomenologien til 
Frankrig må det være Gabriel Marcel (1889-1973) med hans metafysiske dagbog 
‘Journal métaphysique’ fra 1927. 

Den gængse opfattelse af erkendelsen kan beskrives ved at en genstand udsender 
en slags meddelelse, som et subjekt perciperer og oversætter. Denne model opere-
rer med to adskilte størrelser, én hvorfra der sker en udsendelse af en meddelelse 
og så én, der modtager og oversætter meddelelsen. Men oversættelsen må bestå i, 
at en fysisk begivenhed oversættes til sanseindtryk. Pointen i fænomenologien er 
imidlertid, at det første slet ikke er givet for den menneskelige erkendelse. 
Mennesket har altså ikke de to størrelser for sig, som oversættelsen skulle ske fra 
og til [Lübcke, 1982a, p. 299]. 

Dette får Marcel til at hævde, at sansningen er en umiddelbar delagtighed (parti-
cipation immédiate). Subjektet er gennem sansningen umiddelbart delagtig i en 
omverden. Der er ikke nogen virkelig grænse, der adskiller det fra denne verden. 
Konsekvensen for Marcel er, at eksistens er en umiddelbar delagtighed i en om-
verden, en delagtighed han betegner engagement. Hos Marcel betyder engagement 
både involvering og forpligtelse. Den menneskelige eksistens er en væren i en 
situation. Den er en inkarneret eksistens. Dette forbinder Marcel med det fæno-
menologiske begreb om eksistensen som væren i verden [ibid., p. 299 ff]. 

Jean-Paul Sartre 
Jean-Paul Sartre (1905-1980) var på samme tid både fænomenolog og eksistentia-
list. For Sartre var eksistentialisme identisk med humanisme (L’existentialisme est 
un humanisme), som også titlen på en af hans bøger lyder. Eksistentialismen tager 
alene udgangspunkt i mennesket selv. Menneskets eksistens går altså forud for 
enhver mening med eksistensen. Og eksistensen går forud for essensen.  
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For Sartre er ikke-væren eller ‘intet’ den ene side af eksistensen. Han udtrykker 
det ved, at det er ved menneskets væren, at ‘intet’ kommer ind i væren [ibid., p. 
318]. Menneskets væren er den væren, ved hvilken der kommer et intet, et fravær 
ind i verden. Mennesket er ikke det, som det er, og er det, som det ikke er [ibid., 
p. 320]. Menneskets væren er en mulig væren, hvorfor mennesket vælger sig selv. 
Mennesket gør sig til det, som det er, det skaber sig selv. 

 

FIGUR 6-U - JEAN-PAUL SARTRE 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/French/french.html 19. december 1996]. 

Mennesket er i selve sin væren frihed og bevidsthed. Bevidstheden er ikke noget i 
sig selv, før den sanser noget. For bevidsthed er altid bevidsthed om noget. Dette 
noget er lige så høj grad subjektets eget bidrag som omgivelsernes. Mennesket 
udvælger selv, hvad der har betydning. Som bevidsthed løsriver mennesket sig fra 
det, som er. For at kunne være bevidsthed må det kunne gå ud over det givne. 
Menneskets væren er transcendens. Væren er kendetegnet af negativitet, idet 
mennesket kan benægte det givne. Transcendens betyder derfor hos Sartre 
menneskets overskridelse af det givne i det mulige. At eksistere er at skabe sin 
egen tilværelse. 

Maurice Merleau-Ponty 
Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) er en anden af de franske fænomenologer. 
Allerede titlen på hans hovedværk, ‘Phénoménologie de la perception’ fra 1945, 
viser hans tilhørsforhold til fænomenologien. Merleau-Pontys tilknytningspunkt 
til den tyske fænomenologi er først og fremmest Husserls begreb om livsverden 
(Lebenswelt). 

For Merleau-Ponty er der intet indre menneske, som ellers filosofien efter Augu-
stin68 har taget for givet. Der er ikke noget indre subjekt, som modsætning til en 
såkaldt ydre verden. Mennesket er i verden, og det er i verden, at det erkender sig 
selv. Merleau-Ponty kritiserer derfor de kartesiske tendenser, han finder i fæno-
menologien, der fremhæver subjektet som det, der giver vished og betydning og 
dermed udgangspunktet for filosofisk refleksion. Over for dette synspunkt hævder 
Merleau-Ponty, at det menneskelige subjekt allerede er i verden, før det griber sig 
selv i den bevidste selverkendelse. Det sande subjekt er væren i verden (l’être-au-
monde) [ibid., p. 330 f]. 

Fænomenologi er derfor en beskrivelse af fænomenerne, det vil sige den verden, 
der er forud for enhver analyse af den. Det bevidste subjekt er allerede i verden og 
det som fænomenologien gennem sin beskrivelse afdækker, er et subjekt, der er 
viet til verden (voué au monde), som Merleau-Ponty udtrykker det. Subjektets pri-
mære tilgang til verden finder sted i sansningen. Alle andre måder at gå til verden 

                                                   
68 “In te redi, in interiore homine habitat veritas” (“Gå tilbage i dig selv, sandheden bor i det indre menneske”) 
[Augustin citeret efter Lübcke, 1982a, p. 330]. 
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på bygger på denne. Det er i sansningen, at verden viser sin grundlæggende 
betydning som livsverden, det vil sige som den verden, mennesket lever i. Hvor 
Sartre hævder en dualisme mellem det bevidste subjekt og objekterne, bestemmer 
Merleau-Ponty eksistens som noget tredje, der er mellem sind og legeme. Som det 
senere vil fremgå ligger denne opfattelse tæt op af Peirces fænomenologi, bortset 
fra at Merleau-Ponty opfatter eksistensen som en enhed, der går forud for 
modstillingen mellem de to øvrige størrelser [ibid., p. 332]. 

Mennesket sanser eller perciperer verden med legemet (le corps propre). Det er i 
verden ved dets legemlighed. Når et objekt tages ud til videnskabelig analyse, for-
udsættes en allerede kendt verden. Denne anden viden, som ligger under i den 
menneskelige viden om objektet, har mennesket, fordi det er legeme. Det sansende 
subjekt er ikke et verdensløst subjekt, men et inkarneret subjekt. Sansningen 
bringer hele den tavse og underforståede viden, som hører til legemet i anvendelse. 
Man kan sige, at perceptionens subjekt er legemet [ibid., p. 335].  Legemet har 
derfor hvad Merleau-Ponty betegner en metafysisk struktur, idet det samtidig er 
både objekt for en anden og subjekt for subjektet. Sansningen er ikke et objekt 
eller en handling i verden på linie med andre begivenheder. Den er åbningen af 
eller tilgangen til den verden, subjektet lever i. 

6.2.10 Nihilismen 
Den tyske digter og filosof Friedrich Nietzsche (1844-1900) erklærede i 1880’erne 
at “Gud er død”, og at konsekvensen af de menneskelige værdiers og idealers 
sammenbrud er nihilisme, hvorved Nietzsche forstod benægtelsen af, at der 
eksisterer et objektivt grundlag for erkendelsen. Filosofiens metafysiske systemer 
er dybest set et udtryk for menneskets filosofiske fremmedgørelse. Ved Gud 
forstår Nietzsche ikke primært en religiøs magt, men værdiernes objektivitet 
uafhængigt af mennesket. At “Gud er død” betyder derfor for Nietzsche en op-
hævelse af alle former for værdi-transcendens og en genopdagelse af værdierne 
som menneskelige produkter. Der findes udelukkende en sanselig verden, som 
viser sig i tid og rum. 

 

FIGUR 6-V - FRIEDRICH NIETZSCHE 
[Kilde: http://www.jhu.edu/~phil/subfold/histphil2.html 28. juni 1996]. 

Hermed gør Nietzsche op med den vestlige ontologis dualisme. Han ønsker at op-
hæve modsætningen mellem en foranderlig sanselig verden og en statisk transcen-
dent verden eller modsætningen mellem tilblivelse og det egenligt værende. 
Metafysikken har opdelt det værende i ‘idé’ og ‘materie’, ‘skin’ og ‘væren’, 
‘manifestation’ og ‘væsen’, ‘Ding für mich’ og ‘Ding an Sich’, ‘uegentlig’ og 
‘egentlig’, ‘legeme’ og ‘sjæl’ etc. Nietzsche gør op med denne lære om to ver-
dener. 

Indvendingen mod Nietzsche er imidlertid, at når han på denne måde vender op 
og ned på metafysikken, gør han netop brug af det, som han forkaster. Er det jor-
diske det egentlige og det metafysiske blot et tankebillede eller et skin? Og hvor-
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dan er det i nihilismen muligt at forklare den blotte eksistens af metafysiske fore-
stillinger? 

6.2.11 Pragmatismen 

Charles Sanders Peirce og William James 
Peirce er ophavsmanden til dette århundredes pragmatisme, idéen om, at et be-
grebs mening er identisk med begrebets mulige praktiske konsekvenser under fo-
restillede omstændigheder [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 7]. Pragma er græsk og 
betyder ‘handling’ eller ‘gerning’. Pragmatisme er et forsøg på at finde kriterier 
eller kendetegn for intellektuelle begrebers mening og i dens senere udformning 
også for sandhed. Et begreb om noget er begreb om dets sanselige effekter. Hvis 
man nøje kan definere alle tænkelige eksperimentelle fænomener, som 
bekræftelsen eller benægtelsen af et begreb kan have til følge, vil man ifølge 
pragmatismen få en fuldstændig definition af begrebet. 

 

FIGUR 6-W - CHARLES SANDERS PEIRCE 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/American/american.html 19. december 1996]. 

Peirce var den første, der anvendte betegnelsen pragmatisme i 1878 i en artikel 
med titlen ‘How to Make Our Ideas Clear’, men tyve år senere, i 1898, overtog 
Peirces nære ven William James (1842-1910), begrebet i en forelæsning, hvori han 
gav Peirce æren for betegnelsen [James, 1991, p. 23]. Peirce kunne imidlertid ikke 
genkende sin filosofi i James’ udlægning, hvorfor han i en artikel i ‘The Monist’ i 
1905 ændrede betegnelsen på sin tænkning til pragmaticisme69. Hvor James uden 
videre identificerede et begreb med dets konsekvenser i handling eller erfaring, er 
begrebet for Peirce derimod identisk med de konsekvenser, man kan forestille sig, 
det har. 

“The reality of that which is real does depend on the real fact that investigation 
is destined to lead, at least, if continued long enough, to a belief in it.” [Peirce, 
1878, p. 12] 

Peirces pragmaticisme er derfor primært en videnskabsteori eller analyseteknik og 
ikke en betydningsteori. Videnskaben er for Peirce en metode til at søge og fast-
holde tro, hvilket står i skarp modstning til kartesianismen, der vælger at lade 
videnskaben tage udgangspunkt i den absolutte tvivl. Peirce afviser derfor også 
både den britiske empirisme og kartesianismen på grund af deres antagelser om et 

                                                   
69 I den anledning skrev Peirce, at det er aldrig hændt, at en filosof har indført en betegnelse for en lære, uden at 

denne betegnelse senere er blevet udvidet til at omfatte langt mere end oprindelig tiltænkt. Hans pragmatisme var 
ingen undtagelse, og derfor var det nu “time to kiss the child good-bye” og “to announce the birth of the word 
‘pragmaticism’, which is ugly enough to be safe from kidnappers.” [CP 5.414]. 
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dyadisk forhold mellem objekt og subjekt og deres krav om eksistensen af intuition 
som axiom [Fann, 1970, p. 17]. 

De forestillinger om virkninger, som et objekt tænkes at have på subjektet, og som 
muligvis kunne have praktisk betydning, er hele subjektets begreb om dette objekt 
[Peirce, 1878, p. 6 f]. Populært kan man sige, at det, Peirce lægger i sin prag-
maticisme, er, at begreberne er virkelige, fordi de virker. 

“Begrebet selv er altså en årsag, men en sådan kendes gennem sine virkninger, 
der derfor udgør hele begrebets mening eller betydning. Denne betydning, som 
i hans [Peirces] senere tegnteori kaldes interpretanten, kan således befinde sig 
helt eller delvist i fremtiden.” [Christiansen, 1988, p. 16] 

Centralt i pragmatismen står sandhedsbegrebet. Og her skilles vandene mellem 
Peirces pragmaticisme og James’ pragmatisme. Hvor det centrale for Peirce er at 
nå et kriterium for virkelighed, er det centrale for James at afgøre, hvad der er 
sandt. James hovedanliggende er moralske og religiøse problemer. I sin mest yder-
liggående konsekvens medfører James’ version af pragmatismen nemlig, at de 
opfattelser er sande, som fungerer eller er nyttige. Det sande er det, der har nyttige 
konsekvenser. 

“Ideas (which themselves are but parts of our experience) become true just in 
so far as they help us to get into satisfactory relations with other parts of our 
experience.” [James, 1991, p. 28] 

James’ pragmatisme kaldes derfor også ofte nyttefilosofi. Det sande er det, som er 
bedst for mennesket at tro. Forskellige principper og livsanskuelser har forskellige 
praktiske konsekvenser for de mennesker, der vælger dem. Ikke mindst på 
teologiens område mente James herved at kunne eliminere idéen om absolut sand-
hed [ibid., p. 36]. 

 

FIGUR 6-X - WILLIAM JAMES 
[Kilde: http://serendip.brynmawr.edu/Mind/Table.html 28. juni 1996]. 

Peirce ønskede ikke at reducere pragmaticismen til praktisk nytteværdi. Det, der 
er håndgribeligt og muligvis praktisk, er roden til enhver reel forskel i tænkningen, 
og der findes ingen betydningsforskel så fin, at den består i andet end en mulig 
forskel i praksis [Peirce, 1878, p. 6]. Men selve sandhedsbegrebet skal forstås ud 
fra den måde, sandheden findes på, det vil sige valideringen. Valideringen må igen 
forstås som den konsensus, som alle kompetente vil nå frem til, hvis de i en åben 
og fri forskning og diskussion arbejder uden tidsbegrænsning. Det er ikke den 
faktiske enighed, der borger for sandheden, men den enighed, som vil blive nået 
blandt kompetente forskere i et tidløst fællesskab. 

Peirces pragmaticisme blev en forløber for Poppers fallibilisme, der hævder at vi-
denskabens sandhedskriterium ikke er generalisering, men falsifikation. For Peirce 
er kriteriet på en teoris videnskabelighed, at den stiller sig åben for eventuel 
tilbagevisning. Enhver hypotese kan tillades, hvis der ikke er særlige grunde til det 
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modsatte, forudsat at den kan underkastes en eksperimentel verifikation [CP 
5.197]. 

John Dewey 
Den amerikanske filosof og pædagog John Dewey (1859-1952) kom til at præge 
amerikansk filosofi efter århundredeskiftet. Blandt hans filosofiske inspirations-
kilder er så forskellige personer som Hegel og James.  

Dewey søger at nedbryde den traditionelle filosofiske dualisme mellem erkendel-
sen og verden. Han hævder, at man ikke kan tænke på verden uden at beskrive den 
på en eller anden måde. Dewey afviser derfor den antagelse, at erkendelse er en 
passiv beskuen af en evig og uforanderlig verden, en antagelse han kalder 
iagttagerteorien om erkendelse. Virkeligheden består ifølge Dewey i problem-
situationer, og løsningen af disse problemer er erkendelse. 

Deweys pragmatisme betoner, at udsagn er instrumenter i menneskets løsning af 
problemer. At en dom er sand, betyder, at man er berettiget til at hævde den, idet 
det oprindelige problem løses ved, at problemsituationen ændres. 

William van Orman Quine 
Den amerikanske filosof og logiker William van Orman Quine (f. 1908) markerer 
en sammentænkning af logisk positivisme og pragmatisme. Quine er først og frem-
mest kendt for sin skarpe og vedholdende kritik af distinktionen mellem analytiske 
og syntetiske domme. Han benægter således eksistensen af en skarp og ikke-
vilkårlig grænse mellem viden om sproget og viden om verden. 

 

FIGUR 6-Y - WILLIAM VAN ORMAN QUINE 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/American/american.html 19. december 1996]. 

Quine konkluderer, at begrebet analytisk dom ikke kan forklares uden cirkularitet, 
idet de forskellige forklaringsforsøg inddrager begreber som synonymi, mening, 
semantisk regel, semantisk stipulation og logisk nødvendighed. Quines pointe er, 
at disse begreber sammen med begrebet analyticitet udgør et sammenhængende 
begrebsapparat, hvori hvert enkelt begreb forudsætter de øvrige. Quine hævder 
derfor, at hele dette traditionelle begrebsapparat er udtryk for en uholdbar teori om 
forholdet mellem sprog og virkelighed. Hans egen opfattelse, den såkaldte 
holisme, er, at sondringen mellem analytiske og syntetiske domme kun kan 
anvendes på et helt sprog, og at domme eller sætninger ikke kan siges at have 
bestemte meninger. 

Når et sprog forstås, er det derfor alene på grundlag af iagttagelse af de talendes 
sproglige reaktioner på deres umiddelbare omgivelser. De sproglige reaktioner er 
dels bestemt af, hvad talerne mener med deres ytringer, og dels af, hvilke meninger 
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talerne har om de pågældende omverdensforhold. Ifølge Quine er det ikke muligt 
at skelne mellem disse to faktorer. Mening og teori er principielt uadskillelige. 

Jürgen Habermas 
I 1930’erne opstod i Frankfurt am Main i tilknytning til Institut für Sozialforsch-
ung en skoledannelse, der havde kritikken af det traditionelle teoribegreb på pro-
grammet. Frankfurterskolen kritiserer teoriens selvstændiggørelse, der lader teori 
fremstå som en tingsliggjort ideologisk kategori løsrevet fra samfundets materielle 
grundlag og dets stadige udvikling og forandring, hvorved teorien kommer til 
fremstå som begrundet i erkendelsens væsen på en uhistorisk måde [Schmidt, 
1991, p. 287]. Teorierne, og i særdeleshed filosofien, skal i stedet fremstå i sam-
menhæng med menneskenes samfundsmæssige liv, herunder stat, ret, økonomi, 
religion og menneskehedens samlede materielle og åndelige kultur overhovedet, 
som en af skolens tidlige ledende skikkelser, Max Horkheimer (1895-1973) ud-
trykker det. 

Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas (f. 1929) var på mange måder tæt 
knyttet til Frankfurterskolen. Men selvom Habermas har sin baggrund i Frank-
furterskolen, bryder han dog med den totale kritik og pessimisme, som ken-
detegner skolens tidlige generation. Habermas’ filosofi tager udgangspunkt i spro-
get som sproghandling. Handlingsbegrebet har i Habermas’ hermeneutik forrang 
frem for tekstbegrebet. 

Habermas opererer med et begreb, han kalder erkendelsesinteresse. Med ordet er-
kendelse betegner man traditionelt den del af de menneskelige meninger, der er i 
overensstemmelse med objektive kendsgerninger, mens man med ordet interesse 
betegner de subjektive ønsker og tilbøjeligheder, der er drivkraften bag menne-
skets handlinger. Habermas gør derfor op med den opfattelse, at erkendelse bunder 
i en interesseløs skuen af en bevidsthedsuafhængig realitet. Han vil i stedet vise, 
at der består en fundamental enhed mellem teori og praksis. Erkendelsens grundlag 
skal findes i de menneskelige handlingssammenhænge, som erkendelsen 
udspringer af. På den ene side fastholder han med den dialektiske materialisme, at 
menneskets bearbejdende omgang med den ydre natur er et grundvilkår for 
menneskelig handling. Samtidig fastholder han på den anden side med den tyske 
idealisme, at den vekselvirkning, der foregår mellem mennesker også er et 
grundvilkår for menneskelig handling [Lübcke, 1982a, p. 273 f]. 

Habermas skelner mellem tre forskellige erkendelsesinteresser. Den tekniske er-
kendelsesinteresse omfatter udviklingen af de årsagsforklarende videnskaber og 
den årsagskontrollerende teknologi, der er et middel, som indgår i menneskets for-
søg på at beherske naturen. Den naturvidenskabelige erkendelse må forstås i for-
længelse af menneskets bearbejdende omgang med naturen, og er af lovmæssig 
karakter. Den tekniske erkendelsesinteresse mener Habermas at kunne finde hos 
Peirce. Den praktiske erkendelsesinteresse omfatter sproget og de såkaldte her-
meneutiske videnskaber, der skal hjælpe mennesket til samarbejde og skabe en 
forståelsesmæssig sammenhæng mellem de handlinger og andre bevidsthedsud-
tryk, det møder hos sig selv og andre. Den praktiske erkendelsesinteresse finder 
Habermas i Diltheys begreb om åndsvidenskaberne. Og endelig opererer Haber-
mas med den frigørende erkendelsesinteresse, som omfatter kritisk refleksion, der 
skal hjælpe mennesket til at frigøre sig fra ideologiske bindinger. Denne finder 
Habermas i Sigmund Freuds (1856-1939) psykoanalyse. 

Mennesket kan vælge at anlægge én eller flere af de tre erkendelsesinteresser. Det 
er altså ifølge Habermas spørgsmålet om interesser og motiver, der styrer erken-
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delsen og ikke den golde naturvidenskabelige erkendelse og metode, der er nor-
men for enhver videnskabelig erkendelse. 

6.2.12 Strukturalismen 
Inden for den franske kulturkreds har strukturalismen på mange måde været do-
minerende i dette århundrede. Allerede i afhandlingens første del er der redegjort 
for en række af den strukturalistiske filosofis principper, hvorfor det nedenstående 
blot vil være en opsummering af nogle af strukturalismens epistemologiske og 
ontologiske standpunkter. Den strukturelle lingvistik ser sproget som et system af 
tegn, nærmere bestemt et system af indre forskelle eller afhængighedsforhold 
mellem sprogets elementer. Det enkelte tegn er ikke noget i sig selv, men dannes 
ved forskellene til andre tegn i sproget. Et sprog er derfor et sammenhængende 
system, hvor dets struktur eller ordningssammenhæng mellem dets elementer 
determinerer dets betydning. 

Med tiden er betegnelsen strukturalisme kommet til at betegne selve betragtnings-
måden. Strukturalisme står her i modsætning til betragtningen af sproget som en 
samling af selvstændige dele, som det sker i atomismen. Modsat atomismen, der 
betragter leddene i sproget hver for sig, undersøger strukturalismen forholdene 
mellem leddene. Endvidere står strukturalismen i en vis modsætning til en genetisk 
forklaringsmåde, der ser sproget ud fra dets udviklingshistorie. 

Siden 1950’erne er strukturalismen kommet til at betegne tendensen inden for so-
cial- og humanvidenskaberne, der tager den strukturalle lingvistik som model ud 
fra idéen om en generel videnskab om tegnsystemer, nemlig semiologien. 

Ferdinand de Saussure 
Saussure betragtes normalt som strukturalismens fader, selvom strukturalismen 
som filosofisk retning først slog rigtigt igennem i 1960’ernes Frankrig. Hans be-
tydning består i, at han opfatter sproget som tegnsystem, hvorved han grundlægger 
både den strukturelle lingvistik og semiologien. Dette arbejde blev efter Saussures 
død fortsat af blandt andet den såkaldte Københavnerskole med Louis Hjelmslev 
som ledende skikkelse og af Pragerskolen med Roman Jakobsen som eksponent. 

 

FIGUR 6-Z - FERDINAND DE SAUSSURE 
[Kilde: http://www.unige.ch/biblio/bpu/bpu16.html 19. december 1996]. 

Tegnet er for Saussure som tidligere nævnt en dobbelt størrelse. Det sprogtegnet 
forbinder er et begreb (signifié) og et lydbillede (signifiant). Hjelmslev anvender 
senere betegnelserne indhold og udtryk. Tegnet er en forening af disse to sider, 
imellem hvilke der består en vilkårlig eller arbitrær forbindelse, der har karakter 
af indre modstilling eller opposition, som Saussure kalder den. Forholdet mellem 
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udtryk og indhold er således et spørgsmål om en social konvention [Lübcke, 
1982a, p. 368]. 

Sprogtegnet er ikke en selvstændig isoleret enhed med en immanent betydning. 
Som en bestemt forening af udtryk og indhold er det derimod en konkret enhed, 
der er begrundet på forskellene (différences) på udtryks- og indholdssiden til andre 
tegn i sproget. Tegnet konstitueres altså ved det, som adskiller det fra andre tegn 
[ibid., p. 369]. 

Sproget kan derved betragtes som et system af indre forskelle og dermed som et 
system af indre afhængighedsforhold. Sproget som system, kalder Saussure som 
tidligere nævnt langue. Over for sprogsystemet stiller Saussure den faktiske sprog-
brug eller taleakten, som Saussure kalder parole. Sprogsystemet er forudsat af den 
faktiske sprogbrug, og det er samtidig dette, der fastlægger de formelle muligheder 
for udøvelsen af sproget [ibid., p. 369 f]. Det udgør som et regelsystem for 
sprogbrugen et socialt bånd mellem de individuelle sprogbrugere. Hos Saussure er 
opfattelsen af sprogsystemets status tvetydig. På den ene side har sprogsystemet 
status af et objekt, der fremkommer ved en metodisk abstraktion. På den anden 
side ses det som en konkret realitet. Opgaven for sprogteorien er derfor med 
Hjelmslevs ord at erkende sproget som en i sig selv hvilende, specifik struktur 
[Hjelmslev, 1943, p. 19]. 

Roman Jakobsen 
Den russisk-amerikanske sprogforsker Roman Jakobsen (1896-1982) var i 1926 
med til at danne den såkaldte Pragerskole. 

Jakobsens sprogvidenskabelige arbejde ligger i høj grad i forlængelse af Saussu-
res, men på centrale punkter reviderer han Saussures program for den strukturelle 
lingvistik. Blandt andet forsøger Jakobsen at overvinde Saussures modstillinger 
for at nå en helhedsbeskrivelse af sproget. Således hævder han, at sprogsystem og 
sprogbrug skal studeres i sammenhæng. 

Louis Hjelmslev 
Hvor Jakobsen forsøger at overvinde Saussures modstillinger, renser og betoner 
den danske sprogforsker og grundlægger af Københavnerskolen Louis Hjelmslev 
(1899-1965) Saussures modstillinger. Især fremhæver han modstillingen mellem 
langue og parole. 

Hjelmslev grundlægger glossematikken, der betoner den immanente beskrivelse 
af sproget som form, det vil sige som et system af indre forskelle eller afhængig-
hedsforhold. De mindste invariante enheder i sproget, glossemerne, er kun, hvad 
de er, ved deres indbyrdes forskelle. 

Claude Lévi-Strauss 
Den franske etnolog og filosof Claude Gustave Lévi-Strauss (f. 1908) er den før-
ste, der på systematisk måde overfører den strukturelle metode fra lingvistikken til 
human- og socialvidenskaberne. Lévi-Strauss overfører strukturanalysen på etno-
logien. Overførslen af den strukturelle betragtningsmåde på andre områder end 
sprogsystemet, for eksempel slægtskabsforhold, myter og kunst er begrundet i, at 
disse områder fremviser en sproglig struktur. Sprogsystemet er med Lévi-Strauss’ 
udtryk betydningssystemet par excellence [Lübcke, 1982a, p. 374]. 
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Overførslen af den strukturelle metode sker primært fra Trubetzkoys og Jakobsens 
fonologi, et område som Trubetzkoy havde betegnet strukturalisme i modsætning 
til tidligere tiders atomisme. 

Jaques Lacan 
Den franske psykoanalytiker Jaques Lacan (1901-1981) har haft en central betyd-
ning for den franske filosofi i 60’erne og 70’erne.  

Lacan går tilbage til Freud for at læse ham påny. I denne genlæsning fremhæver 
han den sproglige karakter af den psykoanalytiske praksis i samtalen mellem pati-
ent og terapeut. Psykoanalysen retter søgelyset mod det ubevidste, som kommer 
til orde i patientens tale. Det ubevidste er følgelig ikke en amorf og blind drift, 
men allerede struktureret som et sprog. Dette muliggør for Lacan overførslen af 
den strukturelle betragtningsmåde fra lingvistikken til det ubevidste. Dermed 
forbinder Lacan psykoanalysen med semiologien. 

Paul Ricoeur 
Paul Ricoeur (f. 1913) tager forholdet mellem struktur og subjekt op til systematisk 
overvejelse. Han forsøger at forene fænomenologien og semiologien. 

Fænomenologisk set er sproget betydningsmiljøet, der som et tegn-net indfanger 
hele området for perception, handling og liv [ibid., p. 384]. Betydningen er således 
universel formidling mellem subjekt og verden. Den betydningsbærende aktivitet 
er subjektets. Man kan sige, at subjektet er bærer af betydningen. 

Den strukturelle lingvistiks udfordring mod den fænomenologiske subjektfilosofi 
består nu i at udskille sprogbrugen og placere betydningen inden for et sprogsy-
stem af indre forskelle. Ifølge Ricoeur er der imidlertid i et sådant system ikke 
længere tale om betydning, men om værdier, det vil sige relative, negative og mod-
satte størrelser. Som argument for denne opfattelse fremhæver Ricoeur, at sprog-
systemet er strukturer for brugen eller taleakten [ibid., p. 388]. 

I stedet opfatter Ricoeur sproget som formidling (médiation) af selve den menne-
skelige eksistens som en væren i verden. Det er det medium eller miljø, hvorigen-
nem subjektet sætter sig selv, og verden viser sig. Og Ricoeur hævder videre, at 
subjektet ikke når sig selv i et kartesisk, direkte og uformidlet nærvær for sig selv, 
men kun gennem den sociale, historiske og sproglige sammenhæng, det udtrykker 
sig i [ibid., p. 388 f]. 

6.2.13 Den analytiske filosofi 
Inden for den angelsaksiske kulturkreds har den såkaldte analytiske filosofi været 
dominerende i det 20. århundrede. Analytisk filosofi skal ikke her forstås som en 
retning eller en skole, men er i bred forstand en filosofi, der går ud fra, at man kun 
kan gøre sig håb om at forstå de traditionelle filosofiske problemer, hvis man 
undersøger betydningen af de udtryk, der indgår i ens problemformuleringer. 
Undersøgelsen foretages ved hjælp af en særlig metode, nemlig den filosofiske 
analyse. 

Fælles for de forskellige retninger inden for analytisk filosofi er for det første en 
skeptisk eller ligefrem fjendtlig holdning til metafysisk systemkonstruktion, både 
som den findes i klassisk filosofi og i moderne kontinental-europæisk filosofi. 
Endvidere er de fælles om den opfattelse, at filosofien ikke er systematisk ud over 
det, der angår dens metode. De filosofiske problemer kan derfor behandles styk-
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kevis og uden øje for en omfattende helhed. Endelig er den analytiske filosofi 
kendetegnet ved en almindelig empiristisk grundholdning. 

Inden for den analytiske filosofi har især to hovedretninger været dominerende: 
logisk positivisme og dagligsprogsfilosofien. I det følgende vil først et par af in-
spirationskilderne til de to retninger blive præsenteret, hvorefter de to retninger vil 
blive behandlet hver for sig. 

August Comte 
Den franske filosof, polytekniker og sociolog August Comtes (1798-1857) positi-
visme eller naturalisme er en væsentlig forløber for den analytiske filosofi og i 
særdeleshed den logiske positivisme. Comtes hovedtese er, at erkendelse og vi-
denskab skal være begrænset til det positive, det vil sige skal fremgå ved beskri-
velse og metodisk ordning af erfaringsgivne fakta. I et lille skrift ‘Discours sur 
l’esprit positif’ fra 1844, viser han, at alle de betydninger, hvori ordet positiv kan 
benyttes, passer på positivistisk filosofi. Det positive er for det første det virkelige 
i modsætning til det blot indbildte. For det andet er det det nyttige, og for det tredje 
betyder det positive det sikre og utvivlsomme. For det fjerde betyder det positive 
det nøjagtigt bestemte, og endelig for det femte er det positive modsætnigen til det 
negative [ibid., p. 15].  

Comtes grundholdning er derfor, at kun viden, der kan begrundes positivt, det vil 
sige gennem erfaring eller beviser, er reel viden. En positiv disciplin er således 
empirisk, objektiv og anti-spekulativ. Desuden hævder Comte, at teorier kun er 
meningsfulde i den udstrækning, de kan observeres. Man kan populært sige, at 
positivismen satte naturvidenskaben på dagsordenen på bekostning af teologi og 
metafysik. Positivismen eliminerer dermed det ontologiske niveau, en opfattelse 
der på mange måder har præget filosofien siden Comte. 

George Moore 
Den britiske filosof George Edward Moore (1873-1958) fik stor indflydelse på den 
analytiske filosofi, måske ikke så meget på grund af hans meninger som hans 
filosofiske metode. Moore forsvarer almindelig sund fornuft (common sense). 
Såfremt der opstår modstrid mellem den filosofiske spekulation og den sunde 
fornuft, må det være filosofien, der tager fejl. Moores filosofi er et opgør med den 
spekulative absolutte idealisme som især Francis Herbert Bradley (1846-1924) og 
John M. Ellis McTaggert (1866-1925) havde argumenteret for i den sidste 
tredjedel af det 19. århundrede. Deres idealisme havde resulteret i postulater som, 
at der ikke findes materielle ting, at rum og tid er uvirkelige, og at den hegelske 
Ånd er det eneste virkelige [ibid., p. 42]. 

Mod denne opfattelse opremser Moore en række truismer, som han med sikkerhed 
ved er sande: Moore har et legeme, der blev født på et bestemt tidspunkt i fortiden, 
Moore er et menneskeligt væsen, der har haft mange forskellige oplevelser af 
forskellig slags, og mange andre af de menneskelige legemer, der har levet på 
jorden, har tilhørt mennesker, der har haft oplevelser af forskellig slags. Derudover 
ved Moore, at mange andre mennesker har haft en tilsvarende viden. Disse 
påstande indeholder kun udtryk, der er anvendt i deres almindelige betydning. 
Enhver, der forstår sproget, forstår derfor disse påstande. Det er derfor ifølge 
Moore en alvorlig fejltagelse at sige om en påstand som “Jorden har eksisteret i 
mange år”, at dens sandhed afhænger af, hvad der nærmere menes med begreberne 
jorden, eksisterer og år. Pointen med truismerne er, at deres sandhed indebærer, at 
materielle ting, rum, tid og personer er virkelige i en almindelig og af alle forstået 
betydning [ibid., p. 43]. Moore hævder imidlertid ikke at den sunde fornuft er 
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ufejlbarlig og uforanderlig. Sund fornuft er de synspunkter, som de fleste 
mennesker har. Derfor må ethvert forsøg på at udarbejde et mere omfattende og 
dybtgående syn på verden, enhver filosofisk analyse eller ethvert filosofisk system 
være i overensstemmelse med den sunde fornufts elementære påstande i snæver 
forstand. 

Moore er altså realist. Der findes en mangfoldighed af selvstændigt eksisterende 
ting og begivenheder, som i et vist omfang kan erkendes med sikkerhed [ibid., p. 
44]. Men først og fremmest stiller Moore krav om begrebslig klarhed og filosofisk 
analyse, hvorved han kom til at præge den analytiske filosofi i mere end en men-
neskealder. Det er nemlig ikke nok at vide, at elementære sandheder i den sunde 
fornuft danner grundlaget for forståelsen af verden. Man må også redegøre for, 
hvad det vil sige at have en sådan viden. Dette sker i en korrekt filosofisk analyse 
af de pågældende begrebers mening. 

Moores analyser antager, at mennesket sanser såkaldte sanse-data og ikke materi-
elle ting eller dele af materielle ting. Det, der umiddelbart og aktuelt sanses, kalder 
Moore et sanse-datum. Moore begrunder denne antagelse med, at når man sanser 
et objekt, har det andre træk end dem, man umiddelbart sanser. En god analyse 
består ifølge Moore i at føre mere komplekse begreber og påstande tilbage til mere 
simple eller bedre kendte begreber og påstande. 

Gottlob Frege 
Den tyske matematiker og filosof Gottlob Friedrich Ludwig Freges (1848-1925) 
filosofi falder i tre dele: Formel logik, matematikkens filosofi og sprogfilosofi. 
Frege regnes for den moderne symbolske logiks fader, ligesom at den matematiske 
grundlagsforskning står i stor gæld til Frege. Og endelig er den engelsksprogede 
filosofis optagethed af sproget som genstandsområde for filosofiske undersøgelser 
en direkte forlængelse af Freges sprogfilosofiske studier. Blandt andet tager 
sprogfilosofiens første egentlige hovedværk, Wittgensteins ‘Tractatus’, ifølge 
forfatteren selv udgangspunkt i Freges værker. 

Ligesom den øvrige del af det nittende århundredes matematikere ser Frege det 
som sin opgave at aksiomatisere de matematiske teorier. Men hvor de øvrige ma-
tematikere sigter efter at præcisere de logiske slutningsregler, sætter Frege målet 
højere. Sålænge den sproglige udtryksform er mangelfuld, vil en afklaring af 
slutningsreglerne være mangelfuld, ikke mindst som følge af det naturlige sprogs 
flertydighed. Selv med præcise slutningsregler vil manglen på entydige forhold 
mellem sætningers form og deres indhold indebære usikkerhed i bevisførelsen. 
Freges løsning er at udarbejde et formaliseret sprog, til erstatning af det naturlige 
sprog i de matematiske argumentationssammenhænge. Frege kalder dette kunstige 
sprog begrebsskrift (Begriffschrift). Begrebsskriften er ikke tænkt som en 
konkurrent eller erstatning for det naturlige sprog, men udelukkende som et 
redskab beregnet for bestemte videnskabelige formål. I værket ‘Begriffschrift’ gi-
ver Frege en fuldstændig oversigt over samtlige logiske slutningsregler samt ret-
ningslinierne for opbygningen af et formelt sprog [ibid., p. 56 ff]. 

Freges redegørelser for begreber har form af redegørelser for anvendelsen af de 
sproglige udtryk i forbindelse med begreberne. Som grundlag for denne praksis, 
der skulle danne præcedens for væsentlige dele af den analytiske filosofi, lagde 
Frege en helt generel filosofisk teori om sproget. De to hovedpunkter i denne teori 
er skellet mellem reference, eller det i omverdenen, der henvises til (Bedeutung) 
og mening eller den måde, henvisningen sker på, (Sinn) samt påstanden om, at 
sandhed er det grundlæggende begreb ved redegørelsen for sproglig betydning. To 
navne kan have samme reference uden dermed at have samme mening. Freges 
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berømte eksempel er planeten Venus, der er fælles Bedeutung for de to udtryk 
‘morgenstjernen’ og ‘aftenstjernen’, der hver har forskellige Sinne. Derfor må man 
skelne mellem mening og reference [ibid., p. 71]. For logiske udsagn er der kun to 
mulige Bedeutunge. Enten er udsagnet sandt og henviser i så fald til Det Sande, 
eller også er det falsk og henviser til Det Falske. En sætnings mening (Sinn) er 
dens sandhedsbetingelse eller den dom, den udtrykker. At forstå en sætning er at 
vide, hvordan virkeligheden er beskaffen, såfremt sætningen er sand. Sandhed er 
altså et grundlæggende begreb. Frege udtrykker det således: En dom er en 
analytisk sandhed, hvis den kan bevises udelukkende ved hjælp af logikkens love 
og sprogets definitioner. Med udgangspunkt i denne opfattelse afviser Frege kor-
respondensteorien om sandhed, som både Wittgenstein, Russell og Moore forfæg-
ter, hvorefter en sætning er sand såfremt den korresponderer med kendsgerninger. 

Bertrand Russell 
I det britiske miljø fremstår filosoffen, logikeren, matematikeren og samfundskri-
tikeren Bertrand Arthur William Russell (1872-1970) i en periode af sit liv som en 
markant repræsentant for den logiske positivisme. Særligt hans og Alfred North 
Whiteheads (1861-1947) matematisk-logiske hovedværk ‘Principia Mathemati-
ca’ fra 1910-13 er en inspirationskilde for både Wittgenstein og den logiske 
positivisme. Selv er Russell stærkt præget af Freges formelle logik. I ‘Principia’ 
identificeres matematik og logik, hvorved matematikken reduceres til en samling 
af komplicerede logiske tautologier. 

 

FIGUR 6-Æ - BERTRAND RUSSELL 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Russell forfægter i denne periode, at der er en én til én relation mellem sprog og 
virkelighed. Sproget består dels af atomare verbale udtryk, som refererer til ato-
mare fakta, og dels af logiske relationer mellem disse verbale udtryk, der svarer til 
den formelle logik. Denne tese repræsenterer en atomistisk opfattelse, for så vidt 
som virkeligheden og sproget hævdes at være sammensat af enkle, afgrænsede 
fakta og udtryk. 

Russell opstiller to betingelser for, at et udsagn skal kunne udtrykke erkendelse: 

1. Udsagnene må være velformulerede, det vil sige de må være grammatisk kor-
rekte og 

2. Udsagnene må være verificerbare, det vil sige udsagnet må i princippet kunne 
bekræftes gennem observationer og hypotetisk-deduktiv forskning. 

De udsagn, der ikke opfylder disse betingelser, kan ikke udtrykke erkendelse. De 
er erkendelsesmæssigt meningsløse. Etiske, religiøse og metafysiske udsagn er 
derfor ud fra dette kriterium dybest set meningsløse. Der findes kun to slags er-
kendelsesmæssige meningsfulde udsagn, nemlig analytiske udsagn og velformu-
lerede syntetiske udsagn a posteriori. Erkendelsesmæssigt meningsfulde udsagn 
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er udelukkende udsagn i formalvidenskaben (logik og matematik) og i de hy-
potetisk-deduktive erfaringsvidenskaber.  

Der gives ikke umiddelbar erkendelse af virkeligheden, men den må være en slut-
ning fra det, der umiddelbart erkendes. Når man eksempelvis sanser en farve, er 
farven selv et sansedatum, ikke sansning. Farven er det, man umiddelbart har be-
vidsthed om, og bevidstheden selv er sansningen [Russell, 1974, p. 12 f]. Sans-
ningen er tegn på den materielle verdens eksistens. 

Russell skelner mellem den mentale handling at sanse en ting og den genstand, der 
sanses. Den mentale handling er uden tvivl mental, som han udtrykker det, men 
Russell ser ingen grund til at antage, at den opfattede ting i nogen forstand skulle 
være mental [ibid., p. 35]. Bekendtskab med objekter består derfor i en relation 
mellem bevidstheden og noget andet end bevidstheden. Det er denne relation, der 
udgør bevidsthedens evne til at erkende ting. 

Russell opdeler erkendelsen i to former: Erkendelse af ting og erkendelse af sand-
heder. Erkendelse af sandheder har i modsætning til erkendelsen af ting en mod-
sætning, nemlig falskhed. Mens erkendelse af sandheder altid har form af, at man 
kender en sand beskrivelse af kendsgerningen, kan erkendelsen af ting antage to 
former. Man kan have kendskab til en ting i kraft af beskrivelse (description), og 
man kan have kendskab til en ting i kraft af bekendtskab (acquaintance). Den 
første form for erkendelse af en ting er altid formidlet af udsagn og slutninger, 
hvorimod den anden er direkte. Man er, eller har været, konfronteret med tingen. 

Erkendelse ved beskrivelse forekommer, når man kender en beskrivelse og ved, at 
der er netop ét objekt, denne beskrivelse gælder for, selvom man ikke har direkte 
erkendelse af objektet selv [ibid., p. 39 ff]. Russell fremsætter nu et grundlæggende 
princip for analysen af udsagn, der indeholder beskrivelser: 

“Ethvert udsagn, som vi kan forstå, må alene være opbygget af elementer, som 
vi har bekendtskab ned.” [Russell, 1974, p. 48] 

Bekendtskab har man med alt, hvad man direkte er bevidst om eller oplever uden 
nogen formidling gennem slutningskæder eller erkendelse af sandheder. Yder-
ligere kan man opnå bekendtskab ved introspektion. Ikke alene er mennesket sig 
en ting bevidst, men det er sig ofte også bevidst, at det er bevidst om den. Eftersom 
bekendtskabsviden er uafhængig af slutninger og udsagn, har den ingen fejlkilder 
og er absolut sikker. En ting, hvortil man har bekendtskab, eksisterer og har de 
egenskaber, den opfattes at have. Men ifølge Russell kan man ikke være bekendt 
med fysiske genstande i normal forstand, men kun i form af logiske konstruktioner 
eller i form af serier af sanse-data.  

Både sansedata og universalia er genstand for bekendtskab. Al a priori erkendelse 
drejer sig alene om relationer mellem universalia. Derimod er fysiske objekter og 
kausalrelationen kun genstande for beskrivelsesviden. På den baggrund formulerer 
Russell nu tesen om reducérbarhed til bekendtskab, hvorefter ethvert sagforhold, 
der kan begribes og opnås viden om, som sine mindstebestanddele må have 
størrelser, der kan være genstande for bekendtskab. Disse erkendelsens mind-
stebestanddele kalder Russell flere steder logiske atomer. Der er tale om logiske 
atomer, fordi bestemmelsen af disse sker ud fra en logisk analyse, ikke en kemisk 
eller fysisk analyse. Ifølge Russell består verden af to slags ‘atomer’, atomare 
kendsgerninger og absolut simple individer. En atomar kendsgerning består af et 
eller flere absolut simple individer, der har en bestemt kvalitet eller som indgår i 
en bestemt relation. Absolut simple individer er uforanderlige, men ikke 
nødvendigvis evige, og de er indbyrdes fuldstændig uafhængige [Lübcke, 1982b, 
p. 92 f]. 
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Ludwig J. J. Wittgenstein 
Den østrigsk-engelske filosof Ludwig Josef Johann Wittgensteins (1889-1951) 
formåede som nævnt i afhandlingens første del at udvikle to fundamentale filoso-
fiske opfattelser, hvor den sidste er i delvis opposition til den første. Hver for sig 
har de to opfattelser været vigtige inspirationskilder til to af de hovedretninger, der 
har præget det tyvende århundredes filosofi, nemlig den logiske positivisme og 
dagligsprogsfilosofien. 

 

FIGUR 6-Ø - LUDWIG WITTGENSTEIN 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

I ‘Tractatus Logico-Philosophicus’ fra 1922, der var det eneste værk Wittgenstein 
fik publiceret, mens han levede, finder man den tidlige Wittgensteins filosofi. Den 
grundlæggende tanke i Tractatus er at skelne mellem det, der er logisk me-
ningsfuldt, og det, som ikke er. Det, der logisk set kan tænkes og dermed ytres i 
meningsfulde sætninger, hører principielt til naturvidenskabernes område. Det 
logisk set meningsløse, kan man af gode grunde ikke tale om, men man viser 
alligevel indirekte hen til det, idet man taler om alt det, som der kan tales om. 
Pointen er imidlertid den, at netop det, som man kan sige noget logisk menings-
fuldt om, er uvæsenligt for den menneskelige tilværelse [ibid., p. 95 f]. I det øjeblik 
mennesket opnår indsigt i dets sprogs logik, har det dermed også indset, at svarene 
på de filosofiske problemer ikke lader sig formulere meningsfuldt. Ved sprogets 
logik forstår Wittgenstein den logiske struktur, som er angivet i Russells og 
Whiteheads ‘Principia Mathematica’. Alle sætninger, som de ytres og forstås i 
dagligdagens konkrete situationer, er i fuld overensstemmelse med logikken. Det 
medfører, at enhver sætning har én logisk form og kan analyseres på én og kun én 
måde. Når mennesket alligevel tager fejl, er det fordi sproget indeholder flertydige 
ord, og fordi sætninger, der grammatisk har samme struktur, kan have vidt 
forskellig logisk form [ibid., p. 97]. 

Dagligsprogsfilosofien er blandt andet inspireret af Wittgensteins senere skrifter, 
herunder ‘Philosophische Untersuchungen’ udgivet posthumt i 1953. Daglig-
sprogsfilosofien tager udgangspunkt i en analyse af dagligsproget, sådan som det 
fungerer i dets mangfoldige brugssammenhænge. Sproglige udtryk er menings-
fulde, når de indgår i almindelig sprogbrug. Hvis de derimod bryder med al-
mindeligt sprogbrug, bliver de meningsløse. Et udtryk kan have vidt forskellig 
mening alt efter brugssammenhængen. 

Wittgenstein skifter således helt perspektiv på sproget, idet han ikke mere anser 
det for at være sprogets primære opgave at være middel til at gengive den ikke-
sproglige virkelighed, men i stedet anser sprogets funktion som mellempersonligt 
meddelelsesmiddel for at være grundlæggende og meningsbetingende. Heri ind-
går, at sproget må studeres i sine brugssammenhænge. Den sene Wittgenstein kal-
der disse brugssammenhænge for sprogspil. Sprogspil defineres som en gruppe 
sammenhængende og overlappende sproglige aktiviteter, der er uløseligt knyttet 
til en bestemt livsform eller praksis. Separeret fra sprogspillene, har ord og 
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sætninger kun latente meninger. Først når de indgår i sprogspil, får de en faktisk 
mening. Et udtryks mening er dets brug. Fænomenerne, som de optræder i et 
sprogspil, kan udelukkende beskrives fyldestgørende med begreber fra dette 
sprogspil, og begreberne får deres mening fra fænomenerne, sådan som de er i 
dette sprogspil. Wittgenstein mener at kunne vise dette uden selv at befinde sig i 
et meta-sprogspil. Han afviser tanken om en sådan overposition, om en slags uni-
verselt sprogspil, der udgør en fælles forståelsesramme for alle de øvrige sprogspil. 
Løsningen af de filosofiske problemer ligger i en beskrivelse af, hvordan de 
forskellige sprogspil faktisk fungerer. 

En hovedtese i den analytiske retning har været, at de klassiske ontologiske be-
stemmelser i grunden er udtryk for projiceringer af sproglige distinktioner ud i 
tingen. De kategorier, som Aristoteles så i og ved tingen, er i grunden distinktioner 
i sproget, som naivt bliver forstået som egenskaber ved tingen. Det er fristende at 
karakterisere den analystiske filosofi som bar nominalisme, men så enkelt er det 
imidlertid ikke. Wittgensteins forestilling om sprogspil, indebærer at sproget 
tilligemed indgår i en sproghandling. Der er dermed en interaktion mellem tingen 
og sproget. 

Logisk positivisme 
I 1920’erne opstod i Wien den såkaldte logiske positivisme blandt en kreds af del-
vis socialistisk inspirerede filosoffer (Moritz Schlick 1882-1936, Otto Neurath 
1882-1945, Rudolf Carnap 1891-1970, Hans Hahn 1879-1934 m.fl.), som en 
arvtager fra oplysningsfilosofien, Russell, den tidlige Wittgenstein og den britiske 
empirisme, herunder særligt Hume, der allerede i sin tid var parat til at overlade 
faktaløst sofisteri og illusion til bålet [Schmidt, 1991, p. 104]. Udgangspunktet for 
den logiske positivisme er nemlig et opgør med den opfattelse, at filosofien a 
priori, det vil sige alene gennem tænkning, kan nå til erkendelse af verdens 
beskaffenhed. De logiske positivisters ambition var at skabe en empirisk 
enhedsvidenskab og fastlægge et positivt kriterium, et verifikationsprincip, der kan 
bruges til at skelne mellem videnskabelige og pseudovidenskabelige eller 
metafysiske påstande, som de kalder dem. Det mest markante træk ved Wiener-
kredsen blev derfor også en antimetafysisk holdning, der har holdt sig langt op i 
århundredet. 

Den logiske positivisme er forankret i det sproglige, og den er primært optaget af 
det metodologiske, det vil sige af spørgsmålet om, hvordan et menneskes udsagn 
om virkeligheden påvirkes ved konfrontation med erfaringen. Man kan sige at den 
udgør en syntese af klassisk empirisme og moderne formel logik. Der findes ingen 
a priori erkendelse af naturen. Der kan principielt ikke være nogen virkelighed, 
som ikke er tilgængelig for erfaringen. Filosofien bliver til en logisk analyse af 
udsagn. Logikken er reglerne for den nøjagtige sprogbrug, som man er henvist til 
at anvende, når man skal ordne sine domme om virkeligheden. Epistemologi eller 
filosofisk erkendelsesteori er intet andet end en særlig afdeling af den logiske 
analyse, sædvanligvis kombineret med visse psykologiske spørgsmål angående 
erkendelsesprocessen [ibid., p. 109]. Hos eksempelvis Carnap opfattes filosofien 
som logisk analyse og konstruktion. En af Carnaps hovedtanker er at angive et 
konstitutionssystem for samtlige mulige videnskabelige begreber eller genstande. 
Et konstitutionssystem skal her forstås som en angivelse af, hvordan samtlige 
mulige begreber trinvist kan bestemmes ud fra nogle grundbegreber. Ved 
konstitution af en genstand eller et begreb ud fra andre begreber eller genstande 
forstår Carnap angivelsen af en almen regel for, hvorledes alle påstande, hvori 
dette begreb forekommer, kan omformuleres til påstande, hvori de øvrige 
begreber, men ikke dette forekommer. Idéen er nu, at man ved hjælp af en række 
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af sådanne konstitutionsregler kan vise, hvordan genstande af én type kan føres 
tilbage til genstande af en anden type. Disse typer skal udgøre et ordnet system på 
den måde, at genstande af én type skal kunne konstitueres alene ud fra genstande 
af en underliggende type [Lübcke, 1982b, p. 143]. Carnap inddeler samtlige 
mulige genstande i hovedtyperne egenpsykiske (egne mentale tilstande), frem-
medpsykiske (andre menneskers mentale tilstande), fysiske og åndelige genstande. 

Fælles for de logiske positivister er som sagt, at de tager afstand fra al spekulativ 
filosofi og metafysik. I stedet skal filosofien bygge på logikken og erfaringsviden-
skaberne med fysikken som forbillede. Filosofien skal begrundes positivt. En sæt-
nings mening er eller ligger i dens verifikationsmetode. For den logiske positi-
visme blev det derfor et projekt at overvinde eller ligefrem forkaste metafysikken, 
da denne ikke kan gøres verificerbar. De logiske positivister baserede deres an-
tagelser på induktion, det vil sige slutning fra enkelttilfælde til almen lov. Induk-
tionen er netop syllogismen bag verifikation, idet den undersøger et passende antal 
enkelttilfælde eller observertioner og ophøjer konklusionen til lov. Problemet i 
denne form for induktion er imidlertid, at man aldrig kan være sikker på kon-
klusionens sandhed. Derfor begyndte induktionsproblemet i 30’erne at blive pres-
serende for de logiske positivister, og visse af dem, heriblandt Carnap, forsøgte at 
udvikle en induktiv logik på basis af sandsynlighed frem for sandhed [Olsen, 1995, 
p. 13]. Men ifølge induktionens væsen vil den altid gå ud over, hvad der er givet i 
præmisserne, og er derfor logisk uholdbar. 

Den logiske positivisme løb hurtigt ind i det problem, at selve verifikationsprin-
cippet måtte anses for metafysisk eftersom det ikke kunne udledes logisk fra nogen 
observationsudsagn, og derfor ikke kunne verificeres. Den empiriske tese om, at 
udelukkende videnskabelige udsagn er kognitivt meningsfulde og det tilhørende 
skel mellem det kognitive og det emotionelle forstået som det ikke-kognitive, må 
selv legitimeres gennem en rationel diskussion. Den empiriske tese falder dermed 
ind under sin egen afvisning af den rationalitet, som den erklærer for kognitiv 
meningsløs. 

Kurt Gödel 
Den østrigske filosof Kurt Gödels (1906-1978) teorem fik i 1930’erne den logiske 
positivisme til at bryde sammen.  

Der findes sætninger, der er sande når de er falske og falske, når de er sande. Den 
simpleste er sætningen: “Jeg lyver”. Dette paradoks kaldes løgnerparadokset70, og 
i lang tid troede man, at problemet var selvreference. Sætningerne refererer til sig 
selv på en sådan måde, at de modsiger deres eget indhold. Russell og Whitehead 
foreslog derfor i ‘Principia Mathematica’ at forbyde selvrefererende udsagn med 
henvisning til, at de var meningsløse71. Men prøv at betragt et andet eksempel på 
løgnerparadokset: “Denne sætning er falsk”. Problemet er er ikke i første omgang 
selvreference, men i stedet at sætningen både er en sætning i objektsproget og i det 
metasprog, der udpeger sætningen som falsk. Med Hartnacks ord, er det lige så 
absurd som at lade en pegepind pege på sig selv [Hartnack, 1993, p. 48]. 

                                                   
70 I sin oprindelige form siges paradokset at være fremsat af Epimenides omkring år 500 e.kr. Epimenides var 

kretenser og udtalte, at alle kretensere lyver [Hartnack, 1993, p. 27]. 
71 Russell fremsatte sin typeteori som svar på dette paradoks og en række andre paradokser, heriblandt 

klasseparadokset eller Russells paradoks, der handler om klasser, der er medlemmer af sig selv. Grundidéen i 
typeteorien er at danne et hierarki af typer af entiteter (klasser, udsagn eller udsagnsfunktioner), således, at enhver 
velbestemt entitet tilhører én og kun én logisk type og således, at der ikke kan dannes en entitet ud fra entiteter af 
en logisk type, medmindre denne entitet selv tilhører en højere logisk type [Lübcke, 1982b, p. 85 f]. 
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Gödels idé var derfor i 1931 at betragte et selvrefererende udsagn, der lød: “Jeg 
kan ikke bevises”. Udsagnet er sandt, hvis og kun hvis det ikke kan bevises. Gödels 
resultat kan beskrives således: 

1. Der er et uendeligt antal sande udsagn, der ikke kan deduceres fra noget sæt af 
aksiomer ved hjælp af et lukket sæt regler. 

2. De former, hvorudfra man kan danne beviser inden for et sådant system, er 
uendeligt mange. 

3. De midler, der kræves til at bevise modsigelsesfriheden inden for sådanne sy-
stemer, vil indebære anvendelsen af flere regler, end der anvendes i det pågæl-
dende system [Kirkeby & Tambo, 1992, p. 51]. 

Det betyder, at i et tilstrækkeligt omfattende konsistent og logisk system vil der 
altid eksisterer sande udsagn, der ikke kan bevises eller modbevises inden for sy-
stemets ramme72. Man kan derfor aldrig bevise et systems konsistens indenfor sy-
stemets egen ramme. Der er sandheder, som positivisterne ikke kan nå frem til 
med matematisk eller logisk bevisførelser. Dette gjaldt også for det matematiske 
system, som Russell og Whitehead havde udviklet i ‘Principia Mathematica’. 

Ifølge Nørretanders var Gödel derfor også både platoniker og kantianer, eftersom 
han betonede, at man ikke kan begrunde al sin viden, men må acceptere, at den 
bygger på præmisser, der ikke kan begrundes a priori [Nørretranders, 1993, p. 72]. 

Karl Popper 
Siden argumenterer også den østrigsk-engelske videnskabsfilosof Karl Raimund 
Popper (1902-1994) mod den logiske positivisme på Kants side, idet han hævder, 
at observation aldrig kan være objektiv, men er bestemt ud fra teoriernes anta-
gelser. Ingen foretager observationer uden at have en idé om, hvad de ser efter. 

 

FIGUR 6-Å - KARL POPPER 
Fotografi taget i Prag i 1994 [Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. 
december 1996]. 

Det centrale begreb hos Popper og i hans kritiske rationalisme er falsifikation. Den 
bærende idé er, at selvom videnskabelige idéer aldrig kan verificeres, så er de 
principielt falsificerbare. En teori er empirisk videnskabelig, hvis og kun hvis dens 
klasse af mulige falsifikationer ikke er tom. Popper afviser derfor, at der findes en 
induktiv metode til at verificere et udsagn. Der er ikke noget entydigt, sikkert og 
absolut udgangspunkt for erkendelsen. Hverken sanseindtryk, fornuftsidéer eller 
den sunde fornuft kan udgøre et urokkeligt fundament for den menneskelige viden. 
Og der er ingen sikker metode, der angiver vejen til opdagelser. Særligt må 
induktionen derfor afvises, og Popper går så langt som til at erklære, at der ikke 
eksisterer induktive procedurer. Verifikation er i princippet uopnåeligt. I stedet må 
man ifølge Popper benytte en deduktiv test-metode, hvilket indebærer, at 

                                                   
72 Det var i øvrigt Gödels teorem, der var anledningen til Turings opdagelse af stoppeproblemet [Thorvaldsen, 1994, 

p. 20; Finnemann, 1994, pp. 91-97]. 
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hypoteser først bliver testet empirisk, efter at de er fremsat. Hvis blot én af 
deduktionerne er falske, vides det, at hypotesen er falsk. Omvendt betyder dette, 
at det aldrig er muligt at opnå sikker viden om en hypoteses sandhed, men kun om 
dens falskhed. En teori kan derfor kun i egentlig forstand kaldes videnskabelig, 
hvis den i princippet ville kunne falsificeres ved et eller andet tænkeligt 
eksperiment. Teorier, der ikke vil kunne falsificeres, fortjener ifølge Popper ikke 
at blive kaldt videnskabelige, men bør i stedet betegnes som filosofiske eller 
metafysiske, hvilket i sig selv naturligvis ikke gør dem mindre relevante. Poppers 
falsificerbarhedskriterium er nemlig ikke et meningskriterium. Ifølge Popper kan 
metafysik være meningsfuld og anvendelig. Den kan danne baggrund for 
fremsættelse af arbejdshypoteser, men metafysikken kan aldrig få status af 
videnskab [Olsen, 1995, p. 18]. 

Videnskaben er for Popper derfor en mængde af hypoteser, som trods ihærdige 
forsøg ikke kan modbevises [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 8]. Denne opfattelse 
er senere blevet kaldt fallibilisme. Ved at opgive identifikationen af videnskab med 
sandhed lykkedes det således Popper at bevare videnskaben som både en empirisk 
og rationel aktivitet, der fører til voksende erkendelse [Hoffmeyer, 1984, p. 66]. 
Al viden er derfor provisorisk og foreløbig. 

Men hvordan vides det, at erkendelsen er sand, når den aldrig kan verificeres? Og 
hvordan kan man med sikkerhed vide at de observationer, der falsificerer en hy-
potese selv er sande? Poppers svar er, ved at mange erfarer det samme, og ved at 
det samme bliver erfaret igen og igen, fås den forankring i det objektive, som er 
nødvendig. Garantien for, at erfaringerne er gyldige ligger i en intersubjektiv test. 
Det er det reproducerbare og det intersubjektivt tilgængelige, der kan indgå i 
videnskaberne i form af observationsudsagn. Dette er dog ingen absolut garanti. 
Det er en uendelig regres (regres ad infinitum) under testningen af observations-
udsagn, og ingen test kan i praksis fungere uden ende. Det vigtige er imidlertid, at 
alle udsagn kan testes. Popper benytter selv betegnelsen kritisk rationalisme om 
sin lære.  

I sin senere filosofi tilsluttede Popper sig korrespondensteorien for sandhed, det 
vil sige den teori, at et udsagn er sandt, hvis, og kun hvis, det er i overensstemmelse 
med virkeligheden. 

Thomas Kuhn 
Den amerikanske videnskabshistoriker og filosof Thomas S. Kuhn (f. 1922) retter 
i værket ‘The Structure of Scientific Revolutions’ fra 1962, en skarp kritik mod 
såvel den logiske positivisme som Poppers videnskabsfilosofi, der ud fra sine egne 
kriterier må opgives, da den, ifølge Kuhn, falsificeres af historien. 

Ifølge Kuhn taler historien imod en forståelse af videnskaben som en langsomt 
fremadskridende kumulativ proces. I stedet er videnskabens historie præget af re-
volutioner. Den er kendetegnet ved paradigmer og paradigmeskift [Olsen, 1995, 
p. 36 ff]. Kuhn kritiserer Popper for at prøve at gøre den videnskabelige udvikling 
langt mere logisk og rationel, end den i virkeligheden er. Historien viser, at Popper 
tager fejl, for alle teorier er falsificerede i den forstand, at der er observationer, der 
taler imod dem. Popper er altså tilbage i den logiske positivismes egentlige 
problem. Alle udsagn er af sproglig art, det gælder også udsagn om observationer. 
Hverken verifikation eller falsifikation kan anvendes som kriterium for mening. 
Det er imidlertid værd at lægge mærke til, at Popper aldrig hævdede 
falsificerbarhed som et meningskriterium, men kun som et kriterium for 
videnskabelighed. 
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Kuhn går endnu videre og hævder, at videnskaben slet ikke kan forstås som et 
sådant teorisystem i sin sproglige formulering. Det sprogligt formulerede er kun 
et element blandt andre mere sociologiske elementer såsom praktisk forsøgsvirk-
somhed og videnskabelig uddannelse. Kuhn forskyder dermed perspektivet fra 
videnskabsteori til videnskabssociologi i bred forstand. Bag enhver videnskabelig 
erkendelse er der altid en større sammenhæng, et paradigme. Et paradigme er det, 
der er fælles for medlemmerne af et videnskabeligt samfund, og omvendt består et 
videnskabeligt samfund af mennesker, der har et paradigme til fælles, hævder 
Kuhn [Schmidt, 1991, p. 147].  

Et paradigme består ifølge Kuhn af fire hovedbestanddele. For det første af sym-
bolske generaliseringer. Disse er formelle udsagn, der reelt fungerer som grund-
læggende definitioner og således ikke underkastes eksperimentel afprøvning. For 
det andet består det af metafysiske forestillinger, der er generelle og eksperimen-
telt uafgørbare antagelser om virkelighedens beskaffenhed. For det tredje består 
paradigmet af værdier, ved hvilke Kuhn forstår kriterier for, hvad der gælder som 
en lødig videnskabelig undersøgelse. Og endelig består det af eksemplarer, det vil 
sige mønstergyldige eksempler på paradigmets vellykkede anvendelse til 
problemløsning. Paradigmet er altså totaliteten af forudsætninger, kendte såvel 
som ukendte, der tilsammen bringer orden bag det teoretiske arbejde. Blandt de 
ukendte forudsætninger er også det, Michael Polanyi har kaldt tavs viden (tacit 
knowledge). [Hoffmeyer, 1984, p. 70]. 

Gilbert Ryle 
Den analytiske filosofis anden hovedstrømning, dagligsprogsfilosofien eller Ox-
fordfilosofien som den også kaldes, tager som nævnt sit udspring i den sene Witt-
genstein og Moore. Man kan ikke sige at denne strømning er domineret af nogen 
enkelt skole eller bevægelse i snæver forstand, men der er alligevel tale om et vist 
fælles præg, som i nogen grad hænger sammen med, at dens fortalere i flere 
henseender opponerer mod den logiske positivisme. Hvor de logiske positivister 
var optaget af at analysere naturvidenskabernes metoder og teorier, er dag-
ligsprogsfilosofien optaget af at formulere en filosofi i overensstemmelse med 
sund fornuft (common sense) og almindelig sproganvendelse. Og hvor de logiske 
positivister anså det for væsentligt at benytte den moderne formelle logik, så mener 
dagligsprogsfilosofferne, at det er mere væsentligt at blotlægge den informelle 
logik i dagligsproget. Ifølge dagligsprogsfilosofien er de fleste filosofiske 
problemer udtryk for grundlæggende misforståelser af visse begreber, der 
uomgængeligt anvendes i tænkningen. Fælles for de to retninger er imidlertid 
udgangspunktet i sprogets logik [Lübcke, 1982b, p. 201]. Hvor den første retning 
mener, at en sætnings mening er dens sandhedsbetingelse slår den anden på, at et 
udtryks mening er dets brug. 

En af dagligsprogsfilosofiens hovedskikkelser var Oxfordfilosoffen Gilbert Ryle 
(1900-1976). Hans filosofiske hovedindsats ligger inden for analysen af bevidst-
hedsbegrebet, som det fremgår af hans bog ‘The Concept of Mind’ fra 1949. Ryles 
sigte er at tilbagevise den dualistiske menneskeopfattelse som han mener kommer 
til udtryk på følgende måde [ibid., p. 202]: 

• Legemet er både i tid og rum, men sindet og bevidstheden er kun i tid.  
• Legemet kan beskrives mekanisk, men sindet og bevidstheden ikke.  
• Legemet er tilgængeligt for offentlig iagttagelse, mens sindet og bevidstheden 

er privat.  
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• En person har umiddelbart kendskab til sit eget sjæleliv i kraft af sindets og 
bevidsthedens karakter og introspektion, mens andre personers sjæleliv aldrig 
kan være umiddelbart tilgængeligt.  

• Det sjælelige opfattes som begivenheder og tilstande, der kan forårsage begi-
venheder og tilstande ved legemet. 

Ryles projekt er nu at bestemme, hvorledes de menneskelige begreber om følelse, 
intelligens, vilje, motiver, forestillinger og dermed beslægtede begreber forholder 
sig til hinanden, således at der ikke fremkommer logiske modsigelser eller absurde 
konsekvenser, som Ryle mener at finde i dualismen. Her skal blot nævnes tre af 
de problemstillinger Ryle rejser. For det første er det problematisk, hvordan man 
i det hele taget skal beskrive og forstå de mentale begivenheder og tilstande, da 
det accepterede paradigme på forklaringer er mekaniske forklaringer. Dette er i 
vidt omfang blevet overført på sjælen, hvorved der opstår en quasi-mekanisk teori 
for sjælen. For det andet er det svært at se en sammenhæng mellem 
‘sjælemaskinen’ og ‘kropsmaskinen’. Ud fra den kartesiske dualisme må 
forbindelsen forstås som en årsagssammenhæng mellem tilstande og begiven-
heder. Men problemet er, at da alle accepterede sammenhænge enten er mekanisk 
fysiske eller quasi-mekaniske, bliver der ikke plads til disse årsagssammenhænge. 
Og for det tredje gør dualismen det vanskeligt at redegøre for, hvordan en person 
overhovedet kan erkende andre personers sjæleliv [ibid., p. 204]. 

Ryle mener, at den kartesiske dualisme bunder i en mængde såkaldte kategorifejl-
tagelser. Dualisterne har ifølge Ryle rigtigt set, at en persons tankegang, følelser 
og formålsrettede handlinger ikke kan beskrives alene på naturvidenskabelig 
måde, men slutter alligevel fejlagtigt, at de må beskrives som modstykke til dette. 
I stedet søger Ryle at vise, at det, der kendetegner bevidste, tænkende mennesker, 
dels er en række dispositioner, det vil sige formodninger, færdigheder, 
karaktertræk etc., og dels at deres handlinger typisk involverer sådanne dispo-
sitioner. Det betyder, at påstande om en persons sind er påstande om, hvordan 
begivenhederne i personens liv er organiseret. Forskellen mellem forskellige typer 
af disse begivenheder markeres ved, at de involverer forskellige typer af dispo-
sitioner. Ryles synspunkt indebærer, at påstande om en persons mentale tilstande 
har form af logiske betingelser (hvis . . . så . . .) og kategoriske påstande. Hvis der 
i den og den type situation indtræffer begivenheder af den og den type, så vil der 
optræde begivenheder af den og den type [ibid., p. 204 f]. Mentale akter og 
processer er de handlinger eller tilstande, der manifesterer mentale dispositioner 
som kunnen og forståelse af forskellig art. 

Ryles filosofi placerer sig i dagligsprogsfilosofien, idet han i vidt omfang søger at 
godtgøre sin filosofi ved at henvise til, hvad der kan siges, og hvad der ikke kan 
siges meningsfuldt i overensstemmelse med almindelig sproganvendelse.  

Hos Ryle bliver sproganalysen benyttet konstruktivt. Den skal redegøre for, hvor-
dan de menneskelige begreber meningsfuldt hænger sammen, hvorved det bedre 
kan erkendes, hvordan både sprog og fænomener egentlig er. Ryles metode er 
gennem analytiske tankeeksperimenter at afprøve, hvilke begreber, der har en 
indre sammenhæng med hinanden, og hvilke, der mangler en sådan indre relation. 

Noam Chomsky 
Hos den amerikanske lingvist og filosof Noam Avram Chomsky (f. 1928) optræ-
der, som det tidligere er fremgået, hypotesen om en universalgrammatik. Chomsky 
forstår sprogets grundstruktur som en universel epistemologisk struktur. Sproget 
er den del af det menneskelige erkendesystem, der mest direkte kan analyseres, da 
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det ifølge Chomsky ikke er nødvendigt at drage en sondring mellem erkendelse og 
anskuelse i den sproglige erkendelse [Chomsky, 1977, p. 38]. 

 

FIGUR 6-AA - NOAM CHOMSKY 
[Kilde: http://www.whistler.net/worldtour/homepage/gallery/cmsky001.htm 18. december 1996]. 

Kernen i Chomskys sprogbeskrivelse er den såkaldte generative transformations-
grammatik. Han kritiserer den traditionelle lingvistik for at basere sprogbeskr-
ivelsen på de tekster, der produceres i den faktiske sprogbrug. Denne side af spro-
get, performans, er kun et tilfældigt overfladefænomen, som dækker over sprogets 
egentlige genstand, kompetencen, det vil sige evnen til at generere sætninger. 
Sprogets udøver formår at danne og forstå et uendeligt antal af nye, aldrig før 
anvendte sætninger, der er grammatisk korrekte. Denne kompetence består ifølge 
Chomsky i et kendskab til et endeligt antal sætningsdannende regler, der kollektivt 
definerer begrebet om en grammatisk korrekt sætning for det pågældende sprog. 
Lingvistikkens opgave er derfor at give en teoretisk rekonstruktion af dette 
regelsæt og dermed en model for kompetencen. I Chomskys forslag til en sådan 
grammatik indgår to hovedkomponenter. Først er der en basisdel med et sæt af 
simple kernesætninger eller dybdestrukturer, beskrevet ved hjælp af formler. 
Dernæst er der et sæt af transformationsregler, der omdanner disse simple 
strukturer til stadigt mere indviklede sætninger, sådan at det endelige resultat eller 
overfladestrukturen ligger temmelig langt fra dybdestrukturen. Med udgangspunkt 
i denne opfattelse argumenterer Chomsky nu for, at alle menneskesprog på bunden 
er ens. Basis er universel, og forskellene mellem sprogene ligger i de transforma-
tioner, der fører fra basis til overfladen [Lübcke, 1983, p. 70 f]. 

På den baggrund har Chomsky videre vakt opsigt med antagelsen af, at sproget er 
medfødt. Børn kan allerede sproget, og hvad de lærer i og med, at de lærer deres 
modersmål, er hvilke transformationer og dermed hvilke overfladestrukturer, der 
er de udvalgte i deres sproglige miljø. Denne antagelse bunder i et rationalistisk 
syn på erkendelsen. Chomsky mener at finde et rationalistisk anstrøg hos selv de 
mest radikale empirister. Og selv hos visse dyr finder man en evne til at klas-
sificere genstande og relationer i henhold til abstrakte kategorier, der kan påvises 
i det neurologiske grundlag for en sådan forståelse [Chomsky, 1977, p. 31]. Derfor 
må den radikale empirisme afvises. Den eneste bestanddel af den empiristiske 
teori, som Chomsky kan godtage, er, at der fordres erfaring til at sætte de medfødte 
strukturer i funktion. Men at erfaring er nødvendig for at aktivere medfødte 
forestillinger, antages allerede af rationalister som Platon, Descartes og Leibniz 
som integrerende del af deres teorier [ibid., p. 34 f]. 

“For menneskers vedkommende er der al mulig grund til at tro, at sprogets 
semantiske system i det store og hele er givet af en magt, der er uafhængig af 
vort bevidste valg. De styrende principper for bevidsthedens organisation er 
altså antagelig utilgængelig for introspektiv analyse; men der skulle på den 
anden side ikke være nogen grund til at tro, at de principielt er mere 
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utilnærmelige for udforskning end de principper, der bestemmer den fysiske 
anordning af vore lemmer og indre organer.” [Chomsky, 1977, p. 36]  

På denne baggrund argumenterer Chomsky for, at den menneskelige erkendelses 
begrænsning måske i sig selv er en hindring for forståelsen af erkendelsen, uden 
at han dog derved forfalder til dogmatisme. 

“Det er nemlig tænkeligt, at de samme principper i bevidstheden, som muliggør 
tilegnelse af erkendelse og anskuelsessystemer, tillige fastlægger grænser for 
den videnskabelige forståelse, således at der ikke kan opnås videnskabelig 
erkendelse af, hvordan erkendelse og anskuelse tilegnes eller bruges, omend en 
sådan forståelse godt kunne være opnåelig for en organisme med et andet eller 
rigere udstyr.” [Chomsky, 1977, p. 28] 

Chomsky konkluderer sin epistemologi med at citere Peirce for, at grænserne for 
den menneskelige erkendelse er givet ved de regler, der sætter grænsen for accep-
table hypoteser, og at denne meget vel kan være ganske snæver [ibid., p. 63]. 

John L. Austin 
I efterkrigstidens analytiske filosofi har især to modsætninger gjort sig gældende i 
opfattelsen af den filosofiske logiks og semantiks problemer. Den ene modsætning 
vedrører forholdet til den formelle logik. På den ene side står den holdning, at 
problemerne bedst kan løses ved at konstruere et formelt system. Denne holdning 
er blandt andet repræsenteret ved Carnap. Heroverfor står den holdning, at for-
melle systemer forudsætter naturlige sprog. Derfor gælder det først og fremmest 
om at belyse den aktuelle sprogbrug og inddrage alle relevante dimensioner ved 
sprogbrugssituationen. Særligt den engelske filosof John Langshaw Austin (1911-
1960) har slået til lyd for dette synspunkt. Den anden modsætning drejer sig om, 
hvad der er det primære begreb om en sætnings mening. Er det sætningens 
sandhedsbetingelser, hvilket de logiske positivister hævder, eller er det hensigten 
med at ytre en sætning, som dagligsprogsfilosofferne og herunder særligt Austin 
har argumenteret for [Lübcke, 1982b, p. 226]. 

 

FIGUR 6-BB - JOHN L. AUSTIN 
[Kilde: http://watarts.uwaterloo.ca/PHIL/cpshelle/Gallary/British/british.html 19. december 1996]. 

Austins største fortjeneste er begrebet talehandling. Siden Austin i artiklen ‘Other 
Minds’ i 1946 påviste eksistensen af talehandlinger, har denne indsigt bredt sig 
som ringe i vandet og har sat sit præg på områder som sprogfilosofi, moralfilosofi, 
retsfilosofi og semantikken. Austin tager udgangspunkt i det forhold, at der må 
skelnes mellem at sige noget og at gøre noget ved hjælp af sproget, og med denne 
skelnen opstår begrebet talehandling. Den første funktion kan kaldes sprogets 
beskrivende eller konstaterende funktion, og de ytringer, som tjener denne 
funktion, kalder Austin derfor konstantive ytringer eller blot konstantiver. Austin 
påpeger nu, at der findes ytringer, som grammatisk set har samme form som 
konstantiverne, men hvis brug har helt andre omgivelser, sprogligt såvel som ikke-
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sprogligt. Et af Austins meget anvendte eksempler er “Jeg lover . . .” ytringer, der 
i sig selv er en handling idet, der afgives et løfte. De udtalte ord forholder sig ikke 
til handlingen som en beskrivelse til den beskrevne kendsgerning. De er derimod 
selve handlingen, og ved at udtale dem skaber man en kendsgerning. Det er 
umuligt at drive en kile ind mellem ytringen og handlingen. Austin kalder også 
talehandlinger eller handlingsytringer for performative ytringer [ibid., p. 236 ff]73. 

I 1955 angriber Austin imidlertid sin egen distinktion mellem konstantiver og per-
formativer ved en forelæsningsrække ved Harvard universitetet. Nu hævder han, 
at de ytringer han tidligere henregnede til konstantiver ret beset også er hand-
lingsytringer. At fremsætte en påstand, eller give en beskrivelse, er lige så vel en 
talehandling, som at aflægge et løfte, eller at give en irettesættelse. I stedet skelner 
Austin nu mellem tre typer talehandlinger, nemlig lokutionære handlinger eller 
ytringshandlinger, perlokutionære handlinger eller ytringsformidlede handlinger 
og illokutionære handlinger eller ytringsiboende handlinger [ibid., p. 238 ff]. 

John R. Searle 
Den amerikanske filosof John R. Searle (f. 1932) søger at videreføre Austins teo-
rier efter dennes tidlige død i 1960. Searle opstiller i sin bog ‘Speech Acts’ fra 1969 
nogle retningslinier for studiet af talehandlinger. Hovedtesen er, at brug af sproget 
består i udnyttelsen af forskellige sæt af konstitutive regler for at talehandle, og at 
studiet af et sprogs semantik derfor er sammenfaldende med studiet af de 
forskellige talehandlinger [ibid., p. 249]. Searle påpeger, at det forhold, at en 
person ved at udføre en handling påtager sig at indestå for bestemte betingelsers 
opfyldelse, betyder, at der er en eller flere regler involverede. At personen ved sin 
handling påtager sig ansvaret for betingelsernes opfyldelse, betyder, at han udfører 
sin handling, vel vidende at den er undergivet regler, som kræver disse betingelser 
opfyldt [ibid., p. 246 f]. 

I de senere år er Searles interesser mere gået i retning af bevidsthedsfilosofi og har 
især samlet sig omkring begrebet intentionalitet. I et senere kapitel vil denne del 
af Searles filosofi blive taget op. 

6.2.14 Den dynamiske epistemologi 
Den schweiziske psykolog og pædagog Jean Piaget (1896-1980) argumenterer for 
en dynamisk epistemologi, der tager højde for det faktum, at identitet kommer før 
kvantitativ konservation.  

Ifølge Piaget er erkendelsen ikke blot et resultat af en abstraktion ud fra sensoriske 
fakta. Sanseindtryk er nemlig blot symboler og ikke identiske med de ting, de 
repræsenterer. 

“Vi indrømmer gerne at sanseindtrykket eller perceptionen altid medvirker på 
de elementære stadier af erkendelsens tilblivelse; men det er ikke de eneste 
faktorer, måske ikke engang de vigtigste.” [Piaget, 1972, p. 51] 

                                                   
73 Selvom Austin ikke relaterer sin opfattelse til den bibelske opfattelse af logos, er der alligevel en indlysende 

sammenhæng mellem Austins talehandlingsbegreb og Bibelens logos. Igennem hele Bibelen går det som en rød 
tråd, at Gud skaber ved sit ord, det vil sige ved inkarnation. Han talehandler. Mest nærliggende er selvfølgelig 
skabelsesberetningen [Første Mosebog, kap. 1] og siden inkarnationen af logos i Kristus [jvf. Johannesevangeliet 
kap. 1, vers 14]. Uden at gå for dybt ind i teologiske spørgsmål, kan man spørge, om det er denne egenskab ved 
logos (og ifg. Johannesevangeliet, kap. 1, vers 1 dermed Gud), der er indbegrebet af, at mennesket, og kun 
mennesket, i skabelsesberetningen skabes i Guds billede? Foregriber Bibelen dermed Austins opdagelse af 
menneskets evne til at talehandle? 
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Ifølge Piaget kan erkendelse derfor ikke reduceres til simple abstraktioner og ge-
neraliseringer ud fra de givne perceptioner. Erkendelsen bygger principielt på kon-
struktioner, og disse konstruktioner er lige fra starten knyttet til handlingen. [ibid., 
p. 54 f]. 

Denne opfattelse af erkendelse indbærer muligheden for, at intelligensen direkte 
indvirker på perceptionen. Ved intelligens mener Piaget funktionen af operatio-
nelle systemer, der udgår fra handlingen. Dette medfører igen, at perception ikke 
blot består i en simpel tydning, men nærmere i en virksomhed, der foregriber de 
intelektuelle operationer og på ethvert senere niveau forbliver i forbindelse med 
operationerne. 
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Kapitel  7 

Perception og kognition 

 det foregående kapitel er der redegjort for en række gængse opfattelser 
af erkendelsen og det værende. Resten af nærværende del af afhand-
lingen er et forsøg på med udgangspunkt i disse opfattelser at nå frem 
til et epistemologisk standpunkt, der kan anvendes til at belyse afhand-

lingens problemstilling. Først i afhandlingens tredje del vil de ontologiske aspekter 
igen blive inddraget. I dette kapitel vil en række forudsætninger for den menne-
skelige erkendelse blive undersøgt ud fra tankerne i den kognitive psykologi. For 
at kunne erkende virkeligheden og inderliggøre denne må mennesket være i be-
siddelse af en række funktioner, der indgår i perceptionen, kognitionen og hukom-
melsen. 

Når der tales om funktioner, er det vigtigt at være opmærksom på, at de ikke skal 
opfattes som funktioner i behaviouristisk forstand. Hvor behaviourismen forsøger 
at definere eksempelvis kognitive funktioner, som adfærdsmønstre, vil det af det 
følgende fremgå, at de mentale funktioner i den kognitive psykologi behandles 
uafhængigt af den resulterende adfærd [Guttenplan, 1994a, p. 99]. Selvom de 
kognitive funktioner forårsager forskellige adfærdsmønstre, er det dermed ikke 
givet, at de også kan defineres ud fra deres adfærd. 

Ud fra denne funktionalistiske tilgangsvinkel kan kognitive funktioner defineres 
som funktioner, der, som et resultat af visse input, producerer et givent output. 
Som det vil fremgå, medfører en sådan tilgangsvinkel, at det for så vidt er under-
ordnet, om de kognitive funktioner realiseres i neuroner, silikone eller en anden 
fysisk indretning. Ifølge funktionalisterne74 kan forholdet mellem sind og legeme 
nemlig udlægges som forholdet mellem en funktion og det, der i kraft af sin 
virksomhed bærer funktionen. Bevidsthedstilstande forstås herved i analogi med 
den logiske computers abstrakte tilstande. Skulle det vise sig, at funktionalisterne 
har ret i denne påstand, er svaret på afhandlingens problemstilling givet, idet det 
så vil være muligt at (gen)skabe erkendelsen i andre media end mennesket. I det 
følgende vil de processer, der indgår i den menneskelige erkendelse, derfor blive 
analyseret som funktioner, og som et led i denne undersøgelse vil det blive forsøgt 
at bestemme perceptionens, kognitionens og hukommelsens virkemåder. Først 
beskrives overordnet perceptionen og de enkelte sanser. Herefter vil en række af 
de modeller, som den kognitive psykologi, den kognitive neuropsykologi og den 
kognitive videnskab har barslet med i sidste halvdel af dette århundrede blive 
præsenteret. Det drejer sig blandt andet om en række kybernetiske modeller, 

                                                   
74 Funktionalismen er formuleret af den amerikanske filosof Hilary Putnam (f. 1926). 
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kunstig intelligens og neurale netværk. Og endelig vil hukommelsens funktion i 
denne sammenhæng overfladisk blive berørt. 

En meget forenklet model af funktionerne i det menneskelige erkendeapparat kun-
ne se ud som følger: 

 

FIGUR 7-A - DET MENNESKELIGE ERKENDEAPPARAT 
En traditionel model af mennesket som informationsbehandlingssystem. Modellen består af tre delsystemer: Det 
perceptuelle delsystem, der håndterer indgående stimuli, det motoriske delsystem, der kontrollerer systemets 
handlinger og de kognitive delsystem, yder den nødvendige behandling for at forbinde de to øvrige. Endelig indgår 
hukommelsen, der opbevarer informationer for de tre delsystemer. De skraverede dele vil blive behandlet uddybende 
i dette kapitel. 

Modellen er en grov forenkling af selv de væsentligste funktioner, der indgår i den 
menneskelige erkendelse og adfærd. Men den giver en håndterbar opsplitning, 
som vil blive fulgt i det følgende. Da denne afhandling i det væsentligste kon-
centrerer sig om de erkendelsesmæssige dele, vil det motoriske system og de ad-
færdsrelaterede dele af kognitionen kun blive berørt perifært. Denne afgrænsning 
sker, selvom det er klart, at der finder en omfattende interaktion sted mellem 
erkendelse og adfærd. 

Det menneskelige erkendeapparat er tydeligvis meget komplekst og overordentligt 
svært at modellere i nogen brugbar henseende. Det er baseret på et fysisk system 
bestående af omkring 1011 heterogene elemener, der hovedsageligt opererer på 
parallelt samvirkende statistisk vis. Dette system baserer sig på omkring 1010 bits 
genetisk data og 109 bits hukommelsesdata og kan modtage data ved en hastighed 
på omkring 109 bits/sec. Systemet producerer adfærd såsom tale, sprog og syn, der 
i hvert fald i dag er hinsides forståelse og simulation [Landauer, 1991, p. 61]. 

Spørgsmålet er derfor, hvorvidt det er muligt at kortlægge de perceptuelle og kog-
nitive funktioner, og hvad en sådan kortlægning i givet fald vil fortælle om erken-
delsen. Og selvom det skulle vise sig muligt, er det stadig et udestående problem 
at afgøre, om kortet virkelig korresponderer med landskabet eller fakta, som Peirce 
formulerer det. 

“The psychological question is what processes the mind goes through. But the 
logical question is whether the conclusion that will be reached by applying this 
or that maxim, will or will not accord with the fact” [Peirce, citeret efter 
Buchler, 1955, p. 120] 

Inden teorierne om perception og kognition nærmere uddybes, skal en teori, der 
knytter bevidsthed og erkendelse til det motoriske system frem for det perceptuel-
le, af fuldstændighedshensyn bemærkes. Den er fremsat af Rodney M. J. Cotterill, 

Hukommelse

Perception   Kognition       Motorisk
         Eksterne   - ræsonne-       kontrol
         receptorer      ment

  - problem-       Effektorer
         Interne      løsning
         receptorer   - beslutning

  - kreativ
     tænkning
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der hævder, at bevidsthed ikke primært er associeret med stimuli, men med 
bevægelse og respons [Cotterill, 1996]. Cotterills udgangspunkt er en afvisning af 
dualismen, som han mener fejlagtigt lokaliserer bevidstheden i hjernen. Be-
vidstheden skal i stedet opfattes som et samspil mellem hjerne, legeme og om-
givelser, der realiseres i det motoriske system. Cotterill hævder nu, at der kun fin-
des to basale kognitive processer, nemlig tænkning og bevægelse, der begge styres 
fra en master node. Hvor mennesket er udstyret med fem sanser har det kun én 
type respons, nemlig muskulær bevægelse. I modsætning til computeren, der kan 
udsende lys, male, trykke etc., kan mennesket kun udtrykke sig gennem bevægelse 
af musklerne75. Cotterill fortsætter nu med at hævde, at også hukommelsen er 
relateret til bevægelse, idet det kognitive system ikke husker noget, der ikke er 
forbundet med bevægelse. 

Et af Cotterills argumenter for at relatere erkendelsen til bevægelse frem for sans-
ning er det faktum, at der under perception foregår en tilbageførsel fra kognitionen 
til sanserne. Et eksempel på dette optræder ved iagttagelse af følgende figur: 

 

FIGUR 7-B - EKSEMPEL PÅ OPTISK BEDRAG 
De fleste vil umiddelbart kunne se trekanten, der glimrer ved sit fravær. Hvad der er mere overraskende er, at syns-
sansen faktisk sender stimuli til hjernen, som om denne trekant virkelig var der. 

Forsøg på aber har ifølge Cotterill vist, at de receptorer i øjet, der ville fyre, hvis 
den fraværende trekant blev markeret ved en linie, også fyrer, selvom den ikke er 
tegnet op. Denne observation får Cotterill til at konkludere, at bevægesystemet har 
tilbagekobling til sansesystemet, og at erkendelsen lige så godt kan være knyttet 
til bevægelsen som til sansningen. Det er med andre ord verden, der er den sorte 
boks, og ikke mennesket. Mennesket udsender stimuli, som verden responderer 
på. Man kan karakterisere Cotterills teori som en slags omvendt behaviourisme. 
Cotterill vender dermed fuldstændig op og ned på den almindelige intuitive opfat-
telse af erkendelsen, nemlig at mennesket modtager stimuli og svarer med respons. 
Cotterills konklusion er, at tænkning dybest set blot er simulation af musklernes 
respons. Problemet i Cotterills teori er imidlertid, at erkendelsen blot bliver et 
passivt ledsagefænomen til musklernes kausale respons. Dybest set henlægger 
Cotterill således erkendelsen til omgivelserne og reducerer menneskets mentale 
funktioner til simple kausale reaktioner på omgivelserne, hvorved han ender i en 
ekstrem form for panpsykisme. 

7.1 Perception 
Perception (percipere: mærke, opfatte) refererer til de processer, hvori information 
erhverves fra omgivelserne eller legemet og via sanseorganerne transformeres til 
oplevelser af objekter, begivenheder, lyde, lugte etc. Traditionelt omfatter per-
ceptionen mere end den blotte sansning, idet begrebet også indbefatter den san-

                                                   
75 Denne påstand kan kun tages for sand, såfremt man også reducerer udsendelse af varme og udskilning af 

affaldsstoffer til muskulær bevægelse. 
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seformidlede erfaring af det sansede. Modsat omfatter også sansningen mere end 
blot perception, idet sansningen af en smerte eksempelvis ikke altid er ensbetyd-
ende med, at noget perciperes. Sansning involverer en bevidsthedshandling, der 
ikke har noget objekt, bortset fra selve handlingen. Perception på den anden side, 
involverer en umiddelbar bevidst idé eller forestilling om det perciperede objekt. 
I dette afsnit vil det primært være fællesområdet mellem perception og sansning, 
der addresseres. 

Gennem sansesystemet står individet i forbindelse med omverdenen og sit eget 
indre, idet specielt opbyggede neuroner virker som modtagere af stimuli, som en-
ten kan komme udefra eller fra andre steder i legemet. Nogle steder i legemet er 
disse nerveceller indbyggede i særlige sanseorganer, hvis eneste opgave er at lette 
modtagelsen og videreførelsen af specielle sanseindtryk, som for eksempel syns-
sansen i øjet og lydopfattelsen i øret. Andre steder ligger sansecellerne mere spredt 
i organer eller væv, der samtidig har andre opgaver end bare modtagelsen af 
stimuli, som for eksempel smagssansen i tungen, lugtesansen i næsen og de mange 
sanser, der er knyttet til huden. 

I sansecellerne omsættes stimuli til elektriske impulser, der gennem sensitive ner-
vebaner ledes til særlige centre i centralnervesystemet. Såfremt sanseindtrykkene 
ledes helt op til hjernebarken, vil indtrykket komme til subjektets bevidsthed. 
Mange sanseindtryk når dog kun til underordnede nervecentre og forbliver ube-
vidste, men kan eventuelt gøres bevidste, ved at opmærksomheden rettes mod dem 
[Kehler, 1984, p. 458]. 

Transmissionen foregår aldrig direkte, men gennem synaptiske relæer, der modi-
ficerer signalerne, således at centralnervesystemet modtager et fordrejet eller ko-
det billede af de perifære stimuli. V. B. Mouncastle beskriver dette forhold således: 

“Each of us believes himself to live directly within the world that surrounds 
him, to sense its objects and events precisely, to live in real and current time. I 
assert that these are perceptual illusions, for each of us confronts the world 
from a brain linked to what is ‘out there’ by a few million fragile sensory nerve 
fibres. These sensory nerve fibres are not high-fidelity recorders, for they 
accentuate certain stimulus features, neglect others. The central neuron is a 
story-teller with regard to the afferent nerve fibres; and he is never completely 
trustworthy, allowing distortions of quality and measure, within a strained but 
isomorphic spatial relation between ‘outside’ and ‘inside.’ Sensation is an 
abstration, not a replication, of the real world.” [Mountcastle citeret efter 
Popper & Eccles, 1983, p. 253] 

Et sanseindtryk vil for modtageren have to helt fundamentalt forskellige egenska-
ber: Kvalitet og kvantitet. Ved kvaliteten af et sanseindtryk forstås dets nuance-
ring, for eksempel en farves rødhed eller klarhed, en tones højde, dybde eller 
klangfarve. Ved kvantiteten forstås sanseindtrykkets styrke, som igen vil være af-
hængig af hvor kraftig en påvirkning sansecellen er udsat for. Den mindste værdi 
som en sansecelle reagerer på, kaldes dens tærskelværdi. Dette er imidlertid ikke 
nogen konstant værdi, men er afhængig af sansecellens adaptation, der kan 
forklares som en art udtrætning, der finder sted, når cellen i nogen tid har været 
påvirket af samme stimulus. Sansecellernes modtagelighed er med andre ord 
afhængig af den påvirkning, der er gået forud for de aktuelle sanseindtryk [Kehler, 
1984, p. 458]. 

Der er flere opfattelser af, i hvilket omfang perceptionen dannes direkte, eller i 
hvilket omfang den konstrueres under signalernes videre færd i centralnervesyste-
met. Ifølge én opfattelse er kilden til perception de aktuelt tilgængelige sansesti-
muli. Denne opfattelse kaldes button-up eller datadrevet perception. En anden op-
fattelse fremfører, at kilden til perception skal findes i relevant tidligere viden og 
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erfaring lagret i hjernen. Denne opfattelse kaldes top-down eller konceptuelt drevet 
perception. 

Den første opfattelse hævder, at der er langt mere information tilgængelig i ek-
sempelvis synsstimuli, end det først antages: 

• Det lysmønster, der når øjet, kan opfattes som en optisk struktur. Denne inde-
holder den samlede visuelle information fra omgivelserne, som rammer øjet. 

• Den optiske struktur yder utvetydig og uforanderlig information om indretnin-
gen af objekterne i rummet. Denne information kan antage mange former, her-
under objekternes potentielle brug. 

• Perception er en direkte opsamling af den information, der stilles til rådighed i 
den optiske struktur, som ikke involverer informationsbehandling. 

De konstruktive teorier på den anden side er karakteriseret ved følgende antagel-
ser: 

• Perception er en aktiv og konstruktiv proces, som organismen igangsætter ud 
fra sin egen situation og dermed ikke en automatisk reaktion på stimuli. 

• Perception er ikke direkte givet i stimuli, men opstår som et slutprodukt af in-
teraktion mellem stimuli og interne hypoteser, forventninger og viden. Med 
andre ord er sanseinformationen basis for slutninger om de præsenterede sti-
muli.  

• Da stimuli således påvirkes af hypoteser og forventninger, der til tider er fejl-
behæftede, vil perceptionen være tilbøjelig til at tage fejl [Eysenck & Keane, 
1993, p. 85]. 

Michael W. Eysenck og Mark T. Keane foreslår, at mennesket under perception 
anvender begge strategier. For eksempel kan visuel perception i det store og hele 
benytte buttom-up processer, når synsbetingelserne er gode, men i stigende grad 
involvere top-down processer, hvis synsbetingelserne forringes på grund af kort-
varige eller uklare stimuli. De forestiller sig altså en syntese af de to synspunkter 
[ibid., p. 92]. 

En særlig side af dette perceptionsproblem angår opmærksomhed eller attention. 
Siden Colin Cherry i 1953 blev fascineret af et fænomen, han kaldte ‘coctail party’ 
effekten, har kognitionsforskerne forsøgt at redegøre for denne oplevelse. Hvad er 
det, der gør, at man midt i mylderet af samtaler under en reception pludselig bliver 
opmærksom på, at ens navn nævnes i en samtale flere meter væk? Eller hvad er 
det, der gør, at et bestemt ansigt i menneskemængden på en banegård pludselig 
tiltrækker sig opmærksomhed og ligesom træder frem i billedet? Hvis man tager 
udgangspunkt i buttom-up teorien er det egenskaber ved stimuli selv, der drager 
opmærksomheden. Tager man derimod udgangspunkt i top-down teorien, er det 
tidligere erfaringer eller lagret viden, der indvirker på perceptionen og dermed 
styrer opmærksomheden. Igen kan man forestille sig en syntese af de to 
yderpunkter, ved at opfatte perceptionen som en flerfaset proces, hvor selektion 
kan foregå på flere niveauer. Jo tidligere i processen udvælgelsen finder sted, des 
mere belastes perceptionens kapacitet og des mindre opmærksom er man på selve 
selektionsprocessen [ibid., p. 104]. 
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Mountcastle sammenfatter denne introduktion til perceptionens mysterier på føl-
gende måde76: 

“Each of us lives within the universe - the prison - of his own brain. Projecting 
from it are millions of fragile sensory nerve fibres, in groups uniquely adapted 
to sample the energetic states of the world about us: heat, light, force, and 
chemical compositions. That is all we ever know of it directly: all else is logical 
inference. Sensory stimuli reaching us are transduced at peripheral nerve 
endings, and neural replicas of them dispatched brainward, to the great gray 
mantle of the cerebral cortex. We use them to form dynamic and continually up-
dated neural maps of the external world, and of our place and orientation, and 
of events, within it. At the level of sensation, your images and my images are 
virtually the same, and readily identified one to another by verbal description, 
or common reaction. Beyond that, each image is conjoined with genetic and 
stored experimental information that makes each of us uniquely private. From 
that complex integral each of us constructs at a higher level of perceptual 
experience his own, very personal, view from within.” [Mountcastle citeret efter 
Popper & Eccles, 1983, p. 274] 

I det følgende vil de enkelte sansers karakteristika overordnet blive berørt. Selv 
om de enkelte sanser beskrives hver for sig, er det vigtigt at være opmærksom på, 
at perceptionen hos det raske menneske er et resultat af flere sansers samspil. Flere 
sanser kan anvendes til at opnå den samme viden. At se, at et æble er råddent, og 
at lugte, at det er råddent, adskiller sig ikke ved det, man ved, men ved, hvordan 
man ved det. 

7.1.1 Synssansen 
Synssansen er den af de menneskelige sanser, der i dag er best udforsket. Den er 
den primære informationskilde for raske mennesker. Roman Jakobsen nævner i en 
artikel om forholdet mellem visuelle og auditive tegn, at hvor auditive tegn er do-
mineret af den tidslige dimension og primært tolkes sekventielt, er visuelle tegn 
domineret af de rumlige dimensioner og tolkes ofte simultant. Hørelsen følger 
altså tiden snarere end rummet, mens synet først og fremmest er en rumlig sans 
[Jakobsen, 1979, pp. 156-162]. Det er endvidere interessant at bemærke, at selvom 
syn og hørelse begge drives af bølger, omend med forskellig bølgelængde og 
frekvens, giver de anledning til vidt forskellige oplevelser. 

Det visuelle sanseorgan er øjet. Øjet er en mekanisme, der modtager lys og trans-
formerer det til elektrisk energi. Lyset reflekteres af objekterne i omgivelserne og 
deres billede eksponeres med bunden i vejret på bagvæggen af øjet. Receptorer i 
øjet transformerer lyset til elektriske signaler, der overføres til hjernen. 

Det lys, der stimulerer øjet består i elektromagnetisk stråling. Det menneskelige 
visuelle spektrum ligger fra bølgelængder på omkring 400 nm til bølgelængder på 
omkring 700 nm. Til sammenligning er eksempelvis bier ufølsomme overfor de 
lange bølgelængder, der bevirker oplevelsen af farven rød hos mennesket. Det er 
øjets opgave at konvertere bølgerne til elektriske nerveimpulser. Disse trans-
porteres via synsnerven til hjernens synscenter. Man skulle nu tro, at der under 
perception blev korrigeret for forstyrrelser i billedet, som for eksempel det faktum 

                                                   
76 Jvf. i øvrigt Peter Høeghs analogi mellem edderkoppens net og det sansende menneskes teknologiske sensorer: 

“Måske var edderkopperne i Diakonissestiftelsens have klogere end mennesket. For de strakte aldrig spindet ud 
over en vis grænse. Hvad ville der være sket hvis de havde gjort det? Hvis edderkoppens spind blev strakt i det 
uendelige, så langt ud over og ned under det menneskeliges sanseapparats tærskler som teknologien har strakt 
sine sensorer? Da ville der være sket det, at edderkoppen ret snart ikke fysisk ville kunne overkomme at opsøge 
ald det som blev opfanget i nettet. . . . Og samtidig ville nettet begynde at forandre verden omkring sig.” [Høegh, 
1994, p. 251 f]. 
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at billedet vender på hovedet, førend det når synscenteret, men dette er imidlertid 
ikke tilfældet: 

“Contrary to all appearances, visual perception does not change at all [for 
eksempel ved at der vendes op og ned på det billede der møder subjektets øje]. 
It is kinesthetic perception that is affected. Instead of correcting the distorted 
visual input, people automatically adjust their kinesthetic perceptions to match 
the visual input.” [Bailey, 1989, p. 115] 

Lysfølsomhed afhænger af mange ting, herunder den tid hvori øjet har været udsat 
for en vis illumination, den region af nethinden, der er stimuleret, stimulusens 
beskaffenhed (som intensitet og varighed), fysiologiske og psykologiske forhold, 
den baggrund hvorpå noget ses, og størrelsen af det iagttagne objekt [ibid., p. 55.] 

Størrelse 
Det sansede objekts størrelse måles ved dets visuelle vinkel. Det er den vinkel, der 
er mellem øjet og grænserne på det iagttagne objekt. Normalt angives den i grader. 
For at finde den visuelle vinkel i bueminutter, V, anvendes følgende formel: 

 

hvor L er størrelsen på det iagtagne objekt målt lodret på synslinien, og D er af-
standen fra det forreste af øjet til objektet. Formlen forudsætter, at der er tale om 
vinkler på mindre end 10°, og at synslinien halverer L. Er dette ikke tilfældet, vil 
andre formler være mere egnede til formålet. 

Som eksempler nævner Robert W. Bailey at solen og månen med deres afstand fra 
jorden begge har en visuel vinkel på 30’ (bueminutter: 1 bueminut = �°), og at en 
mønt, der holdes 70 cm fra kroppen, har en visuel vinkel på 2°. Et bogstav i en 
læseafstand på omkring 40 cm har en visuel vinkel på omkring 13’. Generelt er 
den mindste sansebare visuelle vinkel omkring 1’’ (buesekund: 1 buesekund = �’). 

Lysstyrke 
Klarheden (brightness) af en stimulus er en subjektiv fornemmelse, der er blandt 
andet er afhængig luminansen. Luminans er den mængde lys, der udsendes eller 
reflekteres fra overfladen af et objekt. Størrelsen måles ofte i candela pr. m2 
(cd/m2) eller milliambert (mL). 

Luminans Eksempler 
1.000.000.000 Solens overflade ved middagstid 

10.000 Hvidt papir i sollys 
1.000 Jorden på en klar dag 

100 Jorden i overskyet vejr 
10 Hvidt papir i godt læselys 

1 Hvidt papir 1 fod fra et stearinlys 
0,01 Hvidt papir i måneskin 

0,001 Jorden i måneskin 
0,0001 Hvidt papir i stjerneskær 

0,000001 Den absolutte tærskel for synlighed 

TABEL 7-A - EKSEMPLER PÅ LUMINANS 
Forskellige luminans værdier angivet i mL [Kilde: Bailey, 1989, p. 58]. 

V L
D

=
( , )( )53 7 60
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Lysstyrken af et objekt afhænger af, hvor meget lys det reflekterer. Et objekt, der 
reflekterer 80% eller mere, opfattes som meget lyst, eller hvidt. Refleksion på 3% 
eller mindre resulterer i et meget mørkt objekt, grænsende til sort. Gråtoner 
imellem disse yderpunkter forøges med logaritmen til refleksionen. 

Synsfelt 
Det menneskelige synsfelt ligger for ét øje fra 104° i forhold til synslinien på tin-
dingesiden til 60°-70° på den nasale side. Ved at bevæge øjet kan det horisontale 
synsfelt udvides til omkring 166° for et enkelt øje og omkring 208° for begge øjne. 

Det menneskelige øje 
Overordnet set består det menneskelige øje (oculus) af hornhinde (cornea), pupil 
(pupilus), linse (lens) og nethinde (retina). Hornhinden og glaslegemet (corpus 
vitreum) bøjer lyset og fokuserer det på nethinden, mens linsens form kontinuert 
ændres for at ændre fokus. Krumningen på linsen aftager med afstanden til objek-
tet. Pupillen kontrollerer den mængde lys, der får adgang til nethinden. Nethinden 
er en del af synsnerven og indeholder et stort antal lysfølsomme fotoreceptorer. 
Nethinden består af ti lag neuroner og indeholder primært to typer receptorer: stave 
og tappe. 

 

FIGUR 7-C - ØJETS ANATOMI 
Snit gennem det menneskelige øje. Af illustrationen fremgår blandt andet hornhinde, pupil, linse og nethinde [Kilde: 
Hirschsprungs konversationsleksikon, 1967, p. 5095]. 

Stavene er lysfølsomme og tillader øjet at se ved lav lysstyrke. Derimod er de ikke 
i stand til at skelne fine detaljer eller opfange andet end hvidt lys, ligesom de 
udpræget er genstand for lysmætning eller lys-adaptation. Det er grunden til den 
midlertidige blindhed, man kan opleve, når man bevæger sig fra et mørkt rum ud 
i solskin. Efter at have været i mørke er indholdet af fotopigmenter i stavene højt, 
og man blændes, fordi lysfølsomheden derved er maksimal. Efter cirka fem 
minutter er så meget af fotopigmenterne nedbrudt, at cellernes lysfølsomhed er 
blevet betydelig mindre, og man er i stand til at se uden at blive blændet. Der er 
omkring 108 stave i hvert øje, som hovedsageligt er placeret i udkanten af 
nethinden, hvorfor stavene dominerer det perifere syn.  

Tappene er mindre lysfølsomme end stavene og kan derfor tåle mere lys. Der er 
tre typer af tappe, der hver især er følsomme overfor forskellige bølgelængder: 3-
4% er følsomme overfor blå farve (445 nm), 32% overfor grøn farve (535 nm) og 
hele 64% for rød farve (575 nm). Det er altså tappene, der tillader farvesyn. En 
blanding af alle bølgelængder i spektret fra 400 nm til 700 nm opfattes som hvidt 
og fravær af lys opfattes som sort. Øjet har omkring 107 tappe, der hovedsageligt 
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er koncentreret i den gule plets fordybning (fovea centralis), et lille område 
centralt i nethinden, hvor synet er bedst. Bidragende til den store synsskarphed i 
fovea er desuden, at hver tap her har sin egen nervebane, og at fovea er uden 
nervecellelag og dækkende blodkar som lyset skal passere for at nå frem til foto-
receptorerne, som i den øvrige del af nethinden. Nethindens nervetråde samles i 
synsnerven (nervus opticus), der udgår fra øjeæblet i den blinde plet (papilla nervi 
optici), som hverken indeholder stave eller tappe, deraf dens navn. Det visuelle 
system kompenserer selv for denne blinde plet77. 

I periferien af nethinden kan kontraster skelnes, hvorimod farver ikke kan. Faktisk 
er det kun inden for en vinkel på 60° på hver side af hovedet, at det er muligt at 
skelne farver. Endvidere er der et større område på nethinden, hvor blå kan skelnes 
end for eksempel rød og grøn. Til gengæld er kun 3-4% af den gule plet dækket af 
tappe, der er følsomme overfor blå. Derfor optræder den blå farve mindre skarp 
end de øvrige farver. Ud over stave og tappe indeholder nethinden forskellige 
celler med forskellige receptive felter, som bipolare neuroner, ganglieceller og 
amakrine celler. 

Synsmæssig rumopfattelse opstår ved, at der i de to øjne dannes billeder der er 
næsten ens, men lidt forskudte i forhold til hinanden. Under synsakten smelter de 
sammen til ét billede, der opfattes som tredimensionalt (stereopsis). Afstandsbe-
dømmelse beror på nethindebilledets størrelse og på viden om de betragtede 
genstandes reelle størrelse. 

Fra nethinden føres nervetrådene fra stave og tappe gennem synsnerven , der er 
anden hjernenerve, ind i fossa cranii anterior, hvor den lige foran hypofysen mø-
des med synsnerven fra den anden side i en nervekrydsning, der kaldes chiasma 
opticum. Her sker en delvis krydsning af nervetrådene i de to synsnerver, idet 
halvdelen krydser over til modsat side, og halvdelen forbliver på samme side. 
Krydsningen foregår på den måde, at trådene fra den indvendige (nasale) halvdel 
af nethinden krydser over, mens trådene fra den udvendige (temporale) halvdel af 
nethinden forløber ukrydsede, og nervetrådene fra den gule plet i begge nethinder 
forløber både krydsede og ukrydsede. Efter den delvise krydsning i chiasma 
opticum fortsætter synsbanerne gennem hjernen og ender i synscentrene i 
nakkelapperne, hvor billederne fra begge øjne sammenbygges til et enkelt ‘tredi-
mensionalt’ billede [Kehler, 1984, p. 467]. De originale retinale kanaler, rød, grøn 
og blå, former tre nye opponente kanaler. Den ene kanal signalerer forholdet 
mellem rød og grøn, den anden forholdet mellem gul og blå og den sidste lys-
styrken, der er sammensat af de røde og grønne fotopigmenter. Den massive hæm-
ning af blåt lys betyder, at kanter, der kun består i kontraster mellem blåtoner, ikke 
fremstår som skarpe. 

I det primære visuelle område i hjernebarken organiseres synsfeltet som et kort. 
På dette kort arrangeres detaljerne fra synsfeltet i kolonner i hjernebarken efter to 
kriterier: Øjedominans og den spatielle orientering af linier, kanter og konturer i 
feltet. Den videre proces i hjernebarken resulterer i en delvis rekonstruktion af 

                                                   
77 Heller ikke dette forhold undgik Peirces opmærksomhed. Han skriver om den blinde plet: “Take a number of this 

journal, turn the cover so as to expose the white paper, lay it sideways upon the table before which you must sit, 
and put two cents upon it, one near the left-hand edge, and the other to the right. Put your left hand over your left 
eye, and with the right eye look steadily at the left-hand cent. Then, with your right hand, move the right-hand 
cent (which is now plainly seen) towards the left hand. When it comes to a place near the middle of the page it 
will disappear -- you cannot see it without turning your eye. Bring it nearer to the other cent, or carry it further 
away, and it will reappear; but at that particular spot it cannot be seen . . . It follows that the space we immediately 
see (when one eye is closed) is not, as we had imagined, a continuous oval, but is a ring, the filling up of which 
must be the work of the intellect. What more striking example could be desired of the impossibility of distinguishing 
intellectual results from intuitional data, by mere contemplation?” [Peirce, 1868b, q. 1, p. 3]. 
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elementerne i synsfeltet. Men der er meget ringe viden om, hvordan denne rekon-
struktion finder sted, og hvordan en bevidst synsoplevelse dannes. Selvom de 
forskellige celler i øjet svarer til punkter i stimuli er det ikke muligt at finde et 
tilsvarende mønster eller blot dele af et mønster noget sted i hjernen. Der foregår 
altså ikke en simpel oversættelse af billedet til synscenteret i hjernen. W. Penfield 
og H. Jasper har foreslået følgende: 

“The normal temporal lobe may contain a mechanism that scans or zooms over 
the representation of visual space at a finite number of sizes, so that a number 
of different object sizes may be cross-correlated with the memory. Whether such 
zooming occurs within the temporal lobe or via temporal efferent influences on 
other levels of the visual system is unknown.” [Penfield & Jasper citeret efter 
Popper & Eccles, 1983, p. 270] 

I 1960 viste Lettvin, Maturana, McCulloch og Pitts, at det på store dele af nethin-
den ikke er lysets intensitet i sig selv, der resulterer i at en celle fyrer, men mønstret 
af lokal variation i intensiteten [Winograd & Flores, 1986. p. 41]. Den visuelle 
perception er med andre ord afhængig af nervesystemets egenskaber som 
generator af fænomener snarere end som filter i kortlægningen af virkeligheden. 

Identifikation af objekter 
Selv om det ikke vides i detaljer hvordan visuel mønstergenkendelse finder sted, 
er det rimeligt sikkert, at det på et overordnet plan involverer en proces, hvor in-
formation uddrages fra de visuelle stimuli og sammenlignes med information gemt 
i hukommelsen for at finde sammenfald. 

Eysenck og Keane beskriver en række teorier for mønstergenkendelse [Eysenck & 
Keane, 1993, pp. 44-55]. Den første kalder de skabelonteorien (template). Idéen 
bag denne er, at stimuli sammenlignes direkte med miniaturekopier eller ska-
beloner af tidligere sansede mønstre, der er gemt i langtidshukommelsen. Pro-
blemet for skabelonteorien er imidlertid, at den ikke stemmer overens med per-
ceptionens faktiske alsidighed. Dens mangler er særligt åbenbare, når stimuli til-
hører en udefinerbar kategori, hvor ingen enkelt skabelon er tilstrækkelig. 

Den anden teori for mønstergenkendelse er prototypeteorien. Hvor skabelonteori-
en opfatter hver stimulus som en selvstændig entitet, hævder prototypeteorien, at 
ligheder mellem relaterede stimuli spiller en vigtig rolle i mønstergenkendelse. 
Mere specifikt argumenterer prototypeteorien for, at enhver stimulus er medlem 
af en klasse af stimuli og deler en række nøgle-atributter for denne klasse. Møn-
stergenkendelse involverer derfor sammenligning af stimuli med en prototype, der 
er en abstrakt form for repræsentation af de mest basale elementer ved en klasse 
af stimuli. Problemet med prototypeteorien er, at den ikke kan forklare, hvordan 
mønstergenkendelse påvirkes af den kontekst, i hvilken stimuli optræder, endsige 
hvordan den påvirkes af stimuli selv. 

Den tredje teori er featureteorien. Den antager, at et mønster består af et sæt af 
specifikke attributter eller kendetegn. Mønstergenkendelsesprocessen antages at 
begynde med at uddrage disse kendetegn fra stimuli. Det kan for eksempel være 
kendetegn som næse, øjne og mund i et ansigt. Dette sæt af kendetegn kombineres 
herefter og sammenlignes med information lagret i hukommelsen. Også denne 
teori indeholder en række uhensigtsmæssigheder. Blandt andet tager den ikke høj-
de for kontekst og forventninger under mønstergenkendelsen. 

En fjerde, meget udbredt psykologisk teori for mønstergenkendelse er gestaltpsy-
kologien, der blev fremsat i 1920’erne af en gruppe tyske psykologer, heriblandt 
Kurt Koffka (1886-1941), Wolfgang Köhler (1887-1967), Max Wertheimer 
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(1880-1943), der alle udvandrede til USA i mellemkrigsårene, og delvist af dan-
skeren Edgar Rubin (1886-1951). I direkte modsætning til featureteoretikerne 
argumenterer gestaltpsykologien for, at mønstergenkendelse er baseret på den 
overordnede form i visuelle stimuli frem for på kendetegn i stimuli. Derfor foreslår 
de begrebet gestalt, der kan oversættes med ‘skikkelse’ eller ‘form’. Gestalt er en 
helhed, der er mere end summen af de enkelte dele, og gestaltens egenskaber kan 
ikke reduceres til egenskaber ved de enkelte dele. Gestaltpsykologien har i høj 
grad præget den moderne emergens- og holismetænkning, som senere vil blive 
nærmere uddybet. Perceptionen er ifølge denne præget af disse gestaltkvaliteter, 
det vil sige en række egenskaber, der strukturelt tilhører den sansede helhed og 
som delvis bevares, selvom delene forandres, ligesom gestaltkvaliteterne kun er 
givet i og med helheden og ikke i de enkelte dele. Det er derfor svært, hvis ikke 
umuligt, at undgå at sanse helheden førend delene og dermed de enkelte kende-
tegn. Derfor hævder gestaltpsykologerne, at mennesket sanser den samlede 
stimulus førend dens dele. Gestalterne så at sige strukturerer erfaringen. 

7.1.2 Høresansen 
Lyd er resultatet af svingninger i stoffet genereret af vibrationer. Førend lydlige 
sanseindtryk opfattes, må akustiske signaler have startet en række mekaniske og 
neurale begivenheder. Lydbølgerne rammer trommehinden, der transmitterer dem 
til receptorer i det indre øre. Herfra transmitteres nerveimpulserne til hjernen. 

Frekvens og intensitet 
Lyd måles i frekvens og intensitet. Frekvensen angiver antallet af svingninger pr. 
tidsenhed. Den menneskelige hørelse kan normalt opfatte frekvenser fra omkring 
20 Hz til 20 KHz. Kammertonen (A) har frekvensen 440 Hz. 

Lydintensiteten afhænger af det tryk som lydbølgen frembringer på trommehin-
den. Intensiteten måles i decibel (dB), der er en logaritmisk skala. Den nedre tær-
skel for hørelsen er omkring 10 dB, hvisken svarer til omkring 20 dB, normal 
samtale til 50 dB - 70 dB, høj torden til 110 dB, og risiko for sprængning af trom-
mehinden indtræffer ved omkring 140 dB. 

Øret 
Øret (auris) består af tre sektioner, der normalt kaldes det ydre øre (auris externa), 
mellemøret (auris media) eller trommehulen og det indre øre (auris interna). 

 

FIGUR 7-D - ØRETS ANATOMI 
Halvskematisk tværsnit gennem det menneskelige øre. Af illustrationen fremgår blandt andet det ydre øre, mellem-
øret med øreknoglerne og det indre øre eller sneglen [Kilde: Hirschsprungs konversationsleksikon, 1967, p. 5103]. 
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Det ydre øre udgør den synlige del af øret. Det består af øremuslingen (auricula), 
der er bygget op af hud omkring et skelet af elastisk brusk, samt af den ydre øre-
gang (meatus acusticus externus). Det ydre øre har til formål at beskytte det føl-
somme mellemøre mod skader blandt andet med voks og temperaturregulering. 

Mellemøret er forbundet med en tynd membran, trommehinden (membrana tym-
pani) til det ydre øre og med sneglegangen til det indre øre. I mellemøret sidder 
tre små bevægelige øreknogler: hammeren (malleus), ambolten (incus) og stigbøj-
len (stapes), hvis pladeformede del passer ind i et hul, det ovale vindue (fenestra 
ovalis), i væggen mellem trommehulen (cavum tympani) og det indre øre. Lyd-
bølgerne bevæger sig igennem øregangen og rammer trommehinden, der sætter 
øreknoglerne i bevægelse, hvorved vibrationerne forstærkes og overføres til 
sneglegangen og det indre øre. Dette mellemled er nødvendigt, da det indre øre i 
modsætning til det ydre øre og mellemøret er væskefyldt. 

I det indre øre findes det egentlige høreorgan, sneglen (cochlea), en snoet gang i 
tindingeknoglens hårde ben. Det er fyldt med væske (endolymfe), som via det ova-
le vindue af lydbølgerne sættes i vibrationer og påvirker nogle tynde tråde. Disse 
sidder i det cortiske organ, en hindeformet dannelse mellem sneglens ydre og indre 
sneglegang. Ved påvirkning frigiver de en kemisk transmitter, som udvirker 
impulser i hørenerven, blandt andet afhængigt af frekvens. Væskebevægelserne i 
sneglen dæmpes ved svingninger af en membran i væggen ind til mellemøret, det 
runde vindue. 

Fra sansecellerne går nerveimpulserne via hørenerven (nervus cochlearis), der er 
en del af ottende hjernenerve (nervus acusticus), til hørecentret i hjernens tindin-
gelap. Hørelsen er i stand til at stedfæste en lyd, da de to ører modtager signaler, 
der er en smule forskellige. Det sker blandt andet på grund af tidsforskellen mel-
lem lydens ankomst til de to ører og intensitetsreduktionen forårsaget af refleksio-
nen fra hovedet. Det er stadig et mysterium, hvordan eksempelvis en sekvens af 
toner afføder en ny syntese i form af en melodi. 

7.1.3 Følesansen 
Huden (cutis) dækker hele legemsoverfladen, der hos det voksne menneske andra-
ger ca. 1,6 m2 og således er menneskets største sanseorgan. Som sanseorgan er 
huden sæde for tryk- og berøringssansen, smertesansen og temperatursansen. Hu-
dens forskellige receptorer reagerer på mekaniske, elektriske og kemiske stimuli. 
Sansenerverne findes i alle hudens lag og for flere af sansernes vedkommende 
også i slimhinderne og i de dybere liggende organer. Nogle steder opstår im-
pulsdannelsen frit i nerveforgreninger mellem cellerne, og andre steder opstår den 
i specielt byggede modtagerceller lokaliseret til enderne af sansenerverne. 

Tryk- og berøring 
Berøring eller tryk opleves, når der udøves en mekanisk stimulus på hud eller le-
gemsdele. Receptorer indikerer, at for eksempel et objekt berører kroppen, og in-
den for visse grænser kan det afgøres, hvor på kroppen berøringen finder sted, 
hvilken størrelse og form objektet har, samt hvorvidt objektet bevæger sig. Der er 
tydelig forskel i tætheden af trykpunkterne rundt om i huden. Mest spredt findes 
de på ryggen, hvor der kan være flere centimeter mellem hvert trykpunkt, og tæt-
test findes de på fingerspidserne, på læberne og navnlig på spidsen af tungen. Der 
findes to typer mekaniske receptorer: Overfladereceptorer, der formidler indtryk 
fra legemsoverfladen og dybdereceptorer, der formidler indtryk fra muskler og led. 
Overfladereceptorerne findes endvidere i både en hurtig udgave, der reagerer på 
umiddelbare stimuli og en langsom udgave, der reagerer på vedvarende stimuli. 
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Smerte 
Smertesansen er knyttet til særlige smertepunkter lokaliserede til hud, slimhinder 
og de indvendige organer. Smerteintensiteten er afhængig af det påvirkede om-
rådes areal, af stedet hvor den fremkaldes og af påvirkningens styrke, men også af 
individets opmærksomhed og psyke. 

Smertepunkterne vil kunne stimuleres både af stærk varme, kraftig kulde og af 
elektriske og kemiske påvirkninger. En hudtemperatur over 45°C og under 0°C vil 
udløse smerte. Smerter fra overfladen er lettere at lokalisere end dybere smerter, 
blandt andet fordi der er længere mellem smertepunkterne i organerne end i huden. 

Temperatur 
I huden og i de fleste slimhinder findes to slags temperaturopfattende sanseceller, 
dels varmeopfattende og dels kuldeopfattende. Termiske receptorer aktiveres ved 
at øge eller sænke hudens temperatur, der normalt er mellem 32°C og 33°C. 

Fra de termiske receptorer går sensitive nervebaner til det temperaturregulerende 
center i hypothalamus, hvorfra den normale legemstemperatur kontrolleres og op-
retholdes. 

7.1.4 Smagssansen 
Smagssansen er knyttet til specielle smagsopfattende celler i smagsløgene, der er 
lokaliseret i det flerlagede pladevæv på siderne af tungepapillerne. De smagsop-
fattende celler er kemoreceptorer, som kun er følsomme overfor stoffer, der er 
opløst i spyttet. Der findes omkring 10.000 smagsløg, hvis antal aftager med alde-
ren. Cellerne i smagsløgene er anordnede som skællene i et løg, og hver enkelt 
receptorcelle bærer et hår, der rager ud gennem en pore i smagsløget. 

Smagsbanerne fra smagsløgene i forreste del af tungen forløber i syvende hjerne-
nerve (nervus facialis) og fra bagerste del af tungen i niende hjernenerve (nervus 
glossopharyngeus) og når gennem disse nerver til smagscentrene i hjernen. Også 
tiende hjernenerve (nervus vagus) indeholder smagstråde fra svælget. 

Et menneske kan normalt identificere fire smagskvaliteter: sødt, surt, salt og bit-
tert. Alle smagsindtryk er kombinationer af disse fire primære smagskvaliteter. 
Smagen er i nogen grad temperaturafhængig med maksimum af følsomhed for 
smagsdannende opløsninger omkring 34°-40°C. Smagssansen er tæt knyttet til 
lugtesansen. Faktisk kan lugten fra føden stimulere det olfaktoriske system tusind 
gange så stærkt som smagssystemet. 

7.1.5 Lugtesansen 
Lugtesansen er knyttet til første hjernenerve eller lugtenerven (nervus olfactorius), 
hvis endeforgreninger findes i slimhinden i loftet af næsehulen. Receptorcellerne 
for lugtesansen er udstyret med fine hår, som er badet i et sekret udskilt fra de 
omgivende støtteceller og de slimproducerende bægerceller i næseslimhinden. 
Receptorcellerne kan kun påvirkes af stoffer, der er opløst i det tynde væskelag, 
som dækker næseslimhinden, og som udskilles af de omgivende slimkirtler. 

Lugtesansen aktiveres af lugtstimuli i form af fordampede kemiske substanser, der 
kommer i forbindelse med slimhinden i de øvre næsebor. De primære lugtekva-
liteter er ikke så velkendte som syns-, lyd- eller smagsstimuli. Der er mindst seks 
lugtekvaliteter: krydret, frugtagtig, brændt, harpiksagtig, blomsterrig og rådden. 
Og sandsynligvis er der endnu flere, meget taler for 50 eller flere basale lugt-
stimuli. 
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7.1.6 Mental repræsentation 
I både filosofien, psykologien og lingvistikken er et af de store spørgsmål, hvilket 
forhold, der er mellem sansning og virkelighed, og hvordan de sanseindtryk, der 
er perciperet, mentalt repræsenteres i hjernen. 

Forholdet mellem menneskets sanseerfaringer og virkeligheden har givet anled-
ning til tre divergerende synspunkter. For det første den naive eller direkte realis-
me, ifølge hvilken de menneskelige sanseerfaringer giver direkte og sikker adgang 
til de ydre genstande og disses egenskaber. Denne opfattelse finder man blandt 
andet forfægtet hos Thomas Reid (1710-1796) og Ryle.  

For det andet det modsatte synspunkt, den såkaldte repræsentative, intentionale 
eller indirekte realisme, ifølge hvilken sanseerfaringerne hidrører fra den fysiske 
virkelighed, men aldrig kan give sikker erkendelse. I perceptionen konfronteres 
mennesket umiddelbart med de indre oplevelser eller sansedata, der opstår i sindet 
som resultater af de ydre genstandes indvirken på sanseorganerne. Der er et kausalt 
forhold mellem genstanden for bevidstheden og bevidstheden selv. Erkendelsen af 
ydre genstande er altid formidlet. Det, der direkte erfares, er altid repræsentationer 
af virkeligheden, og det er derfor ikke muligt at sammenligne disse med 
virkeligheden selv. Dette synspunkt finder man blandt andet hos Descartes, Locke 
og Russell.  

Og endelig den kritiske realisme, der er en mellemposition mellem de to første 
synspunkter. Den kritiske realisme vil på én gang fastholde, at menneskets sanse-
erfaringer kun giver en indirekte tilgang til virkeligheden, og at det er muligt at 
trænge bagom sanseerfaringerne til en velbegrundet opfattelse af den fysiske vir-
kelighed. Det givne er kun tegn på de foreliggende genstande. For at imødegå ind-
vendingen om, at det givne ikke kun er et tegn på noget andet givent, hævder den 
kritiske realisme, at det givne lige fra begyndelsen rummer en aktiv henvisning til 
noget ydre. Dette synspunkt repræsenteres blandt andet af den spansk-ameri-
kanske filosof og skribent George Santayana (1863-1952) [Lübcke, 1983, p. 362]. 

Også hvad angår den mentale repræsentation af det sansede, er der flere opfattelser 
af, hvordan dette finder sted. Når en person tænker på Eiffeltårnet, repræsenteres 
det i hendes tanker, hvorved der skabes en mental repræsentation af Eiffeltårnet. 
Eysenck og Keane har samlet en række forskellige former for mental repræsen-
tation i følgende illustration: 

 

FIGUR 7-E - FORSKELLIGE TYPER MENTAL REPRÆSENTATION 
Illustrationen viser sammenhængen mellem en række forskellige mentale repræsentationsformer. En type udelukker 
ikke nødvendigvis en anden, idet man sagtens kan forestille sig, at der anvendes flere former for mental repræsenta-
tion samtidig [Kilde: Eysenck & Keane, 1993, p. 202, fig. 7,1]. 

      Repræsentation

       Ekstern  Intern

    Billedlig      Lingvistisk   Symbolsk Distribueret

Analogisk Propositionel
(Billeder, (Propositioner)
mentale modeller)
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Eysenck og Keane skelner først og fremmest mellem eksterne og interne eller rent 
mentale repræsentationer. En repræsentation er et tegn, der står for et objekt i den 
eksterne verden eller i forestillingen, det vil sige i menneskets indre verden. 
Sådanne tegn opdeler Eysenck og Keane i billedlige, lingvistiske, symbolske og 
distribuerede tegn. Det er selvfølgelig fristende at opfatte denne kategorisering 
analogt til Peirces opdeling i ikon, indeks og symbol, men det vil være en forhastet 
analogi. For det første opfatter Eysenck og Keane et tegn som enten hørende til 
den ene eller den anden kategori, i modsætning til Peirces kategorier, der har 
karakter af kinesiske æsker. For det andet er Eysenck og Keanes kategorier ikke 
primært bestemt af forholdet mellem repræsentamen og objekt, men snarere 
opstået som resultat af en række mentale modeller, som vil blive beskrevet 
nedenfor. Det er altså selve måden at repræsentere tegnet på, der konstituerer 
Eysenk og Keanes kategorier. 

Eksterne objekter, der perciperes gennem sanserne, kan repræsenteres ved ord el-
ler mentale billeder. Forholdet mellem disse er ifølge Eysenck og Keane arbitrært. 
Lingvistiske repræsentationer består af diskrete symboler, de er eksplicitte, det vil 
sige kræver særlige symboler for at udtrykke relationer, de har klare grammatiske 
regler for kombinationer af symboler, og endelig er de abstrakte. Billedlige eller 
diagrammatiske repræsentationer derimod består ikke nødvendigvis af diskrete 
symboler, de er implicitte, det vil sige relationer mellem symboler fremgår af 
repræsentationen, de har ingen klare regler for kombination af symboler, og de er 
konkrete. 

Indre objekter kan repræsenteres ved symboler eller foreligge i distribueret form. 
Ifølge den første opfattelse er den menneskelige kognition afhængig af en central 
manipulation af symbolske repræsentationer i form af forskellige regelstyrede 
processer. Denne opfattelse danner grundlaget for den traditionelle forskning i 
kunstig intelligens (AI). Symbolerne kan enten foreligge i analog form, hvilket på 
sin vis svarer til Peirces ikonbegreb eller de kan foreligge i propositionel form. En 
propositionel repræsentation er en mental repræsentation af en proposition, der 
kan udtrykkes verbalt. Propositionel repræsentation kan derfor kun omfatte skrift 
og tale, hvorfor den ikke omfatter smags- og lugtstimuli og kun i ringe omfang 
følesansen (blindskrift etc.). 

En anden opfattelse hævder, at mental information repræsenteres distribueret og 
ikke følger et centralt regelsæt, men styres af repræsentationernes indbyrdes rela-
tioner eller forbindelser. Dette synspunkt kaldes derfor som oftest konnektionisme. 
Begge teorier for indre mental repræsentation vil blive behandlet indgående 
nedenfor. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom det lykkes at svare på spørgsmålet 
om mental repræsentation, er det dermed ikke nødvendigvis lykkedes at løse 
erkendelsens gåde. Spørgsmål som hvorfor en given repræsentation opstår, hvor-
for en person føler på en bestemt måde, når han med bevidstheden fokuserer på en 
bestemt repræsentation som for eksempel sin ægtefælle, og hvad det er, der gør, at 
vidt forskellige repræsentationer relaterer til hinanden, både logisk og følelses-
mæssigt, skal ligeledes besvares. En række af disse spørgsmål vil blive addresseret 
i det følgende. 

7.2 Kognition 
Sansningen er eksempel på ikke-propositional attitude, det vil sige en attitude, 
hvor den sansende ikke forholder sig til det sansede som proposition. Dermed ikke 
sagt, at det sansede ikke kan være bevidst tilstede i den sansende. Det er snarere et 
spørgsmål om, hvordan den sansende forholder sig til det sansede. Ikke-



KAPITEL 7 

 214 

propositional attitude kan være bevidst om noget, mens propositional attitude er 
opmærksom på, at noget er tilfældet.  

Propositional attitude involverer anvendelse af begreber og er i den forstand re-
præsentationel. Man må have en vis viden om eller forståelse af et begreb for at 
kunne tænke, tro, håbe osv. at noget indgår i dette begreb. Sætninger, som således 
kan være sande eller falske, siges at besidde kognitiv mening. Kognition involve-
rer altså domme, i modsætning til perception, der ikke nødvendigvis involverer en 
dom. En dom skal i denne sammenhæng forstås som det, man fatter, i og med at 
man forstår en sætning eller proposition. Domme er således alt, der kan hævdes, 
benægtes, begrundes, bevises, antages, formodes, forudsættes, underforstås etc. 
En dom har altså en sandhedsværdi i modsætning til for eksempel befalinger, 
spørgsmål, vilje og følelser. Kognition er således alt, der har med tænkningen at 
gøre. Kognition involverer så forskellige områder som ræsonnement, 
problemløsning, beslutning, kreativ tænkning og de dele af perceptionen, der ikke 
er ren sansning. Peirce definerer kognition således: 

“There are three elements of cognition: thoughts, the habitual connection 
between thoughts, and processes establishing a habitual connection between 
thoughts.” [CP 7.355] 

7.2.1 Kognitiv psykologi 
Den kognitive psykologi har rødder helt tilbage i 1870’erne. Kant afviste generelt 
muligheden af empirisk psykologi, da psykologiske processer kun varierer i én 
dimension, nemlig tiden, og derfor ikke kan beskrives matematisk. Endvidere op-
fattede han psykologiske processer som indre og subjektive, hvorfor de ikke kunne 
være målbare. Kants efterfølgere lod sig imidlertid ikke affeje af disse argumenter. 
Johan Friedrich Herbart (1776-1841) svarer på Kants første indvending mod 
empirisk psykologi ved at hævde, at mentale entiteter varierer både i tid og 
intensitet og påviste, at ændringen i intensitet over tid kan repræsenteres ma-
tematisk. Senere svarede den tyske læge Gustav Theodor Fechner (1801-1887) på 
Kants anden indvending mod empirisk psykologi ved at udvikle psykofysiske 
prodedurer, der gjorde det muligt at måle styrken af et sanseindtryk. Wilhelm Max 
Wundt (1832-1920) kombinerede disse forestillinger og skabte dermed den 
empiriske psykologi, der er forudsætningen for den senere kognitive psykologi. 

Som selvstændigt paradigme dateres den kognitive pykologis opståen ofte til året 
1956. I det år blev en række møder afholdt, blandt andet et møde på Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), hvor Noam Chomsky holdt et tidligt foredrag om 
sin generative grammatik, George A. Miller offentliggjorde sin artikel om kort-
tidshukommelsens magiske tal 7±2 [Miller, 1956], og Allen Newell og nobelpris-
modtageren Herbert A. Simon præsenterede deres heuristiske problemløsnings-
program, Logical Theorem Machine (LT) [Newell & Simon, 1972]. Fælles for 
teorierne var, at de alle var inspireret af Shannons informationsteori, der allerede 
på dette tidspunkt havde vundet stor indflydelse. Og med Ulric Neissers bog 
‘Cognitive Psychology’ i 1967, blev betegnelsen kognitiv psykologi generelt 
accepteret. 

Roger Penrose opdeler den kognitive psykologi i fire forskellige opfattelser [Øhr-
strøm, 1995, p. 27]: 

1. Både menneskets adfærd og dets oplevelse af bevidsthed er ikke andet end be-
stemte former for deterministiske processer, der i princippet kan implementeres 
i maskiner. 

2. Maskiner vil i princippet kunne simulere enhver menneskelig adfærd, men de 
vil ikke opnå menneskets personlige følelser og oplevelse af bevidsthed. 
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3. Menneskets følelser og oplevelse af bevidsthed, er udtryk for fysiske funktio-
ner i mennesket, især i hjernen, der baserer sig på indeterministiske processer 
og som derfor ikke kan eftergøres af maskiner. 

4. Menneskets personlige følelser og oplevelser af bevidsthed er ikke blot udtryk 
for fysiske funktioner. Ingen fysisk konstruktion vil kunne eftergøre menne-
skets funktioner. Hvor de øvrige tre opfattelser er udtryk for en rent materia-
listisk indgangsvinkel, forudsætter denne fjerde opfattelse idealisme. 

Den kognitive psykologis projekt er at studere kognitive funktioner på alle niveau-
er. Mennesket er i stand til at anvende information til at ræsonnere og løse pro-
blemer, selv når denne information er ufulstændig og utilgængelig. Den menne-
skelige tanke er bevidst og selvbevidst. Mens det ofte er svært eller umuligt at 
identificere de kognitive processer mennesket gennemgår, kan deres produkt, 
nemlig tanken, ofte let identificeres. Og ovenikøbet er mennesket i stand til at tæn-
ke på ting, som det ingen erfaring har med og løse problemer, det ikke har set før. 
Alt dette som et resultat af den menneskelige kognition, der på væsentlige områder 
helt afviger fra dyrenes. 

Til de kognitive kerneområder henregnes traditionelt funktioner som ræsonne-
ment, problemløsning og beslutning. Hertil kommer endvidere områder som ind-
læring og hukommelse, der vil blive behandlet særskilt længere fremme. Inger 
Lytje udvider det kognitive område til at omfatte funktioner på flere niveauer 
[Lytje, 1993, p. 104]. Som eksempel på kognitive funktioner på højt niveau næv-
ner hun problemløsning, sprogforståelse, indlæring, interaktion, kommunikation, 
diagnosticering, planlægning og ræsonnement, det vil sige processer, der i den 
almindelige opfattelse fordrer intelligens og tænkning. Som eksempel på kognitive 
funktioner på lavere niveau nævner hun genkendelse, sammenligning, søgning og 
udvælgelse. 
 

Alle disse funktioner har en væsentlig indflydelse på hele erkendelsesprocessen. 
Men også affektive områder som kreativ tænkning, følelser og intuition indvirker 
på erkendelsen. Omfanget af nærværende afhandling tillader desværre ikke at 
inddrage disse relativt uudforskede områder i fremstillingen78. 

Den kognitive forskning opfatter ofte den menneskelige kognition som et infor-
mationsbehandlingssystem med følgende basale karakteristika: 

• Mennesket er et autonomt og intentionalt væsen, der står i interaktion med den 
ydre verden, der omgiver det. 

• Hjernen er et generelt symbolbehandlingssystem, gennem hvilken mennesket 
kommunikerer med verden. 

• Symboler kan manipuleres gennem forskellige processer, der kan transformere 
dem til andre symboler, der relaterer til tingene i den ydre verden. 

• Målet for den kognitive psykologi er at specificere de symbolske processer og 
repræsentationer, der ligger til grund for alle kognitive funktioner. 

• Kognitive processer tager tid. Reaktionstider kan beregnes, hvis det antages at 
visse processer udføres i sekvens og har en specificerbar kompleksitet. 

• Hjernen er en processor med begrænset kapacitet. 
• Symbolsystemet afhænger af et neurologisk substratum, men er ikke begrænset 

af dette [Eysenck & Keane, 1993, p. 9]. 

                                                   
78 Mere om affektionens indvirkning på erkendelsen kan blandt andet findes hos Eysenck & Keane, 1993, kap. 13 

og i Johnson-Laird, 1988, kap 20. 
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Den kognitive psykologis projekt har primært bestået i at modellere den menne-
skelige kognition. Modellering finder sted for at afgøre, om en teori kan specifi-
ceres i bestemte situationer, for at teste teorien under forskellige betingelser samt 
for at skabe specifikke forudsigelser om en given models adfærd. 

Til modellering af kognitionen findes overordnet to indfaldsvinkler, repræsenta-
tionsperspektivet og transformationsperspektivet. Repræsentationsperspektivet 
opfatter mennesket som et symbolbearbejdende system. Det antager, at ethvert sy-
stem principielt kan afbilde et andet system gennem entydige tegn-relationer. Tra-
ditionelt har repræsentationsperspektivet baseret sig på deduktiv logik. Transfor-
mationsperspektivet er et konnektionistisk princip, som blandt andet idéen om 
neurale netværk baserer sig på. Det tager udgangspunkt i Lockes syn på sindet som 
en tom tavle (tabula rasa), der langsomt fyldes ud. Modeller der tager 
udgangspunkt i transformationsperspektivet baserer sig typisk på induktiv logik. 
Kirkeby påpeger, at de to perspektiver har det til fælles, at det netværk, der ligger 
til grund for transformationsperspektivet, i sig selv er en repræsentation, hvorfor 
alle kognitive modeller dybest set er repræsentationsmodeller [Kirkeby, 1988, p. 
47]. 

Den kognitive modellering har ført til beskrivelse af en række modeller, der gene-
relt falder i tre kategorier: Semantiske netværk, produktionssystemer og neurale 
netværk (PDP). De første to kategorier omfatter rene repræsentationsmodeller, 
mens den sidste kategori indeholder transformationsmodellerne. 

De semantiske netværk antager, at al viden foreligger i form af associationer. Den-
ne opfattelse kan føres helt tilbage fra Aristoteles og er siden blevet holdt i live af 
britiske empirister som Locke og Hume. Denne tradition har som hovedregel 
fremsat tre principper for association: 

1. Nærhed. To fænomener eller begreber associeres, fordi de skete samtidig. 
2. Lighed. To fænomener eller begreber associeres, fordi de har fælles træk. 
3. Kontrast. To fænomener eller begreber associeres, fordi de er hinandens mod-

sætninger. 

Ifølge Eysenck og Keane har de semantiske netværk følgende egenskaber: 

• Fænomener eller begreber repræsenteres ved noder, der er forbundet i et net-
værk. 

• Forbindelserne mellem noderne kan være af forskellig type. De kan repræsen-
tere simple relationer mellem begreberne som eksempelvis definitionen ‘er’ 
eller mere komplekse relationer som ‘spiller’ eller ‘rammer’. 

• Forbindelserne mellem noderne kan have forskellige vægte, der repræsenterer, 
hvor tæt knyttet fænomenerne eller begreberne er. For eksempel kunne vægten 
af forbindelsen mellem hund og kat have værdien 0,5, mens vægten af 
forbindelsen mellem hund og blyant kunne have værdien 0,1. 

• De processer, der finder sted i netværket, tjener til at ændre vægtene mellem 
noderne. Hvis man for eksempel under indlæring erkender, at to begreber har 
visse ligheder, forøges deres indbyrdes vægt [Eysenck & Keane, 1993, p. 16 f]. 
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FIGUR 7-F - SEMANTISK NETVÆRK 
Eksempel på simpelt semantisk netværk med fire noder og deres indbyrdes vægtede forbindelser, der angiver den 
semantiske lighed mellem begreberne [Kilde: Eysenck & Keane, 1993, p. 17, fig. 1,3]. 

En anden udbredt indfaldsvinkel til kognitiv modellering er produktionssystemer, 
der er snævert knyttet til Chomskys generative grammatik. Produktionssystemer 
består af produktioner, der alle har form af deduktive betingelser (‘hvis . . . så . . .’). 
Et typisk produktionsssytem består af en mængde produktioner og en arbejds-
hukommelse, der indeholder de informationer, der aktuelt behandles. Eysenck og 
Keane nævner følgende egenskaber ved produktionssystemer: 

• De består af et stort antal ‘hvis . . . så . . .’ regler. 
• De har tilknyttet en arbejdshukkommelse, der indeholder information. 
• Produktionssystemerne arbejder ved at sammenligne indholdet i hukommelsen 

med betingelserne i reglerne (hvis-delen) og udføre de tilsvarende handlinger 
(så-delen). 

• Hvis informationen i hukommelsen passer til flere betingelser, kan systemerne 
være udstyret med en række reger til løsning af disse konflikter, Disse regler er 
ansvarlige for at vælge de betingelser, der bedst passer til informationen [ibid., 
p. 18]. 

 

FIGUR 7-G- ET SIMPELT PRODUKTIONSSYSTEM 
Dette produktionssystem har to regler. Hvis systemet gives teksten A som input, vil dette input blive ændret af 
produktionsreglen A ® AB til AB i hukommelsen. Under næste gennemløb vil AB ramme reglen B ® A, hvorved 
teksten ændres til AA i hukommelsen. Systemet vil fortsætte på den måde i det uendelige med AAB, herefter AAA, 
så AAAB og så videre [Kilde: Eysenck & Keane, 1993, p. 19, fig. 1,4]. 

Modellen stammer fra lingvistikken, hvor den benyttes til grammatisk analyse. 
Her er den kendt som Backus Naur form. 

          blyant

0,1

   kat    hund
   0,5

0,3

     fisk

          Arbejds-       Udfør handling    Produktions-
          hukommelse       regel base

     Input            If  A then
AA            A      AB

      Sammenlign              If B then
      m. produktion           B       A
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Blandt de nyere kognitive modeller finder man neurale netværk eller parallelt di-
stribuerede processer (PDP). Disse modeller adskiller sig fra de øvrige i og med, at 
det ikke er nødvendigt at programmere alle modellens aspekter og ved, at de ikke 
benytter eksplicitte symboler for at repræsentere fænomener og begreber. I stedet 
‘oplæres’ modellerne til at producere det forventede output som svar på et givent 
input. 

 

FIGUR 7-H - ET TRELAGS NEURALT NETVÆRK 
Et neuralt netværk med et inputlag, et skjult lag og et outputlag. Alle forbindelser mellem enhederne eller neuronerne 
har en vægt, og hver enhed har en algoritme til opsummering af de stimuli, der tilflyder den samt en tærskelværdi, 
der afgør, om en outputstimulus skal produceres [Kilde: Eysenck & Keane, 1993, p. 21, fig. 1,5]. 

I henhold til Eysenck og Keane kan PDP-modellerne karakteriseres med følgende 
egenskaber: 

• Netværket består af elementære neuron-agtige enheder, der er bundet sammen 
således, at en enkelt enhed har mange forbindelser til øvrige enheder. 

• Enheder indvirker på hinanden ved at stimulere eller hæmme hinanden. 
• Forbindelserne mellem enhederne har hver især en vægt. 
• En enhed danner output til de enheder, den er forbundet med, ved at udføre en 

funktion (sædvanligvis summering) over dens input forbindelser. Hvis resul-
tatet overstiger en foruddefineret tærskelværdi, fyrer den ved at sende output 
videre til de enheder, den er forbundet til i form af stimulus eller hæmning. 

• Netværket som helhed er karakteriseret dels ved delenes eller enhedernes egen-
skaber, dels den måde hvorpå disse er indbyrdes forbundet og dels ved de 
algoritmer og regler, der benyttes til at ændre vægtene på forbindelserne. 

• Netværkene kan have forskellige strukturer eller lag af enheder. Ofte har de et 
inputlag, et skjult eller mellemlag og et outputlag. 

• Fænomener og begreber repræsenteres i form at et distribueret aktiveringsmøn-
ster i netværket. 

• Det samme netværk kan repræsentere flere mønstre på denne måde uden at 
disse nødvendigvis kolliderer med hinanden, hvis de er tilstrækkelig forskelli-
ge. 

• Der findes flere metoder til indlæring herunder Hebbs algoritme og tilbageav-
ling. Disse vil blive behandlet nedenfor [ibid., pp. 19-22]. 

  Outputmønstre

  Outputlag

  Skjulte
  enheder

  Inputlag

  Inputmønstre
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Selvom neurale netværk har mange ligheder med semantiske netværk, er der alli-
gevel betydelige forskelle mellem de to typer. I de semantiske netværk repræsen-
teres et begreb ved en enkelt node, der har en bestemt placering i netværket. I det 
neurale netværk repræsenteres et tilsvarende begreb distribueret i form af et møn-
ster af vægtede forbindelser mellem enhederne eller neuronerne. 

7.2.2 Vidensrepræsentation 
Førend det er muligt at fremstille anvendelige kognitive modeller, er det nødven-
digt at vide, hvad viden er og hvordan den er organiseret. Der er allerede taget hul 
på dette emne under redegørelsen for mental repræsentation, og det vil føre for 
vidt at gå i dybden med dette spørgsmål, der til alle tider har beskæftiget filosofien 
og i nyere tid også psykologien. Derfor vil blot nogle få af de mange teorier, der 
er blevet fremsat for at afklare spørgsmålet om viden, blive præsenteret i det 
følgende. 

Viden kan opfattes som organiseret betydning, også selv om der logisk set må være 
en viden, som organiserer betydningens form [Schmidt, 1991, p. 16]. De fleste 
teorier forudsætter implicit eller eksplicit, at viden er repræsentation af begreber 
eller sagsforhold. Ved begreber forstås her konstituenter i tanken, der deles af 
forskellige mennesker og af den samme person til forskellige tider. Begreber 
adskiller sig hermed fra de individuelle idéer, billeder og sanseindtryk, der bevidst 
eller ubevidst passerer gennem sindet på et givent tidspunkt. Ofte opfattes 
begreber som interne repræsentationer af typer, mens de individuelle idéer er deres 
specifikke tokens. Som det er fremgået, er det endvidere sandsynligt, at der indgår 
en hvis grad af propositional repræsentation i den menneskelige vidensrepræsen-
tation. 

Ifølge den klassiske rationalisme er viden knyttet til fornuften. Ifølge rationalister-
ne medfører et lille antal aksiomer alt andet, der med rette kan kaldes viden. Af-
gørende for positionen er således påstanden om, at mennesket er i besiddelse af en 
evne, ofte kaldet intuition, til umiddelbart og ufejlbarligt at erkende sandheden af 
visse domme. Eksempelvis hævder Leibniz, at når et menneske forstår et begreb, 
er det ikke fordi, han ikke i stand til at fremdrage alle dets prædikater. Snarere må 
han gengive, hvad han ved separat ved at sammenstykke eller opsplitte begrebet i 
propositioner [Heidegger, 1984, p. 47]. Viden er derfor altid sand eller falsk. 
Leibniz graduerer sandhedsbegrebet på følgende måde: 

“Knowledge is either obscure or clear; clear knowledge is either confused or 
distinct; distinct knowledge is either inadequate or adequate, and also either 
symbolic or intuitive. The most perfect knowledge is that which is both adequate 
and intuitive.” [Leibniz citeret efter Heidegger, 1984, p. 59] 

Viden kan ifølge Leibniz endvidere opdeles i vilkårlige (contingent) og nødvendi-
ge sandheder. Vilkårlig eller eksistentiel viden er sandheder om fakta, mens nød-
vendig eller essentiel viden er sandheder om ræsonneren. For vilkårlige sandheder 
gælder, at de ikke kan bevises. Forholdet mellem subjekt og prædikat kan ikke 
reduceres til matematisk lighed, men er i stedet genstand for en uendelig proces 
eller analyse, der inden for denne afhandlings terminologi kan sammenlignes med 
semiosis. 

“In contingent truths, . . ., though the predicate inheres in the subject, we can 
never demonstrate this, nor can the proposition ever be reduced to an equation 
or an identity, but the analysis proceeds to infinity, only God being able to see, 
not the end of the analysis indeed, since there is no end, but the nexus of terms 
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or the inclusion of the predicate in the subject, since he sees everything which 
is in the series.” [Leibniz citeret efter Heidegger, 1984, p. 49] 

 

FIGUR 7-I - SAND OG FALSK VIDEN 
Skematisk fremstilling af Leibniz’ progresseive graduering af viden [Kilde: Heidegger, 1984, p. 59]. 

Heroverfor hævder den britiske empirisme, at viden er sammensat af mentale en-
heder, nemlig billeder eller indtryk, der kan nedbrydes til basale sanseindtryk og 
som kan gøres til genstand for introspektion. Eksempelvis hævder Hume, at et 
menneskes viden om materielle objekter involverer visse regelmæssigheder i dets 
sanseerfaring, og at dets viden om årsag involverer rum- og tidslig nærhed og 
konstant forbindelse. Problemet for den empiristiske vidensrepræsentation er 
imidlertid, at den ikke redegør for, hvordan mennesket skelner et generelt begreb 
som for eksempel en trekant fra et mere specifikt begreb som for eksempel en 
ligebenet trekant. Endvidere er det svært at se, hvordan teorien vil redegøre for 
repræsentation af logiske begreber. Hvad er for eksempel billedet på negation eller 
mulighed?  

Kant er enig med rationalisterne i, at der findes en syntetisk a priori viden. Men 
hvor rationalisterne hævder, at denne viden er oplysende om virkelighedens be-
skaffenhed, er den ifølge Kants kritiske system alene oplysende om fænomenernes 
verden, sådan som de optræder for subjektet. Derfor fremsætter Kant sin teori om 
skemaerne, der redegør for organisering af perceptionsindtryk. Skemaerne er 
formidlende forestillinger mellem sanseindtryk på den ene side og kategorierne 
eller forstandsbegreberne på den anden side. Skemaerne muliggør altså anvendel-
sen af forstandsbegreberne på fænomenerne. Skemaerne så at sige organiserer den 
menneskelige viden. 

En nyere teori om vidensrepræsentation er teorien om konceptuelle strukturer. 
Konceptuelle strukturer er en logik-baseret vidensrepræsentation, der har rødder 
tilbage i Peirces eksistentialgrafer fra 1896 samt i teorien om semantiske net-
værk79. Ret sent i sin karriere blev Peirce overbevist om, at en grafisk tilgang til 
logikken baseret på en topologisk teori om grafer, var mere anvendelig end den 
algebraiske metode, han hidtil havde benyttet. 

“The first thing I found out were that all mathematical reasoning is 
diagrammatic and that all necessay reasoning is mathematical reasoning, no 
matter how simple it may be. By diagrammatic reasoning, I mean reasoning 
which constructs a diagram according to a precept expressed in generel terms, 
performs experiments upon this diagram, notes their results, and expresses this 
in generel terms. This was a discovery of no little importance, showing as it 

                                                   
79 Jvf. http://www.cs.adelaide.edu.au/users/iccs96/ 28. maj 1996. 
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does, that all knowledge comes from observation.” [Peirce, 1902 citeret efter 
Ketner, 1988, p. 47] 

Konceptuelle strukturer er grafiske notationsteknikker, der har været anvendt in-
den for områder som naturligt sprog, modellering af informationssystemer herun-
der Human Computer Interaction (HCI), maskinel indlæring og kunstig intelli-
gens80. De konceptuelle grafer er opbygget omkring fænomener og disses relatio-
ner, som det følgende eksempel viser. 

 

FIGUR 7-J - EKSEMPEL PÅ EN KONCEPTUEL GRAF 
De konceptuelle grafer har rødder tilbage til Peirces eksistentialgrafer og til Ross Quillians semantiske netværk fra 
1968 [Kilde: http://www.cs.adelaide.edu.au/~peirce/GRIP.html 28. maj 1996; Johnson-Laird, 1988, p. 328 f]. 

En anden fremtrædende teori om viden er Freges teori om definerende attributter. 
Denne definerer et begreb ved en mængde attributter. Ifølge Frege har et begreb 
både en intension og en ekstension. Dets intension består af de attributter, der 
definerer, hvad det vil sige at være medlem af begrebet. Intensionen er altså udtryk 
for begrebsindholdet eller meningen. Dets ekstension er mængden af de genstande, 
begrebet er sandt for. Ekstensionen er så at sige udtryk for begrebsomfanget. 

Over for disse teorier, der alle tager udgangspunkt i, at det er muligt at redegøre 
for den menneskelige repræsentation af viden gennem analyse, hævder den sene 
Wittgenstein, at mennesket sjældent kan redegøre for sin viden, på trods af at det 
kompetent anvender denne viden i sin dagligdag. Med udgangspunkt i Wittgen-
steins sprogspilsteori har flere filosoffer derfor foreslået, at begrebers medlemskab 
af en kategori er et spørgsmål om afstand til en prototype eller et typisk eksemplar. 
Problemet er imidlertid at definere, hvad en prototype eller et typisk eksemplar er, 
samt hvordan man måler afstanden fra en forekomst til en prototype. 

Hvis man skal opsummere de beskrevne teorier om vidensrepræsentation, eksiste-
rer der altså sandsynligvis i tanken eller hjernen er en række token-repræsenta-
tioner, som forekomster af tilsvarende typer. Type-repræsentationerne kan være 
ord, billeder, forestillinger, definitioner eller prototyper, der spiller en ræsonne-
rende rolle i individets kognitive system og står i kausal relation til fænomener i 
omverdenen. 

7.2.3 Ræsonnement 
Selvom mennesket ofte tænker irrationelt, er der trods alt grænser for dets ufornuft. 
Normalt udleder det ikke noget af intet. Tænkningen må altså til en vis grad bero 
på logikken. Logikken står således over tanken. Selvom man eksempelvis uden 
restriktioner fra tanken kan lade hånt om alle morallove, er friheden til at tænke 

                                                   
80 Jvf. http://www.cs.mit.edu.au/~ged/cg.html 28. maj 1996. 
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ulogisk begrænset af forhindringer, der hidrører fra logikkens betingelser. En 
væsentlig del af kognitionen må derfor bero på logisk ræsonnement. 

“There is some consensus among theories of reasoning that, above and beyond 
the vagaries of the human information processing system, people are rationel 
in principle.” [Eysenck & Keane, 1993, p. 454] 

Der ser ud til at være belæg for, at menneskelig ræsonneren sker i tre faser. Som 
det første begribes præmisserne, og der opbygges en mental model af slutningen. 
Herefter udledes en formodet konklusion ud fra modellen, og for det tredje fors-
øger subjektet at finde alternative modeller for præmisserne, i hvilke konklusionen 
ikke passer [ibid., p. 452]. 

De slutningsformer, der normalt refereres til inden for rammerne af den kognitive 
psykologi er induktion og deduktion. At sidestille disse logiske slutningsformer 
med ræsonnement er imidlertid problematisk, da det dermed forudsættes, at ræ-
sonnement altid er rationelt eller logisk. 

7.2.4 Problemløsning 
Fra starten har menneskelig problemløsning været et af de vigtigste analyseområ-
der for den kognitive psykologi. De første fem år af arbejdet med kognitiv model-
lering gik med at få folk til at verbalisere deres problemløsningsstrategier og ef-
terfølgende programmere computere til at følge en procedure, der så meget som 
muligt lignede de stadier, som problemløseren havde formuleret. Foretagenet var 
baseret på det håb, at visse generelle teknikker, som menneskelige problemløsere 
syntes at anvende, kunne overføres på alle former for problemløsning. 

Typisk antager den kognitive psykologi, at problemløsning kan beskrives som en 
række valg blandt alternativer. Først opstilles en række alternative strategier til 
løsning af problemet. Herefter beregnes alle konsekvenserne af de opstillede stra-
tegier, og endelig sammenlignes og evalueres disse konsekvenser, hvorved den 
bedste løsning på problemet fremkommer [Winograd & Flores, 1986, p. 20]. 

Mange af teorierne for problemløsning tager udgangspunkt i gestaltpsykologiens 
antagelser om rationel problemløsning, der overordnet kan karakteriseres på føl-
gende måde: 

• Problemløsende adfærd er både produktiv og reproduktiv. 
• Reproduktiv problemløsning indebærer genbrug af tidligere erfaring og kan 

hæmme succesfuld problemløsning. 
• Produktiv problemløsning er karakteriseret ved indsigt i problemets struktur og 

ved produktiv rekonstruktion af problemet. 
• Indsigt opstår ofte pludseligt og følges af en ‘a-ha oplevelse’ [Eysenck & Kea-

ne, 1993, p. 371]. 

Nedenfor vil en række konkrete modeller for vidensrepræsentation, ræsonnement 
og problemløsning udviklet inden for tre kognitive paradigmer, det vil sige kunstig 
intelligens (AI), kognitiv videnskab (cognitive science) og konnektionisme 
(connectionism), blive præsenteret. 

7.2.5 Kunstig intelligens 
Siden kybernetikkens (kybernetike: styrmandskunst) opkomst har ingeniører, psy-
kologer, filosoffer og andre været optaget af tanken om at simulere de kognitive 
funktioner i et kybernetisk system [Wiener, 1962]. Kybernetikken er et paradigme, 
der med matematiske metoder udforsker kommunikationstekniske problemer i 
forbindelse med styring af og intern kommunikationsudveksling i selvregulerende 
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systemer, som for eksempel samfundet, mennesket og maskiner som computeren. 
Kybernetikkens fortalere81 mente, at den matematiske beskrivelse, der havde gjort 
så stor nytte i fysikken, nu kunne anvendes på tilsvarende måde i beskrivelsen af 
levende systemer. Hovedvægten lå i den matematiske beskrivelse, men det 
afgørende nye lå i forestillingen om, at man med tilbagekoblings-mekanismer 
(feedback) endelig havde fundet et alment mekanistisk grundlag for beskrivelse af 
selvregulerende systemer, herunder også bevidstheden [Finnemann, 1994, p. 151]. 

Kybernetikkens grundelementer omfatter indsamling eller sansning af data, bear-
bejdning af data, adfærd i overensstemmelse med denne bearbejdning og sammen-
ligning af den udførte og den tilsigtede adfærd med henblik på tilbagekobling 
[Qvortrup, 1990, p. 56]. Ved anvendelse af data- eller informationsbegrebet mente 
kybernetikken at have fundet en fællesnævner, der gjorde det muligt at behandle 
de forskellige kybernetiske selvregulerende systemer ens. Enhver ting eller proces 
i verden kan ifølge denne opfattelse reduceres til en betydningstom streng af 
symboler82.  

Denne opfattelse fører naturligt til den overbevisning, at også systemer, der 
udviser mere kompleks adfærd, som for eksempel kognitive systemer kan beskri-
ves kybernetisk. Doede Nauta har kategoriseret forskellige niveauer af kyberne-
tiske systemer, ifølge hvilke kognition og beslutning udgør komplekse tilstande i 
kybernetiske tilbagekoblingssystemer. Han beskriver forskellene mellem de 
forskellige niveauer på følgende måde: 

“There is no ‘essential difference’ between i-systems [informationssystemer 
eller fortolkende systemer] and M/E-systems [masse/energi systemer] or 
between cybernetics and mechanics; there is only a difference in degree 
between systems whose behavior can be described adequately in terms of matter 
and energy (classic mechanics) and systems with gradually more complicated 
behavior, where informational aspects become more and more important for an 
adequate description of it.” [Nauta, 1972, p. 77 f] 

Forholdet mellem kausale deterministiske systemer og kompleks kognitiv adfærd 
er altså blot en kybernetisk gradbøjning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 
kybernetikken primært beskæftiger sig med adfærd, og at idéen om kunstig 
intelligens derfor oprindeligt tager udgangspunkt i behaviouristisk tankegang. 

                                                   
81 I december 1944 dannedes The Teleological Society, der efter krigens afslutning omdannedes til det kybernetiske 

selskab, Cybernetics Group. Blandt medlemmerne var blandt andre antropologerne Gregory Bateson og Margaret 
Mead (1901-1978), ingeniøren Julian H. Bigelow, neuropsykiateren Warren S. McCulloch, fysiologen Arthur 
Rosenblueth samt matematikerne Walter H. Pitts, John von Neumann og Norbert Wiener [Finnemann, 1994, p. 
151]. 

82 Heraf udviklede Norbert Wiener iøvrigt idéen om at telegrafere et menneske for at slippe for de dyre transport-
omkostninger, ved i den ene ende at putte mennesket ind i telegrafmaskinen og i den anden ende pille det ud igen. 
Imellem går blot henholdsvis en digitalisering og en anlogisering, som, indrømmer Wiener, kræver stor transfor-
mationskapacitet, men som ingenlunde er principielt umulig [Qvortrup, 1990, p. 60]. 
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 Generel Cybernetics 
 Deterministic Cybernetics Adaptional Descisional 
 Simple  Complex Cybernetics Cybernetics 

Kind of 
system 

Deterministic 
systems  
(Signal 
processors) 

Complex 
deterministic 
systems  
(Signal 
processors) 

Learning 
systems  
(Sign 
processors) 

Decisional 
system 
(Symbol 
processors) 

Kind of state Physical state ‘Memory 
state’ 

Cognitive 
state 

Decisional 
state 

Functional 
components 

Physical 
variables 

Physical state 
Memorizing; 
anticipation; 
goalfixation 

Physical state 
Cognitive map 
(State of 
readiness) 

Physical state 
Cognitive map 
Purposeful 
state 

Kind of 
determination 
of behavior 

State 
determined 

‘Program 
determined’ 

‘Cognition 
determined’ 

Decision 
determined 

Examples Measuring 
instrument 

Honeybee, 
computer 

Higher animal Man, social 
institutions 

TABEL 7-B- KYBERNETISKE SYSTEMER 
Kategorisering af kybernetiske systemer, der ifølge kybernetikerne viser, at jo mere komplekse systemerne bliver, 
des mere kognitiv og menneskelig bliver deres adfærd [Kilde: Nauta, 1972, p. 74] 

I midten af dette århundrede lykkedes det som tidligere beskrevet blandt andet med 
hjælp fra kybernetikken at frembringe en computer, der kunne drage betingede 
logiske slutninger med udgangspunkt i den kybernetiske idé om tilbagekobling. 
Endvidere havde Turing fremsat sin tese om den universelle Turing-maskine, der 
kan simulere enhver anden maskine. Disse begivenheder affødte naturligt to 
spørgsmål: Vil det være muligt at genskabe den menneskelige kognition med en 
kybernetisk Turing-maskine? Og er den menneskelige hjerne blot en kybernetisk 
Turing-maskine? 

“Talking ‘cybernetic’ in a narrower sense . . . ‘related to the activity of the 
steersman’ and therefore ‘tending toward a goal’ or ‘controlled by feedback,’ 
the question becomes: Can we say anything surprisingly new about the human 
nervous system if we adopt the language of feedback and of goal-directed 
behavior?” [Braitenberg, 1964, p. 148] 

Som svar på disse spørgmål er opstod to discipliner eller måske rettere paradigmer 
inden for kognitionsforskningen. AI (Artificial Intelligence) paradigmet addres-
serer primært det første spørgsmål, mens kognitiv videnskab (cognitive science) 
addresserer det andet. Begge paradigmer har siden udfordret mange forskere 
animeret af følgende målsætning: 

“The ultimate goal of work in cognitive architecture is to provide the foundation 
for a system capable of general intelligent behavior. That is, the goal is to 
provide the underlying structure that would enable a system to perform the full 
range of problem solving methods and representations appropriate for the 
tasks, and learn about all aspects of the tasks and its performance on them.” 
[Laird, Newell & Rosenbloom, 1987, abstract] 

Blandt førende AI-forskere og kognitive psykologer har det ikke skortet på opti-
misme. Nobelpristageren Herbert A. Simon fra Carnegie-Mellon universitetet har 
udtalt, at der allerede nu findes maskiner, der bogstaveligt talt kan tænke. Det er 
ikke et spørgsmål om at afvente fremtidens maskiner, da eksisterende logiske 
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computere allerede har tanker på præcis samme måde som mennesker. Simons 
kollega, Allen Newell hævder, at man nu har opdaget83, at intelligens blot er et 
spørgsmål om symbolmanipulation. Den har ingen forbindelse til nogen særlig 
biologisk eller fysisk substans. Tværtimod er ethvert system, som er i stand til at 
manipulere fysiske symboler på den rette måde, i stand til at udvise intelligens på 
samme måde som mennesker. Både Simon og Newell lægger vægt på, at disse 
udtalelser ikke skal opfattes billedligt, men at de skal forstås bogstaveligt. Marvin 
L. Minsky fra Massachussetts Institute of Technology (MIT) har udtalt, at den 
næste generation af computere vil være så intelligente, at mennesket skal være 
heldige, hvis maskinerne vil holde dem som kæledyr. Og John McCarthy, 
ophavsmanden til betegnelsen ‘kunstig intelligens’, hævder, at selv maskiner så 
simple som termostater kan siges at have forestillinger eller tanker. Termostaten 
har tre tanker: Her er for varmt, her er for koldt eller her er en passende temperatur 
[Searle, 1984, p. 29 f]. I Japan har troen på kunstig intelligens fået staten til at 
investere 3,5 milliarder dollars i The Human Frontier Project. 

Selvom AI-paradigmet har meget til fælles med kognitiv videnskab, kan det alli-
gevel være nyttigt at skelne mellem dem. AI-paradigmet kan defineres som inte-
ressen for at konstruere maskiner, der udviser intelligent adfærd, mens det kogni-
tive paradigme eller kognitiv videnskab kan defineres som interessen for at afdæk-
ke, hvordan kognitive systemer, såvel menneskelige som maskinelle, fungerer. I 
dette sidste paradigme er den logiske computer blot et middel til at opnå denne 
viden. Man kan sige, at kognitiv videnskab opfatter den menneskelige hjerne som 
blot én af flere mulige implementationer af computeren. Jens F. Jensen fremfører, 
at der inden for de seneste årtier har været en tendens til et paradigmeskift fra AI-
paradigmet over mod det kognitive paradigme [Jensen, 1993, p. 43]. 

Mennesket som informationsbehandlende system 
Inden de to paradigmer hver for sig vil blive yderligere beskrevet, vil det indled-
ningsvis blive belyst, hvilke ligheder, der er mellem dem. Begge paradigmer byg-
ger på den opfattelse, at natur og bevidsthed er sider af samme orden, og at men-
nesket har adgang til denne orden [Kirkeby & Tambo, 1992, p. 15]. Denne orden 
er logikken, en opfattelse, der kan føres tilbage til Leibniz, der mente, at logikken 
er tankens metode. Tanken består i sande aksiomer og variable og ikke mindst af 
gyldige logiske slutningsregler [ibid., p. 21]. Det store slogan er det hypotetisk-
deduktive. Alt, uanset væsen kan forklares og forudsiges ved hjælp af lov-
mæssigheder. Virkelighedens verdener, herunder menneskelig aktivitet, kan over-
sættes til et formelt aksiomatisk system [ibid., p. 26; p. 58]. Den erkendelses-
teoretiske materialisme bliver dermed det dominerende perspektiv [ibid., p. 25]. 

En anden væsentlig fællesnævner mellem AI-paradigmet og kognitiv videnskab er, 
at mennesket i begge paradigmer opfattes som informationsbehandlingssystem 
(Information Processing System, (IPS)) på linie med den logiske computer [Newell 
& Simon, 1972, p. 19]. Intelligens, hvad enten den forekommer hos mennesker, 
dyr eller computere, ses som en sekvens af interne tilstande, der successivt ændres 
gennem en serie af informationsbehandlinger. Centralt for denne opfattelse er 
forestillingen om fysiske symbolsystemer. Som det fremgik af afhandlingens 
første del, er det essentielt for opfattelsen af den logiske computer, at dens 
operationer kan specificeres rent formelt, det vil sige, at de enkelte trin i dens 
operation kan specificeres ved hjælp af abstrakte symboler, for eksempel i form af 
binære tal. Det er derfor nødvendigt at specificere symbolerne inden for en specifik 

                                                   
83 Som Searle fremhæver, er det værd at lægge mærke til Newells ordvalg. Newell benytter ordet ‘opdaget’ frem for 

eksempelvis ‘antaget’ eller ‘betragtet den mulighed at’ [Searle, 1984, p. 29]. 
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formel syntaktisk struktur. Netop denne egenskab ved den logiske computer giver 
den dens fleksibilitet, idet den samme computer kan anvendes til at afvikle en 
uendelig variation af forskellige programmer. Og det samme program kan afvikles 
på uendelig mange typer hardware [Searle, 1984, p. 31]. 

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at AI og kognitiv videnskab op-
fatter symbolet som en dyadisk strukturel entitet, hvilket blandt andet skyldes, at 
computeren i sig selv kun er en dyadisk repræsentationsmaskine. Det er altså ikke 
Peirces triadiske symbol, der henvises til i de to paradigmer med symbolbegrebet, 
men en tosidig tegnrelation, der omfatter omfatter et begreb og en form eller et 
indhold og et udtryk, begreber, der er umiddelbart anvendelige på computerens 
formelle og syntaktiske struktur. Som det senere vil fremgå, er den medierende 
interpretant fraværende i computeren og skabes først i interaktionen med dens 
bruger. Det betyder også, at både computeren og de to paradigmers modeller er 
statiske, idet det dynamiske aspekt som tidligere påpeget først opstår ved 
interpretantens optagelse i semiosis. 

Grundantagelsen i opfattelsen af mennesket som IPS er altså, at kognition kan for-
stås og studeres som informationsbehandling, at denne informationsbehandling 
foregår ved deduktiv logisk manipulation af dyadiske symboler og endvidere, at 
disse symboler direkte refererer til den eksterne verden, det vil sige er interne 
repræsentationer af den ydre virkelighed [Bygholm, 1990, p. 131]. Det er derfor 
afgørende at fremstille en model af dette informationsbehandlingssystem. Newell 
og Simons anerkendte forslag beskriver et informationsbehandlingssystem som et 
system bestående af hukommelse, der indeholder symbolstrukturer, en processor 
samt en række effektorer og receptorer [Newell & Simon, 1972]. 

 

FIGUR 7-K - INFORMATIONSBEHANDLINGSSYSTEM (IPS) 
Illustration af Newell og Simons forståelse af den menneskelige kognition [Newell & Simon, 1972, p. 20] 

Newell og Simon beskriver otte karakteristika, der gælder for et sådant informa-
tionsbehandlingssystem: 

1. Der findes en mængde af elementer, som kaldes symboler. 
2. En symbolstruktur består af en mængde tokens eller forekomster af symboler 

der er forbundet med et sæt af relationer. 
3. Hukommelsen er en komponent i IPS, der kan gemme og opbevare symbol-

strukturer. 
4. En informationsproces er en proces, der har symbolstrukturer som dens input 

og output. 
5. En processor er en komponent i IPS, der består af 

i) en fast mængde af elementære informationsprocesser (EIP) 

           Receptorer

       Processor Hukommelse

           Effektorer
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ii) en korttidshukommelse (STM) der indeholder de elementære informations-
processers input- og outputstrukturer 

iii) en fortolker, der afgør sekvensen af EIP’er, der skal udføres i IPS som funk-
tion af symbolstrukturerne i STM. 

 

6. En symbolstruktur betegner eller refererer et objekt, hvis der er informations-
processer, som tillader symbolstrukturen som input og enten virker på ob-
jektet eller som output producerer symbolstrukturer, der afhænger af objektet. 

7. En symbolstruktur er et program, hvis det objekt, det betegner, er en informa-
tionsprocess, og der findes en fortolker, der kan udføre den betegnede pro-
cess. 

8. Et symbol er primitivt, hvis dets betegnelse fastholdes af elementære informa-
tionsprocesser eller af IPS’ets ydre omgivelser. 

Symbolforekomster er mønstre, der kan sammenlignes af IPS og dermed erklæres 
ens eller forskellige. En klasse af identiske forekomster kaldes en symboltype. 

Newell og Simon hævder, at et IPS besidder et antal elementære informationspro-
cesser, der opererer på symbolstrukturerne. Systemets overordnede adfærd er sam-
mensat af sekvenser af elementære processer. Med elementære menes, at de ikke 
analyseres ned i endnu enklere processer. 

Processoren består af tre dele: De elementære informationsprocesser, korttidshu-
kommelsen (STM), der gemmer input og output, og fortolkeren, der tilvejebringer 
integrationen. Programmet udføres rekursivt, ved på skift at udføre hvert af dets 
successive komponenter. Programmet består af en række regler, der kaldes et 
produktionssystem. 

I hukommelsen gemmes en mængde symbolstrukturer eller noder. De kan antage 
to former: Test-noder og terminale noder. Tilknyttet hver test-node er en test og 
et antal andre noder, der svarer til de forskellige mulige udfald af testen. Hver 
terminal-node er knyttet til en symbolstruktur, der tildeler betydning til de input, 
den får fra test-noderne. 

Fra starten har særligt problemløsning været genstandsfelt for den kognitive psy-
kologi. En grundlæggende fælles antagelse for både AI-paradigmet og det kogni-
tive paradigme er, at problemløsning er betinget af vidensstrukturer og heuristik-
ker, der kan styre disse vidensstrukturer. Det er disse, der sætter mennesket i stand 
til at løse et problem uden hver gang at skulle gennemføre praktiske eksperimenter. 

“If a creature can answer a question about a hypothetical experiment without 
actually performing it, then it has demonstrated some knowledge about the 
world.” [Minsky, 1968, p. 425] 

Newell og Simon arbejder ud fra den antagelse, at det er muligt at finde nogle få 
almene generelle problemløsningsmetoder og derefter repræsentere disse pro-
blemløsningsmetoder algoritmisk84. Som det næsten er til at forudse, antager de at 
mennesker, der er beskæftiget med problemløsning, kan repræsenteres ved et IPS. 
De fremsætter fire argumenter for denne antagelse [Newell & Simon, 1972, p. 788 
f]: 

1. Nogle få, og kun nogle få, grove karaktertræk ved det menneskelige IPS er ufor-
anderlige med hensyn til problemløsning. 

2. Disse karakteristika er tilstrækkelige til at afgøre, at et givent problem repræ-
senteres i IPS som et problemrum, og at problemløsning finder sted i dette pro-
blemrum. Ved problemrum forstås et mentalt rum, hvori problemløsning finder 

                                                   
84 Se også omtalen af Simons General Problem Solver (GPS) nedenfor. 
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sted og som indeholder ikke blot den aktuelle løsning, men alle de mulige 
løsninger, problemløseren tager i betragtning. Problemrummet består af en 
mængde symbolstrukturer, der repræsenterer en videnstilstand for den pågæl-
dende opgave; et antal operatorer, der er informationsprocesser, som kan pro-
ducere nye videnstilstande fra tidligere tilstande; en begyndelsestilstand, der er 
den samlede viden om problemet, som problemløseren er udstyret med ved 
begyndelsen af problemløsning; et problem defineret som mål i form af et antal 
sluttilstande, der kan nås ved anvendelse af operatorerne samt den samlede 
øvrige viden, som problemløseren har til rådighed i hukommelsen. 

3. Opgaveforholdenes struktur afgør problemrummets mulige strukturer. 
4. Problemrummets struktur determinerer de mulige programmer, der kan anven-

des under problemløsning. 

Selvom IPS-modellen dikterer, at problemløsning finder sted i et problemrum, er 
det som beskrevet problemets forhold, der afgør rummets struktur. Problemløseren 
vælger altså både et bestemt problemrum og et bestemt program blandt de mulige 
rum og programmer. 

Newell og Simon knytter problemløsning sammen med IPS ved at hævde, at pro-
blemløsning finder sted ved afsøgning af problemrummet. Dette er et uforanderligt 
princip i problemløsning, der gælder på tværs af alle problemer og subjekter. Det 
betyder dog ikke, at al problemløsningsadfærd alene består i afsøgning af pro-
blemrummet. Til at begynde med, når problemet opstår, skal det vedkendes og 
forstås. Herefter skal der konstrueres et problemrum, eller hvis det allerede ek-
sisterer i langtidshukommelsen (LTM), skal det kaldes frem. Først herefter kan af-
søgning af rummet påbegyndes. 

Under afsøgning kan IPS foretage fire principielle beslutninger: 

1. Til en given videnstilstand kan vælges en operator, der skal anvendes. 
2. Til en given videnstilstand, kan det afgøres om problemløsning skal fortsætte 

fra denne tilstand eller ophøre. 
3. Til en given videnstilstand, kan IPS afgøre, om denne videntilstand skal erind-

res, så at det bliver muligt senere at vende tilbage til denne. 
4. Ved forkastelse af en videnstilstand kan systemet vælge en ny videnstilstand 

frem for at fortsætte afsøgningen. 

Med mere generelle termer kan man altså sige, at Newell og Simon anskuer pro-
blemløsning som søgning efter forbindelser mellem begyndelsestilstande og øn-
skede videnstilstande. Den aktuelle tilstand indeholder som minimum information 
om den aktuelle tilstand og den ønskede. Newell og Simon konkluderer deres teori 
om problemløsning med at konstatere at: 

“The theory, as we have developed it so far, describes two levels of 
organizational commonality: (1) all humans are IPS’s, hence have certain basic 
organizational features in common; (2) all humans have in common a few 
universal structural characteristics, such as nearly identical memory 
parameters. These commonalities produce common characteristics of behavior 
among all human problem solvers.” [Newell & Simon, 1972, p. 864] 

Fælles for AI-paradigmet og kognitiv videnskab er altså en materialistisk antagelse 
af, at mennesket tænker og erkender i form af simpel deduktiv symbolmanipula-
tion samt en funktionalistisk tilgang til det mentale, ifølge hvilken mentale 
tilstande kan defineres i kraft af deres kausale rolle. I det følgende vil nogle af de 
karakteristika, der adskiller de to paradigmer, blive belyst. 
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Kunstig intelligens 
En af dem, der indgående har argumenteret for muligheden af kunstig intelligens 
(AI), er Minsky, der er grundlægger af Artificial Intelligence Laboratory på Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT) og en af ankermændene i forskningen i 
kunstig intelligens. Minsky definerer kunstig intelligens på følgende måde: 

“Artificial Intelligence is the science of making machines do things that would 
require intelligence if done by men.” [Minsky, 1968, p. v] 

Denne idé er ikke ny. I 1700-tallet forestillede Leibniz sig muligheden af at skabe 
et universelt sprog, hvori alle virkelighedens forhold kunne formuleres. Og Lockes 
forestilling om sindet som en tom tavle (tabula rasa), der skal udfyldes gennem 
erfaringen, giver plads for idéen om en computer, der kan opnå kognitive 
egenskaber gennem indlæring. Også Peirce gjorde sig forestillinger om mulig-
heden for at fremstille tænkende maskiner, ligesom han på linie med det kognitive 
paradigme mente, at forskning i tænkende maskiner kan kaste lys over den 
menneskelige kognition. 

“Precisely how much of the business of thinking a machine could possibly be 
made to perform, and what part of it must be left to the living mind, is a question 
not without conceivable practical importance; the study of it can at any rate not 
fail to throw needed light on the nature of the reasoning process.” [Peirce, 1887 
citeret efter Ketner, 1988, p. 40] 

I dette århundrede har Chomsky forestillet sig erkendelsen som en række regler 
for anvendelsen af sproget, der kan kvantificeres i generative grammatikker og 
overtages af en deduktiv logisk computer. Idéen er, at de formelle grammatiske 
regler, som mennesker følger under sprogudøvelse, i princippet er de samme, som 
de formelle deduktive regler, en computer følger. Derfor har Chomskys teorier 
spillet en væsentlig rolle for AI-projektet. 

En af de første forelæsninger om computerintelligens blev givet af Turing i 1947, 
der på det tidspunkt arbejdede på National Physical Laboratory i London. Turing 
hævder heri, at der uden tvivl vil kunne konstrueres maskiner, der nøjagtigt 
simulerer den menneskelige forstand. Det er værd at lægge mærke til, at der på 
daværende tidspunkt kun eksisterede to kørende elektroniske computere (Colossus 
og EINAC), når man ser bort fra Zuses maskine, som Turing næppe kan have haft 
kendskab til. I 1948 udgav Turing en rapport, hvori han foregreb mange af 
eftertidens udviklingstendenser, heriblandt konnektionismen. I 1950 publicerede 
han en artikel med titlen ‘Computing Machinery and Intelligence’ i det filosofiske 
tidsskrift ‘Mind’. Artiklen blev indledt med ordene: 

“I propose to consider the question ‘Can machines think?’” [Turing, 1950, p. 
433] 

Turing skriver videre i artiklen, at han ikke forestiller sig, at maskiner vil komme 
til at kunne tænke, men at det sandsynligvis vil blive muligt at konstruere ma-
skiner, der kan forveksles med mennesker, og at dette vil medføre en sådan for-
andring af almindelig sprogbrug, at man under normale omstændigheder ikke vil 
blive modsagt, hvis man omtaler maskiner som tænkende [Finnemann, 1994, p. 
132]: 

“I believe that in about fifty years’ time it will be possible to programme 
computers, with a storage capacity of about 109, to make them play the 
imitation game so well that an average interrogator will not have more than 
about 70 per cent. chance of making the right identification after five minutes 
of questioning. The original question, ‘Can machines think?’ I beleive to be too 
meaningless to deserve discussion.” [Turing, 1950, p. 442] 
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AI-paradigmet blev som tidligere nævnt navngivet af McCarthy, der ligesom 
Chomsky og Turing er en af computerrevolutionens legendariske helte, som Co-
peland udtrykker det [Copeland, 1993, p. 8]. Blandt McCarthys bedrifter finder 
man LISP, der er et programmeringssprog, som stadig anvendes i mange AI-pro-
grammer, samt skabelsen af det første tidsdelingssystem (timesharing), der gjorde 
computeren i stand til at foregive, at den yder nogenlunde lige meget service til 
dens brugere på samme tid. I 1956 organiserede McCarthy sammen med Minsky 
en konference, The Dortmouth Summer Research Project on Artificial Intelli-
gence, der i dag af mange betragtes som markeringen af AI-paradigmets fødsel 
[ibid., p. 8]. 

Et fjerde af computerhistoriens store navne, John von Neumann, var også knyttet 
til AI-paradigmet. Samme år som Dortmouth-konferencen blev det mest indfly-
delsesrige af de tidlige forsøg på AI-programmer udviklet på en sofistikeret logisk 
computer, skabt af von Neumann. Computeren kom efter sin ophavsmand til at 
hedde JOHNNIAC. Programmet, der kørte på den, blev kaldt Logic Theorem Ma-
chine eller logik-teoretikeren og var skabt af Newell, Cliff Shaw og Simon, tre af 
AI-paradigmets mest fremtrædende foregangsmænd [Copeland, 1993, p. 7]. I 
modsætning til disse mente von Neumann dog ikke, at den binære, deduktive logik 
var tilstrækkelig til at modellere hjernens funktioner: 

“We have now accumulated sufficient evidence to see that whatever language 
the central nervous system is using, it is characterized by less logical and 
arithmetical depth than we are normally used to. . . There exist here different 
logical structures from the ones we are ordinarily used to in logics and 
mathematics.” [Neumann, 1969, p. 81 f] 

I stedet foreslår von Neumann at termodynamikkens induktive, statistiske princip-
per anvendes ved modellering af hjernens funktioner, en indfaldsvinkel konnek-
tionismen siden har taget til sig.  

Logik-teoretikeren var imidlertid ikke det første AI-program, selvom det måske 
var et af de mest vellykkede af de tidlige forsøg. Allerede i starten af 1950’erne 
havde Arthur Samuel skabt et dam-program, der ved at lære af sin erfaring fra spil 
til spil blev en glimrende damspiller [Copeland, 1993, p. 8]. 

Hvilke argumenter er der egentlig for, at en deduktiv logisk computer skulle kunne 
tænke? Det er en almindelig udbredt opfattelse, at kun bevidste væsener kan tænke, 
og da mange anser det for indlysende, at plastik og metal ikke kan være bevidst, 
afvises tanken om, at computere kan tænke intuitivt af de fleste. Over for dette 
argument har Copeland to indvendinger. For det første mener han ikke, at det er 
sandt, at det kræver bevidsthed at tænke, da mennesket som oftest er ubevidst om 
dets mentale processer. For det andet er det ikke klart, hvad der menes, når man 
taler om at tænke [ibid., p. 33 f]. 

I den før omtalte artikel fra 1950 fremsætter Turing et berømt kriterium for tænk-
ning og intelligens. Dette kriterium er siden blevet kendt som Turings test. Testen 
involverer to forsøgspersoner samt den computer, der skal testes. De tre in-
volverede holdes adskilt fra hinanden. Hvis en vilkårlig forsøgsperson kan afgøre, 
om han eller hun kommunikerer med computeren eller den anden person, kan det 
afvises at computeren er intelligent. L. Stephen Coles formulerer tankerne bag 
denne test ved at hævde, at en computer forstår et fragment af naturligt sprog, hvis 
den accepterer inputsætninger, der er medlemmer af dette fragment og svarer på 
spørgsmål baseret på informationer, der er indeholdt i et ‘common universe of 
discourse’ [Coles, 1972]. 



PERCEPTION OG KOGNITION 

 231 

Der er gennem tiden blevet fremført mange indvendinger mod Turing-testens an-
vendelighed. Én af indvendingerne går på, at man sagtens kan forestille sig tæn-
kende væsener, der ikke kan passere Turings test. For eksempel vil de fleste hæv-
de, at små børn uden fuldt udviklede lingvistiske evner er i besiddelse af intelligens 
og kan tænke. Og på samme måde kunne man forestille sig, at det en dag lykkedes 
at skabe en tænkende computer, der blev afvist i testen, fordi man kunne skelne 
dens svar fra menneskers, alene fordi den ikke var menneskelig [Copeland, 1993, 
p. 44]. Turings test er således udelukkende positiv. Såfremt noget klarer testen, 
kan dette ifølge Turing tænke. Men det er ikke givet, at fordi det fejler, er det 
dermed også uden evner til at tænke. Sagt på en anden måde er det ikke 
forsøgsobjektets evne til at tænke, der testes, men de øvrige forsøgspersoners. 
Testens udfald viser udelukkende, hvorvidt disse kan afgøre, om de taler med et 
menneske eller en maskine [Finnemann, 1994, p. 132]. 

En mere alvorlig indvending går på, at selvom det er muligt at simulere et fæno-
men, er det ikke sikkert, at dette er identisk med det originale fænomen. Uægte 
diamanter ér ikke diamanter, uanset hvor svært det er at skelne dem fra de ægte. 
At en logisk computer klarer Turing-testen behøver blot betyde, at computeren er 
god til at simulere tænkning, hvilket ikke er det samme som, at den tænker. Over 
for denne indvending hævder Copeland, at der må skelnes mellem to typer si-
mulation. For det første kan simulationen være forskellig fra det, der simuleres. 
Copeland anfører som eksempel imiteret skind. For det andet kan to fænomener 
være nøjagtig ens, men alligevel være produceret på forskellig vis. Et eksempel 
kan være syntetiserede lyde. Copeland peger på, at den anførte indvending tager 
for givet, at der i kunstig intelligens er tale om den første type simulation, men at 
der i princippet ikke er noget i vejen for, at kunstig intelligens er tilhører den anden 
type [Copeland, 1993, p. 46 f]. 

En tredje indvending går på, at Turing-testen behandler de involverede parter som 
‘sorte bokse’ (black boxes). Afgørelsen af om en computer tænker eller ej, er alene 
baseret på dens ydre adfærd. Mod denne indvending argumenterer Turing, at når 
mennesker bedømmer andre menneskers kognitive evner, sker det altid på 
grundlag af deres ydre adfærd [ibid., p. 48]. 

Til sammen peger disse indvendinger på, at Turings test er et udslag af logisk po-
sitivisme og behaviourisme. Hvis man positivt har bestået testen alene på grundlag 
af en ydre adfærd, der endog kan vise sig at være simuleret, kan man i henhold til 
Turings test tænke. Der er altså ikke noget endegyldigt kriterium for, hvad 
tænkning overhovedet er. Det har imidlertid ikke afholdt AI-forskere fra at forsøge 
at opbygge artefakter med kunstig intelligens. Copeland beskriver den recept, som 
de fleste AI-forskere har fulgt i deres forsøg på at skabe kunstig intelligens: 

1. Anvend en tilstrækkelig rig, rekursiv, sammensat kode til at repræsentere ob-
jekter, begivenheder, handlinger, relationer etc. 

2. Opbyg en passende repræsentation af verden og dens gang (herunder menne-
skelige frembringelser som sprog og handel) i et universelt symbolsystem. 
Denne vidensbase vil bestå af umådelig mange, forbundne symbolstrukturer. 
Den må indeholde en repræsentation af computeren selv og dens formål og 
behov. Der hersker forskellige opfattelser af om denne gigantiske struktur må 
opbygges ved håndkraft, eller om en computer kan programmeres til at tilegne 
sig hovedparten af denne viden selvstændigt. 

3. Anvend egnede ydre enheder til at skabe symbolske repræsentationer af den 
strøm af stimuli fra omgivelserne, der indvirker på computeren. 
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4. Opbyg en række fundamentale deduktive operationer, der skal anvendes på de 
komplekse symbolstrukturer, som er lagret i vidensbasen. Resultatet af disse 
operationer vil være nye symbolstrukturer, af hvilke nogle er bestemt for 
output. 

5. Dette output er symbolsk repræsentation af adfærdsmønstre som passende svar 
på systemets input. Et robotlegeme kan eventuelt anvendes til at oversætte disse 
symboler til virkelig adfærd [ibid., p. 80]. 

I det følgende vil en håndfuld af de kendteste forsøg på at skabe kunstig intelligens, 
hovedsageligt inden for problemløsning, blive præsenteret85. Selvom flere af dem 
kan fremvise imponerende resultater, er de dog stadig intet i sammenligning med 
den menneskelige hjernes fremragende egenskaber og ydeevne. Stuart Dreyfus har 
udtrykt det sådan: 

“Current claims and hopes for progress in . . . making computers intelligent 
are like the belief that someone climbing a tree is making progress toward 
reaching the moon.” [Stuart Dreyfus citeret efter Copeland, 1993, p. 86] 

Og hans bror Hubert Dreyfus følger ham på vej med en tilsvarende kritik af AI-
paradigmet og dets udeblevne resultater: 

“Twenty-five years of artificial intelligence research has lived up to very few of 
its promises and has failed to yield any evidence that it ever will.” [Hubert 
Dreyfus citeret efter Copeland, 1993, p. 86] 

Damspilleren 
Samuels damspiller blev udviklet i de tidlige 1950’ere, mens han arbejdede for 
IBM. At udvikle et program, der kan spille dam, lyder ikke som noget teknologisk 
tigerspring, men Samuels idé førte til udviklingen af det første computerprogram, 
der kunne lære af dets egne erfaringer. Samuel beregnede, at hvis man forsøgte at 
se frem til afslutningen af et spil med den hurtigste computer under lysets 
hastighed, man på nogen måde kunne konstruere, ville det vare 1021 århundreder 
at foretage det første træk. I stedet forsøgte han at få heuristiske regler ud af mestre 
i dam og programmerede en computer til at følge disse regler. Da de regler, som 
eksperterne gav ham, ikke gav et spil på mesternivau, konstruerede Samuel som 
den første og stort set den eneste AI-forsker et program, der kunne lære. Senere fik 
Samuel den idé at lade to kopier af programmet spille mod hinanden på den samme 
computer, hvorved programmet automatisk kunne øge dets erfaringsgrundlag 
[Copeland, 1993, p. 21]. 

Damprogrammet er ikke bare det første AI-program, der er produceret, men også 
et af de bedste. Ved en bestemt lejlighed slog det en mester, men så kom mesteren 
dog igen og slog programmet i seks brevpartier. Copeland fremhæver en opsigts-
vækkende, men alligevel overset historisk resultat af Samuels elektroniske dam-
spil. Det er den første menneskeskabte konstruktion, der har overvundet dens 
skaber: 

“On some forgotten day, the program had begun to beat Samuel himself; and 
that, to my mind, was one of the most remarkable events in history of computing. 
Samuel’s defeat at the hand of his own program well and truly falsifies the old 

                                                   
85 For læsere, der måtte være interesserede, beskriver Margaret A. Boden i hendes bog ‘Computer Models of Mind’ 

en bred vifte af AI-modeller og programmer, der spænder lige fra kunstigt syn og talesyntese over sproganalyse, 
semantisk analyse, ræsonnement og problemløsning til modeller for indlæring og udvikling [Boden, 1988]. 
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saw that a computer can never exhibit more intelligence than the person who 
programs it.” [Copeland, 1993, p. 22] 

Men selv om det ser ud som om, at Samuel med sin damspiller skabte et artefakt 
med en vis form for intelligens, er det stadig kun i brugerens forestillingsverden, 
at spillet udviser egenskaber, som eksempelvis at den kan overvinde sin skaber 
eller bruger86. Selvom det ser ud til, at computeren som artefakt er i stand til at 
bryde sådanne grænser, er den som medium i bund og grund kun i stand til at 
formidle budskaber fra en bruger eller designer til en anden. 

Logik-teoretikeren 
Et af de tidligste forsøg på at skabe programmer med decideret kunstig intelligens 
var Newell, Shaw og Simons Logic Theorem Machine (LT) fra 1956. Logik-
teoretikeren var et program, der kunne føre beviser for logiske teoremer. Logik-
teoretikeren blev blandt andet afprøvet på teoremerne i Russell og Whiteheads 
‘Principia Mathematica’, hvor programmet havde held til at bevise 38 ud af 
værkets første 52 teoremer. Et af beviserne var endda mere elegant end Russell og 
Whiteheads eget bevis87 [ibid., p. 7]. 

General Problem Solver 
Simon, Shaw og Newell udviklede i 1957 en efterfølger til logik-teoretikeren, som 
de kaldte General Problem Solver (GPS) [Simon, 1972a]. GPS er et af de kendteste 
og længst løbende AI-projekter. Den første version af GPS kørte allerede kort efter 
Dorthmouth-konferencen, og den videre udvikling pågik i mere end et årti. 

Simon, Shaw og Newell antog, at hvis man vil opnå samme fleksibilitet i program-
meringssprog som i naturligt sprog, er det blot et spørgsmål om at opnå forståelse 
for de måder, hvorpå betydning repræsenteres i naturligt sprog og derefter 
implementere repræsentationer med tilsvarende evne og flertydighed i et program-
meringssprog. Målet for projektet var at gøre en deduktiv logisk computer i stand 
til at søge efter egne løsninger på problemer. Et problem defineres med følgende 
punkter: 

1. Der er givet en (delvis) beskrivelse af den aktuelle situation og den ønskede 
situation. Disse situationer er beskrevet med, hvad Simon kalder et tilstands-
sprog. Tilstandsspproget er tilstrækkeligt omfattende til at beskrive situationer 
og forskelle mellem situationer. 

2. Der er givet en række operatorer der kan anvendes på situationer for at trans-
formere dem til nye situationer, det vil sige nå fra én tilstand til en anden. Ope-
ratorerne indgår i et sprog som Simon vælger at kalde et processprog. Enhver 
sekvens af operatorer i processproget er i sig selv en operator, som Simon 
kalder en sammensat operator. 

3. En problemløsning er en (sammensat) operator i proces-sproget, der vil trans-
formere et objekt, der beskriver den aktuelle situation, til et objekt, der beskri-
ver det ønskede mål. 

                                                   
86 I Esajas’ bog anvendes i en lidt anden sammenhæng følgende billede på artefakter: “Praler øksen over for ham, 

der hugger med den? Hovmoder saven sig over for ham, der trækker den?” [Esajas’ bog, kap. 10, vers 15]. 
87 Newell, Shaw og Simon skrev en artikel, der beskrev dette nye bevis, og ved siden af deres egne navne angav de 

også logik-teoretikeren som medforfatter. Dette er så vidt vides den første akademiske artikel i historien, der har 
en maskine som medforfatter. Desværre ville redaktøren af ‘The Journal of Symbolic Logic’ dog ikke udgive 
artiklen, hvorfor den aldrig blev publiseret [Copeland, 1993, p. 8]. 
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GPS er et middel-mål (means-end) analyseprogram. Når målet, udgangspositionen, 
og de tilgængelige midler er beskrevet, vil GPS eksperimentere sig frem til en måde 
at anvende midlerne til at nå målet. Undervejs oversættes målet til en række 
delmål. Programmets formål er hele tiden at reducere afstanden mellem den 
aktuelle tilstand og sluttilstanden. Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt man kan 
kalde en sådan blind forsøg-og-fejl strategi for en intelligent tilgang til problem-
løsning. For ikke at søge i blinde, blev GPS derfor udstyret med en række regler 
for, hvilke alternative træk, der skulle foretages i en given situation. Disse regler 
kaldes heuristikker. Problemet er imidlertid, at i komplekse problemstillinger, 
hvor antallet af midler er stort, bliver det i praksis umuligt at konstruere velegnede 
heuristikker. GPS er derfor langt fra en generel problemløsningsmodel [Copeland, 
1993, p. 87 f]. 

Simon, Shaw og Newell drog alligevel den slutning af GPS-projektet, at eftersom 
GPS løser problemer på samme måde som mennesket, må menneskets frie adfærd 
kunne forstås som et produkt af en kompleks, men endelig mængde af determini-
stiske love [ibid., p. 26]. Dybest set mener de altså ikke, at problemløsning er andet 
end mål, midler, regler og strategi. Problemløsning er herefter blot en algoritme til 
at opnå et givet mål ved at reducere forskellene mellem målet og den aktuelle 
tilstand i verden. Verden er problemrummet, der indeholder al den viden, der er 
relevant for problemet. Denne opfattelse kendetegner i det hele taget den tidlige 
forskning i kunstig intelligens (AI), der opfatter mennesket som et kompliceret, 
men dog deterministisk kybernetisk system. 

Undervejs i GPS-projektet blev det imidlertid klart, at programmer, der kan løse 
virkelige problemstillinger og ikke blot gåder og hovedbrud, kræver store mæng-
der viden. Og viden er svær at håndtere i en logisk computer. Problemet er at 
organisere den, at holde den opdateret og at genfinde relevant viden, når man har 
brug for den. Svaret på dette vidensproblem blev i det næste årti at fokusere på 
små, enkle og kunstige verdener, der hurtigt fik navnet mikroverdener samt at ud-
vikle teknikker til at organisere viden om disse begrænsede områder [ibid., p. 91 
f]. 

Forsøgene på at konstruere almene problemløsningsprogrammer førte endvidere 
til den erkendelse, at problemløsningsmetoder ikke er almene, men videnspecifik-
ke og afhængige af en almen deduktiv evne. Det er efterfølgende lykkedes at kon-
struere systemer, der besidder en snæver viden om et problemfelt, og som kan løse 
problemer inden for dette felt, nemlig ekspertsystemerne. Denne erfaring har 
medført en generel anerkendelse af, at intelligens er andet og mere end problem-
løsning, og at problemløsning er andet og mere end specifik viden og almen deduk-
tionsevne [Bygholm, 1990, p. 131]. 

Shrdlu 
Et eksempel på en typisk mikroverden er programmet Shrdlu. Terry Winograd fra 
Massachussetts Institute of Technology (MIT) udviklede Shrdlu88, der kontrollerer 
en robotarm, som opererer hen over et bord, hvorpå der ligger en række klodser i 
forskellige farver, former og størrelser. Programmet er et integreret system, der 
anvender grammatiske regler, semantik og fakta om de enkelte klodser. I praksis 
er både robotarmen og dens omgivelser imaginære og simuleres på computerens 
skærm. Kommunikationen mellem brugeren og robotten sker via tastatur og 
skærm. Brugeren kan med forskellige sætninger på almindeligt engelsk bede 
robotten om at arrangere blokkene i en bestemt opstilling, hvorefter Shrdlu vil 

                                                   
88 Navnet er blot nonsens, som Winograd har lånt fra et MAD magasin [Copeland, 1993, p. 15]. 
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udtænke og udføre sin egen handlingsplan. Endvidere kan man stille spørgsmål og 
fremsætte udtalelser inden for denne verden af bevægelige klodser. Shrdlu er 
således et computerprogram, der ‘forstår’ sprog inden for et begrænset område ved 
at inkludere en model af det emne, der tales om samt en samtalesituation. Copeland 
skriver, at programmets evne til at håndtere instruktioner på naturligt engelsk er 
imponerende, og at det som oftest får den mest sandsynlige betydning ud af 
tvetydige instruktioner. Shrdlu er i stand til at besvare selv komplicerede 
spørgsmål om programmets verden af klodser og er i en vis udstrækning endvidere 
i stand til at diskutere dets egne motiver [Copeland, 1993, p. 15].  

Alligevel er Shrdlus data om dens verden meget fragmentariske. For Shrdlu er en 
klods intet andet end en entitet, hvis placering den kan ændre. Så selvom Shrdlu 
giver et andet indtryk under konversation, har Shrdlu ingen idé om, hvad for 
eksempel en rød blok er i virkeligheden [ibid., p. 93]. Problemet er nemlig, at 
mikroverdener ikke er delverdener. Delverdener er ikke forbundne som isolerbare 
fysiske systemer til større systemer, som de udgør, de er snarere lokale vide-
reudviklinger af et hele, som de forudsætter. Hvis mikroverdener var delverdener, 
ville det ikke være nødvendigt at udstrække og kombinere dem for at nå den 
virkelige verden, fordi denne allerede ville være forudsat under programmeringen 
af hver af disse delverdener. Mikroverdener er imidlertid ikke verdener, men 
isolerede, meningsløse områder, og der er ikke nogen måde, hvorpå de kan kom-
bineres og udstrækkes, så de når hverdagslivets verden [Dreyfus & Dreyfus, 
1986]. 

CYC 
CYC er navnet på et af de mest ambitiøse AI-projekter til dato. Navnet stammer fra 
betegnelsen ‘encyclopædi’. Projektet påbegyndtes hos Microelectronics and Com-
puter Technology Corporation i Austin i Texas i 1984 og har et budget på 50 
millioner dollars.  

CYC er et af de få AI-projekter, der tager vidensproblemet alvorligt. Målet er at 
opbygge en videnbase, der indeholder betydelige dele af en gennemsnitlig vester-
lændings viden. Projektlederen, Doug Lenat, hævder, at ved udgangen af 1994 
indeholdt CYC-basen et sted mellem tredive og halvtreds procent af den viden, en 
gennemsnitlig person i Vesteuropa eller USA er i besiddelse af. Lenat forudsiger 
endvidere, at i år 2015 vil ingen købe en computer, der ikke er udstyret med en 
videnbase, der giver indtryk af at den er i besiddelse af almen viden og sund fornuft 
[Copeland, 1993, p. 102 f].  

Forudsætningen for CYC-projektet er den antagelse, at man kun kan lære noget, 
hvis man allerede i forvejen har en vis viden. Jo mere man ved, des mere og hur-
tigere lærer man. Minsky, Alan Kay og Lenat er uafhængigt af hinanden kommet 
frem til, at en videnbase som CYC skal indeholder omkring 100 millioner udsagn, 
førend den kan begynde at tilegne sig viden på egen hånd [ibid., p. 103]. 

Ontologien bag CYC er projektets fundament og samtidig dets akilleshæl. Lidt for-
enklet kan man sige, at Lenat opfatter en substans som mængden af alle dens fo-
rekomster. Denne opfattelse, har allerede fra projektets start ført til kritik af dets 
forudsætning. Ikke alle substanser kan sidestilles med mængden af deres fore-
komster. Eksempelvis kan man eje en substans, men det giver sjældent mening at 
sige, at man ejer et matematisk objekt som en mængde. Nogle substanser er mere 
værdifulde end andre, men det er meningsløst at tale om, at nogle mængder skulle 
være mere værdifulde end andre. Substanser kan opstå og forgå, men matematiske 
mængder er atemporale, som Lenat selv siger: Mængder eksisterer evigt i deres 
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platoniske univers. Mængder kan multipliceres med hinanden, mens det sjældent 
giver mening at multiplicere to substanser [ibid., p. 108]. 

I det hele taget er almen vidensrepræsentation et uløst problem for AI. Hvis en 
computer skal være i stand til at dele den alment menneskelige forståelse, skal den 
kunne lagre sine kendsgerninger i en kontekstfri form. Men selv om kendsger-
ningerne lagres i en kontekstfri form, kan computerene stadig ikke anvende dem. 
For at kunne gøre det, må de have regler, der sætter dem i stand til at trække på 
netop de kendsgerninger, der er relevante i hver enkelt kontekst. Afgørelsen af, 
hvad der er relevant, må baseres på yderligere kendsgerninger og regler, men så 
melder spørgsmålet sig igen, hvilke fakta og regler, der er relevante for hver enkelt 
afgørelse, og så fremdeles. 

7.2.6 Kognitiv videnskab 
Fra midten af 1970’erne indgik teoretisk AI sammen med en række andre fagom-
råder i opbygningen af et nyt tværvidenskabeligt paradigme, cognitive science el-
ler kognitiv videnskab, som reaktion på især behaviourismen. Inden for kognitiv 
videnskab opfattes den menneskelige hjerne som et komplekst system, der modt-
ager, oplagrer, genfinder, transformerer og udsender information. Paradigmets 
grundlæggende antagelse er, at den logiske computer kan være med til at kaste lys 
over hjernens funktionsmåde, da den aktuelle implementering af kognition er 
underordnet. Hvor AI-paradigmet forsøger at genskabe de kognitive funktioner 
kunstigt i computeren med udgangspunkt i den menneskelige kognition, anvender 
den kognitive videnskab i stedet computeren som matematisk og logisk grund-
model for beskrivelsen af al kognition. 

Ligesom den deduktive logiske computer arbejder med symboler, er hjernen blot 
en symbolmanipulator. Med denne antagelse mener kognitivisterne at have løst 
problemet med, hvordan betydning bliver til kød og blod, og hvad der sker, når 
hjernen ræsonnerer, planlægger etc. Og ikke mindst mener de at have fundet en 
plusibel forklaring på forholdet mellem hjerne og sind. Både hjernen og compute-
ren manipulerer, i henhold til den kognitive videnskab, symboler efter visse for-
melle logiske regler. Den bedste måde at beskrive kognitionen på er derfor at stu-
dere logiske symbolmanipulerende systemer som sindet og computerprogrammer, 
uanset om disse befinder sig i computere eller hjerner. Opgaven for kognitiv 
videnskab er derfor at karakterisere hjernen, ikke som en række bevidst mentale 
tilstande, men som et formelt logisk symbolbehandlende system blandt mange 
[Searle, 1984, p. 43]. 

Den kognitive videnskab har blandt andet rødder tilbage til neurofysiologen War-
ren S. McCulloch og matematikeren Walter H. Pitts’ artikel med titlen ‘A Logical 
Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity’ fra 1943 [McCulloch & Pitts, 
1943], hvori de foreslår, at nervesystemets neuroner enten kan have tilstanden 
tændt eller slukket, uden nogen mellemliggende tilstande. Det gør dem til binære 
omskiftere, der kan indgå i realiseringen af binære symboler. McCulloch og Pitts 
viser endvidere, at sådanne binære neuroner kan kombineres og dermed udgøre de 
logiske porte, som få år senere skulle blive grundstammen i opbygningen af den 
digitale computer [Copeland, 1993, p. 184 f]. 

En af de mest indflydelsesrige eksponenter for den kognitive videnskab er David 
Marr. I sine studier af det menneskelige syn fra 1982 har han identificeret tre faser, 
som han finder nødvendige under analyse af et kognitivt system. For det første, 
må man gennemføre en analyse af systemets arbejde. Denne analyse skal lede til 
en beregningsteori for, hvad systemet gør, og hvorfor det gør det. For det andet må 
man med baggrund i denne analyse bestemme, hvilke algoritmer og repræsen-
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tationer, der indgår i systemet. Og endelig for det tredje må man specificere den 
endelige implementation, ved at specificere detaljerne for det maskineri, der skal 
udføre det kognitive arbejde [Marr, 1982; Johnson-Laird, 1988, p. 58 f]. 

I sin mest ekstreme form opfatter den kognitive videnskab hjernen som en logisk 
computer og forstanden eller bevidstheden som computerprogrammet. Ud fra 
denne opfattelse vil ethvert fysisk system med det rigtige program og de rigtige 
input og output være i besiddelse af forstand på præcis samme måde som men-
nesket. Og denne opfattelse skal vel og mærke ikke opfattes som en metafor, men 
som en bogstaveligt afbildning af forstanden. I modsætning til AI-paradigmet 
hævder det kognitive paradigme dog ikke, at computere bogstaveligt talt har 
følelser og tanker. Pointen er ikke her, at mennesket, så vidt det vides, har tanker 
eller følelser, men i stedet, at det har tanker og følelser, fordi alt hvad der er i at 
have tanker og følelser er det rigtige program [Searle, 1984, p. 28 f].  

Ann Bygholm opregner den kognitive videnskabs grundantagelser i følgende 
punkter [Bygholm, 1990, p. 132]: 

1. Alle kognitive systemer er symbolsystemer. Informationsbehandling er en for-
mel proces, det vil sige at symbolerne manipuleres efter bestemte regler. 

2. Symbolerne giver mening, fordi de repræsenterer den eksterne virkelighed. Un-
dersøgelse af symbolernes mening eller betydning kan ske uden hensyntagen 
til spørgsmålet om, efter hvilke regler de manipuleres. 

3. Informationsbehandling kan og bør studeres på et selvstændigt niveau uafhæn-
gigt af den fysiske implementation, som eksempelvis det menneskelige legeme. 

4. Der eksisterer nogle helt fundamentale principper for informationsbehandling 
på tværs af forskellige fysiske implementationer [jvf. endvidere Winograd & 
Flores, 1986, p. 25]. 

Searle mener, at den kognitive videnskab falder i en grøft, som filosofien og psy-
kologien i århundreder er faldet i, nemlig at analysere hjernen ud fra den nyeste 
teknologi. Visse af oldtidens grækere troede, at hjernen fungerede som en ballist, 
Descartes mente, at den måtte fungere som et hydraulisk ur, Leibniz sam-
menlignede hjernen med en mølle eller en fabrik [Leibniz, 1992, § 16, p. 70], 
Freud sammenlignede den med elektromagnetiske systemer, neurologen og no-
belpristageren Charles Scott Sherrington (1857-1952) mente at kunne genfinde 
telegrafens virkemåde i hjernen, og i starten af dette århundrede blev hjernen sam-
menlignet med et af de omstillingsborde, der blev anvendt til telefoni [Searle, 
1984, p. 44; Copeland, 1993, p. 182]. 

Mere alvorlig er imidlertid Searles andet kritikpunkt. Selvom den kognitive viden-
skab gav forventninger om et brud med den behaviouristiske tradition i psyko-
logien, idet den fordrede adgang til ‘den sorte boks’ for at udforske dens virke-
måde, kritiserer Searle paradigmets talsmænd for blot at gentage behaviorismens 
fejltagelse. Ved kun at fokusere på de symboler, der indgår i behandlingen, 
insisterer de på udelukkende at studere objektive observerbare fænomener og 
ignorerer dermed sindets mest essentielle egenskaber [Searle, 1992, p. xii]. End-
videre undlader den kognitive videnskab at tage stilling til symbolets eller tegnets 
indre væsen, men forudsætter stiltiende at repræsentation og betydning kan forstås 
entydigt. Som det er fremgået, er dette dog ingenlunde tilfældet, da tegnenes væsen 
har givet anledning til mere end hundrede års semiotisk og semiologisk diskurs. 

Herhjemme har blandt andre Steen Folke Larsen taget afstand fra den kognitive 
videnskab, blandt andet fordi den opfatter sig selv som en grundvidenskab uden 
hensyntagen til konkrete anvendelsesmuligheder. I stedet lancerer Folke Larsen 
betegnelsen kognitionsforskning. Kognitionsforskningen indskrænker sit gen-
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standsfelt til menneskelig kognition, hvorved der stilles spørgsmålstegn ved anta-
gelserne om, at informationsbehandling kan studeres på tværs af fysisk implemen-
tation. For det andet tager han afstand fra, at formalisering er et grundlæggende 
træk ved kognitionsforskning. Og for det tredje foreslår han, at kognition studeres 
med udgangspunkt i de sociale og materielle omgivelser, hvori erkendelsen finder 
sted [Bygholm, 1990, p. 133]. Folke Larsen har formuleret kognitionsforskningens 
grundlag som følger: 

“Kognitionsforskning behandler menneskelig kognition, dvs. symbolsk eller 
sub-symbolsk aktivitet, set i forbindelse med de tekniske redskaber, der er 
udviklet eller kan udvikles til at beskrive kognitionen teoretisk og/eller 
understøtte dens udfoldelse i konkrete brugssituationer.” [Karpatschof og 
Folke Larsen, 1988 citeret efter Bygholm, 1990, p. 133] 

I det følgende gives en kort beskrivelse af et udpluk af de kognitive modeller, der 
er blevet udviklet inden for rammerne af den kognitive videnskab. 

Intellektets struktur 
J. P. Guilfords structure of intellect er en klassifikation, der organiserer alle slags 
intellektuelle anlægsfaktorer i et samlet system [Guilford, 1956]. Hver fakor 
katalogiseres udtrykt tre basale variable: operation, indhold og produkt. Der er 
fem operationer: Kognition, hukommelse, konvergerende tænkning, divergerende 
tænkning og evaluering. Indhold henviser til fire typer information: Symbolsk, 
semantisk, figurlig og adfærdsinformation. En operation, der anvendes på et 
testelement giver et af seks produkter: Enheder, klasser, relationer, systemer, 
transformationer og implikationer. 

Model Human Processor 
En senere manifestation af den opfattelse, at mennesket kan behandles som et in-
formationsbehandlingssystem på linie med logiske computere, er Stuart K. Cards 
Model Human Processor [Card, 1987, pp. 180-191]. Ifølge denne skematiske 
model, indeholder mennesket tre processorer, en perceptuel processor, en kognitiv 
processor og en motorisk processor, der alle opererer parallelt. Disse er forbundet 
til fire typer hukommelse, nemlig to sansebuffere for henholdsvis visuelle og 
auditive stimuli, en arbejdshukommelse, som inden for denne afhandlings rammer 
også kaldes korttidshukommelse og en langtidshukommelse. Da modellen ikke 
afviger væsentligt fra IPS, vil den ikke blive behandlet yderligere. 
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FIGUR 7-L - CARDS MODEL HUMAN PROCESSOR 
Cards egen illustration af modellen. De anvendte symboler har følgende betydning: � = Hukommelsens kapacitet; 
� = ‘Henfaldstid’ i hukommelsen; � = Kodetype; � = Cyklustid [Kilde: Card, 1987, p. 181, fig. D-6(a)]. 

GOMS-modellen 
Human Computer Interaction (HCI) disciplinen benytter sig ofte af at modellere 
subjektets kognitive egenskaber for at kunne designe brugbare computer systemer, 
hvorved det bevæger sig ind i det kognitive paradigme. En af de modeller, der 
flittigst benyttes, er Card, Thomas P. Moran og Newells mentale model, kaldet 
GOMS [Card, Moran & Newell, 1983]. Den består af fire komponenter: 

1. Goals. Målene repræsenterer subjektets intention om at udføre en given opga-
ve. De er symbolske strukturer, der definerer en tilstand, der skal opnås og de-
terminerer en mængde af mulige metoder til at opnå dette mål. Målene er struk-
tureret hierarkisk, så de har delmål, deldelmål og så videre. 

2. Operators. Målene nås med operatorer. Operatorer er elementære perceptuelle, 
motoriske eller kognitive handlinger, der er nødvendige for at ændre subjektets 
mentale tilstand eller påvirke problemløsningskonteksten. Operatorer kan for 
eksempel være type, look-at, mental eller move.  

3. Methods. En bestemt streng af operatorer til opnåelse af et mål eller delmål, 
kaldes en metode. En metode beskriver en procedure, der kan anvendes for at 
nå et mål. Det er en af de måder, et subjekt kan bevare sin viden om en given 
problemløsning på. Metoder er tillærte procedurer, som subjektet kender inden 
problemløsning. 

4. Selection rules. Når et mål forsøges nået, har subjektet ofte flere metoder til sin 
rådighed. Valgreglerne støtter subjektet i valg af metode eller prøver at for-
udsige den. Man kan sige, at valgreglerne er opsamlet problemløsningsviden. 
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Symptomatisk for disse modeller er, at forfatterne bag GOMS-modellen ser det som 
deres formål at lægge en videnskabelig grundvold for anvendt psykologi. Card, 
Moran og Newell insisterer på, at denne psykologi er teoribaseret, idet den ud-
trykker de mekanismer, der ligger til grund for de observerede fænomener [ibid., 
p. 13]. Men deres endelige mål er imidlertid af pragmatisk karakter. De ønsker at 
udvikle en anvendt psykologi, der er relevant for design af brugergrænseflader, for 

“design is where the action is in the human-computer interface.” [Card, Moran 
& Newell, 1983, p. 11] 

ACT*-modellen 
En anden anerkendt kognitionsmodel er John Robert Andersons Adaptive Control 
of Thought (ACT*) model, en model, som bygger på et kognitivt produktionssy-
stem [Anderson, 1983].  

“The most deeply rooted preconception guiding my theorizing is a belief in the 
unity of human cognition, that is, that all the higher cognitive processes, such 
as memory, language, problem solving, imagery, deduction, and induction, are 
different manifestations of the same underlying system.” [Anderson, 1983, p. 1] 

Produktionssystems-teorier hævder basalt, at grundlaget for menneskelig kogni-
tion er en mængde af betingelse/aktion par, der kaldes produktioner. Betingelsen 
specificerer et datamønster, og hvis der er elementer i hukommelsen, som matcher 
dette mønster, kan produktionen anvendes på dette. Derfor er alle produk-
tionssystem-modeller samtidig regelbaserede modeller, idet produktionerne udgør 
deres regler. 

ACT*-modellen tager udgangspunkt i at langtidshukommelsen er opdelt i en de-
klarativ hukommelse, der indeholder et semantisk netværk af forbundne begreber, 
og en procedural hukommelse, der indeholder produktionerne, og at der endvidere 
er tilknyttet en arbejdshukommelse eller korttidshukommelse. Modellen 
forudsætter, at problemet er repræsenteret i arbejdshukommelsen under problem-
løsning i en eller anden form. Denne repræsentation sammenlignes under pro-
blemløsning med de eksisterende vidensstrukturer, der har form af betingelser, 
som skal opfyldes for at udløse en associeret handling. 

Ligesom den grundlæggende IPS-model indeholder ACT* en række basale proces-
ser: En indkodningsproces, en lagringsproces, en fremfindingsproces, en match-
ingproces, en udførelsesproces og en proces til konstruktion af nye strukturer. 
Indkodningsprocessen resulterer i, at information placeres i arbejdshukommelsen 
og kommandoerne i arbejdshukommelsen kan omformes til præstation, så de 
resulterer i adfærd. Når produktioner i den procedurale hukommelse matcher 
indholdet af arbejdshukommelsen udføres de. Og endelig kan information lagres 
og fremfindes fra den deklarative hukommelse på baggrund af tilstanden i 
arbejdshukommelsen. 

Konstruktion af nye regler eller produktioner kan ske på tre måder. Den første 
kalder Anderson proceduralization. Denne proces finder sted, når et element fra 
den deklarative hukommelse adskillige gange har været anvendt på samme måde. 
Er dette tilfældet skaber ACT* en ny produktion. Den anden kalder han kompo-
sition (composition). Komposition producerer én produktion, hvor der tidligere var 
flere. Og endelig opererer Anderson med en konstruktionsmåde, han kalder tuning. 
Tuning sætter ACT* i stand til at lære, hvilke operatorer, der er mest fordelagtige 
til løsning af bestemte typer af opgaver [Boden, 1988, p. 196]. 
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FIGUR 7-M - ACT* PRODUKTIONSSYSTEM 
En skematisk fremstilling af Andersons ACT* produktionssystem [Kilde: Eysenck & Keane, 1993, p. 397, 
fig. 11,6]. 

I ACT*-modellen anvendes fem forskellige principper til opløsning af konflikter: 
matchgrad, produktionsstyrke, data entydighed, specificitet og måldominans. 

Forsøg med ACT*-modellen indikerer, at forøget fortrolighed med en række pro-
cedurer forøger hastigheden af præstationen på grund af evnen til at konsolidere 
en sekvens af operationer til ét enkelt kognitivt step. 

7.2.7 Konnektionisme 
De modeller, der hidtil er redegjort for, tager alle udgangspunkt i, at kognitive 
funktioner kan beskrives som et symbolmanipulerende regelstyret system. Da en 
række kognitive funktioner som eksempelvis mønstergenkendelse ikke udviser 
disse egenskaber, opstod i 1980’erne et nyt paradigme under betegnelsen parallelt 
distribuerede processer (PDP) eller konnektionisme. Førend de konnektionistiske 
principper og deres implementation i kunstige neurale netværk vil blive beskrevet, 
skal der imidlertid redegøres for de mest basale dele af menneskets naturlige 
neurale netværk, nervesystemet, der danner grundlag for de konnektionistiske 
teorier. Tilsammen danner millioner af nerveceller i legemet et kompliceret og højt 
organiseret netværk til kommunikation og informationsbehandling. 

Neuroner 
Nervesystemet er opbygget af nerveceller, neuroner, og støtteceller, gliaceller. 
Skønt gliacellerne er mindre i cellestørrelse end neuronerne, udgør de omtrent 
halvdelen af centralnervesystemets rumfang, idet forholdet mellem gliaceller og 
neuroner er cirka 10:1. Neuroner er ansvarlige for de funktioner, der er nervesy-
stemets særkende, mens gliacellerne først og fremmest tjener neuronernes sag. 
Gliacellerne omfatter neuroglia i centralnervesystemet, de Schwannske celler i det 
perifere nervesystem, der danner myelinskeder omkring de større nerver, samt 
satelitceller i de perifere ganglier. Gliacellernes funktion er stadig ikke fuldstændig 
kendt, men det vides dog, at de blandt andet er med til at fagocytere eller bortskaffe 
henfaldne og døde celler fra centralnervesystemet. Neuronernes virkemåde er 
derimod bedre kendt. De er karakteriseret ved deres evne til at reagere på stimuli 
med en elektrisk udladning og ved deres hurtige ledning af nerveimpulser selv 
over lange distancer. 

Konstruktion

        Deklarativ         Procedural
        hukommelse         hukommelse

              Lagring  Match

     Fremfinding     Udførelse
           Arbejds
           hukommelse

       Indkodning Præstation
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FIGUR 7-N - NEURONET 
Halvskematisk tegning af et neuron fra hjernebarken [Kilde: Brodal, 1992, p. 6, fig. 1.1]. 

Ligesom andre celler har neuronerne et cellelegeme, soma, med en kerne, nucleus, 
der er nogle hundrededele millimeter stor. Kernen er omgivet af cytosol med for-
skellige organeller og har to typer udløbere: dendritter og axoner. Neuronet har 
normalt flere dendritter, men kun ét axon. Dendritterne er almindeligvis korte og 
meget forgrenede. Dendritternes opgave er at lede impulser ind i cellelegemet. 
Små spidser på dendritterne kaldes spina. 

Axonerne, derimod, er normalt lange, undertiden over én meter. De fører impulser 
bort fra cellelegemet. Afhængig af axonets længde kaldes axoner for projektions-
axoner, hvis de er lange og interneuroner, hvis de er korte og kun opererer i na-
bolaget. Axonets centrale del, aksecylinderen, er opbygget af talrige tynde tråde, 
neurofibriller, og omgives af en fedtholdig marvskede, den såkaldte myelinskede, 
samt bindevæv. For enden af aksecylinderen forgrenes den i nerveterminaler, og 
hver terminal har en knopformet udvidelse, kaldet en bouton. 

Ud fra den funktion neuronet varetager, kan man altså inddele det i fire zoner: En 
modtagezone (dendritzone) med receptorfunktion, en impulsdannelseszone (ini-
tialsegmentet), hvor den elektriske impuls opstår, en ledningszone (axon zone) 
med impulsledningsfunktion og en output zone (nerveterminalerne), hvor trans-
mittersubstanser frigøres, og der finder transmission sted til en anden celle. 

Transmission af information i nervesystemet sker på to måder. Den første angår 
transmission af kortvarige elektriske signaler, der løber internt i axonet med alle 
dets forgreninger. Dette kaldes en impuls. Nerveimpulsernes hastighed afhænger 
blandt andet af axonets diameter. Men også graden af isolation er af afgørende 
betydning. I de tykkeste og bedst isolerede axoner kan der opnås hastigheder på 
120 m/sek [Brodal, 1992, p. 12]. 

Den anden form for transmission finder sted mellem to neuroner. Det sted, hvor ét 
neurons boutoner står i tæt forbindelse med et andet neurons dendritter eller spina, 
kaldes en synapse. Synapsen består af en præsynaptisk del, som udgøres af en 
nerveterminal fra et tilførende neuron, en synapsespalte og en postsynaptisk del, 
som udgøres af dendritzonen i det fraførende neuron [Warberg, 1989, p. 40]. Hvert 
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neuron har hundreder eller måske endda flere tusind synapser på dets overflade, 
og det er summen af deres indflydelse, der afgør, hvor aktiv det postsynaptiske 
neuron på et givet tidspunkt vil være. Den synaptiske kløft mellem de to celler er 
omkring 200Å. Synapser kategoriseres normalt i tre typer af forbindelser: 
Synapser, der er lokaliseret på cellens soma kaldes axosomatisk; synapser på 
dendritter kaldes axodendritisk, og boutoner, der former en synapse med et axon 
kaldes axoaxonisk. 

 

FIGUR 7-O - SYNAPSE 
Skematisk fremstilling af axosomatisk synapse baseret på elektron-mikrografik. Selve forbindelsen mellem bouton 
og soma er forstørret i højre del af illustrationen [Kilde: Brodal, 1992, p. 8, fig. 1.4]. 

Transmission af signaler mellem cellerne sker for de fleste cellers vedkommende 
ved frigørelse af kemiske signalmolekyler, som efterfølgende udløser en ny elek-
trisk impuls i den anden celle. Et sådant signalmolekyle kaldes en neurotrans-
mitter. Én celle kan godt producere to eller flere typer neurotransmittere. De mest 
udbredte og kendte typer neurotransmittere er acetylkolin, noradrenalin og 
adrenalin, men der findes i dag mere end halvtreds kendte typer. I storhjernen fin-
des der endvidere et antal celler, som står i direkte elektrisk forbindelse med hin-
anden og som derfor er uafhængige af dette forsinkende kemiske mellemled. 

Cellens excitabilitet er et udtryk for, at cellen kan reagere med en kort elektrisk 
udladning, et aktionspotential, når den stimuleres tilstrækkeligt. Aktionspoten-
tialet opstår som en ændring i den elektriske spændingsforskel mellem henholdsvis 
yder- og inderside af cellemembranen, når neuronet stimuleres. Processen er den, 
at der dannes neurotransmitter i selve neuronet, som passerer gennem axonet til 
dets endeforgreninger, hvor det oplagres i eller omkapsles af små blærer kaldet 
vesikler. Idet en elektrisk impuls når frem til den præsynaptiske bouton, strømmer 
Ca++ ind fra omgivelserne, hvorved Ca++-koncentrationen stiger i den præ-
synaptiske del som følge af aktionspotentialet. Denne fase kaldes depolarisering. 
Depolariseringen får vesiklerne til at fusionere med cellemembranen, hvorved 
deres indhold af neurotransmitter tømmes ud i synapsespalten. Denne fase kaldes 
exocytose. 

I synapsespalten vil neurotransmitteren binde sig til den postsynaptiske celles re-
ceptorer, der vil åbne sig og således øge permeabiliteten for Na+ i den postsynap-
tiske cellemembran, og det fremkomne spændingsfald vil skabe en ny elektrisk 
impuls i modtagercellen. Denne fase kaldes reception. Na+-permeabiliteten falder 
hurtigt igen, faktisk førend depolariseringen i den postsynaptiske celle har nået sit 
maximum (cirka +35 mV). Forklaringen på det hurtige fald i Na+-permeabiliteten 
skal søges i en hurtig lukning af de spændingsafhængige Na-kanaler. I denne fase 
ses en inaktivering af kanalen, sandsynligvis som følge af en kon-
formationsændring i den del af kanalproteinerne, der ligger tæt ved kanalens in-
tracellulære åbning. Samtidig med faldet i Na+-permeabiliteten stiger permeabi-
liteten for og K+-ioner. Dette bevirker en tilførsel af K+-ioner til ydersiden af mem-
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branen. Sammenholdt med den nu nedsatte Na+-tilførsel vil dette bevirke, at mem-
branen repolariseres og potentialet nærmer sig ligevægtspotentialet for K+. Hele 
processen tager omkring 2 ms. [Warberg, 1989, p. 34 ff; Kehler, 1984, p. 67]. 

 

FIGUR 7-P - RECEPTION 
Skematisk fremstilling af en lille del af den postsynaptiske cellemembran med gennemførte ion-kanaler eller 
receptorer. Cellemembranen består af et dobbelt lipidlag, hvor ydersiderne er vandige (hydrofile) og mellemlaget er 
fedtagtigt (hydrofobt). Neurotransmitteren vil binde sig til en receptor, der som følge heraf vil åbne sig og dermed 
øge permeabiliteten for gennemstrømning af Na+-ioner [Brodal, 1992, p. 21, fig. 1.17]. 

Varigheden af en stimulus er afhængigt af, hvor hurtigt neurotransmitterens mole-
kyler nedbrydes i synapsen. Efter et aktionspotential tager det nogen tid, førend 
neuronet igen producerer et aktionspotential som reaktion på en stimulus. Cellen 
siges at være i refraktær tilstand, hvilket vil sige, at dens irritabilitet er nedsat. 

Styrken af et aktionspotential er det samme uanset styrken af de stimuli, der pro-
ducerer det. Cellens axon agerer med andre ord digitalt eller efter ‘alt-eller-intet’ 
loven. Det betyder, at det er nødvendigt for cellens soma og dendritter at foretage 
en spatiel og temporal summation af stimuli, førend der fremkaldes et aktions-
potential i axonet. Det sker ved at depolarisere membranen til en tærskelværdi for 
provokation af aktionspotentialet. Mange impulser må altså nå neuronets soma og 
dendritter næsten samtidig for at få den til at fyre, det vil sige sende et 
aktionspotential gennem dens axon. Fyrings-frekvensen er med andre ord et udtryk 
for det samlede synaptiske input til et neuron. 

“Note that the variable which is quantified in the expression corresponding to 
a circle of neurons is time, in other words the propositions contain terms such 
as ‘at some time,’ ‘never,’ ‘at all times,’ but not ‘something,’ ‘nowhere’ or 
‘somewhere,’ and so on; quantification does not apply to space or object 
variables.” [Braitenberg, 1964, p. 154 f] 

Overalt i centralnervesystemet findes hæmmende synapser, der er af vital betyd-
ning for dets funktion. Et neurons axoner kan enten danne stimulerende eller hæm-
mende synapser. Der er i den henseende, så vidt vides, ingen ambivalente neu-
roner. Hæmning er nødvendig for at undertrykke irrelevant sensorisk information, 
for eksempelvis at gøre det muligt at koncentrere sig om visse begivenheder og 
udelukke andre. 

Neuroner kan forbindes med hinanden på flere måder. I figuren nedenfor er vist 
tre almindeligt forekommende neuronforløb: Konvergens, divergens og tilbage-
kobling. Ved konvergens danner flere præsynaptiske neuroner synaptiske forbin-
delse med et enkelt postsynaptisk neuron. Ved divergens danner et enkelt præsyn-
aptisk neuron synaptisk forbindelse med et stort antal postsynaptiske neuroner. 
Endelig betyder tilbagekobling, at en nerveimpuls føres tilbage til den celle, hvor-
fra den udgik. 
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FIGUR 7-Q - EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE NEURONFORLØB 
[Kilde: Warberg, 1989, p. 45, fig. 25]. 

I en population af neuroner er det ikke nødvendigt at alle neuroner opfører sig 
korrekt, idet systemets statistiske karakter er medvirkende til at korrigere for fejl i 
enkeltceller. 

Nervesystemet 
Systemet af forbundne neuroner i legemet kaldes nervesystemet. Det er, som det 
tidligere er fremgået, forbundet med sanseorganer, receptorer, der reagerer på for-
skellige former for sensorisk information, eller stimuli. Uanset stimulationsmåde 
(energiform) ‘oversætter’ receptorerne energien fra stimuli til det sprog, som 
anvendes i nervesystemet, nemlig nerveimpulser. Nervesystemet er endvidere 
forbundet med motoriske organer, der kan fremkalde en ekstern reaktion ved at 
virke på effektorer i enten muskler eller kirtler. 

Nervesystemet opdeles traditionelt i centralnervesystemet (CNS), der betår af hjer-
nen og rygmarven, samt det perifere nervesystem (PNS), der forbinder central-
nervesystemet med receptorer og effektorer. Det perifere nervesystem omfatter 
hjernenerver, rygmarvsnerver og det autonome nervesystem. Fra receptorerne 
ledes nerveimpulserne via det perifere nervesystem til og fra samordnende og kon-
trollerende centre i centralnervesystemet. Ved sådanne nervecentre forstås en 
samling nerveceller inden for centralnervesystemet med speciel funktion, mens 
samlinger af nerveceller uden for centralnervesystemet, det vil sige i det perifere 
nervesystem, benævnes ganglier. 

Nedenstående oversigt giver et overblik over nervesystemets hovedbestanddele 
[Warberg, 1989, p. 7]: 

(1) Centralnervesystemet (CNS) 
(a) Hjernen - encephalon 

(i) Storhjernen - cerebrum 
(ii) Lillehjernen - cerebellum 
(iii) Hjernestammen 

(a) Midthjernen - mesencephalon 
(b) Hjernebroen - pons 
(c) Forlænget marv - medulla oblongata 

(b) Rygmarven - medulla spinalis 
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(2) Det perifere nervesystem (PNS) 
(a) Somatiske nerver (bevidste, viljestyrede) 

(i) Rygmarvsnerver - nervi spinalis 
(ii) Hjernenerver - kranienerver 

(b) Autonome nerver (ubevidste, ikke viljestyrede) 
(i) Sympatiske nerver - sympatikus 
(ii) Parasympatiske nerver - parasympatikus 

 

FIGUR 7-R - DET MENNESKELIGE NERVESYSTEMS OPBYGNING 
Det centrale nervesystem (CNS) består af hjernen (storhjerne, lillehjerne og hjernestamme) og rygmarven. Det 
perifere nervesystem, der udgår fra CNS, består af somatiske nerver (rygmarvsnerver og hjernenerver) og autonome 
nerver, der ikke er vist på tegningen. Rygmarvsnerverne eller spinalnerverne, som de også kaldes, inddeles i hals-, 
bryst-, lænde-, bækken- og halenerver [Kilde: Warberg, 1989, p. 8, fig. 4]. 

Det perifere nervesystem 
Axoner, der medierer kommunikation mellem centralnervesystemet og andre dele 
af kroppen, udgør der perifere nervesystem. Dette omfatter nerver, der udgår fra 
centralnervesystemet og ligger uden for hjerne- og rygmarvshinderne. 

I 1811 opdagede Charles Bell (1774-1842), at der i det menneskelige nervesystem 
kan skelnes mellem udadledende, efferente nerver, der fører impulser bort fra 
centralnervesystemet og indadledende, afferente eller sensitive nerver, hvis impul-
ser går den modsatte ved. Indtil da havde man troet, at de samme nerver ledte 
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impulser begge veje. Motoriske nerver får for eksempel muskler til at bevæge sig 
og kirtler til at producere sekret. Sensitive nerver leder sansefornemmelser, for 
eksempel smerte og syn, fra receptorerne til centralnervesystemet. 

Det perifere nervesystem inddeles i de bevidste (somatiske) og de ubevidste (au-
tonome) nerver. Det somatiske nervesystem inddeles yderligere i rygmarvsnerver 
(spinalnerver) og hjernenerver (kranienerver). De cirka 31 spinalnerver udgår fra 
rygmarven i hele dennes længde og består af halsnerver (cervikalnerver), bryst-
nerver (thorakalnerver), lændenerver (lumbalnerver), bækkennerver (sakral-
nerver) og halenerver (coccygealnerver). Den del af rygmarven, hvorfra en enkelt 
spinalnerve udspringer, kaldes et spinalsegment. Hver spinalnerve har en bagerste 
rod, der indeholder afferente nervebaner, kaldet spinalgangliet, og en forreste rod, 
der indeholder efferente nervebaner, kaldet motoriske forhornsceller. 

Hjernenerverne, der består af tolv par, udgår fra hjernen og hjernestammen og fø-
rer både afferente og efferente nervetråde til de perifere organer. Den første hjer-
nenerve (nervus olfactorius) fører impulser fra de lugtopfattende celler i næse-
slimhinden til pandelapperne i storhjernen. Anden hjernenerve (nervus opticus) 
fører impulser fra stavene og tappene i øjets nethinde til hjernens nakkelapper. 
Tredje hjernenerve (nervus oculomotorius) indeholder motoriske tråde, der styrer 
øjeæblets bevægelser. Fjerde hjernenerve (nervus trochlearis) innerverer en af de 
seks ydre og tværstribede øjenmuskler. Femte hjernenerve (nervus trigeminus) 
består af tre hovedgrene. En gren med sensitive tråde fra forreste del af skalpen, 
panden, øjenhulen og næsen. En gren med sensitive tråde fra overkæbe, tænder i 
overmund, forreste del af kinden og tindingen samt overlæben. Og en gren med 
både sensitive og motoriske tråde, hvor de sensitive tråde kommer fra underkæbe, 
tænder i undermund, tunge, hage, bagerste del af kinden og tindingen samt fra det 
meste af det ydre øre. De motoriske tråde går til tyggemusklerne. Sjette 
hjernenerve (nervus abducens) er en rent motorisk nerve, som innerverer en enkelt 
af de seks tværstribede muskler i øjeæblet. Syvende hjernenerve (nervus facialis) 
er primært en motorisk nerve for ansigtets mimiske muskler, men desuden 
indeholder nerven sensitive nervetråde fra ansigtet og smagsbaner fra forreste del 
af tungen. Ottende hjernenerve (nervus acusticus) er en ren sensitiv nerve, som 
egentlig består af to nerver. Nervus cochlearis med hørebaner fra sneglen og 
nervus vestibularis med ligevægtsbaner fra buegangssystemet. Hørebanerne går til 
hørecentrene i hjernens tindingelapper og ligevægtsbanerne til ligevægtscentrene 
i lillehjernen. Niende hjernenerve (nervus glossopharyngeus) innerverer tunge og 
svælg. Tiende hjernenerve (nervus vagus) hæmmer populært sagt funktionen af de 
organer, der ligger over mellemgulvet (diaphragma) og fremmer eller stimulerer 
funktionen af de organer, der ligger under mellemgulvet. Ellevte hjernenerve 
(nervus accessorius) er en rent motorisk nerve indeholdende motoriske tråde til 
visse muskelgrupper. Og endelig er der den tolvte hjernenerve (nervus 
hypoglossus), der indeholder motoriske tråde til den tværstribede muskulatur i 
tungen [Kehler, 1984, pp. 98-101]. 

I modsætning til det somatiske nervesystem fungerer det autonome nervesystem 
uafhængigt af viljens indflydelse. I første række regulerer det de indre organers 
funktioner og samordner legemets indre reaktioner. Det opdeles i det sympatiske 
og det parasympatiske nervesystem, der fungerer modsat hinanden. Det sympati-
ske nervesystem øger for eksempel hjertevirksomheden, mens det parasympatiske 
hæmmer den. I begge systemer indgår afferente og efferente nervebaner. De ef-
ferente nervebaner betjener hjertemuskulatur, glat muskulatur og kirtelceller. 

Den tyske fysiolog Johannes Müller (1801-1858) fremsatte i begyndelsen af forri-
ge århundrede en teori om, at sindet ikke direkte er opmærksom på den fysiske 
verdens objekter, men kun om tilstande i det perifere og centrale nervesystem. 
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Nervesystemet optræder med andre ord som formidler mellem verden og sindet og 
påtvinger de mentale processer dets egen natur. Under perception får eksempelvis 
berøring af huden en receptor til at fyre impulser. Disse bevæger sig op gennem 
rygmarven i rygsøjlen, videre igennem et synaptisk relæ i thalamus og frem til 
hjernebarken. Funktionen af de synaptiske relæer er, at de giver mulighed for at 
skærpe et signal ved at hæmme eller blokere svagere impulser som for eksempel 
er tilfældet, når man rører en ujævn kant. Som konsekvens kan stimuli lettere 
lokaliseres og evalueres, men samtidig betyder det også, at subjektet kun får et 
stærkt bearbejdet billede af virkeligheden. 

Det perifere nervesystem og virkemåden af de enkelte sanser og bevægemekanis-
mer vil ikke blive yderligere behandlet, da det ikke har den store relevans for den 
neurale opfattelse af erkendelsen, som den vil blive udviklet nedenfor. 

Centralnervesystemet 
Centralnervesystemet styrer alle højere nervefunktioner og har således betydning 
for bevægelse, sansning og tankevirksomhed. Centralnervesystemet udgør den del 
af nervesystemet, som er beliggende i kraniehulen og hvirvelkanalen. Det er 
omgivet af henholdsvis hjernehinde og rygmarvshinde, der sammenfattende 
betegnes meninges. Meninges dannes af tre hinder. Den yderste kaldes dura mater, 
den mellemste arachnoidea og den inderste pia mater. 

Centralnervesystemet inddeles i hjerne (encephalon) og rygmarv (medulla spina-
lis). Hjernen omfatter storhjernen (cerebrum), lillehjernen (cerebellum) og hjer-
nestammen. Hjernestammen inddeles yderligere i et øverste afsnit, midthjernen 
(mesencephalon), et midterste afsnit, hjernebroen (pons) og et nederste afsnit, den 
forlængede marv (medulla oblongata). 

 

FIGUR 7-S - DEN MENNESKELIGE HJERNE 
Skematisk fremstilling af hjernens basale dele. Af illustrationen fremgår blandt andet storhjernen (cerebrum), 
lillehjernen (cerebellum) og hjernestammen (midthjernen, pons og medulla oblongata) [Kilde: Ganong, 1989, p. 
180, fig. 12-10].  

Storhjernen er delt i to næsten symmetriske halvdele, højre og venstre hemisfære, 
der forbindes af hjernebjælken. Hver hemisfære inddeles i pandelap, isselap, 
nakkelap og tindingelap. Hemisfærerne er på overfladen ujævne med en række 
hjernevindinger (gyri) adskilt af furer (sulci). Udfoldet har de et areal på omkring 
1200 cm2 pr. hemisfære. En del af storhjernen består af hvid substans, som udgøres 
af nervetråde beklædt med fedtstoffet myelin og derfor fremtræder hvid. Disse er 
adgangsveje til og fra storhjernen. 
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FIGUR 7-T - FOTO AF HJERNEN 
Foto af menneskelige hjernes tre hovedkomponenter: Den store kuppelformede cerebrum (øverst), den mindre 
cerebellum (nederst til højre) og hjernestammen (midten). Fremtrædende i hjernestammen er den forlængede marv 
(den æggeformede udvidelse i midten) og thalamus (mellem den forlængede marv og cerebrum). Cerebrum er 
ansvarlig for intelligens og ræsonnement. Cerebellum hjælper at holde balance og positur. Den forlængede marv er 
involveret i autonome funktioner som respiration, og thalamus fungerer som relæstation for de elektriske impulser, 
der til- og fragår hjernebarken [Kilde: Microsoft Encarta ‘95]. 

Den anden del er den grå substans. I både storhjernen og lillehjernen ligger den 
største del (90%) af den grå substans på overfladen som en hjernebark (cortex ce-
rebri), der består af seks lag nervecellelegemer. Hjernebarken er omkring 3 mm 
tyk og indeholder cirka 10 milliarder nerveceller. Overfladelaget kaldes lag I. 
Dette lag har få cellelegemer og består hovedsageligt af axoner. De øvre lag kaldes 
lag II og III. Disse lag indeholder mindre pyramideceller, der sender deres axoner 
til andre områder i barken, enten i samme hemisfære eller i den modstående. 
Desuden findes i lag II de såkaldte lysekrone-celler (chandelier), der danner 
mange hæmmende synapser på pyramide-neuronernes dendritter. Det midterste 
lag, lag IV, består af tætpakkede små stjerneformede neuroner, hvis axoner 
primært bevæger sig op mod de øverste lag. De dybe lag, V og VI, består af store 
pyramide-neuroner, hvis axoner udgår fra hjernebarken og terminerer i strukturer 
som thalamus, hjernestammen og rygmarven. Studier i 1970’erne foretaget af 
blandt andre J. Szentágothai har vist, at vertikalt ned igennem disse lag i 
hjernebarken kan man skelne nogle basale moduler eller kolonner. 

 

FIGUR 7-U - DE SEKS LAG I HJERNEBARKEN 
Skematisk fremstilling af nogle af de celletyper, der findes i hjernebarkens (cerebral cortex) seks lag [Kilde: Popper 
& Eccles, 1983, p. 236, fig. E1-5]. 
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Hjernebarken er hjemsted for vigtige, overordnede bevægecentre (motoriske cen-
tre) og sansecentre (sensoriske centre). Szentágothai går så langt som til at sam-
menligne dem med elektroniske integrerede kredsløb (IC). Modulerne repræsente-
rer, hvad han kalder basale neurale kredsløb, der i deres elementære form kon-
stitueres ved input-kanaler (afferente neuroner), komplekse neurale interaktioner i 
modulet og output-kanaler, der hovedsageligt består af pyramidecellernes axoner. 
Et modul består af op til 10.000 neuroner. Nobelprismodtageren og hjer-
neforskeren John C. Eccles foreslår, at hvert modul opfattes som en kraftenhed. 
Dens eksistensberettigelse er at opruste på naboernes bekostning. Eccels antager, 
at nervesystemet fungerer ved konflikter mellem moduler. Hvert modul forsøger 
at opbygge kraft nok til at kunne hæmme nabomodulerne. [Popper & Eccles, 1983, 
pp. 236-244]. 

Der vides kun lidt om, hvad der egentlig foregår i hjernebarken. Eccles formulerer 
det således: 

“We can only dimly imagine what is happening in the human cortex or indeed 
in the cortices of the higher mammals, but it is at a level of complexity, of 
dynamic complexity, immeasurably greater than anything else that has ever 
been discovered in the universe or created in computer technology.” [Popper 
& Eccles, 1983, p. 243] 

I den centrale del af hjernen findes en samling vigtige nervecentre, der under ét 
benævnes det limbiske system. Det ligger som et bueformet bælte omkring hjerne-
stammen centralt i hemisfærerne og danner et grænseområde mellem hjernestam-
men og hjernebarken. Dets vigtigste bestanddele er nervecentre tilhørende lug-
tesansen, det meste af thalamus, dele af de basale hjernekerner og nogle af hypo-
thalamuskernerne. Fra storhjernen udvikles thalamus, der er relæstation for næsten 
al information, der transmitteres fra de lavere dele af centralnervesystemet til 
hjernebarken. Foran og lidt længere nede ligger hypothalamus, der indeholder 
centret for kontrol af det autonome nervesystem og har forbindelse med hy-
pofysen. Det har vist sig, at hypothalamus er blandt de dele af hjernen, der er mest 
direkte involveret i følelsesudtryk og følelsesmæssige reaktioner. 

 

FIGUR 7-V - HJERNESTAMMEN 
Af illustrationen ses placeringen af hypothalamus, thalamus, midthjernen, hjernebroen og den forlængede marv 
[Kilde: Microsoft Encarta ’95]. 

Lillehjernen er først og fremmest af vigtighed for ligevægtssansen og styring af 
bevægelser. Et særkende for lillehjernen er, at antallet af afferente nerver, der fører 
til lillehjernen, er omkring fyrre gange så stort som antallet af de efferente nerver, 
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der leder bort. Dette forhold kunne indikere, at der foregår en omfattende behand-
ling af den information, der når lillehjernen, førend den afgiver et svar. 

 

FIGUR 7-W - LILLEHJERNEN 
Lillehjernen (cerebellum) set fra den side, der vender ind mod hjernestammen [Kilde: Brodal, 1992, p. 83, fig. 2.33 
B]. 

Rygmarven strækker sig fra den øverste halshvirvel til anden lændehvirvel. Hvis 
man ser rygmarven i tværsnit, består den af en kappe af hvid substans, der fører 
impulser til og fra hjernen. Inden i denne kappe er en H-formet grå substans. De 
to forreste grene af H’et betegnes forhornene, mens de to bagerste betegnes bag-
hornene. Mellem forhorn og baghorn ligger i brystpartiet sidehornet. 

Når man taler om centre i hjernen, diskuteres det, om samlinger af neuroner er 
ansvarlige for bestemte funktioner. Centrene i hjernens overflade (cortex cerebri) 
er eksempelvis karakteriserede ved at være viljebestemte, mens centrene dybere i 
hjernen alle kan udkobles mere eller mindre af indflydelsen fra hjernens overflade. 
Dette gælder i særdeleshed de autonome centre i hypothalamus og den forlængede 
rygmarv [Kehler, 1984, p. 79]. 

Siden den østrigske fysiolog Franz Josef Gall (1758-1828) tidligste skridt, har det 
været muligt at identificere en lang række af disse hjernecentre og placere dem 
topologisk, blandt andet ved observation af patienter med læsioner i hjernen [Pop-
per & Eccles, 1983, pp. 334-354]. Men selvom funktionerne kan lokaliseres til 
bestemte lokationer, taler meget for, at der er en udbredt grad af distribution i hele 
den menneskelige hjerne. 

 

FIGUR 7-X - HJERNECENTRE 
Forskellige motoriske og sensoriske funktioners placering i hjernebarken [Kilde: Popper & Eccles, 1983, p. 229, fig. 
E1-1]. 
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Werniches afasi kan henføres til skader i taleområdet i tindingelappen. Påskønnel-
se af musik og dobbeltsidig lytning sker i tindingelappen i den underordnede he-
misfære. Det antages derfor, at hørecentrene, der modtager impulser fra de lyd-
opfattende celler i det cortiske organ i sneglen (cochlea), er lokaliseret her. Gen-
kendelse af ord og sproglige lyde finder sted i den dominerende hemisfære. Des-
uden ser det ud til, at nonverbal visuel hukommelse er knyttet til tindingelappen i 
den underordnede hemisfære. Sammenfattende taler meget altså for, at tin-
dingelappen i den underordnede hemisfære er hjemsted for musikalsk og spatiel 
genkendelse. 

I isselappen findes blandt andet centre for følesansen og dens integration med vi-
suelt input. Disse centre tager sig af fortolkning af sanseindtryk fra hud, bevæge-
apparat og organer og koordinerer disse informationer. Den underordnede isselap 
er impliceret i finmotorikken, mens den dominerende isselap tager sig af læsning 
og semantik. Til trods herfor resulterer læsioner i den underordnede isselap ofte 
alligevel i kognitive forstyrrelser. 

Læsioner i nakkelappen resulterer i visuelle uregelmæssigheder med blinde områ-
der og nedsat visuel kognitiv ydeevne som for eksempel læsehastighed. Det an-
tages derfor, at nakkelappen primært omfatter synscentrene. Synscentrene mod-
tager impulser fra de lys- og farveopfattende celler (stave og tappe) i nethinden 
(retina). 

Endelig har det vist sig, at læsioner i pandelappen har dyb indflydelse på person-
ligheden, herunder Brocas afasi. Den bagerste del af pandelappen tager sig af mo-
toriske funktioner. De motoriske centre sender motoriske impulser til den tvær-
stribede muskulatur. Den forreste del står i et komplementært forhold til tindin-
gelappen på samme side. Mens den dominerende side af tindingelappen tager sig 
af af verbal genkendelse, tager den tilsvarende pandelap sig af genkendelse af 
temporale sekvenser i verbal fremstilling. På samme måde med visuel genkendelse 
i den underordnede hemisfære. Patienter med læsioner i den forreste del af 
pandelappen har problemer med at stabilisere deres adfærd, mangler formål med 
deres handlinger og har svært ved at foretage bedømmelser og planlægge. Da den 
forreste del af pandelappen står for den primære kommunikation med blandt andet 
hypothalamus, er den ansvarlig for at associere somatiske, olfaktoriske, visulle og 
auditive oplevelser med emotionelt input fra hypothalamus. 

Mellem pande- og isselapper ligger på hver side en tværgående centralfure (sulcus 
centralis), som skiller mellem de motoriske centre (gyrus præcentralis) i pan-
delappen og de sensitive centre (gyrus postcentralis) i isselappen. Såvel i den mo-
toriske som i den sensitive zone er legemet repræsenteret med hovedet nedefter og 
benene opefter, således at en elektrisk stimulation eller en læsion i den øverste del 
af de motoriske centre vil medføre henholdsvis kontraktion eller lammelse i 
muskler i benene, ligesom at sensitive impulser fra hovedet vil gå til den underste 
del af de sensitive centre, mens impulser fra benene vil gå til den øverste del. 
Endvidere er det sådan, at de motoriske og sensitive centre i hver hemisfære svarer 
til den modsatte side af legemet. Eksempelvis vil en læsion i den motoriske zone 
på højre side føre til lammelser i venstre side af legemet og vice versa. I aktiviteter, 
som kræver medvirken af muskler i begge sider af kroppen, er det sædvanligvis 
den venstre hemisfære, der dominerer hos højrehåndede og den højre hemisfære 
hos venstrehåndede [Kehler, 1984, p. 78]. 

Uden om alle de nævnte corticale centre findes en række cortex-områder, der be-
tegnes associationszoner, hvor der foregår sammenligning og tydning af san-
seindtrykkene fra de forskellige modtagerorganers receptorceller, og hvor san-
seindtrykkene sættes i relation til tidligere erfaringer. Mens de to hemisfærer hos 
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spædbørn synes at have samme funktion og kan vikariere for hinanden, sker der 
under opvæksten en tiltagende funktionsdeling og specialisering mellem de to 
hjernehalvdele. Hos højrehåndede vil venstre hjernehalvdel særlig få at gøre med 
intellektuelle tankeprocesser, som for eksempel kategorisering og repræsentation, 
mens højre hjernehalvdel tager sig af begreber, der har relation til rum og tid. Ved 
læsion af venstre hemisfære optræder tab af evnen til at opfatte og bruge ord 
(afasi), og rammes den højre hemisfære, tabes evnen til at kunne identificere 
genstande ved at føle på dem uden brug af synet [ibid., p. 80]. 

Kunstige neurale netværk 
Kunstige neurale netværk eller parallelt distribuerede processer, i det følgende blot 
kaldet neurale netværk eller PDP, er forsøg på at simulere hjernens processer i et 
kunstigt miljø. Denne tilgang følger termodynamikkens induktive principper sna-
rere end den deduktive logiks regler, der hidtil har været udgangspunkt for sim-
uleret intelligens. Årsagen til dette paradigmeskift skal blandt andet søges i det 
faktum, at det ikke har vist sig frugtbart, at opfatte hjernen som et fuldstændigt 
deterministisk system. På den ene side ser det ud til at kognitive funktioner som 
ræsonnement og sprogbrug følger strukturerede og regelstyrede processer. Men på 
den anden side er der også meget, der taler for, at områder som perception og 
adfærd på mange måder er statistisk betingede. Mennesket reagerer ofte langt mere 
spontant eller ‘udisciplineret’, end det er muligt at redegøre for i et deterministisk 
regelstyret system. De neurale netværk forsøger at imødegå denne problematik 
ved at indføje en vis betinget sandsynlighed i forsøget på at modellere den 
menneskelige kognition. Logisk set, kan man sige at fortalerne for kunstige 
neurale netværk betragter erkendelsen induktivt i modsætning til AI-paradigmet, 
der opfatter erkendelsen rent deduktivt [jvf. Olsen, 1995]. Idéen bag de neurale 
netværk er, at netværket selv skal udvikle de algoritmer, der udtrykker 
mekanismerne i den menneskelige kognition. Det eneste netværket fodres med er 
eksempler [Kirkeby & Tambo, 1992, p. 123]. Resultatet er, at de neurale netværk 
er velegnede til for eksempel genkendelse af ord, mens de har problemer med mere 
regelstyrede processer, som for eksempel at analysere en sætning i henhold til en 
grammatik. 

Inden for PDP-paradigmet antages det, at højere mentale processer enten kan redu-
ceres til eller emergerer fra lavere processer, og at hjernen fungerer ved disse la-
vere parallelt distribuerede processer. Desuden antages det, at hjernen repræsen-
terer omverdenen gennem en kontingent struktur af forbindelser mellem neuroner, 
modsat AI-paradigmet, der repræsenterer genstande i omverdenen ved faste 
symboler, der bearbejdes med faste regler. PDP-paradigmet kaldes derfor ofte kon-
nektionisme efter forbindelserne mellem neuronerne. Endelig antages det, at in-
formation om en person, et objekt eller en begivenhed lagres i eller distribueres til 
adskillige sammenbundne enheder frem for at befinde sig samlet sted med en 
bestemt adresse. Derfor vil systemet ofte kunne fungere tilfredsstillende, selvom 
en enkelt enhed skulle være ødelagt, eller selvom systemet modtager ufuldstændigt 
input. Det sidste er muligt, fordi netværket udfylder den manglende information 
på basis af tidligere perciperet information om samme type fænomen. 

De neurale netværk har altså ingen repræsentationsstruktur, men fungerer som 
spontant opståede netværk mellem et stort antal simple enheder, der kaldes neu-
roner efter nervesystemets enheder. Disse neuroner kommunikerer gennem stimu-
lation og hæmning af hinanden. Indlæring sker gennem en selvforstærkningspro-
ces. Impulser, der forstærkes gennem stimulation bliver dominerende eller vane-
dannende og impulser, der hæmmes bliver fortrængt eller blokerede. I denne 
proces opstår et mønster, der er erkendelsen [Kirkeby, 1988, p. 45]. 
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Til grund for de neurale netværk ligger således en simpel kognitiv model. Tanker 
repræsenteres i netværket ved stabile aktiveringsmønstre. Nye tanker udløses af 
ændringer i systemet, ofte fordi ny information ankommer til sanserne og ændrer 
aktiveringsmønstrene. Som en konsekvens er det ikke muligt at pege på ét bestemt 
sted i netværket, der indeholder eller udgør en bestemt symbolsk repræsentation. 
Symbolsk repræsentation er spredt eller distribueret i netværket. Derfor er de 
neurale netværk også bedst egnede til at varetage kognitive funktioner som 
involverer identifikation af objekter i kraft af deres evne til genkendelse af møn-
stre. 

 

FIGUR 7-Y - MØNSTERGENKENDELSE 
Humoristisk fremstilling af O. G. Selfridges bud på mønstergenkendelse fra 1950’erne. Selfridges pandæmonium 
model var en af de første modeller for automatisk parallel mønstergenkendelse [Kilde: Baddeley, 1990, p. 364, fig. 
14.3]. 

Visse PDP-teoretikere går så vidt som til at hævde, at tænkning dybest set er et 
spørgsmål om mønstergenkendelse. Sekventiel tænkning er simpelthen en proces, 
hvori ét mønster genkendes og efterfølgende anvendes som input i genkendelsen 
af et nyt mønster og så fremdeles. Problemet for denne opfattelse er imidlertid, at 
kognition derved reduceres til kategorisering. Eksempelvis er det ikke sandsynligt 
at opfattelsen af en ny sætning blot er et spørgsmål om at reagere som man plejer 
på lignende sætninger indenfor en bestemt kategori. Som minimum må fortolkeren 
være opmærksom på sætningens grammatiske struktur og de begrænsninger, 
denne medfører for tolkningen [Bechtel, 1994, p. 205]. 

Konnektionisterne afviser generelt, at deres netværk er udtryk for simpel reduk-
tionistisk repræsentation. I stedet foretrækker de at fremstiller deres teorier som 
interaktionistiske [Rumelhart & McClelland, 1986, p. 128]. De antager, at nye be-
greber emergerer mellem forskellige logiske niveauer af systemernes organisa-
tion. 

“We are simply trying to understand the different levels of cognition as a 
property emerging from the interaction of connected units in networks.” 
[Rumelhart & McClelland, 1986, p. 128] 
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Principperne i kunstige neurale netværk 
PDP-paradigmet føres ofte tilbage til 1943, hvor McCulloch og Pitts beskrev et 
netværk af kunstige neuroner, hver med to indgange, og hvert neuron med en tær-
skel, der afgør om ét input er tilstrækkeligt eller input på begge indgange er nød-
vendigt for at aktivere neuronet [McCulloch & Pitts, 1943]. De påviste, at med et 
egnet kredsløb, kunne et netværk af sådanne neuroner regne sig frem til ethvert 
beregneligt tal og kunne dermed nå enhver konklusion givet ved et endeligt antal 
præmisser, eller det kunne genkende ethvert mønster givet som stimuli til nettet. 
De kunstigt neurale netværk kunne endda bringes til at fungere som sym-
bolmanipulatorer på linie med den digitale computer, omend den deduktive com-
puter hidtil har vist sig PDP-netværkene overlegne på dette punkt.  

I slutningen af 1950’erne begyndte forskere som F. Rosenblatt og O. G. Selfridge 
at undersøge muligheden af at anvende kunstige neurale netværk til mere percep-
tuelt betonede opgaver. Rosenblatts model, perceptronen, forsøger kunstigt at 
afspejle de fysiologiske processer, der foregår i det menneskelige nervesystems 
neuroner [Rosenblatt, 1958]. Og Selfridges pandæmonium, der var inspireret af 
Rosenblatts perceptron, var et forsøg på at skabe en neural induktiv computer-
model for indlæring og mønstergenkendelse [Selfridge, 1959]. Hermed var grun-
den til PDP-paradigmet lagt, men på grund af den serielle computers succes, slog 
dets idéer først igennem i starten af 1980’erne, da det begyndte at gå op for mange, 
at AI-paradigmet ikke kunne indfri forventningerne om at skabe kunstig in-
telligens. Særligt Geoffrey E. Hinton og James A. Anderson [Hinton & Anderson, 
1981] og kognitionspsykologerne James McClelland og David Rumelhart [Ru-
melhart & McClelland, 1986; McClelland & Rumelhart, 1988] bidrog til denne 
udvikling. 

Menneskets neuroner er bemærkelsesværdigt langsomme i forhold til den digitale 
computer. Neuroner opererer i tidsenheder af millisekunder mens computere p.t. 
opererer i tidsenheder af nanosekunder - en faktor 106 hurtigere. Men på grund af 
hjernens sandsynligvis massive parallelisme, når den ofte løsningen på en kom-
pleks problemstilling formidabelt hurtigt. Det er denne parallelisme, som PDP-
paradigmet ønsker at efterligne. Kompleksiteten og styrken i de neurale netværk 
hidrører fra det faktum, at der er et stort antal parallelt forbundne enheder, der 
forsøger at påvirke de øvriges aktivitet. Input til alle disse forbindelser fører til 
massiv interaktion mellem enhederne, der enten kan bekæmpe hinanden (hæmme) 
eller samarbejde (stimulere). Efter en tid falder systemet tilbage til en stabil 
tilstand, der repræsenterer et kompromis mellem de modsat virkende kræfter. 

McClelland, Rumelhart og Hinton, der er blandt de mest betydende forskere i PDP-
paradigmet, introducerer i det ene af deres hovedværker om neurale netværk, 
‘Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cog-
nition’ fra 1986 PDP-begrebet på følgende måde: 

“To articulate these intuitions, we and others have turned to a class of models 
we call Parallel Distributed Processing (PDP) models. These models assume 
that information processing takes place through the interactions of a large 
number of simple processing elements called units, each sending excitatory and 
inhibitory signals to other units. In some cases, the units stand for possible 
hypoteses about such things as the letters in a particular display or the syntactic 
roles of the words in a particular sentence . . . In other cases, the units stand 
for possible goals and actions, such as the goal of typing a particular letter, or 
the action of moving the left index finger, and the connections relate goals to 
subgoals, subgoals to actions, and actions to muscle movements. In still other 
cases, units stand not for particular hypothesis or goals, but for aspects of these 
things.” [McClelland, Rumelhart & Hinton, 1986, p. 10] 
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Ved en ‘unit’ eller et neuron forstår forfatterne en mindsteenhed, der har egenska-
ber inspireret af neuronernes karakter og virkemåde. Rumelhart, Hinton og 
McClelland beskriver overordnet PDP-modellerne ved otte egenskaber [Rumel-
hart, Hinton & McClelland 1986, p. 46]: 

• Et endeligt antal processerende enheder eller neuroner 
• En aktiveringstilstand 
• En output-funktion for hver enhed 
• Et forbindelsesmønster mellem enhederne 
• En udbredelsesregel for udbredelse af aktiveringsmønstre gennem netværket 
• En aktiveringsregel for kombination af det input, der indvirker på en enhed til 

at producere en ny aktiveringstilstand for enheden 
• En indlæringsregel efter hvilken forbindelsesmønstre tilpasses ud fra erfarin-

gen 
• Et miljø, i hvilket systemet opererer. 

Al behandling i et kunstigt neuralt netværk udføres af enhederne eller neuronerne. 
Neuronens funktion er at modtage impulser eller signaler fra andre neuroner og 
som funktion af disse beregne en udgangsværdi. Hvert enkelt neuron har en tær-
skelværdi for, hvilken inputværdi, der skal til for at aktivere den. Så snart neuronets 
samlede input overstiger denne tærskelværdi, udsender den sin udgangsværdi til 
de neuroner, den er forbundet til, og når det samlede input igen er lavere end 
tærskelværdien, ophører den med at udsende dette signal. Forbindelserne mellem 
neuronerne er udstyret med forskellige vægte, som er blevet tildelt under oplæring 
af netvæket, hvad enten dette er sket én gang for alle eller foregår løbende. Nogle 
forbindelser er stimulerende mens andre er hæmmende, hvilket ofte udtrykkes ved 
vægtens fortegn. Netværkets virkemåde afgøres af dets topologi, neuronernes 
tærskelvædier og forbindelsernes vægte. Systemet er i sit væsen parallelt, så alle 
enheder udfører deres beregninger samtidigt. Netværket udgør så at sige en 
summende bikube af parallel interaktion, hvor enhederne i høj hastighed gensidigt 
foranlediger hinanden til at ændre tilstand. 

Enhederne eller neuronerne kan klassificeres i tre typer: inputenheder, outputen-
heder og skjulte enheder. Når et input ønskes behandlet af netværket, påtvinges 
input-laget et mønster af stimuli. Dette forårsager en forstyrring af netværkets til-
stand, og efterdønningerne efter denne påvirkning kastes frem og tilbage i parallel 
aktivitet i netværket cyklus efter cyklus, indtil de langsomt aftager og netværket 
eventuelt falder til ro og stabiliseres. På det tidspunkt har netværket fundet en 
tilstand, hvor neuronerne i de skjulte lag og i output-laget er i balance med 
påvirkningen fra input-laget. På dette tidspunkt kan resultatet aflæses af output-
laget [Copeland, 1993, p. 211]. 

 

FIGUR 7-Z - LAGDELING AF NEURALE NETVÆRK 
Enhederne i en PDP-model klassificeres ofte i tre typer: inputenheder, outputenheder og skjulte enheder. De tre typer 
kaldes også lag. 

  Inputenheder      Skjulte enheder       Outputenheder
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Det kan imidlertid også ske, at netværket falder til hvile i en ustabil kompromis-
tilstand, og derfor aldrig leverer det ønskede output. For at forhindre dette i at ske, 
kan man sætte enhederne op til med en vis sandsynlighed at skifte tilstand, alt 
afhængigt af, i hvor høj grad input overstiger tærskelværdien. En sådan ‘bag-
grundsstøj’ har den effekt, at den ryster netværket ud af de kompromistilstande det 
måtte falde i [ibid., p. 212]. 

Enhederne er forbundet til hinanden. Det er forbindelsesmønstret, der determine-
rer, hvad systemet ved, og afgør, hvordan det vil svare på ethvert givent input. Helt 
grundlæggende skelner man mellem feedforward-net, hvor signalerne kommer ind 
i den ene ende, behandles og kommer ud i den anden ende og derfor kun kommer 
igennem hvert neuron én gang samt feedback-net, hvor resultatet fra et givet lag 
sendes tilbage som inddata til tidligere lag. Nettets afgørelser er i et feedback-net 
ikke udelukkende afhængige af de aktuelle indgangssignaler, men også af tidligere 
inddata. Specifikation af systemets processer og indbyggede viden betyder i en 
PDP-model specifikation at dets forbindelsesmønster. Dette kan principielt ske på 
tre måder: 

1. Nye forbindelser opstår eller udvikles 
2. Eksisterende forbindelser forgår 
3. Eksisterende forbindelsers vægte eller styrke ændrer sig 

Styrken af signalerne og dermed den grad hvormed enhederne påvirker naboen, 
determineres af graden af aktivering. Aktiveringsværdier kan være kontinuerte el-
ler diskrete. Er de kontinuerte, kan de være afgrænsede (bounded) eller grænseløse 
(unbounded). Diskrete aktiveringsværdier kan være binære eller omfatte enhver 
vilkårlig lille mængde af værdier. 

I det følgende vil idéen bag konnektionismen blive forsøgt tydeliggjort gennem 
præsentation af et par eksempler på PDP-netværk. 

Eksempler på netværk 
Det simpleste kunstige neuron er en threshold logical unit (TLU), der er et specia-
ltilfælde af McCulloch og Pitts’ neuron [Anderson & Hinton, 1981, p. 13]. TLU’en 
har et antal indgange, n, der hver er associeret med en vægt. Vægten spiller en 
rolle analog til den synaptiske styrke i det menneskelige neuron. Det samlede input 
til TLU’en kan beskrives ved en n-dimensionel vektor, der afspejler 
aktiveringsmønstret på de enkelte indgangssignaler. Hvert element i vektoren mul-
tipliceres med den vægt, der er associeret med den tilsvarende indgang og alle 
disse produkter summeres. Neuronet beslutter herefter, hvordan det skal reagere 
på de indkomne signaler. Dette sker ved at lade en aktiveringsfunktion virke på 
summen. Hvis summen overstiger TLU’ens tærskel sættes dets aktiveringsværdi til 
1. Ellers sættes den til 0. Denne funktion kaldes en tærskelfunktion. Matematisk 
kan den udtrykkes 

 

hvor fi er aktiveringen af den i’ende indgang, wi er dens vægt og � er tærskelvær-
dien. Nedenfor er vist, hvordan aktiveringsværdien findes for en enhed med tre 
input-forbindelser. 
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FIGUR 7-Æ - EKSEMPEL PÅ AKTIVERINGSFUNKTION 
Aktiveringsværdierne for de enkelte enheder er vist inden i noderne. Vægtene for de tre forbindelser, der leder til 
den resulterende enhed er vist på forbindelserne. Netinput til den resulterende enhed fremkommer ved at multiplicere 
aktiveringsværdien med vægten for hver enhed og addere resultaterne. Netinputtet (1,5) sammenlignes med tærskel-
værdien som i eksemplet er sat til 1. Da det overstiger tærskelværdien er aktiveringsværdien for den resulterende 
enhed 1. 

TLU’ens aktiveringsfunktion er blot ét eksempel på aktiveringsfunktioner. Disse er 
som oftest mere komplicerede. Eksempelvis har følgende aktiveringsfunktion væ-
ret anvendt i netværk, der afgør et verbums datidsendelse [Bechtel, 1994, p. 202]: 

 

I forhold til klassisk logik, har det kunstige neuron én væsentlig begrænsning. Den 
kan ikke umiddelbart udføre den logiske operation enten-eller (eXclusive-OR). 
McClelland og Rumelhart har vist, at denne enkle operation vil kræve, at pro-
blemet omsættes til et tredimensionelt problem og implementeres i et flerlaget 
netværk [McClelland & Rumelhart, 1988, p. 124 ff]. 

Et lidt mere kompliceret netværk end TLU beskrives af McClelland og Rumelhart 
[McClelland & Rumelhart, 1988]. De kalder det ‘Interactive Activation and Com-
petition’ (IAC). IAC består af en samling enheder, der er organiseret i et antal kon-
kurrerende moduler. Mellem enheder i forskellige moduler er der stimulerende 
(excitatory) forbindelser og indenfor de enkelte moduler er der hæmmende 
(inhibitory) forbindelser, det vil sige forbindelser med negativ vægt. De stimu-
lerende forbindelser mellem moduler er generelt tovejsforbindelser, der gør pro-
cessen mellem dem interaktiv forstået på den måde, at en proces i ét modul både 
påvirker og er påvirket af processer i andre. Indenfor et modul, forventes de 
hæmmende forbindelser at løbe fra hver enhed i modulet til alle de øvrige enheder 
i modulet. Dette medfører en vis konkurrence mellem enhederne, således at den 
eller de enheder i modulet, der modtager den stærkeste aktivering, er tilbøjelige til 
at dæmpe aktiveringen af de øvrige enheder. 

Enhederne i et IAC-netværk kan modtage kontinuerte aktiveringsværdier mellem 
en maksimums- og en minimumsværdi. Enhedernes output er ikke nødvendigvis 
identisk med deres aktivering. Typisk vil man sætte output-værdien for en enhed 
til aktiveringsværdien minus tærskelværdien, så længe forskellen er positiv. Bliver 
forskellen negativ, sættes output-værdien til nul. 

Aktiveringerne af enhederne i et IAC-netværk udvikler sig gradvist over tid. Det 
matematiske ideal for denne type netværk er en komplet kontinuert aktivering, 
men i de simulationsmodeller, der er til rådighed, må idealet stadig tilnærmes ved 
at bryde tiden op i sekvenser af diskrete trin. 

+1 +1 0

Vægt = 1,5

Vægt = 0

Vægt = 0,5

+1

(1,5*1 + 0*1 + 0,5*0) > 1
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En enhed i et IAC-netværk ændrer sin aktivering baseret på en funktion, der både 
tager højde for dens aktuelle aktivering, input til enheden fra andre enheder i net-
værket og input, der kommer ind til netværket udefra. Input til en bestemt enhed, 
for eksempel enhed i, beregnes som summen af påvirkninger fra alle øvrige en-
heder plus eksternt input. Påvirkningen fra en anden enhed, for eksempel j, er pro-
duktet af denne enheds output, outputj, og styrken af vægten  af forbindelsen mel-
lem i og  j. Netinput til enhed i er derfor givet ved 

 

I IAC-modellen er outputj = [aj]+, hvor aj refererer til aktivering af enheden j, og 
udtrykket [aj]+ har værdien aj for alle aj > 0; ellers er værdien 0. Indekset j spænder 
over alle de enheder, der har forbindelser til enhed i. Generelt vil vægtene være 
positive for stimulerende forbindelser og negative for hæmmende forbindelser. 
Når netinput til en enhed er beregnet, kan den resulterende ændring i aktiveringen 
af enheden udledes som følger: 

Hvis (neti > 0) 
 �ai = (max - ai) neti - decay(ai - rest). 
Ellers 
 �ai = (ai - min) neti - decay(ai - rest). 

hvor max, min, rest og decay er parametre. Typisk vil man vælge max = 1, min � 
rest � 0, og decay mellem 0 og 1. Desuden forudsættes det, at ai både starter med 
at befinde sig i intervallet [min, max] og siden forbliver i dette interval. Denne type 
aktiveringsfunktion kaldes en lineær funktion, idet aktiveringsværdierne løbende 
ændrer sig i forhold til tidligere aktiveringsværdier. 

I et IAC-netværk, hvor aktiveringsværdierne for de enkelte enheder løbende ændrer 
sig, er der ingen garanti for, at aktiveringerne nogen sinde fuldstændigt stabiliserer 
sig, selvom det i praksis oftest er tilfældet. Der er to tilstande, som et IAC-netværk 
er særligt følsomt overfor: Forstærkning og resonans. Ved forstærkning forstås, 
at enheder med små fortrin fra start på grund af eksternt input forstærker dette 
fortrin i forhold til sine konkurrenter. Dette sker, fordi enheden har mulighed for 
at udsende hæmmende aktiveringer. Resonans opstår, når flere enheder har 
gensidigt stimulerende forbindelser. Når den ene aktiveres, vil de tendere til 
vedvarende at holde hinanden aktive. 

Indlæring 
Den mest udbredte måde at justere netværkenes forbindelser, således at de kan 
håndtere en given opgave, er at gennemløbe en cyklisk justeringsproces, kaldet 
træning eller indlæring. McClelland og Rumelhart behandler tre generelle model-
ler for oplæring af kunstige neurale netværk: D. O. Hebbs indlæringsmodel, delta-
reglen og tilbageavling [McClelland & Rumelhart, 1988]. 

Hebbs indlæringsmodel siger ganske enkelt, at når to neuroner fyrer samtidig, skal 
styrken af forbindelsen mellem dem forøges. Matematisk kan dette udtrykkes 

 

hvor Î er en konstant, der betegner indlæringshastigheden. Hvis man starter med 
et netværk, hvor alle vægte er 0 og derefter udsætter netværket for en sekvens af 
indlæringsbegivenheder, der er indekseret af l, vil værdien af enhver given vægt 
ved afslutningen af forløbet være: 

net w output extinputi ij j i
j

= +å

DW a aij i j=Î
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Hebb modellens korrelationelle karakter er på samme tid dens styrke og dens svag-
hed. Det er dens styrke fordi korrelation til tider kan producere frugtbar associativ 
indlæring, det vil sige bestemte enheder vil være tilbøjelige til at stimulere andre 
enheder, hvis aktivering tidligere har været relateret til deres. Det kan være dens 
svaghed, da korrelation ofte ikke er tilstrækkeligt til at tillade et netværk at 
identificere selv simple associationer mellem aktiveringsmønstre. 

En løsning på dette problem kunne være at udnytte forskellen mellem den opnåede 
og den ønskede aktivering til at drive indlæringsprocessen. Det er det, delta-reglen 
forsøger. Idéen er at korrigere styrken på forbindelserne, således at de vil reducere 
denne forskel eller fejlbedømmelse. Man kan sige at delta-reglen forsøger at 
foretage fejlkorrektion. I sin enkleste form kan delta-reglen anføres: 

 

hvor ei er fejlafvigelsen for enhed i. Denne er givet ved: 

 

det vil sige forskellen mellem det input, der angiver målet for enheden, ti, og dens 
aktuelt opnåede aktivering, ai. Hver indlæringsrunde vil resultere i et sæt af vægte, 
der er tættere på det perfekte netværk, end de var før indlæring. Delta indlæring er 
mere effektiv end Hebbs model, idet målet for indlæringen påtrykkes netværket 
direkte. Det kan vises, at delta-reglen vil finde et sæt vægte, der tilnærmer 
fejlbedømmelsen så tæt på nul som ønskeligt for ethvert mønster i træningsdata, 
forudsat at et sådan sæt af vægte eksisterer89. 

Delta-reglens ulempe er imidlertid, at skjulte enheder ikke kan trænes, da de ikke 
har nogen direkte ‘underviser. McClelland og Rumelhart beskriver en indlærings-
model, der overkommer dette problem ved at anvende princippet om tilbageavling 
(back propagation) [ibid.]. Tilbageavling kræver i reglen, at det ønskede resultat 
af indlæringen kendes på forhånd. Under tilbageavling sammenlignes et 
ufuldstændigt mønster med det forventede resultat. Træningsprincippet består nu 
i, at den fejl, der findes i outputværdierne, føres tilbage til hver af de brugte vægte, 
således at værdien af vægtene tilnærmes de ønskede værdier med en vis pro-
centdel. Denne proces gentages indtil netværket danner det forventede output-
mønster. En af de modeller, der anvender denne metode er Rosenblatts perceptron 
[Rosenblatt, 1958]. 

En perceptron defineres som et enkeltlaget netværk af lineære tærskelenheder 
uden tilbagekobling. Perceptronen har fire egenskaber: 

1. Vægtene for en given input linie ændres kun, når denne linie åbnes. 
2. Hvis en enhed svarer korrekt på et givent input, skal ingen af dens input-vægte 

justeres. 
3. Hvis en enhed svarer 0, når det skulle være 1, skal vægtene på alle aktive linier 

forøges. 
4. Hvis en enhed svarer 1, når det skulle være 0, skal vægtene på alle aktive linier 

reduceres. 

Dette princip kan som nævnt udvides til også at omfatte flerlagede netværk, hvor-
ved målrettet træning af skulte enheder bliver mulig. Tilbageavling er i dag den 

                                                   
89 Jvf. McClelland & Rumelhart, 1988, p. 89. 
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mest anvendte indlæringsmodel. Det vil i denne afhandlings kontekst dog føre for 
vidt at komme mere detaljeret ind på principperne omkring oplæring af neurale 
netværk90. 

Anvendelsesområder og eksistensberettigelse 
I McClelland og Rumelharts ‘Explorations in Parallel Distributed Processing’ fra 
1988 beskrives en lang række andre konkrete PDP-implementeringer, der bygger 
på mere komplicerede algoritmer og forbindelsesmønstre, end dem der her er 
beskrevet og som har en lang række vidt forskellige anvendelsesmuligheder. Den 
sidste model i bogen er et forsøg på skabe et netværk, der kan genkende ord ud fra 
visuelt input i form af skrifttegn: 

“We turned to PDP models because they provided a simple and direct way of 
making our basic assumptions about continuous, interactive processing explicit 
in a computational model. By assuming a processing unit for each possible 
hypothesis about the input at each of the three levels of processing [feature 
level, letter level og word level], by allowing each unit to be working 
continually, updating its own activation and sending activation to other units, 
and by allowing units to influence each other via simple excitatory and 
inhibitory interactions, we found we were able to capture our basic assumptions 
in a simulation model and explore how well these assumptions could account 
for contextual influences in a letter perception.” [McClelland & Rumelhart, 
1988, p. 206] 

Men hvilken berettigelse har PDP-modellerne overhovedet? Overordnet hævder 
PDP-paradigmets fortalere, at modellerne svarer langt bedre overens med den men-
neskelige hjernes virkemåde, end eksempelvis AI-paradigmets symbolmanipule-
rende syntaktiske programmer. 

“PDP models appeal to us for psychological and computational reasons. They 
hold out the hope of offering computationally sufficient and psychologically 
accurate mechanistic accounts of the phenomena of human cognition which 
have eluded successful explication in conventional computational formalisms” 
[McClelland, Rumelhart & Hinton, 1986, p. 11] 

Copeland opregner en række af de ligheder, der er mellem den menneskelige hjer-
ne og kunstige neurale netværk. For det første er der en vis lighed mellem de in-
dividuelle kunstige neuroner og centralnervesystemets neuroner. For det andet er 
det generelt accepteret, at indlæring medfører en eller anden form for ændring af 
styrken i de enkelte forbindelser mellem hjernens neuroner, omend denne anta-
gelse endnu ikke er videnskabeligt bekræftet. For det tredje udviser populationer 
af neuroner i hjernen en parallel aktivitet baseret på stimulation og hæmning på en 
måde, der stemmer overens med de kunstige neurale netværks virkemåde. For det 
fjerde kan de kunstige neurale netværk give en forklaring på, at den menneskelige 
hukommelse kan fremfinde minder på baggrund af deres semantiske indhold og 
ikke ved direkte addressering. Endelig nedbrydes både de kunstige neurale 
netværk og den mennskelige hjerne kun gradvist. Skulle et mindre område i 
hjernen beskadiges, medfører det ikke nødvendigvis at den bliver uarbejdsdygtig, 
selv om beskadigelsen sandsynligvis introducerer en tendens til at tage fejl. På 
samme måde kan et kunstigt neuralt netværk i mange tilfælde overleve, at nogle 
få forbindelser eller neuroner fjernes [Copeland, 1993, p. 221 f]. 

De kunstige neurale netværk er derfor langt mere robuste overfor fejl og mangler 
i input end traditionelle serielle programmeringsformer. Desuden er resultatet af 

                                                   
90 Den interesserede læser henvises til McClelland og Rumelharts klassiske fremstilling i ‘Eplorations in Parallel 

Distributed Processing’ fra 1988 og Margaret A. Bodens fremstilling i ‘Computer Models of Mind’ også fra 1988. 
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det neurale netværk altid graderet således, at man ikke blot finder mulige output 
og udelukker umulige output, men også således at det finder det bedste blandt 
mulige output [Togeby, 1992, p. 77]. Et af de store problemer i traditionel AI har 
netop været at gøre logiske computere i stand til at genkende forskellige, men 
alligevel lignende objekter eller forekomster af den samme type af ting. Denne 
problematik kaldes somme tider klassifikations-problemet. For eksempel er 
bogstavet ‘a’ i to forskellige personers håndskrift forskelligt, men alligevel op-
fattes det som det samme bogstav. Douglas Hofstadter skulle engang have udtalt, 
at det centrale problem for AI er, hvad ‘a’ og ‘i’ er [Copeland, 1993, p. 217]. Netop 
den type problemer er de kunstige neurale netværks styrke, da de leverer det bedst 
mulige output.  

“Serielle programmer er gode til at eftergøre det arbejde som vi i sproget gør 
ved hjælp af syntaksen, nemlig at manipulere med symboler - for det serielle 
program er i sig selv er manipulation med symboler. Parallelle programmer er 
gode til at eftergøre det vi mennesker gør med sprogets subsymbolske niveau, 
nemlig at transmittere meningerne med det enkelte symbol - for det parallelle 
program er i sig selv gestaltningsprocesser på grundlag af subsymbolske 
figurer (forbindelsesvægtene).” [Togeby, 1992, p. 82] 

Endelig er det værd at fremhæve, at proceduren for at justere og oplære netværket 
ikke har nogen indbygget intelligens. De traditionelle AI-programmers intelligens 
er sekundær idet den er en afspejling af den menneskelige intelligens, der har stået 
bag problemanalyse og udarbejdelse programmernes regelsæt. PDP-netværk 
derimod, må starte på bar bund hver gang og må oplæres på samme måde som et 
spædbarn [Copeland, 1993, p. 214]. Derfor afviser PDP-paradigmets fortalere også 
den tanke, at hjernen skulle være i besiddelse af et særligt program, som man 
kunne kalde forstanden eller bevidstheden. Bevidsthed og intelligens er det neurale 
netværks emergente egenskaber. 

Massiv parallelisme og distribuering 
Jerome A. Feldman rapporterer om forsøg, der viser, at personer, som trænes, kan 
genkende og reagere overfor temmelig komplekse visuelle gestalter på mindre end 
300 ms, hvilket er omkring 100 gange hurtigere end fyringshastigheden for 
neuroner [Feldman, 1981]. Dette underbygger teorierne om massiv parallelisme, 
ikke bare i det visuelle system, men i hele hjernen. 

Neurale netværk kan enten repræsentere deres aktiveringsmønstre lokalt eller di-
stribueret. Konnektionister går derfor som oftest skridtet videre og foreslår distr-
ibueret repræsentation. I et netværk med lokal repræsentation er der én-til-én re-
lation mellem enhed og tegn, hvorved én enhed repræsenterer et tegn, begreb eller 
en samlet entitet. I et netværk med distribueret repræsentation er ethvert tegn i 
netværket repræsenteret ved et aktiveringsmønster, der er distribueret ud til mange 
enheder og hver enhed er involveret i at repræsentere mange forskellige tegn. Et 
af argumenterne for distribueret repræsentation er den menneskelige hukommelse. 
Hukommelsen kan ofte genkalde emner fra delvise beskrivelser af deres indhold. 
Og det endda selvom dele af beskrivelserne er forkerte. 

Der er god hjemmel for, at hjernebarken hovedsageligt fungerer parallelt. Til gen-
gæld er det mere kontroversielt, om teorien om distribueret repræsentation holder 
stik. Anderson og Hinton foreslår, at der er tale om en vis grad distribuering i 
hjernebarken, sådan at en enkelt celle reagerer overfor mange tegn eller entiteter, 
men langt fra alle [Anderson & Hinton, 1981, p. 44]. 
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En integreret symbolsk og konnektionistisk arkitektur 
Som det er fremgået, er der meget der taler for, at den menneskelige kognition 
både benytter sig af regelstyrede deterministiske processer og statistiske funktio-
ner. De komplementære styrker og svagheder ved AI og PDP har derfor medført, at 
kognitive psykologer i de seneste år har førsøgt at kombinere de to paradigmer på 
forskellig vis. Som oftest giver disse forsøg sig udslag i hybride arkitekturer i 
hvilke, det kognitive system består af to separate komponenter, nemlig en sym-
bolsk og en konnektionistisk. Relationen mellem de to udgør et samlet hele. 

En alternativ indfaldsvinkel er at opfatte den symbolske og den konnektionistiske 
model som to beskrivelser af et enkelt, samlet kognitivt system. Paul Smolensky, 
G. Legendre og Y. Miyata fremsatte i 1994 en teori ud fra denne indfaldsvinkel 
med betegnelsen ‘Integrated Connectionist/Symbolic Theory’ (ICS) [jvf. 
Smolensky, Legendre & Miyata, 1994]. I ICS er symbolsk repræsentation relateret 
til en beskrivelse på et højere niveau, mens det konnektionistiske er relateret til en 
beskrivelse på lavere niveau. Begge disse beskrivelser kan opnås ved at strukturere 
PDP-netværk på en sådan måde, at de enkelte aktiverings- og forbindelsesmønstre 
samtidig kan beskrives som symbolske strukturer og regler. Dette sker ved 
anvendelse af tensormatematik. Et spredt aktiveringsmønster, s, realiserer en 
symbolstruktur som en overlejring af en række distribuerede mønstre, ci, således 
at . Mønstret, ci, der realiserer en enkelt bestanddel i symbolstrukturen, 
består af to distribuerede mønstre. Mønstret, fi, repræsenterer selve bestanddelen 
af symbolstrukturen. Dette mønster multipliceres med et andet mønster, ri,, der 
repræsenterer den rolle, som den pågældende bestanddel spiller i strukturen som 
helhed. Multiplikationen sker ved anvendelse af tensorproduktet91 ci = fi Ä ri. 

Tensorprodukt-repræsentationer sætter parallelt distribuerede netværk i stand til at 
realisere symbolsk repræsentation. Disse netværk kan udregne specifikke sym-
bolske funktioner inklusiv rekursive funktioner. Forbindelserne mellem noderne i 
netværket har en overordnet tensorisk struktur, som svarer til repræsentationerne. 
Ved brug af tensor-regning er det på overordnet niveau muligt formelt at beskrive 
netværkets forbindelser og aktivering. Elementerne i denne beskrivelse kan 
præcist beskrives som symboler og regler. Det betyder, at netværkets samlede 
funktion kan gives en formel symbolsk specifikation. 

De underliggende konnektionistiske beregninger anvendes ikke blot for at tilføje 
symbolsk behandling til PDP-netværk. Blandt andet giver ICS-paradigmet anled-
ning til en helt ny grammatisk formalisme, som dets tilhængere har døbt harmonisk 
grammatik. I henhold til denne konstitueres grammatikken både ud fra et gram-
matisk regelsæt samt ud fra en række konfliktende parallelle begrænsninger af 
forskellig styrke. Hvor grammatik hidtil har hørt til AI-paradigmets kerneområder, 
tilføres der alligevel med ICS-teorien helt nye konnektionistiske elementer til den 
grammatiske beskrivelse, hvorved det ser ud til at nogle af problemstillingerne 
omkring for eksempel flertydighed bliver løst. 

7.2.8 Kognitiv neuropsykologi 
En indfaldsvinkel til den kognitive psykologi, der har bredt sig de sidste årtier er 
den kognitive neuropsykologi. Dennes udgangspunkt er at undersøge de kognitive 
funktioner i hjerneskadede patienter. Det er på denne måde muligt at anvende 
informationer om hjerneskadede patienters kognitive adfærd til at bekræfte eller 
afvise de teorier, som de kognitive psykologer fremkommer med. 

                                                   
91 Givet to aktiveringsmønstre f = (x, y) og r = (i, j) er deres tensorprodukt f Ä r = (xi, xj, yi, yj). Elementerne i 

mønstret f Ä r er altså alle nummeriske produkter af ét element i f og ét element i r. 

s cii= å
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Et vigtigt mål for den kognitive neuropsykologi er at opdage dissociationer, som 
opstår når en patient udfører én opgave normalt, men er svækket i udførelsen af en 
anden opgave. En dobbelt dissociation mellem to opgaver (a og b) forekommer, 
når én patient udfører opgave a normalt, men ikke kan gennemføre opgave b 
korrekt, og det forholder sig lige omvendt for en anden patient. Når en dobbelt 
dissociation kan demonstreres, kan resultatet nemlig ikke forklares ved forskel i 
opgavernes vanskelighed. 

Eysenck og Keane opregner nogle af den kognitive neuropsykologis resultater 
med følgende punkter [Eysenck & Keane, 1993, p. 26]: 

• De fleste patienter kan kategoriseres i termer af syndromer, som er baseret på 
sammenfaldende symptomer. 

• Det kognitive system udviser modularitet, det vil sige, der er adskillige relativt 
uafhængige kognitive processorer eller moduler. Hjerneskade vil typisk kun 
skade visse af disse moduler og efterlade andre intakte. 

• Der er belæg for en sammenhæng mellem organiseringen af hjernen og orga-
niseringen af forstanden. Denne antagelse er kendt under begrebet isomorfisme. 
Men det betyder ikke, at enkelte moduler i hjernen er dedikerede enkelte spe-
cifikke kognitive funktioner, da det ofte viser sig efter hjerneskade, at patienter 
kompenserer for deres skade ved brug af andre områder i hjernen. 

• Undersøgelser af hjerneskadede patienter kan fortælle en del om de kognitive 
processer hos normale personer. Denne antagelse er derfor grundlaget for den 
fortsatte forskning i kognitiv neuropsykologi. 

Perception 
L. A. Cooper og R. N. Shepard har påvist, at der er nøje sammenhæng mellem 
fysiske objekter og deres visuelle repræsentation i sindet [Cooper & Shepard, 
1984]. De præsenterede forsøgspersoner for én eller flere figurer og bad dem tage 
stilling til om den ene figur var en rotation af den anden. Deres forsøg viste, at 
sindet foretager transformationer, der svarer til rotationen af det fysiske objekt. De 
konkluderede, at den spatielle forestilling har udviklet sig som en refleksion af den 
ydre verdens fysik og geometri [ibid., p. 120]. Perspektiverne er ifølge Cooper og 
Shepard at: 

“We begin to discern here a mental mechanics as precise and elegant as the 
innate schematism posited by Chomsky as the foundation of language.” 
[Cooper & Shepard, 1984, p. 120] 

En anden vigtig opdagelse gjort af neuropsykologien er, at perception af objekter 
og perception af ansigter sker på forskellig måde. 

“Some of the most interesting evidence that face processing may differ in major 
ways from the processing of objects has emerged from the study of a face-
processing disorder known as prosopagnosia. Prosopagnosic patients are 
unable to recognise familiar faces, and this can even extend to their own faces 
seen in a mirror. However, they have some ability to recognise familiar 
objects.” [Eysenck & Keane, 1993, p. 68] 

Den kognitive neuropsykologi har ligeledes været med til at kaste lys over debat-
ten om subliminal sansning. Ved subliminal sansning forstås sansning uden be-
vidsthed. Eysenck og Keane rapporterer om en hjerneskade, kaldet blindsyn, som 
synes at tale for subliminal sansning. 

“Some brain-damaged patients suffer from an impairment of visual perception 
in which they are blind in a part of the visual field, in the sense that there is no 
conscious awareness of stimuli presented to it. Despite this, they are able to 
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make some accurate judgmentsand discriminations about visual stimuli 
presented to this blind area.” [Eysenck & Keane, 1993, p. 81] 

Hvis fortalerne for subliminal sansning viser sig at have ret, får det væsentlig ind-
flydelse på de af psykologiens metoder, der baserer sig på introspektion, da intro-
spektion ikke giver megen mening, sålænge den perceptuelle aktivitet ikke er 
bevidst. 

Kognition 
De ‘højere’ kognitive funktioner i nervesystemet, særligt mekanismer relateret til 
sprog, er ifølge den kognitive neuropsykologi alle mere eller mindre lokaliseret i 
hjernebarken.  

“One group of functions more or less localized to the neocortex [hjernebarken] 
in humans consists of those related to language, ie., to understanding the 
spoken and printed word and to expessing ideas in speech and writing” 
[Ganong, 1989, p. 227] 

 

FIGUR 7-Ø - HØJERE FUNKTIONER I HJERNEN 
Illustrationen viser placeringen af de primære sensoriske, motoriske og associationistiske områder i hjernebarken 
[Kilde: Ganong, 1989, p. 227, fig. 16-4]. 

Det er et velkendt faktum, at menneskelige sprogfunktioner afhænger mere af den 
ene hemisfære end den anden. Denne hemisfære tager sig af kategorisering og 
symbolisering og er ofte blevet kaldt den dominerende hemisfære. Men det er et 
lige så sikkert faktum, at den anden hemisfære ikke er mindre udviklet eller do-
minerende, men i stedet er specialiseret i rumlige og tidslige funktioner. Det er 
denne hemisfære, der har til opgave at genkende ansigter, identificere objekter ud 
fra deres form og genkendelse af musikalske temaer. Derfor kaldes de to he-
misfærer nu i stedet den kategoriske og den repræsentative hemisfære. 

Afasi er tab af den sproglige evne, hvad enten det er den perceptuelle, den kogni-
tive eller den motoriskte del. William F. Ganong refererer til observationer af afa-
sipatienter, hvor det afsløres hvilken sammenhæng der er mellem sprogfunktioner 
og hjernens topografi [Ganong, 1989, p. 229]. Patienterne præsenteres for et 
billede af en stol (engelsk ‘chair’) og svarer ud fra billedet: 
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Afasitype Område i hjernen Karakteristiske fejl 
Nonfluent Brocas område “Tssair” 
Fluent eller semantic 
paraphasia 

Wernickes område “Stool” eller “choss” 
(neologisme) 

Conduction Arcuate fasciculus “Flair . . . no, swair . . . 
tair.” 

Anomic Angular gyrus “I know what it is . . . I 
have a lot of them.” 

TABEL 7-C - AFASIFORMER OG TILSVARENDE HJERNEOMRÅDER 
Karakteristiske svar fra engelsktalende patienter med læsioner i forskellige områder i hjernen, når de præsenteres for 
et billede af en stol [Kilde: Ganong, 1989, tab. 16-1]. 

Hukommelse 
Der er flere teorier for, hvordan nervecellerne i CNS gemmer minder og erindrin-
ger. Én teori er, at der sker ændringer i RNA i hjernebarkens celler, der koder et 
hukommelsesspor i hjernens proteiner. Eccles og Szentágothai har vist at denne 
teori må afvises af forskellige årsager, men at proteinsyntese alligevel har en vis 
indflydelse på hukommelsen, omend denne endnu ikke er kendt [Popper & Eccles, 
1983, p. 380]. En anden teori fremfører, at peptider i hjernen aktiveres, når en 
hændelse skal gemmes i hukommelsen. En tredje teori hævder, at der sandsyn-
ligvis er tale om biokemiske ændringer i nervebanerne, hvilket fører til mindsket 
hæmning af de postsynaptiske reaktioner. Det betyder ikke, at der ikke er 
topologiske ændringer knyttet til indlæring, men disse ændringer er sandsynligvis 
manifestationer af underliggende molekylære ændringer. [Ganong, 1989, p. 225]. 
En fjerde teori fordrer, at langtidshukommelsen på en eller anden måde er indkodet 
i centralnervesystemets forbindelsesstrukturer. Den mest sandsynlige udgave af 
denne teori er, at den strukturelle basis for hukommelsen fremkommer ved  
ændringer af pyramidecellernes synapser. Dette kan forklares ved at emmisionen 
af neurotransmittere ændres, når impulser gemmes og at dette medfører plastiske 
ændringer i spinasynapserne på dendritterne [Popper & Eccles, 1983, pp. 381-
385]. Der mangler stadig betydelige undersøgelser, førend det er muligt at afgøre, 
hvilke af disse hypoteser, der er mest sandsynlige. 

Der er væsentlige tegn på at lagring i langtidshukommelsen involverer hippocam-
pus i det limbiske system og dens forbindelser. Patienter med ødelagt hippocam-
pus eller tilhørende neuroner, kan indlære og genopfriske minder fra før skaden, 
men de kan ikke forme ny langtidshukommelse [ibid., p. 378]. 

 

FIGUR 7-Å - HJERNEOMRÅDER RELATERET TIL LANGTIDSHUKOMMELSEN 
[Kilde: Ganong, 1989, p. 226, fig. 16-3]. 
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Amnesi benyttes som en samlet betegnelse for tab af dele eller hovedparten af 
evnen til hukommelse. Den mest udbredte form for amnesi blandt voksne er Kor-
sakoffs syndrom. Amnesi kan opstå ved skade på en række hjernestrukturer. Disse 
findes typisk i to separate områder af hjernen, nemlig midthjernen (mesencepha-
lon) og tindingelappen eller pandelappen i hemisfærerne. Skade på tindingelappen 
medfører, at information hurtigt glemmes. Skade på midthjernen skaber problemer 
med at skelne kontekstuel information, som for eksempel tid og sted og skade på 
pandelappen gør patienten sårbar overfor interferens og giver ham en forringet 
følelse af at vide, hvad der kan fremfindes i hukommelsen. De væsentligste 
karakteristika ved amnesi kan opregnes på følgende måde [Eysenck & Keane, 
1993, p. 176]: 

• Der er en markant svækkelse af evnen til at huske ny information, der indlæres 
efter at amnesien er indtrådt, mens tidligere erindring bibeholdes. Dette fæ-
nomen er kendt som anterograd amnesi. 

• Der er ofte stort besvær med at huske begivenheder, der fandt sted før amnesi-
en. Dette fænomen kaldes retrograd amnesi, og er særligt udbredt blandt pa-
tienter med Korsakoffs syndrom. 

• På trods af alvorlige hukommelsesproblemer, har amnesipatienter typisk et nor-
malt intelligensniveau. Det indikerer, at deres kognitive problemer primært er 
begrænset til hukommelsessystemet. 

• Patienter, der lider af amnesi, har generelt en relativt intakt korttidshukommel-
se. 

• På trods af patienternes generelt ringe langtidshukommelse for indlæring af ny 
information, har de fleste af dem alligevel en vis potentiel indlæringsevne. 

Der er i de seneste årtier fremkommet flere teorier for, hvori årsagen til amnesi 
skal søges. En traditionel teori tager udgangspunkt i, at langtidshukommelsen kan 
opdeles i henholdsvis episodisk og semantisk hukommelse. I henhold til denne 
teori skal årsagen til amnesi derfor søges i patienternes manglende evne til at 
gemme ny information i den episodiske hukommelse, mens den semantiske hu-
kommelse stort set er intakt. Senere teorier foreslår, at amnesi er svækket evne til 
at lagre kontekstuel information eller at amnesipatienter har et svækket deklarativt 
indlæringssystem, mens det procedurale er intakt. Ingen af teorierne er verifi-
cerede, og det vil føre for vidt at diskutere deres validitet her92.  

Selvom svækkelsen af hukommelsen hos amnesi-patienter varierer og udviser et 
komplekst mønster, ser det ud til, at patienterne bedre er i stand til at lære almin-
delige situationelle egenskaber end særlige egenskaber, der kun optræder i en 
enkelt situation. Eysenck og Keane anfører, at dette svækkelsesmønster kan for-
klares konnektionistisk ved, at indlæring hos amnesipatienter producerer en sva-
gere forøgelse af forbindelsesstyrken mellem relevante enheder end hos tilsvaren-
de raske personer [ibid., p. 171]. Eysenck og Keane konkluderer dog: 

“However, there must be some doubt as to whether the complexities of memory 
processes and structures identified by cognitive psychologists can be captured 
adequately by the P.D.P. emphasis on strengths of connection units.” [Eysenck 
& Keane, 1993, p. 172] 

7.2.9 Kognition hos chimpanser og gorillaer 
Trods ihærdig indsats er det endnu ikke lykkedes at frembringe erkendende arte-
fakter fra bunden ved anvendelse af den logiske somputer som model. Men hvad 
om man anvender et andet medium som grundmateriale, der så at sige er forberedt 

                                                   
92 For en uddybende diskussion se Eysenck & Keane, 1993, pp. 187-199. 
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for erkendelse? Der er faktisk i de sidste årtier gjort flere tiltag til dette ved at 
vælge media som chimpanser og gorillaer, der på flere måder har kognitive egen-
skaber, der ligner menneskets, og opøve dem i menneskelig erkendelse. 

R. Allen Gardner og Beatrix T. Gardner rapporterer om forsøg gjort med at lære 
chimpanser American Sign Language (ASL) på Reno-laboratoriet [Gardner; Gard-
ner & Van Cantfort, 1989]. En af de mere lærenemme chimpanser hed Washoe. 
Når Washoe var til stede foregik al konversation på tegnsprog. Menneskelige 
udøvere af tegnsprog er tilbøjelige til at skabe de samme nydannelser i sproget for 
de samme begreber uafhængigt af hinanden, og de er endvidere tilbøjelige til at 
enes om anvendeligheden af foreslåede kandidater for samme begreber. På et 
tidspunkt havde Washoe lært så meget tegnsprog, at hun ligesom menneskelige 
tegnudøvere kunne danne nye legitime tegn på egen hånd. Forskerne på Reno 
laboratoriet konkluderer af deres forsøg: 

“Although concern with grammar has occupied so much of the efforts of 
developmental psycholinguists, in our view it would be a mistake for 
psychobiologists to neglect the study of reference. If the development of human 
verbal behavior requires any significant expenditure of biological resources, 
then it must return some biological advantages to its possessors.” [Gardner & 
Gardner, 1989, p. 194] 

og  

“What the human infant experiences between birth and later childhood may 
result from human (and primate) cognitive abilities plus interaction with others, 
and not from a genetic ‘black box’” [Stokoe, 1989, p. 315] 

Forsøg med gorillaer viser lignende resultater. Mike Clark og hans gruppe hos 
Apple Computer, Inc. rapporterer om resulater fra forsøg med gorillaen Koko, der 
fra den var ét år i 1972 og frem til 1990 har tilegnet sig over 600 ord i ASL. 

“The research findings of the foundation offer strong support for the notion 
that, when immersed in an environment rich in interactions with speaking 
humans, not only can gorillas comprehend and react to spoken English, but 
they can also invent new gestures, translate from English to Ameslan [ASL] and 
converse at a high level of abstraction.” [Clark et.al., 1990, p. 95] 

Projektet hos Apple gik ud på at bygge et computersystem til Koko og iagttage 
dens adfærd. Med det system, gruppen designede, kunne forskere fra ‘The Gorilla 
Foundation’ lære Koko at vælge og manipulere med ikoner på computeren, mens 
systemet registrerede dens reaktioner93. Forskerne opregner resultaterne som 
følger: 

“The accomplishment of this task illustrates that a gorilla has cognitive 
capacities for: 

1. Comprehension of spoken language: Koko responded to the recorded 
statements and grasped the task requirements. 

2. Self-concept: Koko employed the sign ‘myself’ to refer to one of the voices 
when it spoke both the query and concept sentences. 

3. Auditory discrimination of human voices: Koko responded differently to the 
four voices.” [Clark et.al., 1990, p. 101] 

I konklusionen nævner forskerne fra Apple, at sådanne studier af alternative kog-
nitive systemer, vil gøre mennesket i stand til at udvikle en bedre forståelse for 

                                                   
93 Som Alan Kay spøgefuldt bemærker: “Since we’re doing a project simulating animals, we should have at least 

one animal on our advisory board!” [Clark et.al., 1990, p. 97]. 
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den menneskelige kognition og måske endda anvende denne forståelse til at ud-
vikle en funktionel kunstig intelligens (AI). 

Men betyder de opregnede resultater, at aberne har erkendt de anvendte tegn, eller 
betyder de blot, at de anvender de tegn, de har tilegnet sig gennem imitation eller 
‘efteraben’. Har aberne tilegnet sig begrebernes qualia, eller er der tale om en 
primitiv genkendelseseffekt? Floyd Merrell fremhæver, at de såkaldte ‘talende 
aber’ er blevet undervist af mennesker [Merrell, 1982, p. 121]. De er på en måde 
‘programmeret’ (som computeren) af en ikke-abe mekanisme til at tale som denne 
organisme. Sagt på en anden måde, er chimpansernes adfærd blot udtryk for 
komplekse instinkter eller tillærte vaner. 

Thomas A. Sebeok refererer en interessant detalje fra Washoe-projektet [Sebeok, 
1976, p. 14 f]. Under barnets sprogudvikling indebærer tilegnelsen af det seman-
tiske aspekt også altid det syntaktiske. Det modsatte ser ud til at være tilfældet for 
Washoe. Den eidetiske betydning af et tegn involverer uværgerligt en operationel 
medbetydning for mennesket, men ikke nødvendigvis for dyr. Et barn vil huske 
grammatikken, selv når det taler nonsens, mens chimpansen tydeligvis undlader 
grammatikken, også selvom den gengiver en fuldendt mening. Når alt kommer til 
alt lærer selv småt-begavede mennesker at tale, mens den mest intelligente abe 
ikke gør. 

Per Hasle fremhæver to væsentlige forskelle på chimpansers og menneskers er-
kendeevne. For det første kan mennesker erkende ting, der ikke er til stede, et fæ-
nomen, der kaldes displacement. Det nærmeste, man er kommet denne evne hos 
chimpanser er, at man har kunnet fortælle dem, at der var en banan i et tilstødende 
værelse og derefter få dem til at hente den. Men der er langt derfra til en generel 
anvendelse af displacement. For det andet kan mennesket med en meget begrænset 
grammatik udtrykke og erkende et uendeligt antal meninger eller informationer. 
Langt de fleste af de sætninger, mennesket udtaler og erkender, er en-
gangsforteelser. Det er dette forhold, Chomsky kalder generativitet, det vil sige 
evnen til at skabe ny erkendelse. Chimpanser derimod er fundamentalt begrænset 
af faste syntaktiske strukturer, som de kun i yderst begrænset omfang kan 
sammensætte eller forstå på nye måder [Øhrstrøm, 1996, p. 6]. 

Hoffmeyer bemærker, at kun mennesker er i stand til at identificere sig med andre. 
Ingen har nogensinde rapporteret, at de har set chimpanser trøste hinanden, hvis 
man undtager yngelplejeadfærd, der ikke har med trøst at gøre i denne forstand 
[Hoffmeyer, 1993, p. 148]. 

7.2.10 Kritik af kunstig intelligens, den kognitive videnskab og konnektionismen 
Der er fra flere sider blevet fremført mange argumenter mod de fremstillede kog-
nitive paradigmer. I det følgende vil et par af de områder, kritikken gælder, blive 
fremdraget. 

Tænkning som slutningsform 
De beskrevne kognitive paradigmer, det vil sige kunstig intelligens, kognitiv vi-
denskab og konnektionisme, har det til fælles, at de alle tager udgangspunkt i hen-
holdsvis deduktiv og induktiv logik. Helt grundlæggende betyder det, at al tænk-
ning dermed sidestilles med deterministiske eller statistiske slutninger, der ikke 
levner plads for begreber som indeterminisme og fri vilje og i sidste ende kreati-
vitet. I den virkelige verden er ethvert regelsystem imidlertid ufuldstændigt. 
Samfundets love (deduktion) stræber altid efter fuldstændighed, men de når den 
aldrig. Sædvaneret (induktion) hjælper, for den er baseret mere på fortilfælde end 
på paragraffer. Men selve antallet af sagførere indikerer, at det er umuligt at 
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afskaffe flertydighed og skøn ved at specificere en lovkodeks og gøre den så fuld-
stændig, at alle situationer er specificeret og afgjort på forhånd. Som det senere vil 
fremgå, er både den deduktive og den induktive logik et redskab for tænkningen, 
der først finder anvendelse, efter at der er skabt et grundlag, snarere end den er 
model for tænkningen. 

Problemet for den kognitive psykologi er, at den er barn af den logiske positivisme, 
inden for hvilken logikken opfattes som en dybdestruktur i sproget. Netop dette 
forhold er Kirkebys fundamentale kritik af de kognitive paradigmer. Virkelig-
heden kan hverken beskrives eller begrundes ved hjælp af sproget, en konklusion 
også Wittgenstein kom frem til. Virkeligheden er fundamentalt usproglig i sit 
væsen [Kirkeby, 1988, p. 12]. Det er ikke muligt at udlede eksistens af essens eller 
væren af det begrebslige [Kirkeby & Tambo, 1992, p. 30]. 

Der findes et uendeligt antal sande aritmetiske erkendbare udsagn, der ikke kan 
deduceres formelt fra noget sæt af aksiomer. Eller sagt på en anden måde: Der 
findes mindst ét sandt udsagn i et aksiomatisk system, der kan konstrueres korrekt 
i systemet, men samtidig ikke kan bevises ud fra systemet selv [ibid., p. 51]. Som 
tidligere nævnt beviser Gödel dette. Af Gödels bevis følger, at der ikke kan eksi-
stere noget endeligt universelt metasystem, men at der altid vil være tale om en 
uendelig regression i metaniveauer [Kirkeby, 1988, p. 138]. Dermed forsvinder 
fundamentet for den logiske positivisme, og dermed også for en tænkning der 
alene baserer sig på deduktiv og induktiv logik. 

I modsætning til den logiske positivisme hævder Peirce, at det er semiotikken, der 
er en model for tænkningen, mens den deduktive og den induktive logik, der godt 
nok er en del af semiotikken, alene er et redskab til kritik af tænkningen. Hvis man 
på materialistisk vis opfatter den deduktive og den induktive logik som model for 
tænkningen, og man er i stand til at skabe metamedia, der kan håndtere en sådan 
logik (som for eksempel Turings maskine og neurale netværk), kan man hævde, at 
man har skabt kunstig intelligens. Hvis man derimod opfatter den deduktive og 
den induktive logik som et redskab, må sådanne metamedia alene opfattes som 
redskaber i en beslutningsproces. 

Mekanisme og vitalisme 
Peirce insisterer endvidere på, at der er en afgørende forskel mellem mekaniske 
processer og levende processer. Logiske maskiner eller den moderne computer 
opfatter han som diagrammer, det vil sige ikoniske gengivelser af, hvad der sker, 
når mennesker ræsonnerer [Jørgensen, 1990, p. 67]. Men kortlægningen er ikke 
identisk med den proces, der kortlægges. “Kortet er ikke landskabet”, som Kor-
zybski har formuleret det [Bateson, 1984, p. 109]. Diagrammerne er derfor alene 
mekaniske processer, der bygger på deterministiske algoritmer og som til en vis 
grad kan gengive eller simulere visse kognitive funktioner. Peirce skriver i et brev 
til J. M. Hantz, Wisconsin den 29. marts 1887: 

“It is my fate to be supposed an extreme partisan of formal logic, and so I 
began. But the study of the logic of relations has converted me from that error. 
Formal logic centers its whole attention on the least important part of 
reasoning, a part so mechanical that it may be performed by a machine, and 
fancies that that is all there is in the mental process. For my part, I hold that 
reasoning is the observation of relations, mainly by means of diagrams and the 
like. It is a living process. This is a point of view from which I am conducting 
my instruction in the art of reasoning. I find out and correct all the pupil’s bad 
habits in thinking: I teach him that reasoning is not done by the unaided brain, 
but needs the cooperation of the eyes and hands. Reasoning, as I make him see, 
is a kind of experimentation, in which, instead of relying on the intelligible laws 
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of outward nature to bring out the result, we depend upon the equally hidden 
laws of inward association. I initiate him into the art of this experimentation. I 
familiarize him with the use of all kinds of diagrams and devices for aiding the 
imagination.” [Peirce citeret efter Ketner 1988, p. 44 f] 

Der kan næppe herske tvivl om, at Peirce var vitalist, selvom han aldrig helt ude-
lukker den mulighed, at menneskehjernens evne til at ræsonnere med tiden kan 
tilnærmes ad mekanisk vej [Jørgensen, 1990, p. 66]. Men selv i logikken ligger 
implicit et valg, der må foretages af et erkendende subjekt. 

“Some mathematical results, doubtless could have been worked out with 
Babbage’s analytical engine; but did anyone ever suppose that the subject 
could at all really be advanced by such a machine? Yet the current notion is 
that syllogistic reasoning is wholly mechanical, and that mathematics proceeds 
by syllogistic reasoning. Neither proposition is true. Even syllogistic reasoning 
in its higher varieties as they appear in the logic of relatives, requires a living 
act of choice based on discernment, beyond the powers of any conceivable 
machine; and this sufficiently refutes the idea that man is a mere mechanical 
automaton endowed with an idle consciousness.” [Peirce, 1894 citeret efter 
Ketner, 1988, p. 40] 

Den deterministiske deduktive logik kan ifølge Peirce ikke forstås uden studiet af 
relationslogikken. I denne finder Peirce en logik, der tager højde for ikonisk re-
præsentation, og som det senere vil fremgå, er denne nødvendig for at kunne vælge 
og skabe nye hypoteser. Peirce indfører et skel mellem deterministisk (corollarial) 
og teorematisk (theorematic) eller ‘levende’ ræsonneren [Jensen, 1993, p. 44]. 
Han omtaler også denne forskel som forskellen på mekanisk eller blindt at følge 
regler og ikke-mekanisk at reflektere over sine meninger [Ketner, 1988, p. 45 f]. 
Om de to former for ræsonneren skriver Peirce: 

“It is either Corollarial or Theorematic. A Corollarial Deduction is one which 
represents the conditions of the conslusion in a diagram and finds from the 
observation of this diagram, as it is, the truth of the conclusion. A Theorematic 
Deduction is one which, having represented the conditions of the conclusion in 
a diagram, performs an ingenious experiment upon the diagram, and by the 
observation of the diagram, so modified, ascertains the truth of the conclusion.” 
[CP 2.267] 

Hvor en sætning under teorematisk ræsonneren frembringer en mening, frembrin-
ger den deterministiske algoritmiske procedure blot en forvandling af et udtryk til 
et andet [Finnemann, 1994, p. 268]. Ved deterministisk ræsonneren forstår Peirce 
altså en ræsonnementsform, hvor konklusionen er givet ved præmisserne. Der er 
altså tale om en rigid deterministisk ræsonneren. Teorematisk ræsonneren 
derimod, er kendetegnet ved, at ‘noget mere’ må tilføjes præmisserne for at nå 
konklusionen. Denne ræsonnementsform har, som Jensen anfører, 

“visse ligheder med semiosis, som han [Peirce] ofte betoner ikke kan reduceres 
til mekaniske kausale processer, men altid må levne plads til ikke-
deterministiske, kreative interpretationer inden for det triadiske, relationelle 
mønster” [Jensen, 1993, p. 44] 

Selv om Peirce fastholder, at al ræsonneren er logisk og matematisk, skal det der-
for ikke forstås derhen, at den er deterministisk og mekanisk. Logik og matematik 
kan ikke reduceres til blot mekanisk ræsonneren eller rene deterministiske al-
goritmer. Og ligeledes kan de menneskelige mentale funktioner ikke reduceres til 
rent mekaniske processer. De indebærer nemlig et aspekt af valg eller fortolkning. 
Det er dette aspekt, Peirce karakteriserer som teorematisk ræsonneren. 
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Teorematisk ræsonneren giver anledning til, hvad Ketner kalder teorematiske ma-
skiner eller Peirce-maskiner, som han kontrasterer til Turings deterministiske ma-
skiner [Ketner, 1988, p. 50]. De teorematiske maskiner kan ses som en særlig 
gruppe af indeterministiske maskiner, der overskrider determinismen ved indfør-
sel af ekstrahypotser og præmisser, der leder ræsonnementet ind på nye baner. 

“To the diagram of the truth of the Premisses something else has to be added, 
which is usually a mere May-be and then the conclusion appears. I call this 
Theorematic reasoning, because all the most important theorems are of this 
nature.” [Peirce, 1908-1909 citeret efter Ketner, 1988, p. 49] 

Den lille ekstrahypotese, det lille ‘måske’, er integreret i Peirces semiotik som 
interpretanten. Teorematisk tænkning kan derfor ikke reduceres til rent mekaniske 
dyadiske kategorier som eksempelvis aktion-reaktion [Jørgensen, 1990, p. 70]. 
Ræsonneren, intelligente processer, bevidsthed og semiosis i det hele taget forud-
sætter nemlig triadiske relationer, der indbefatter fortolkning og derfor essentielt 
er nondeterministiske og ikke-mekaniske, men i stedet levende processer. Ketner 
konkluderer: 

“Another part of his [Perices] epistemology . . . is precisely concerned with 
nondeterministic intellectual processes which cannot be reduced to machine-
like sequences, but essentially require nondeterministic acts of interpretation. 
That is his semeiotic.” [Ketner, 1988, p. 58]  

Det betyder ikke, at Peirce forkaster de logiske maskiner. Og udviklingen i det 
seneste århundrede har da også vist de deterministiske logiske maskiners eksi-
stensberettigelse. Og Peirce afviser heller ikke, at de kan udsige noget om de men-
neskelige kognitive processer. 

“Preciseliy how much of the business of thinking a machine could possibly be 
made to perform, and what part of it must be left for the living mind, is a 
question not without conceivable practical importance; the study of it can at 
any rate not fail to throw needed light on the nature of the reasoning process. 
Though the instruments of Jevons and of Marquand were designed chiefly to 
illustrate more elementary points, their utility lies mainly, as it seems to me, in 
the evidence they afford concerning this problem.” [Peirce, 1887, p. 165] 

Peirce accepterer således, at det kognitive paradigme kan belyse sider af den men-
neskelige kognition, men afviser AI-paradigmet, der er baseret på en rent deter-
ministisk logik. Ifølge Ketner er det determinismen, der for Peirce er det sprin-
gende punkt, og som endegyldigt adskiller det maskinelle ræsonnement fra det 
menneskelige ræsonnement [Jørgensen, 1990, p. 69]. Hans Roed Mark påviser en 
udvikling hos Peirce, der ligner den udvikling, forskningen i kunstig intelligens 
har været genstand for: En udvikling i retning af at skabe specifikke beslutnings-
støttesystemer i modsætning til generelle problemløsningssystemer og en udvik-
ling væk fra systemer baseret på deduktiv logik hen mod induktive konnektionis-
tiske systemer [Mark, 1993]. 

Tænkning som repræsentation 
Kirkeby beskriver tre fundamentale og komplicerede problemer for den kognitive 
psykologi: 

1. Repræsentationsproblemet 
2. Kontekstproblemet. Mennesket kan ubesværet skifte mellem kontekster, kom-

binere dem og orientere sig i nye kontekster. 
3. Refleksivitetsproblemet. Mennesket lærer at lære. Det ved, at det ved. 
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Denne afhandling koncentrerer sig i det væsentlige om det første problem, der pri-
mært omfatter erkendelsen. Al forskning indenfor den kognitive psykologi baserer 
sig på den idé, der har været fremherskende i filosofien siden Descartes, at 
erkendelse består i at forme og anvende passende repræsentationer. Derfor står og 
falder AI-projektet med muligheden for at operationalisere virkeligheden i form af 
algoritmiske processer og regler for symbolmanipulation og i form af regler om 
disse regler [Kirkeby, 1988, p. 181]. 

Kirkeby kritiserer den kognitive psykologi for implicit at gøre dualisme mellem 
krop og tanke til dets forudsætning. Selve repræsentationsforestillingen, at men-
nesket er et symbolforarbejdende system, indebærer en dualistisk ontologi. Og 
Kirkeby forsøger at påvise, at dualismen ikke er en nødvendig forudsætning for 
erkendelsen. Bevidstheden kan betragtes som en enhed, der er uafhængig af hjer-
nens fysiologiske processer. Den kan vende sig mod disse processer og påvirke 
dem, som om den eksisterede uafhængigt af dem. Det er dette fænomen, Kirkeby 
kalder kroppens tanke. Bevidstheden indeholder billeder. Disse billeder er ikke 
symboler i strukturalistisk forstand. De er relationer, og dermed nærmere ikoner i 
peirciansk forstand, selvom Kirkeby afviser selve repræsentationstanken. 

Al erkendelse forudsætter behandling af syntetiserede sanseerfaringer og disse er-
faringers behandling af sig selv. Det indebærer, at man ikke kan trække erkendel-
sen ud af kroppen og behandle den som en række regler eller et netværk i hjernen. 
Det er ikke muligt at anskue den instans inden i mennesket, der erkender, at det 
erkender. Erkendelsen er bundet til kroppens historie eller til sansernes aktive selv-
syntetisering gennem opvæksten, som Kirkeby formulerer det [ibid., p. 75]. 
Finnemann fremkommer med en lignende kritik. I og med Turing forudsatte en 
idealistisk forestilling om, at den symboldannende kompetence kunne indføres 
som transcendentalt givet forudsætning, afliver han den mekaniske materialisme 
som Turing-maskinen selv er en del af: 

“For at frembringe denne ækvivalens mellem den fysiske og symbolske 
procedure måtte han [Turing] imidlertid selv fortælle sin maskine, hvordan de 
mekanisk virksomme symboler så ud, ligesom han også blev nødt til at fortælle 
den, hvordan den skulle behandle disse symboler. 

Ved at fortælle det til maskinen, lagde han ikke grunden til en tænkende 
maskine, men derimod grunden til det afsluttende kapitel i den mekanistiske 
naturbeskrivelses historie, idet hans fortælling forudsætter, at han selv besidder 
en evne, der ikke kan fremkomme ad en mekanisk vej, hvis man herved forstår 
en proces, der kan indeholdes i Turing’s egen generelle definition af mekaniske 
procedurer” [Finnemann, 1994, p. 334] 

Information og betydning 
Searles væsentligste kritikpunkt af den kognitive psykologi er som hos Kirkeby 
dens antagelse af, at intelligens kan beskrives som informationsbehandling. Den 
egenskab ved computerprogrammer, at de er defineret rent formelt og syntaktisk, 
er fatal for den opfattelse, at mentale processer og programprocesser er identiske. 
Ifølge Searle ligger der mere i det at repræsentere og have forstand eller intelligens 
end blot formelle eller syntaktiske processer. Menneskets interne mentale tilstande 
har pr. definition et vist indhold. Forstanden er derfor mere end syntaks, den er 
også semantik [Searle, 1984, p. 31]. Logiske computere kan derfor slet ikke siges 
at repræsentere i fuldstændig forstand. 

Searles kritik har sit udspring i den grænsedragning, der også i denne afhandling 
er foretaget mellem information og betydning. Hvor informationsbegrebet alene 
kan behandles formelt og informationsteoretisk, må betydning behandles semio-
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tisk. Der hvor mennesket opfattes som simple informationsprocesserende systemer 
underlagt dyadiske signal-relationer, afskærer man sig selv muligheden for be-
tydningsdannelse, der først kan opstå i en abstrakt triadisk tegnproces i en fortol-
kende bevidsthed. Det er om dette forhold, at Jensen fastholder, at man må drage 
en demarkationslinie mellem signaler og betydningsbærende tegn, mellem infor-
mationsbehandling og kommunikation og mellem informatik og semiotik [Jensen, 
1990b, p. 38]. Det betyder, at der altid vil være en principiel inkompabilitet mellem 
mennesker og informationsbehandlende maskiner. Mennesker udveksler tegn, 
mens maskiner kun kan transmittere informationer. Videre betyder det, at såkaldte 
informationssystemer kun er media mellem subjekter, der i kraft af deres 
specifikke indretning påvirker den menneskelige interaktion, og ikke selv kan 
optræde som subjekter [Qvortrup, 1990, p. 60]. 

Som forsvar for denne opfattelse fremfører Searle sit berømte tankeeksperiment 
om det kinesiske værelse. Antag, at en række programmører har skrevet et pro-
gram, der vil gøre en logisk computer i stand til at simulere, at den forstår kinesisk. 
Idet man stiller computeren et spørgsmål på kinesisk, vil den sammenligne spørgs-
målet med dens hukommelse eller database og besvare det på kinesisk. Antag 
endvidere, at computerens svar er lige så godt som en indfødt kinesers. Spørgs-
målet er nu, hvorvidt computeren i bogstavelig forstand forstår kinesisk på samme 
måde som en kineser? 

Searle besvarer dette spørgsmål ved at udbygge sit tankeeksperiment. Han fore-
stiller sig, at en forsøgsperson bliver lukket ind i et værelse, og at der i dette væ-
relse er adskillige spande fyldt med kinesiske symboler. Endvidere forestiller han 
sig, at denne person ikke forstår et ord kinesisk, men at han får udleveret en bog 
på sit modersmål, med regler for, hvordan disse symboler skal manipuleres. Reg-
lerne specificerer denne manipulation rent formelt, det vil sige udtrykt ved sym-
bolernes syntaks, ikke deres semantik. Forsøgspersonen får nu leveret kinesiske 
tegn ind gennem en lem i døren, og ud fra reglerne i bogen leverer han andre 
kinesiske symboler ud af lemmen igen. Det antages at de symboler, der leveres ind 
til personen i værelset kaldes ‘spørgsmål’ og at de symboler han leverer ud af 
lemmen kaldes ‘svar’. Det antages endvidere, at reglerne i bogen er så gode, at en 
indfødt kineser ikke kan skelne mellem de svar forsøgspersonen giver, og de svar 
en landsmand ville give. Searles pointe er nu, at ved at følge et formelt program 
agerer forsøgspersonen fuldstændig som om han forstår kinesisk og består Turings 
test, selv om han ikke har forstået et eneste af de anvendte symboler [Searle, 1984, 
p. 32 f]. Det er ifølge Searle nemlig alene iagttageren, der tilskriver computerens 
input og output betydning. 

At forstå et sprog involverer nemlig mere end blot manipulation af en bunke for-
melle symboler efter nogle syntaktiske regler. Forståelse involverer fortolkning. 
Symbolerne må på en eller anden måde have tilknyttet en betydning, hvorved det 
semantiske aspekt inddrages i billedet. Syntaks alene gør det ikke, og deduktive 
logiske computere opererer pr. definition alene syntaktisk. Egenskaber som for-
ståelse kan en computer aldrig duplikere lige meget hvor godt, den kan simulere 
dem. [ibid., p. 37]. Denne konsekvens kan i øvrigt udledes af definitionen af com-
puteren som metamedium, idet denne forudsætter, at computerens symboliserende 
egenskaber alene eksisterer i et erkendende subjekt. 

Searles argumentation hviler på tre præmisser. For det første den præmis, at com-
puterprogrammer er formelle eller syntaktiske. For det andet den præmis, at sindet 
besidder et semantisk indhold. Og for det tredje er det en præmis for Searles 
argumentation, at syntaks ikke er tilstrækkeligt for semantik, eller sagt på en anden 
måde: Struktur og form er ikke tilstrækkeligt til at determinere et indhold, en kritik 
der, som det blev hævdet i første del, også gælder den strukturalistiske semiologi. 
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Den logiske computer kan altså måske nok repræsentere i strukturalistisk 
semiologisk forstand, men aldrig i semiotisk forstand. Af disse tre præmisser 
følger, at programmer i sig selv ikke er tilstrækkeligt for at tænke. Searle afviser 
derfor den kognitive videnskabs påstand om, at tanken er et symbolmanipulerende 
computerprogram [Searle, 1994b, p. 546 f].  

Men hvad med den kognitive videnskabs påstand om, at menneskelig kognition 
egentlig ikke er andet end en række formelle og deterministiske regler? Chomsky 
har jo vist, at i hvert fald i udøvelsen af sproget, følger mennesket en række regler 
på samme måde som den deduktive computer. Og personen i det kinesiske værelse 
skulle jo kunne forstå sit modersmål for at blive instrueret i, hvilke regler han 
skulle følge for at manipulere de symboler, der blev rakt ham. Er mennesket ikke 
blot et regelstyret system på samme måde som Searles kinesiske værelse? Over 
for denne antagelse argumenterer Searle, at der er en væsentlig forskel på den 
måde mennesker følger regler, og den måde den deduktive computer gør det. Når 
mennesket følger regler, er det ifølge Searle reglernes aktuelle indhold eller 
mening det følger. I modsætning hertil følger computeren kun regler i henhold til 
visse formelle procedurer94 [Searle, 1984, p. 45 ff]. Igen er problemet i henhold til 
Searle, at de kognitive paradigmer ligesom den logiske positivisme reducerer 
tænkningen til ren syntaks. 

Copeland indvender mod Searles kinesiske værelse, at Searle begår en fejl ved at 
spørge den person, der er placeret i værelset, om vedkommende forstod de kine-
siske svar og spørgsmål. Ifølge Copeland skulle Searle have spurgt den kineser, 
der fodrede systemet med spørgsmål og modtog dets svar, om det samlede system 
forstår kinesisk [Copeland, 1993, p. 125]. Problemet er ifølge Copeland, at Searle 
drager en logisk fejlslutning. Searles præmis er, at personen i værelset ikke forstår 
kinesisk og slutter deraf, at det system, som forsøgspersonen er en del af ikke 
forstår kinesisk. Men dette argument er ikke validt, da konklusionen ikke følger 
fra slutningens præmis. Copeland viser, at Searle falder for sin egen logik. Ifølge 
Searle må følgende slutningsform anses for ugyldig: 

S er en simulation af X; X kan Y; derfor kan S også Y 

For eksempel kan regn gøre et mennesket vådt. Men deraf følger ikke at simulation 
af regn gør et menneske vådt. Ifølge logikken er alle kontrapositioner til en slut-
ning ugyldige, hvis slutningen i sig selv er ugyldig. En kontraposition er resultatet 
af at ombytte konklusionen med en af præmisserne og indsætte ‘ikke’ i de to 
sætninger, der blev ombyttet. Kontrapositionen til ovenstående slutning er følgen-
de: 

S er en simulation af X, S kan ikke Y; derfor kan X heller ikke Y 

Problemet for Searle er nu, at hans kinesiske værelse er en kontraposition til den 
slutning, han selv har afvist som ugyldig. Searles slutning kan udtrykkes således: 

Personen i det kinesiske værelse simulerer N; personen kan ikke forstå kinesisk; 
derfor kan N ikke forstå kinesisk 

og dens kontraposition: 

Personen i det kinesiske værelse simulerer N; N kan forstå kinesisk; 
derfor kan personen forstå kinesisk 

                                                   
94 Man kunne fristes til at drage en parallel til Charles de Secondat Montesquieus (1689-1755) skelnen mellem 

lovenes ånd og lovenes bogstav i hans hovedværk ‘Lovenes ånd’ fra 1748. 
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hvilket er et argument af selv samme type, som Searle ovenfor afviste som ugyl-
digt [ibid., p. 228]. Copeland vil ikke dermed afvise, at Searles konklusion er sand. 
Han ønsker blot at påpege, at den ikke følger logisk af præmisserne [ibid., p. 125]. 

Pragmatik 
Hvor Searle fremfører at den kognitive psykologi ignorerer det semantiske aspekt, 
hævder Donald A. Norman for sin del, at han med tiden er blevet mere og mere 
utilfreds med det konventionelle syn på informationsbehandlingsmetaforen, da 
dette syn overser det pragmatiske aspekt [Norman, 1980]. Problemet er, at 
metaforen ikke tager højde for aspekter som interaktion med andre mennesker og 
miljøet, indvirkningen fra subjektets historie eller kulturen. Det gælder nemlig 
ikke primært om at forstå et andet menneskes udsagn. Det gælder om at forstå 
personen og situationen. Han konkluderer, 

“that there is more to human intelligence than the pure cognitive system, and 
that a science of Cognition cannot afford to ignore other aspects.” [Norman, 
1980, p. 4] 

Deduktive logiske computere kan ikke gøre noget uden beskrivelse, men det kan 
derimod mennesker. Sproget er derfor computerens eneste eksistensflade. Den ek-
sisterer ikke i dybden, ikke i lidenskaben, begæret eller affektionen. Den er kun 
diskurs, som Kirkeby udtrykker det [Kirkeby, 1988, p. 106]. Den er kun et infor-
mationsapparat. I det hele taget vides ikke meget om menneskets oplevelse af 
virkeligheden: 

“Vi ved, at ansigter og melodier givetvis opleves som gestalter. At syntaktiske 
former, logiske slutningsformer, geometriske former og lign. har 
gestaltkarakter. Men vi ved ikke meget om motoriske gestalter; og vi ved endnu 
mindre om kognitive gestalter. Hvis vi havde kendskab til det sidste ville megen 
psykoterapi kunne overflødiggøres, fordi det var muligt at rekonstruere de 
former og de billeder, hvorunder og hvori et menneske oplever verden. Men det 
er jo netop det, vi ikke ved. Vi har hverken kortet eller koden til bevidsthedens 
landskab.” [Kirkeby & Tambo, 1992, p. 74] 

Mennesket er ikke tænkende maskiner, men subjekter med intuitiv intelligens, der 
gør det i stand til at hamle op dets omgivelser. Minsky, der var en af pionererne 
inden for forskningen i kunstig intelligens skriver i en ny bog ‘HAL’s Legacy: 
2001’s Computer as Dream and Reality’, der udkommer den 12. januar 1997: 

“Maskinerne er virkelig skrappe i vore dage til bestemte ting. . . Men maskiner 
er ikke gode til ting, som mennesker synes er lette. Så det er et vidunderligt 
paradoks.” [Minsky citeret efter Lorant, 1996, p. 5] 

Intelligens er mere end rationalitet. For eksempel kan to ansigter synes ens, fordi 
de begge har venlige træk eller gådefulde udtryk. Denne erkendelse behøver ikke 
involvere, at de deler visse fælles træk. Der er faktisk ingen grund til at tro, at 
ansigtsudtryk består af visse elementære træk [Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 57]. 
Den menneskelige hjerne har en bemærkelsesværdig evne til at genkende hele sce-
narier uden at nedbryde dem til distinkte egenskaber. Brødrene Dreyfus anvender 
også et andet eksempel i deres særdeles skarpe kritik af AI-paradigmets negligering 
af den intuitive intelligens [ibid., p. 16]. Et menneske, der kan cykle, kan ikke 
nødvendigvis formulere særlige regler, som kan lære en anden at gøre det samme. 
Eksempelvis er det ikke muligt ved regler at forklare forskellen mellem 
fornemmelsen af at vælte og den helt naturlige fornemmelse, man har, når man er 
lidt ude af balance under drejning. 
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“The fact that you can’t put what you have learned into words means that know-
how is not accessible to you in the form of facts and rules.” [Dreyfus & Dreyfus, 
1986, p. 16] 

Winograd, der gennem tiden har fremsat flere kognitive modeller indenfor AI-pa-
radigmet (Shrdlu, KRL m.fl.) skriver noget mere afdæmpet i 1980: 

“The prevalent view is that in AI we design ‘expert systems’ that can stand as 
surrogates for a person doing some job. From a wievpoint of human interaction 
we see the computer’s role differently. It is not a surrogate expert, but an 
intermediary - a sophisticated medium of communication.” [Winograd, 1980, 
p. 235] 

Hertil kommer en indvending fra Winograd og Fernando Flores, nemlig at AI og 
PDP-netværk aldrig vil kunne komme til at forpligte sig (commit), de vil aldrig 
kunne indgå i et forpligtende fællesskab [Winograd & Flores, 1986]. Når en person 
siger, at han har erkendt et eller andet, indebærer det, at han engageres eller for-
pligtes (commitment) i forhold til denne erkendelse. Et sådant engagement kan 
ifølge Winograd og Flores ikke opstå i en maskine. Computeren er et metamedium 
over hvilket, der kommunikeres. Hvis en programmør skriver et program, der 
svarer på de ting, brugeren skriver, er situationen stadig den samme. Computeren 
er stadig et medium gennem hvilket programmør og bruger kommunikerer, og 
forpligtelsen angår de to [Winograd & Flores, 1986, p. 123]. 

Kritik af konnektionismen 
Spørgsmålet er imidlertid, hvorvidt de konnektionistiske modeller bedre redegør 
for den menneskelige kognition end AI-modellerne. Selvom konnektionisterne kan 
fremvise en lang række ligheder mellem den menneskelige hjerne og de kunstige 
neurale netværk, er der imidlertid også en lang række forskelle. For det første er 
der ingen hjemmel for, at den menneskelige hjerne alene fungerer som følge af 
vægtede forbindelser mellem neuronerne. 

“Whatever sort of computations brain cells carry out - and little is known of 
their nature - they are not satisfactorily idealized by network units. The brain 
is not wired in a way that resembles any of the current connectionist 
proposals.” [Johnson-Laird, 1988, p. 193] 

For det andet indeholder hjernen et stort antal forskellige neuroner, såsom pyra-
mideceller og kandelaberceller, der sandsynligvis har forskellige funktioner efter 
deres art. I hvert fald er sammensætningen af celler ikke ensartet i de forskellige 
dele af hjernen. Forskellige celletyper dominerer forskellige regioner i hjernen. Og 
hertil kommer, at forskellige typer af celler har forskellige antal forbindelser vari-
erende fra nogle få hundrede til hundrede af tusinder. Hele denne forskellighed og 
variation kan man ikke genfinde i de kunstige neurale netværk, der kun indeholder 
én type enhed som oftest med det samme antal forbindelser [Copeland, 1993, p. 
222]. 

For det tredje svarer det kunstige neuron ikke til nogen af de kendte typer af ner-
vesystemets neuroner. Alle naturlige neuroner er dedikeret til enten at stimulere 
eller at hæmme, aldrig begge dele. Det kunstige neuron derimod er på dette område 
hybrid [ibid.]. 

For det fjerde baserer alle kendte metoder til justering af det kunstige netværk sig 
på træning ved repetition. Men selvom repetition er et vigtigt aspekt i den menne-
skelige indlæring, er det langt fra i alle tilfælde essentielt [ibid., p. 223]. Kirkeby 
viser i denne sammenhæng, at i samme øjeblik PDP-paradigmet konfronteres med 
indlæringens højere logiske kategorier som indlæring af indlæring, ender det med, 
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at det alligevel må ty til repræsentationsfænomenet. Dette forhold kan have to 
årsager: Enten har PDP-paradigmet taget fejl, eller også kan man ikke komme uden 
om repræsentationsfænomenet, ved beskrivelsen af erkendelsen. Den sidste 
mulighed udelukker selvfølgelig ikke, at PDP-paradigmet alligevel har fejlet 
[Kirkeby, 1988, p. 282]. Som det er fremgået ovenfor, tager Kirkeby afstand fra 
repræsentation som forudsætning for erkendelsen, mens nærværende afhandling 
med sit semiotiske udgangspunkt nærmest antager, at de to begreber er identiske. 

For det femte ignorerer implementationerne af de kunstige neurale netværk fuld-
stændig de kemiske processer, der finder sted i det menneskelige nervesystem. 
Inden for de sidste godt ti år har man identificeret omkring halvtreds forskellige 
typer af neurotransmittere, og neurologer antager, at tallet er væsentligt højere. 
Forståelsen af neurotransmitternes betydning for nervesystemets informationsbe-
handling kan vise sig at være lige så vigtig som forståelsen af den elektriske ak-
tivitet i neuronerne [Copeland, 1993, p. 224]. 

For det sjette fremhæver Francis H. C. Crick (f. 1916) og C. Asanuma to egenska-
ber ved hjernebarken som de konnektionistiske modeller ikke tager højde for: 

“Veto cells, which appear to veto many other cells and which probably need 
the summated activity of several distinct inputs to fire them. 

The various diffuse inputs from the brain stem and elsewhere, which may be 
important, not only for the general level of arousal of the cortex (as in sleep) 
but also for potenting the synaptic modification involved in laying down a 
memory.” [Crick & Asanuma, 1986, p. 371] 

Endelig er der den forskel mellem nervesystemet og PDP-netværkene, at flere neu-
rologer i dag foreslår, at selve de geometriske mønstre, som nervesystemet udgør, 
har betydning for dets virkemåde. Hjerneforskere beskriver den geometriske orden 
med udtryk som ‘fortræffeligt struktureret’, ‘smukt og eminent regelmæssig’ og 
‘til tider nærmest krystallinsk i sin fremtræden’ [Copeland, 1993, p. 224]. Som 
kontrast hertil er de kunstige neurale netværk ikke afhængige af deres geometri, 
men kun af deres forbindelsesmønstre. 

Ud over forskellene på de kunstige neurale netværk og deres menneskelige forbil-
lede, støder PDP-paradigmet også ind i andre væsentlige problemstillinger. 

En alvorlig udfordring for konnektionismens forsøg på at simulere de kognitive 
funktioner er, at sådanne funktioner finder sted over tid. Handlinger, der finder 
sted under en beslutningsproces, kan have både langsigtede og kortsigtede konse-
kvenser som et kunstigt neuralt netværk ikke umiddelbart er i stand til at fange og 
skelne fra hinanden.  

Dimitrios Bairaktaris opregner fire forskellige metoder til at omgå tidsproblemet i 
neurale netværk. Den første kalder aktiveringsakkumulation. Denne forudsætter 
en buffermekanisme, der overfører flygtig information mellem naboer i netværket. 
Buffermekanismen kan implementeres med skjulte enheder, der akkumulerer 
stimulation indtil en delsekvens er gennemløbet. Problemet med denne løsning er 
imidlertid, at det ikke er muligt at generere en velegnet repræsentation for 
delsekvensen. Det problem vil udmønte sig i cross-talk. Den anden metode til 
repræsentation af tiden i neurale netværk kalder Bairaktaris spatiel repræsenta-
tion. Der anvendes et antal identiske tolagede netværk som input til netværket. 
Disse er hver især ansvarlige for at genkende et mønster på forskellige givne tids-
punkter. Teknikken er kendt som moving windows, fordi hvert inputnet repræ-
senterer et vindue af et givet tidspunkt. Problemerne med denne teknik er blandt 
andet, at input skal præsenteres i et antal diskrete sekvenser af ens længde, og at 
input skal opsamles i et tidsinterval, der er givet a priori. Den tredje metode kalder 
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Bairaktaris periodisk tilbagevendende netværk (recurrent networks) eller som de 
ofte kaldes, Real-Time Recurrent Learning (RTRL). Det er netværk, der involverer 
tilbagekoblingsmekanismer, sådan at output fra netværket på et tidligere stadium 
indgår som input sammen med input på det aktuelle stadium. Et problem med 
denne type netværk er, at de ikke kan trænes i realtid, da de skal afvente output fra 
et tidligere gennemløb førend nyt input kan dannes. Det sidste løsningsforslag er 
Bairaktaris’ eget, som han kalder positionsspecifik repræsentation. Det indebærer, 
at neuronerne opbygges, så de ikke alene akkumulerer stimuli, men også holder 
øje med, fra hvilken position de modtager stimuli og anvender denne information 
til at afgøre, fra hvilket tidspunkt givne stimuli stammer. På denne måde undgås 
cross-talk effekten. For yderligere beskrivelse af denne løsning henvises til 
Bairaktaris [Bairaktaris, 1992a, pp. 326-337]. 

Et andet problem for de neurale netværk er kontekst. I virkelighedens verden er 
omgivelserne ofte rige på kontekstuel information, som i vid udstrækning anven-
des i hverdagens mønstergenkendelse. Det er generelt meget lettere at genkende 
et mønster i en given kontekst end at genkende det i sig selv. Ofte er for eksempel 
visuelle stimuli bundet til tilsvarende lydlige stimuli, hvilket udnyttes i 
erkendelsesprocessen. Problemet for de neurale netværk er i denne sammenhæng, 
at de kan oplæres til at genkende et givent mønster, men ikke kan identificere og 
repræsentere dets kontekst. 

“If the system is to utilize contextual information it is essential that primary 
information (e.g. patterns) can be identified in the system in real-time. Again 
this can only be achieved for representation schemes which define precisely 
where information is stored. Only systems with local or distributed 
representation schemes have a well defined representation scheme.” 
[Bairaktaris, 1992b, p. 421] 

Et tredje problem for PDP-paradigmet er, at de neurale netværk ikke kan redegøre 
for deres resultater i modsætning til mennesket, der ofte kan redegøre for sine mere 
rationelle beslutninger. De neurale netværk optræder som black boxes. Man kalder 
ofte dette problem for metaviden-problemet. 

Et fjerde og mere alvorligt problem for konnektionismen som beskrivelse af hjer-
nens processer er, at der stadig er tale om rent mekanistiske systemer. Hovedfor-
skellen mellem kunstig regelstyret intelligens og neurale netværk er egentlig blot 
tilføjelsen af en vis betinget sandsynlighed. 

Endelig er det et væsentligt problem i PDP-paradigmet, at bevidstheden ligesom i 
AI-paradigmet ignoreres, i hvert fald hvis man med bevidstheden forstår subjektets 
oplevelse af sin egen erkendelse, også kaldet qualia. Selvom PDP-netværk bringes 
til at reagere på samme måde, som mennesket reagerer på stimuli, vil kunstige 
neurale netværk ikke forstå, hvad de gør, og hvorfor de gør det. De vil ikke kunne 
føle kvaliteten af det sansede. Mennesket ved normalt hvad de tegn, de 
manipulerer, betyder. Mennesket er derfor i højere grad et semantisk væsen end et 
syntaktisk system. 

“Computeren kan aldrig afbilde eksistensen, fordi den i heldigste fald er 
eksistensens afbildning.” [Kirkeby, 1988, p. 290] 

7.3 Indlæring og hukommelse 
Til de kognitive kerneområder henregnes som oftest også indlæring og hukom-
melse. Indlæring kan defineres som evnen til at ændre adfærd på baggrund af tid-
ligere erfaringer, og hukommelse kan defineres som evnen til at genkalde tidligere 
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erfaringer på et bevidst eller ubevidst grundlag. De to egenskaber er tæt sammen-
knyttede, idet indlæring forudsætter hukommelse. 

7.3.1 Indlæring 
Som det er fremgået, hersker der langt fra enighed om, hvorvidt mennesket tileg-
ner sig ny viden helt fra bunden som empiristerne hævder, eller om det fødes med 
visse kognitive egenskaber og en vis viden, som rationalisterne hævder. Ligesom 
Locke hævder Turing, at mennesket fødes som en tom notesblok med mange 
blanke sider og uden særligt udbyggede indlæringsmekanismer.  

“Presumably the child brain is something like a note-book as one buys it from 
the stationers. Rather little mechanism, and lots of blank sheets. . . . Our hope 
is that there is so little mechanism in the child-brain that something like it can 
easily be programmed. The amount of work in the education we can assume, as 
a first approximation, to be much the same as for the human child.” [Turing, 
1950, p. 456] 

Denne antagelse har imidlertid vist sig at være illusorisk, og de fleste kognitions-
psykologer hælder i dag til Kants teori om, at indlæring indebærer visse a prioriske 
fortolkende processer, af hvilke nogle er medfødte og uden for bevidsthedens 
kontrol [Boden, 1988, p. 188]. Jerry A. Fodor går så vidt som til at hævde, at 
mennesket fødes med et medfødt universelt tankesprog, der kan sammenlignes 
med Chomskys lingvistiske universalgrammatik: 

“You cannot learn a language whose terms expresss semantic proporties not 
expressed by the terms of some language you are already able to use.” [Fodor 
citeret efter Boden, 1988, p. 188] 

Langt fra alle er enige med Fodor om at gå så vidt, men de fleste giver ham dog 
ret i, at der nødvendigvis må eksistere et komplekst repræsentationssystem forud 
for indlæring [ibid., p. 189]. 

Hvad sker der, når et menneske tilegener sig ny viden? Alan Baddeley foreslår, at 
det gennemgår fire indlæringstrin. For det første må opmærksomheden henledes 
på det stof, der skal indlæres. Baddeley nævner dog to undtagelser fra denne regel. 
Den ene er, at det må konstateres, at der med stor sandsynlighed finder subliminal 
sansning sted, og den anden undtagelse er, at det til tider hænder, at patienter 
husker begivenheder, der fandt sted mens de var under total bedøvelse. For det 
andet må der en vis mængde øvelse til for at tilegne ny viden. For det tredje må 
stoffet organiseres, hvilket blandt andet indebærer, at det må relateres til den viden, 
personen allerede besidder. Organisering understøtter indlæring. Og endelig for 
det fjerde må der ske en konsolidering af det lærte stof [Baddeley, 1990, p. 145]. 

Brødrene Dreyfus skelner mellem deklarativ viden (know that) og procedural vi-
den (know how) [Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 16]. Det faktum, at man ikke kan 
udtrykke det, man har lært, med ord, må betyde, at procedural viden ikke er til-
gængelig i form af regler. Var det tilfældet, ville det medføre, at man kunne rede-
gøre for de regler, der for eksempel fører til mestring af cyklingens svære kunst. 
Det er nødvendigt med øvelse for at opnå procedural viden, ligesom at procedural 
viden let tabes igen ved passivitet.  

Dreyfus og Dreyfus opdeler personer, der er i besiddelse af viden om et givent 
emne, i fem niveauer eller stadier: 

1. Novice, som de definerer som en person, der gennem bevidste handlinger er i 
stand til at manipulere utvetydigt definerede kontekstfrie elementer efter præ-
cise regler. De kalder også dette stadium informationsbehandling (information 
processing). Ifølge brødrene Dreyfus er dette stadium, det højeste niveau som 
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et regelstyret AI-problemløsningsprogram nogen sinde vil være i stand til at 
opnå [ibid., p. 65]. 

2. Begynder, der adskiller sig fra novicen ved at have udviklet en række situa-
tionsspecifikke operationer, der kan anvendes på både nye situationsbestemte 
komponenter og på kontekst-frie komponenter. 

3. Kompetent, der anvender en hierarkisk procedure, når der skal træffes beslut-
ninger. Først vælges en plan, hvorefter forholdene systematiseres. Herefter kan 
de faktorer, der er vigtigst under hensyntagen til den valgte plan, undersøges. 
På denne måde kan præstationen både forenkles og forbedres. Den målrettede 
kompetente person opfatter en situation som en mængde af fakta. 

4. Kyndig, som Dreyfus og Dreyfus karakteriserer som en person med en intuitiv 
evne til at anvende mønstre uden nødvendigvis at nedbryde aktiviteterne i en-
keltegenskaber. Der sker ikke noget objektivt valg eller nogen objektiv over-
vejelse. De kalder også dette stadium ‘holistic similarity recognition’. 

5. Ekspert. Når tingene forløber normalt, så løser eksperten ikke problemer eller 
træffter beslutninger. Han gør det, som plejer at virke på basis af indsigt og 
erfaring. 

Dreyfus og Dreyfus’ konklusion er, at de fem niveauer viser, at der er mere i in-
telligens end blot deterministisk rationalitet. En kompetent præstation er rationel, 
en kyndig præstation er en mellemfase mellem rationalitet og irrationalitet mens 
eksperter primært agerer irrationelt. En deduktiv logisk computer kan ifølge 
Dreyfus og Dreyfus ikke nå længere end til det første stadium, novice. Hvad den 
mangler, er evnen til at lære af sine erfaringer og anvende ligheder med tidligere 
erfaringer i den aktuelle situation. Computere, der anvendes til at simulere logisk 
tænkning, kan nemlig i princippet kun foretage slutninger ud fra en liste af fakta. 

Men det er ikke blot den deduktive computer, Dreyfus og Dreyfus tvivler på kan 
bringes til at opføre sig intelligent. Også induktive konnektionistiske systemer er 
tvivlsomme kandidater, idet de enkelte neuroner og forbindelser hverken repræ-
senterer individuelle karakteristika eller associationer. 

Dreyfus og Dreyfus’ indlæringsteori bevæger sig på det erkendelsesteoretiske 
plan. Men indlæring kan også analyseres på biologisk plan. Overordnet kan der 
skelnes mellem associativ og non-associativ indlæring. Biologisk set kan man tale 
om to former for non-associativ indlæring: Tilvænning er en enkel form for ind-
læring, hvor en neutral stimulus gentages mange gange. Første gang den optræder, 
er den ny og afføder en reaktion. Men efterhånden som den gentages, vækker den 
færre og færre reaktioner. Eventuelt bliver subjektet vænnet til stimulusen og 
ignorerer den. Påvirkning er på en måde den modsatte reaktion. En gentagen 
stimulus producerer en øget reaktion, hvis den én eller flere gange kobles til en 
behagelig eller ubehagelig stimulus. Et eksempel på det sidste er forældrene, der 
sover trods mange slags støj, men vågner øjeblikkeligt i det øjeblik deres spædbarn 
græder. 

Under associativ indlæring, lærer organismen at relatere flere stimuli til hinanden. 
Et klassisk eksempel er betingede reflekser. En betinget refleks er en reaktion på 
en stimulus, som tidligere affødte ringe eller ingen respons. Ved gentagne gange 
at parre en betinget stimulus med en ubetinget, som normalt ikke producerer den 
ønskede respons, kan man skabe betingede reflekser. Et hyppigt anvendt eksempel 
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er Ivan Petrovitj Pavlovs (1849-1936) hunde95. Hvis den betingede stimulus 
præsenteres gantagne gange uden at den tilsvarende ubetingede stimulus præsen-
teres, dør refleksen ofte ud. Denne process kaldes ekstinktion eller intern hæmning. 
Det samme kan ske, hvis subjektet forstyrres af en ekstern stimulus lige efter det 
er blevet præsenteret for den betingede stimulus. Da kaldes processen ekstern 
hæmning. Som det er fremgået, er konnektionismen det hidtil bedste bud på im-
plementering af associativ indlæring. 

“Vanskelighederne med at løse indlæringsproblemet indenfor det traditionelle 
repræsentations-paradigme har givet ‘parallel distributed processing’ vind i 
sejlene, for her synes man at kunne konstruere programmer, der selv finder 
strategier til at udvikle former for indlæring.” [Kirkeby, 1988, p. 141] 

Konnektionisterne forklarer associativ indlæring ved, at subjektet producerer ét 
aktiveringsmønster på et sæt af enheder, når et andet aktiveringsmønster indtræffer 
på et andet sæt af enheder. 

Problemet for konnektionismen er imidlertid, at PDP-netværk ikke lærer noget nyt 
under oplæring, når svaret er korrekt. Tilfredsstillende psykologiske indlærings-
modeller må give plads til positiv indlæring, da korrekte svar psykologisk set ser 
ud til at være vigtigere end misforståelser og fejl for indlæringsprocessen. 

7.3.2 Hukommelse 
Selvom virkemåden af hukommelsen forekommer de fleste mennesker bekendt, er 
det, som for de fleste andre mentale funktioners vedkommende, dog langt fra til-
fældet. Selv om de fleste er vidende om resultatet af dens operationer, kender de 
ikke dens bagvedliggende operationer. Bevidstheden har nemlig kun adgang til 
produktet af hukommelsesprocesserne og ikke til selve processerne. Dette forhold 
er vigtigt at holde sig for øje, når der i det følgende vil blive redegjort for en del af 
den smule, man mener at vide om hukommelsen.  

I modsætning til computere er den menneskelige hukommelse øjeblikkelig klar 
over, hvad den indeholder og ikke indeholder. Der er ikke behov for nogen liste. 
De fleste kender for eksempel øjeblikkelig svaret på, hvornår de er født. Muligvis 
har de ikke svaret på rede hånd, men de ved, at de kender datoen og vil huske den, 
hvis de tænker sig længe nok om. Hvornår er Sokrates født? Hvis ikke man ved 
det, ved man, at man ikke ved det, og at man ikke vil kunne komme i tanke om 
årstallet, ligegyldigt hvor meget man tænker sig om. Der vil ikke blive givet nogen 
forklaring på denne forbløffende menneskelige evne, men det, at den findes, viser 
utilstrækkeligheden af både AI-paradigmets og konnektionismens 
hukommelsesmodeller. 

I henhold til den menneskelige introspektion er hukommelsen sprogbaseret og in-
tentionel. Denne opfattelse tegner imidlertid et temmelig indskrænket billede af 
hukommelsen. James karakteriserer hukommelsen på følgende måde: 

“Memory proper is the knowledge of a former state of mind after it has already 
once dropped from consciousness; or rather it is the knowledge of an event, or 
fact, of which meantime we have not been thinking, with the additional 
consciousness that we have thought or experienced it before” [James, 1950, p. 
648] 

                                                   
95 I Pavlovs eksperiment studerede han savlreaktionen hos en hund, der får placeret et stykke kød i munden. Lige før 

kødet blev serveret ringede han med en klokke. Dette blev gentaget indtil hunden savlede, bare klokken ringede. 
Yderligere beskrivelser af Pavlovs eksperimenter med betingede og ubetingede stimuli kan findes i Bateson, 1984, 
p. 120 ff. 
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Overordnet kan hukommelsen opfattes bredere og defineres som en funktion, der 
tillader mennesket at tolke den perceptuelle verden og hjælper det med at organi-
sere dets reaktioner på de ændringer, der finder sted i verden [Guttenplan, 1994b, 
p. 434]. Hukommelsen kan altså opfattes som et opbevaringssted for oplevelser og 
erfaringer. 

En af de egenskaber, der adskiller den menneskelige hukommelse fra computer-
hukommelse, er, at den menneskelige hukommelse automatisk glemmer en del af 
den viden, den har lagret, hvorimod computerens lager kun tabes ved energisvigt 
eller efter ordre fra den centrale enhed. Den åbenlyse fordel ved den menneskelige 
glemsomhed er, at den lindrer følelsesmæssig smerte og sorg. Eller som det ofte 
udtrykkes: “Tiden læger alle sår”. Der er endda tegn, der tyder på, at den 
menneskelige hukommelse lettere glemmer ubehagelige minder end glædelige 
erindringer. Denne tendens har selvfølgelig samtidig den ulempe, at den kan sløre 
erindringer om fortiden [Baddeley, 1990, pp. 7, 295]. 

En anden egenskab ved den menneskelige hukommelse, der adskiller den fra den 
serielle computers hukommelsesstruktur, er menneskets evne til at fremfinde et 
minde ud fra beskrivelse eller indhold. Hukommelsen er med andre ord til dels 
associativ. Ud fra produktet af hukommelsesprocesserne kan hukommelsen så at 
sige opfattes som et uendeligt amorft netværk af associationer mellem ord, idéer 
og følelser. I Thomas Browns (1778-1820) lov om association afhænger men-
neskets associative evne af sanseindtrykkenes relative varighed, styrke, frekvens 
og friskhed. Denne evne har været fremført som et væsentligt argument imod den 
kunstig intelligens. Hvor traditionelle digitale computere kun kan fremfinde lagret 
information, hvis informationens adresse kendes, kan mennesket altså fremfinde 
information ud fra dens semantiske indhold [Copeland, 1993, p. 188]. 

Disse erkendelsesteoretiske forhold viser, at hukommelsen ligesom evnen til ind-
læring er en væsentlig forudsætning for den menneskelige erkendelse. Endvidere 
viser de, at den menneskelige hukommelse ikke umiddelbart lader sig forene med 
computermediets hukommelsesstruktur. 

Hukommelsens struktur 
Hukommelsen kan grundlæggende opdeles i refleksiv hukommelse, der er den om-
fattende og ofte ubevidste del af hukommelsen, som understøtter non-associativ 
indlæring og betingede reflekser samt deklarativ hukommelse, der er subjektets 
bevidste forsøg på at genkalde en erfaring eller association. 

Den deklarative hukommelse opdeles traditionelt i tre former: Sansehukommelse, 
korttidshukommelse eller arbejdshukommelse og langtidshukommelse. Der er sta-
dig uenighed om, hvorvidt disse skal opfattes som separate systemer eller forskel-
lige funktioner eller som sider ved samme system. Craik og Lockhart argumenterer 
for, at hukommelsen er ét samlet system, og at jo mere indgående et element 
behandles, des bedre vil det blive husket og des dybere spor vil det sætte 
[Baddeley, 1990, p. 64]. Studier af hjerneskadede patienter tyder dog på, at kort-
tidshukommelse og langtidshukommelse skal opfattes som separate systemer 
[ibid., pp. 57, 65; Johnson-Laird, 1988, p. 150]. Yderligere foreslår Attkinson og 
Shiffrin at perciperet information behandles i flere tempi [Baddeley, 1990, p. 60]. 
Først behandles informationen parallelt i en række sanselagre. Disse føder kort-
tidshukommelsen, der herefter kommunikerer med langtidshukommelsen. 
Information i langtidshukommelsen har ifølge denne opfattelse derfor altid først 
været igennem sansehukommelsen og korttidshukommelsen. Denne antagelse 
opfattes imidlertid i dag som temmelig simplificeret. Der er dog en vis konsensus 
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om, at førend hukommelsen danner permanente minder, har den pågældende in-
formation været til stede i én eller flere bufferstrukturer. 

Sansehukommelsen gemmer kortvarigt et sanseindtryk, efter at stimuli er ophørt. 
Denne information overføres hurtigt efter til mere permanent hukommelse eller 
overskrives og tabes. Eksperimenter viser, at visuelle sanseindtryk normalt holder 
sig omkring et kvart sekund og i visse tilfælde helt op til to sekunder. Den visuelle 
sansehukommelse kaldes ofte ikonisk hukommelse efter Neisser [ibid., p. 13]. 
Eksperimenter tyder på, at den ikoniske hukommelse snarere skal betragtes som 
en lagringsproces, der opstår som en række faser under den visuelle perception 
end blot et simpelt passivt lager [ibid., 17]. Lydlige indtryk bevares mindst et kvart 
sekund og kan bevares helt op til fem sekunder. Den lydlige sansehukommelse 
kaldes i Neissers terminologi ekko-hukommelse. Der er rimelig hjemmel for, at 
berøringsstimuli gemmes omkring 0,8 sekund. Lignende sansehukommelse menes 
at eksistere for de øvrige sanser. 

Korttidshukommelsen (Short Term Memory - STM) er en temporær hukommelse. 
Adgangshastigheden til korttidshukommelsen er omkring 70 ms. Normalt gemmes 
informationer i korttidshukommelsen fra 5-10 sekunder op til 20-30 sekunder 
meget afhængig symbolernes antal og størrelse. Ved bevidst repetition kan in-
formationen gemmes længere. Jo færre og kortere symboler, des længere tid gem-
mes de. I 1956 offentliggjorde psykologen George A. Miller en klassisk artikel 
under overskriften ‘The magical number seven; plus or minus two’, der fremfører, 
at korttidshukommelsen er i stand til at håndtere mellem 5 og 9 symboler (chunks) 
af gangen. Med et symbol mener Miller enhver organiseret information, der 
erkendes som en samlet enhed. Eksperimenter har siden vist, at blandt en række 
symboler, der gemmes samtidig, kan de sidste i rækken lettere genkaldes end de 
midterste. Og det viser sig overraskende, at hvis subjektet bliver bedt om at udføre 
en opgave mellem lagring og genkaldelse, forsvinder denne effekt. 

Studier tyder på, at visuel information gemmes i korttidshukommelsen i lydlig 
form, måske for at støtte en indre dalog (rehearsal) [Bailey, 1989, p. 150]. Under 
alle omstændigheder kan det fastslås, at sanseindtryk oftest, om ikke altid, trans-
formeres, inden de lagres, således at de foreligger i en anden form end de op-
rindelige stimuli.  

Baddeley og Hitch har foreslået, at korttidshukommelsen eller arbejdshukommel-
sen, som de foretrækker at kalde den, består af tre komponenter [Baddeley, 1990, 
p. 71; Eysenck & Keane, 1993, p. 143]. Den overordnede centrale komponent, 
kalder de efter Norman og Shallice ‘Supervisory Activating System’ (SAS) [Bad-
deley, 1990, p. 127]. På mange måder er denne overordnede komponent nært knyt-
tet til bevidsthed og opmærksomhed. Med opmærksomhed menes i denne sam-
menhæng evnen til at vælge blandt perceptuelle informationer. Skoleeksemplet på 
opmærksomhed er situationer, hvor mange mennesker konverserer samtidig. 
Alligevel opfattes samtalerne ikke som støj, og man er endda i stand til at koncen-
trere sin opmærksomhed om én eller flere samtaler i rummet, også selv om andre 
samtaler i rummet finder sted på et højere lydniveau end dem, der har ens interesse. 
Shallice konstaterer, at de funktioner som SAS er ansvarlige for, såsom 
planlægning, organisering og kontrol af handling, alle kan henføres til områder i 
pandelappen.  

SAS kontrollerer to slave-komponenter: En artikulatorisk løkke, der fastholder in-
formationer i fonologisk form og en visio-spatiel ‘notesblok’, der er specialiseret 
i spatiel og visuel kodning. Den artikulatoriske løkke antages at består af et fo-
nologisk lager, der er i stand til at indeholde tale-baseret information i omkring to 
sekunder og en artikulatorisk kontrol proces der registrerer og genopfrisker 
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symboler i lageret baseret på indre tale. Det visio-spatielle system fungerer på 
lignende måde. Det kan fødes direkte gennem perception eller indirekte gennem 
generering af visuelle billeder. Neuropsykologiske undersøgelser på dyr tyder på, 
at det visio-spatielle system består af to separate komponenter, hvor den ene tager 
sig af mønster behandling, mens den anden har med lokalisering i rummet at gøre 
[ibid., p. 109]. Systemet ser ud til at være involveret i brugen af visuelle 
mnemonics, mens det er mere tvivlsomt om det indgår i genkaldelse af billedlige 
ord. 

Tulving argumenterer for at der er tre typer langtidshukommelse (Long Term Me-
mory - LTM): Procedural, episodisk og semantisk hukommelse. Den procedurale 
hukommelse forbinder stimuli og respons. Den indeholder de generelle infor-
mationer om individets egne handlinger. Den episodiske hukommelse opbevarer 
viden om begivenheder og personlige erfaringer i seriel form. Semantisk hu-
kommelse, derimod, er et struktureret register over fakta, begreber og færdigheder, 
der anvendes til at konstruere mentale modeller. Man kan sige, den er evnen til at 
erindre betydningsrelationer, uden at disse er bundne til specifikke situationer. 
Informationer i den semantiske hukommelse er afledt af erfaringerne i den 
episodiske hukommelse. Mens en vis grad af procedural hukommelse må være til 
stede hos alle dyr, så er den episodiske hukommelse formentlig enestående for 
fugle og pattedyr, hvorimod mennesket er det eneste væsen med semantisk 
hukommelse [Hoffmeyer, 1993, p. 150]. 

Der er mange bud på, hvordan den episodiske hukommelse er struktureret. Her 
skal blot nævnes ét eksempel. Tulving fremsatte i 1983 en teori for, hvilke ele-
menter, der indgår i den episodiske hukommelse [Baddeley, 1990, p. 282]. Den er 
overordnet illustreret på næste side, men afhandlingens problemstilling tillader ik-
ke at gå i dybden med de enkelte hukommelsesmodeller. 

Meget lidt vides om strukturerne og funktionerne i den semantiske hukommelse96, 
og gennem tiden er der blevet fremsat en lang række teorier for opbygningen af 
den semantiske langtidshukommelse. 

Landauer og Freedman har foreslået, at den semantiske hukommelse er opdelt i 
kategorier, der skannes, hver gang en information i den pågældende kategori skal 
fremfindes [ibid., p. 326]. Når informationen er fundet, ophører skanningen. I 
tilfælde af et resultatet er negativt, vil hele kategorien blive skannet. Denne kon-
klusion forudsætter, at reaktionstiden for negative resultater vil være væsentlig 
ringere end for positive resultater, hvilket i mange tilfælde også viser sig at være 
tilfældet. 

                                                   
96 Interesserede læsere henvises til Baddeley, 1990, pp. 319-354 
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FIGUR 7-AA - TULVINGS KONCEPTUALISERING AF DEN EPISODISKE HUKOMMELSE 
Illustationen repræsenterer henholdsvis lagring og genkaldelse (vertikalt) på tre forskellige konceptuelle niveauer 
(horisontalt: fænomener, processer og tilstande). Hvad der er umiddelbart observerbart er vist til venstre, de relevante 
teoretiske processer er vist i midten og til højre er vist de forventede underliggende mentale tilstande [Kilde: 
Baddeley, 1990, p. 282]. 

Andre har foreslået at et begrebs betydning konstitueres ved et bundt af semantiske 
egenskaber. Disse egenskaber inddeles i definerende egenskaber, der er nødven-
dige for at tilhøre en bestemt kategori, og i karakteristiske egenskaber, der passer 
på de fleste medlemmer i kategorien, men ikke er essentielle. Ved fremfinding 
sammenlignes egenskaberne på det eftersøgte med kategoriernes egenskaber 
[ibid., p. 327]. 

Atter andre har foreslået, at den semantiske hukommelse er hierarkisk struktureret 
i et semantisk netværk [Dix, Finlay, Abowd & Beale, 1993, p. 29]. Begreberne 
repræsenteres ved noder, der er associeret med en række egenskaber. Disse egen-
skaber er associeret med den højeste node, for hvilke de er anvendelige. Ved 
fremfinding gennemsøges det semantiske netværk fra toppen indtil de ønskede 
egenskaber findes. Denne struktur kan imidlertid ikke forklare, hvorfor man i visse 
tilfælde kan erindre forskellige egenskaber ved en node uden at kunne huske 
nodens navn. For eksempel hænder det ofte, at man kommer i tanke om en række 
egenskaber ved en person uden at kunne huske personens navn.  

Endelig har Frederic Bartlett i sin klassiske bog ‘Remembering’ fra 1932 foreslået, 
at nyt stof gemmes i eksisterende strukturer, som han kalder skemaer [Baddeley, 
1990, p. 335]. Et skema refererer i Bartletts terminologi til en organiseret struktur, 
der kan indeholde et menneskes viden og forventninger om visse aspekter af 
verden. Det er med andre ord en model af en del af menneskets omgivelser og 
erfaring. I 1975 blev der udgivet tre artikler af henholdsvis Minsky, Rumelhart og 
Roger Schank, der hver for sig argumenterer for skemateorierne, omend Minsky 
anvender termen ‘frame’, og Schank introducerer begrebet ‘scripts’. Fælles for de 
tre artikler er, at  

• Skemaer har variable, der ofte har en normalværdi,  

         Fænomener           Processer            Tilstande

      Kognitivt miljø

         Original          Indkodning
         hændelse

       Originalt engram

         Interpoleret          Genkodning
         hændelse

       Genkodet engram

         Genkaldelses           Ekfori
         stikord (cue)

        Ekforisk
         information

         Hukommelse           Konvertering

         Erindrings-
          erfaring
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• Skemaer kan inkludere andre skemaer,  
• Skemaer repræsenterer viden på alle abstraktionsniveaue, 
• Skemaer rerpæsenterer viden snarere end definitioner og  
• Skemaer er aktive genkendelsesindretninger [ibid., p. 336 f]. 

De enkelte skemateorier vil ikke blive uddybet her, men det skal blot nævnes, at 
skemateorierne står over for de samme problemer med at redegøre for, hvorfor 
man i visse tilfælde kan huske en række egenskaber ved en genstand eller person 
uden at kunne erindre dennes navn. Hvis man forestiller sig et skema for en person, 
må dette vel inkludere personens navn på linie med personens øvrige karakteristi-
ka. I det øjeblik man har adgang til disse egenskaber, skulle man dermed også have 
adgang til navnet. 

Adgangstiden til langtidshukommelsen er omkring 0,1 sekund. Det er påvist, at 
den deklarative langtidshukommelse involverer hjernebarken. I særdeleshed synes 
tindingelapperne at være en forudsætning for en intakt hukommelse [Kehler, 1984, 
p. 81]. Endvidere er det temmelig sikkert, at også thalamus og amygdala er 
involveret i deklarativ hukommelse. Det ser ud til, at det er amygdala, der giver 
hukommelsen dens emotionelle islæt [Ganong, 1989, p. 225 f]. Ifølge Andreas 
Kehler består korttidshukommelsen i en bioelektrisk proces, mens der ved lang-
tidshukommelse finder både strukturelle og biokemiske forandringer sted i neuro-
nerne eller deres synapser. Derfor er det ifølge Kehler nærliggende at sætte erin-
dringsprocesserne i forbindelse med proteinstofsyntesen i RNA og DNA i hjernens 
neuroner [Kehler, 1984, p. 81]. 

Minsky skitserer en alternativ teori for hvordan process og hukommelse kan være 
organiseret i den menneskelige hjerne [Minsky, 1980]. Hans artikel indeholder 
mange spekulative forslag, men den væsentligste idé er, at hjernen frem for en 
central processor, der kan adressere tilfældige hukommelseselementer efter deres 
adresse, i stedet består af et ‘samfund’ af simple lokale agenter, der hver for sig 
har adgang til et begrænset antal andre lokale agenter. Lokalt kan agenterne 
organiseres i gensidigt udelukkende grupper, og mere globalt vil de mentale 
tilstande bestå af de agenter, som aktuelt dominerer de enkelte lokale grupper. 

Minsky påpeger, at nye situationer aldrig er de samme som de, der er gemt i hu-
kommelsen, hvorfor man må antage, at tidligere minder må være generaliserede 
eller abstraherede. Det afføder tre spørgsmål: Hvordan foretages abstraktionerne? 
Sker det før eller efter lagring? Hvordan gøres de senere tilgængelige? 

Minsky forsøger at addressere de tre spørgsmål samlet. Hans tese er, at hukom-
melsens funktion er at genskabe en bestemt tilstand i hjernen. Han forestiller sig, 
at når man får en idé eller løser et problem skaber man, hvad han kalder en Know-
ledge-line eller K-linie. Denne K-linie forbindes til de mentale organer, der aktivt 
var involveret i den mindeværdige mentale begivenhed. Når en K-linie senere 
aktiveres, reaktiverer den de mentale organer den er forbundet til for at genskabe 
en delvis mental tilstand, der ligner den originale. Minsky anfører som eksempel, 
en række opgaver, hvortil der hører forskelligt værktøj: 

“If you use different colors for different jobs, some tools will end up marked 
with several colors, that is each agent can be attached to many different K-
lines. Later, when there’s a job to do, just activate the proper K-line for that 
kind of job, and all the tools used in the past for similar jobs will automatically 
become available.” [Minsky, 1985, p. 82] 

Ifølge denne teori er hjernen opbygget af mange delvist autonome agenter som et 
samfund af små ‘sind’. Herved kan en mental tilstand eller en delvis mental tilstand 
tolkes som status på delmængder af forstandens dele. Dette koncept tillader, at 
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man kan tale om at opretholde adskillige delvise mentale tilstande samtidig, i den 
udstrækning at der ikke tildeles forskellige tilstande til de samme individuelle 
agenter. De enkelte K-linier kan derfor forbindes i et netværk til K-noder. 
Aktivering af en K-node vil påtvinge samfundet en specifik delvis tilstand ved at 
aktivere de agenter, der er knyttet til dens K-linie. 

Minsky forestiller sig et hierarkisk netværk af agenter, der hver især er knyttet til 
nogle få øvrige. Input til agenterne kan kun komme fra underordnede eller side-
ordnede agenter. Rundt om dette netværk eller som en skygge findes K-netværket 
med K-linier, der aktiverer de agenter i agent-netværket, der indgik i et bestemt 
minde. Når en begivenhed eller erfaring skal lagres, dannes en K-linie, der 
forbindes til de relevante agenter. 

Minskys hukommelsesmodel levner imidlertid ikke plads for selv-bevidsthed: 

“In my view, self-awareness is a complex but carefully constructed illusion: we 
rightly place high value on the work of those mental agencies that appear able 
to reflect on behavior of other agencies - especially our linguistic and 
egostructure mechanisms. Some form of self-awareness is surely essential to 
highly intelligent thought, because thinkers must adapt their strategies to the 
available mental resources. On the other hand, I doubt that any part of a mind 
can ever see very deeply into other parts; it can only use models it constructs 
of them.” [Minsky, 1980, p. 130] 

Hukommelsesprocesser 
I det foregående er forskellige forskellige teorier for hukommelsens struktur og 
organisering blevet præsenteret. I det følgende vil de processer, der finder sted i 
forbindelse med hukommelse blive belyst. Det drejer sig om indlæring eller laring, 
forglemmelse, genkaldelse og genkendelse. 

Lagring. Information gemmes med stor sandsynlighed i langtidshukommelsen ved 
opregning eller indre dialog (rehearsal). I modsætning til korttidshukommelsen 
tyder alt på, at det, der gemmes i langtidshukommelsen, bliver der for altid. Det 
betyder imidlertid ikke, at det dermed er tilgængeligt til hver en tid. Med tiden 
bliver det sværere og sværere at få tilgang til. 

Craik og Lockhart foreslår, at lagring begynder på et relativt overfladisk niveau og 
kan begive sig videre til dybere og rigere niveauer [Baddeley, 1990, p. 160]. Over-
fladisk indkodning giver anledning til relativt ringe spor, mens en dyb indkodning 
vil efterlade sig betydeligt mere varige spor. 

Forglemmelse. Der findes flere teorier for, hvorfor symboler i korttidshukommel-
sen glemmes. En teori fremfører, at indholdet automatisk dør hen eller fortoner sig 
som en funktion af tiden. En anden teori hævder, at indholdet glemmes som 
resultat af interferens eller skift i opmærksomhed. Der tales i den forbindelse om 
proaktiv interferens, der forekommer, når ny information overtones af den ek-
sisterende information og om retroaktiv interferens, der forekommer, når ny ind-
læring overskriver gammel information. En tredje teori foreslår, at man glemmer 
på grund af manglende passende stikord (‘cues’), som ifølge dene teori er 
nødvendige for genkaldelsen. 

Blandt andet med baggrund i “Jeg har det lige på tungen” fænomenet, antages det, 
at information ikke forsvinder fra langtidshukommelsen, men i stedet bliver util-
gængelig. Den tyske psykolog Hermann Ebbinghaus (1850-1909) foreslog i sidste 
århundrede med baggrund i sine klassike studier af hukommelsen, at forglemmelse 
følger en logaritmisk kurve. Til at begynde med glemmes ting hurtigt, men hen 
over tiden glemmes mindre og mindre af det lagrede. Moderne studier har vist, at 
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denne opfattelse er noget forenklet. Nogle ting glemmes efter en lineær kurve, 
mens andre ting, herunder visse motoriske evner, aldrig glemmes [ibid., pp. 236-
243]. 

Fremfinding. Det har længe været anerkendt, at fremfinding fra hukommelsen in-
debærer mindst to processer. For det første skal der skabes tilgang til symbolet 
eller det skal genereres, og for det andet skal det ønskede symbol skelnes fra andre 
lignende, men forkerte symboler. 

Craik og Lockhart foreslår, at fremfinding i hukommelsen ikke nødvendigvis gen-
kalder de opbevarede symboler eller elementer, men i stedet genkalder eftervir-
kninger af lagringsprocessen og at disse herefter benyttes som kilde til at genskabe 
de lagrede symboler [ibid., p. 160]. 

Der er to måder at genskabe information, der er lagret i langtidshukommelsen: 
Genkaldelse og genkendelse. Det er normalt langt lettere at genkende end at gen-
kalde et element. Studier foretaget af Mandler, Pearlstone og Koopman i 1969 
viste, at forsøgspersoner genkalder omkring 38% af en liste, mens omkring 96% 
af elementerne på listen genkendes [ibid., p. 266]. Noget tyder altså på at informa-
tionerne kan være til stede uden dermed at være tilgængelige. Denne opfattelse har 
rødder helt tilbage til Augustin, der også skelner mellem genkaldelse og 
genkendelse: 

“What when the memory itself loses something? This happens when we forget 
and attempt to recall. The only place to search is in the memory itself. If 
something other than what we want is offered us, we reject it until the thing we 
are looking for turns up. And when it comes, we say ‘That is it.’ We would not 
say this unless we recognized it, and we would not recognize it unless we 
remembered.” [Augustin, 1991, p. 195, § xix] 

Disse observationer har ført til fremsættelsen af den teori, at genkaldelse involve-
rer to processer. Først gennemføres en søgnings- eller fremdragelsesproces. Denne 
følges af en beslutnings- eller genkendelsesproces baseret på, om den frembragte 
information svarer til den forventede information. Genkendelse omfatter således 
kun det sidste af disse trin [Eysenck & Keane, 1993, p. 158]. Tulving og Thomson 
har imidlertid vist, at det i visse tilfælde er muligt at genkalde et element, der ikke 
kan genkendes, hvorfor genkaldelse altså ikke nødvendigvis involverer 
genkendelse [Baddeley, 1990, p. 281]. 

Det ser ud til at være af stor vigtighed, at genkaldelse og genkendelse begge til en 
vis grad afhænger af bevidst opmærksomhed omkring information, der er lagret i 
langtidshukommelsen. Endvidere viser studier, at genkaldelse i stor udstrækning 
er afhængig af konteksten, hvori informationerne er lagrede. Forsøgspersoner 
husker omkring 40% mindre, hvis de lagrede informationer skal genkaldes i andre 
omgivelser end de omgivelser, hvor de blev indlært [ibid., p. 268]. Det kan med 
andre ord ofte betale sig at genkalde omgivelserne først, når man vil forsøge at 
genopfriske glemte informationer. Derimod ser det ikke ud til, at kon-
tekstafhængighed påvirker selve genkendelsesprocessen. 

7.3.3 Parallelle hukommelsesmodeller 
Kognitive psykologer har traditionelt taget det for givet, at hukommelsen funge-
rede spatielt. Det vil sige at symboler behandles som objekter, der gemmes på sp-
ecifikke lokationer i hjernen og at genkaldelse indebærer søgning gennem hele 
hukommelsen eller dele heraf for at finde et specifikt minde. Men denne antagelse 
kan ikke forklare, hvad det er, der sker, når man ved, at man ikke ved. Dette 
problem har blandt andet ført til fremkomsten af de parallelle hukommelsesmo-
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deller. En række konnektionister fremfører i ‘Parallel Models of Associative Me-
mory’ deres bud på parallelle hukommelsesmodeller [Hinton & Anderson, 1981]. 
Fælles for dem er ifølge indledningen at: 

“1. These systems are closely lied to a neurophysiological foundation. 2. These 
systems offer an alternative to the ‘spatial’ metaphor of memory storage and 
retrieval. 3. These systems assume a distributed parallel-processing system with 
no need for a central executive to coordinate processing.” [Hinton citeret efter 
Rumelhart & Norman, 1981, p. 2] 

Modellerne antager endvidere, at selvom et system på ét beskrivelsesniveau er pa-
rallelt kan det godt fremstå serielt på et højere niveau. 

En vigtig egenskab ved den menneskelige hukommelse er, som det er fremgået, at 
den er adresserbar efter indhold nærmere end efter adresse. Det er muligt at få 
adgang til information i hukommelsen baseret på næsten enhver attribut ved den 
repræsentation, som ønskes draget frem. Et grundlæggende princip er derfor i de 
parallelle hukommelsesmodeller, at information ikke gemmes på en bestemt 
adresse, men at den gemmes overalt. Informationen skal derfor ikke fremfindes, 
men fremkaldes. Frem for at forstille sig, at bestemte informationer er indkodet i 
bestemte neurale enheder, går teorien ud fra, at information gemmes som relatio-
ner mellem neurale enheder. Hukommelsen er altså distribueret. Med parallelle 
operationer på systemer af sammenbundne elementer kan man opnå content-
addressable hukommelse. 

Når et minde skal gemmes kan det påvirke et andet. Det er ifølge konnektionister-
ne systemets styrke. Information der er relateret til, men forskellig fra, tidligere 
gemt information er tilbøjelig til at fremkalde de originale aktiveringsmønstre, 
selvom input til systemet kan variere i mange henseender. Det gør hukommelsen 
associativ. Når et mønster derfor er aktivt repræsenteret i korttidshukommelsen, 
er det ikke mønsteret, der gemmes. 

“Rather, what is stored is the connection strengths between units that allows 
these patterns to be re-created.” [McClelland, Rumelhart & Hinton, 1986, p. 
31] 

Ved associativ hukommelse forstås evnen til at komme fra én intern repræsenta-
tion til en anden eller fra én del af en kompleks repræsentation til de resterende. 
Association har siden Aristoteles været anerkendt som en fremtrædende egenskab 
ved den menneskelige hukommelse. 

Feldman opfatter hukommelsen som et konventionelt relationelt netværk af mær-
kede forbindelser mellem begreber. Hun indrømmer, at der er mange ubesvarede 
spørgsmål om detaljerne for, hvordan viden repræsenteres i et sådant netværk, men 
fastholder alligevel den basale model, der er gennemprøvet i både datalogien og i 
kognitiv psykologi. For at opnå biologisk sandsynlighed må man antage, at nettet 
er aktivt frem for blot at bestå af passive data, der skal fortolkes. Der er ikke noget 
direkte belæg for at identificere forbindelserne mellem begreber med neurale 
forbindelser, men der er heller ingen grund til at afvise denne åbenbare mulighed 
[Feldman, 1981, p. 51]. 

Men modellen, der forudsætter at langtidshukommelse er resultatet af strukturæn-
dringer i de synaptiske vægte, efterlader to udestående problemer: Den umiddel-
bare optagelse af en ny forbindelse (STM) og dens permanente integration med 
forbindelsesstrukturerne i det øvrige netværk (LTM). 

Hvis alle enheder er udødelige, vil intet i langtidshukommelsen nogensinde blive 
glemt. Vage erindringer, kunne være enheder, der er blevet optaget i andre netværk 
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og som ikke effektivt kan hindre andre organisationer. Hvis denne antagelse er 
sand, er der ingen måde at afgøre på, om en erindring er noget, der huskes, eller 
om den er rekonstrueret. Men konnektionisternes modeller er i det mindste mere 
sandsynlige end de rene computermodeller, idet de tager højde for, at netværket 
gennem indlæring kan miste adgangen til tidligere gemt information. De parallelle 
netværk forklarer imidlertid ikke, hvorfor den menneskelige hukommelse har 
præference for at glemme ubehagelige oplevelser og favorisere glade minder. 

Med udgangspunkt i kognitiv psykologi er en række teorier for, hvorledes menne-
skelig perception, kognition og hukommelse kan beskrives og eventuelt genskabes 
i andre media end det menneskelige legeme blevet præsenteret og diskuteret. Det 
er under fremstillingen imidlertid blevet klart, at ingen af de beskrevne teorier på 
tilfredsstillende vis redegør for de egenskaber, der traditionelt tillægges den men-
neskelige erkendelse, men kun udgør et delvist forsøg på at redegøre for lavere 
mentale (enkelt)funktioner som problemløsning, genkendelse, association og 
repræsentation af viden. 
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Kapitel 8 

Mening 

om det er fremgået af ovenstående, er det inden for rammerne af den 
kognitive psykologi forholdsvis ukontroversielt at antage, at kogniti-
ve processer og hele erkendelsen består i processer, der manipulerer 
repræsentationer. Og som det fremgik af afhandlingens første del, er 

den kognitive psykologi dermed på bølgelængde med semiotikken, der i bund og 
grund kan defineres som læren om repræsentation. Der er imidlertid en væsentlig 
forskel mellem de to områder, idet den kognitive psykologi ikke nærmere redegør 
for, hvad der konstituerer tegnet, og hvori betydningsdannelsen består. I stedet be-
skriver den de teknikker, symbolerne manipuleres efter, samt hvordan de symbol-
manipulerende funktioner kan implementeres i et givent medium. De kognitive 
paradigmer tager altså selve betydningsdannelsen for givet, og udtaler sig ikke om 
tegnets væsen og dets opståen. 

Det er egentlig denne kritik af den kognitive psykologi, Searle udtrykker i sin ana-
logi om det kinesiske værelse. Den kognitive psykologi redegør kun for, hvordan 
de enkelte kinesiske symboler manipuleres, for at det for en udenforstående 
observatør fremstår, som om det kinesiske rum reelt forstår de symboler, der 
manipuleres inden for dets fire vægge. Den redegør ikke for, hvordan de enkelte 
symbolers betydning konstitueres. Man kan sige, at den kognitive psykologi 
specificerer symbolet rent syntaktisk, mens semiotikkens genstandsfelt medtager 
de semantiske aspekter. Da erkendelsen må antages ikke kun at involvere syn-
taktiske processer, men også semantiske processer, vil der derfor i dette kapitel 
blive forsøgt redegjort for betydningsdannelsen, ligesom en semiotisk teori for er-
kendelsen vil blive fremsat. 

Kapitlet vil lægge ud med at gøre rede for selve betydningsdannelsen og herefter 
beskrive Peirces idé om en kontinuerlig tegnproces eller semiosis. Inden Peirces 
epistemologi til slut udledes, foretages et sidespring ind i logikkens verden, idet 
logikken danner forudsætningen for den semiotiske erkendelsesteori. 

Men førend disse emner vil blive belyst, må et afgørende spørgsmål i denne for-
bindelse besvares: Er semiotikken i overhovedet relevant for erkendelsesteorien? 
Skulle det ikke være muligt at erkende endsige tænke uden tegn? Ifølge Peirce er 
svaret på dette spørgsmål benægtende: 

“If we seek the light of external facts, the only cases of thought which we can 
find are of thought in signs. Plainly, no other thought can be evidenced by 
external facts. But we have seen that only by external facts can thought be 
known at all. The only thought, then, which can possible be cognized is thought 

S 
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in signs. But thought which cannot be cognized does not exist. All thought, 
therefore, must necessarily be in signs.” [Peirce, 1868b, q. 5, p. 9] 

Ifølge Peirce er det ubestrideligt, at noget er et tegn for det, som det associeres til 
gennem lighed (ikonicitet), kausalitet (indeksikalitet) eller konvention (symbolik). 
Endvidere kan der ikke herske tvivl om, at tegnet genkalder det betegnede. 
Association af idéer består i, at én dom foranlediger en anden dom, for hvilken den 
bliver et tegn. Tænkning og erkendelse må derfor bestå i logisk slutning og, som 
det senere vil fremgå, dermed i tegnproces eller semiosis [Peirce, 1868c, p. 17]. 

“Når vi erkender noget, opfatter vi dette noget, som noget, der står for noget 
andet, dvs. vi opfatter det som et tegn. Det betyder så igen, at tegnprocessen, 
der udspiller sig mellem et tegn, dets objekt og den medierende repræsentation, 
kan forstås som en erkendelsesproces.” [Mark, 1993, p. 58] 

Det vil derfor i den følgende udledning af en semiotisk erkendelsesteori blive for-
udsat, at erkendelsen i sit væsen er semiotisk og ikke kan finde sted uden gennem 
repræsentation. 

8.1 Tegnets betydning 
Begrebet betydning eller mening er semantikkens grundbegreb og har som sådan 
været genstand for filosofisk udlægning i forsøget på at afklare forholdet mellem 
virkeligheden og sindets indhold herunder i særdeleshed sproget. De filosofiske 
meningsteorier er typisk henvendt på spørgsmålet: Hvad vil det sige, at et tegn har 
mening? Denne afhandling vil læne sig op ad den udlægning, Peirce giver i sin 
semiotik. 

Hidtil har afhandlingen i forhold til Peirces tegnopfattelse primært fokuseret på 
forholdet mellem repræsentamen og objekt. Det, der adskiller Peirces semiotik fra 
Saussures semiologi, er imidlertid, at tegnet er triadisk og ikke blot dyadisk som i 
semiologien. Peirces tegnrelation indebærer en medierende relation mellem 
repræsentamenet og objektet, som han kalder interpretanten. Det er denne relation, 
der determinerer eller konstituerer repræsentamenets betydning. Der vil senere 
blive argumenteret for, at der ikke består et decideret deterministisk forhold 
mellem repræsentamen, objekt og interpretant, men at denne relation er baseret på 
en grund, der som følge af transcendens, gør forholdet indeterministisk, i hvert 
fald så længe der ikke eksplicit kan redegøres for denne grund. Derfor vil forholdet 
mellem tegnrelation og interpretant blive betegnet konstituering frem for 
determinering. 

Sammenholdt med den klassiske definition af tegnet som noget, der står for noget 
andet (aliquid stat pro aliquo), er det afgørende nye i Peirces definition af tegnet 
det relationelle begreb om at ‘stå for’. Det primære tegn, repræsentamenet, kan 
ifølge Peirce kun stå for noget andet, objektet, i kraft af den medierende interpre-
tant. Det taler til nogen, det vil sige frembringer et ækvivalent eller måske et mere 
udviklet tegn i den pågældende persons sind. Det er dette tegn, Peirce kalder 
interpretanten af det første tegn [CP 2.228]. Interpretanten er 

“a mediating representation which represents the relate to be a representation 
of the same correlate which this mediating representation itself represents.” 
[Peirce, 1868a, § 9, p. 4] 

Tegnets betydning er det tegn, interpretanten, som forholdet mellem virkeligheden 
eller objektet og virkelighedens repræsentation, repræsentamenet, danner i det 
erkendende subjekt. Interpretanten er i Peirces terminologi derfor ikke ‘the inter-
preter’, fortolkeren. Interpretanten er derimod det, der garanterer tegnets gyldig-
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hed, også i fortolkerens fravær, såfremt det overhovedet er muligt at opretholde et 
tegns betydning i fortolkerens fravær [Jensen, 1990b, p. 19]. 

At reagere fortolkende på et tegn er derfor ikke at reagere automatisk på det, men 
at ‘oversætte’ det til et andet tegn, som behøver yderligere fortolkning i kraft af at 
være tegn. Dette resulterende tegn er interpretanten, der igen kan tolkes. Der opstår 
således den kæde af tegn eller den tegnproces, som Peirce betegner semiosis. 

Der er generel enighed om, at tegnrelationen konstitueres konventionelt. Derimod 
kan man diskutere, på hvilken grund denne konvention hviler. Er den en idé i 
platonisk forstand, kan man argumentere for, at Peirces semiotik er et argument 
for dualistisk erkendelsesopfattelse. Er interpretanten derimod blot en blind 
mekanisk oversættelse af de forudgående tegnrelationer i den uendelige tegnkæde, 
baseret på tilfældig tegnevolution, kan man derimod hævde, at Peirce var monist. 
Der er ikke megen hjælp at hente hos Peirce selv, der synes at hælde til begge 
synspunkter, alt afhængig af, hvilke af hans tekster, man fremdrager. I hans noget 
sparsomme omtale af tegnets grund, beskriver han denne som en platonisk idé, der 
konstituerer interpretantens mediering eller reference [jvf. CP 2.228]. Dette kan 
tolkes som et argument for det første synspunkt. Jensen derimod argumenterer for 
det sidste synspunkt, idet han forstår interpretanten som en anden repræsentation, 
der sanktionerer validiteten af og tilskriver mening til tegnet, idet det tyder, 
fortolker og forklarer tegnet ved at referere til samme objekt [Jensen, 1990b, p. 
19]. Han henviser i sin argumentation blandt andet til, at Peirce beskriver 
interpretanten som alle de kendsgerninger, der kendes om tegnets objekt [jvf. CP 
2.148]. Denne problemstilling vil blive behandlet yderligere i afhandlingens tredje 
del, hvor ‘tegnets grund’ mere indgående vil blive belyst. 

Peirce opererer med tre typer af interpretanter. Den emotionelle eller umiddelbare 
interpretant består i den effekt eller betydning, som tegnet forventes at frembringe 
i en given fortolker. Peirce betegner denne interpretant som en abstraktion, der 
består i mulighed. Den energetiske eller dynamiske interpretant udgør den direkte 
påvirkning eller betydning, som tegnet frembringer i en individuel fortolker. 
Peirce betegner denne som en enkelt aktuel begivenhed. Den logiske eller endelige 
interpretant er den effekt, som tegnet ville skabe i ethvert sind, såfremt tegnet 
kunne udfolde sit fulde potentiale. Den logiske interpretant etableres ved normativ 
vane eller konvention [Peirce, 1953, p. 35 f]. Igen består der hos Peirce en tredeling 
i kvalitet, kausalitet og konvention. Som det senere vil fremgå, er denne tredeling 
dybt rodfæstet i hans fænomenologi. 

8.2 Semiosis 
Den proces, hvori noget indgår som et tegn, kalder Peirce som nævnt semiosis. 
Ved semiosis forstår Peirce en uendelig progres, hvori tegnet indgår som en rela-
tion. Tegnet konstituerer, som det er fremgået, en interpretant eller en betydning, 
der igen konstituerer en ny interpretant, der står i samme forhold til objektet som 
repræsentamenet. Interpretanten bliver for sin del et triadisk tegn, og således 
fortsætter processen ad infinitum [CP 2.303]. Herved opstår den uendelige pro-
gressive tegnkæde, semiosis. Da enhver interpretant til ethvert givet tegn på denne 
måde selv er en repræsentation, en instans som i sin tur og under andre om-
stændigheder også selv kan blive et tegn, der ligeledes har en interpretant og så 
videre, skabes der en kontinuerlig progression, en uendelig kæde af tegn og inter-
pretanter. Hver interpretant bliver således i princippet fortolket af en anden inter-
pretant, eller sagt på en anden måde, hvert tegn bliver forklaret ved et andet tegn 
[Jensen, 1990b, p. 20]. En repræsentations betydning kan ikke være andet end en 
repræsentation i en uendelig regression [CP 1.339]. 
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FIGUR 8-A - SEMIOSIS 
Skematisk fremstilling af semiosis. Tegnrelationen determinerer en interpretant, der i næste led i repræsentations-
processen selv bliver et repræsentamen, hvorved den uendelige progressive tegnproces kommer i stand. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne proces indebærer, at det på intet 
tidspunkt er muligt at finde en enkeltstående tegnrelation som en tilstand i sindet, 
da interpretanten først opstår som et resultat af et repræsentamen og et umiddelbart 
objekt. Semiosis inddrager med andre ord tiden som parameter. Dermed indføres 
et dynamisk og refleksivt element i tegndefinitionen. Hvert tegn er forklaret af et 
andet tegn. Nye tegnrelationer opstår ikke ex nihilo, men udledes af de tidligere 
tegnrelationer i kæden [Peirce, 1868b, q. 7, p. 11]. Derfor behøver tegnets 
betydning på intet tidspunkt at blive forklaret ved henvisning til noget, som ikke 
selv er en semiotisk størrelse, som for eksempel den fysiske genstand, begivenhed 
eller proces tegnet korresponderer til [Jensen, 1990b, p. 20]. Tegnet kan fuldt ud 
begribes i konteksten af andre tegn. Det vil dog senere fremgå, at Peirce alligevel 
inddrager en transcendent og transcendental grund for tegnet i sin tegnlære. 

“By ‘semiosis’ I mean, on the contrary, an action, or influence, which is, or 
involves, a cooporation af three subjects, such as a sign, its object, and its 
interpretant, this tri-relative influence not being in any way resolvable into 
actions between pairs” [CP 5.484] 

Peirce skelner mellem ‘thinking’ og ‘thought’. ‘Thinking’ er den uendelige semio-
sis, mens ‘thought’ er tænkningens objekter. ‘Thinking’ er en evolutiv proces, som 
mennesket til stadighed befinder sig i, mens ‘thought’ er tegnrepræsentationer, der 
gøres til genstand for både observation og refleksion [Dinesen, 1992, p. 23] 

Under tænkning er der i sindet en følelse, et billede, en forestilling eller en anden 
repræsentation, der tjener som tegn. Men det følger af menneskets egen eksistens, 
at alt, hvad der er nærværende for det, er fænomenale manifestationer af men-
nesket selv. Det forhindrer dog ikke fænomenernes eksistens uden mennesket. Når 
det tænker, fremstår mennesket på det givne tidspunkt selv som tegn. Dette kalder 
Peirce tanke-tegn [Peirce, 1868c, p. 8]. Om tanke-tegnets interpretant siger Peirce: 

“When we think, to what thought does that thought-sign which is ourself 
address itself? It may, through the medium of outward expression, which it 
reaches perhaps only after considerable internal development, come to address 
itself to thought of another person. But whether this happens or not, it is always 
interpreted by a subsequent thought of our own. If, after any thought, the 
current of ideas flows on freely, it follows the law of mental association. In that 
case, each former thought suggests something to the thought which follows it, 
i.e. is the sign of something to this latter. Our train of thought may, it is true, be 
interrupted. But we must remember that, in addition to the principal element of 
thought at any moment, there are a hundred things in our mind to which but a 
small fraction of attention or consciousness is conceded.” [Peirce, 1868c, p. 8 
f] 
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Men hvorfor må menneskets tanker selv indgå som tegn i semiosis? Peirces svar 
er, at på den ene side er mentale oplevelser en privatsag, der beror på slutninger 
fra ydre omstændigheder, og på den anden side må forståelsen af et tegn manife-
stere sig på en sådan måde, at den selv kan fungere om et tegn for andre. En tanke 
eller forestilling eksisterer derfor kun i kraft af, at den repræsenterer noget, at den 
er et tegn for et objekt. Det betyder, at det første tegn må fortolkes af et senere 
tegn, som igen må fortolkes. 

“There is no exception, therefore, to the law that every thought-sign is 
translated or interpreted in a subsequent one, unless it be that all thought comes 
to an abrupt and final end in death.” [Peirce, 1868c, p. 9] 

Jeg’et, som erkender sig selv, bliver dermed et tegn, som forholder sig til et tidli-
gere tegn. Menneskets bevidsthedsstrøm er tegn, som udvikler sig ved slutninger 
[Lübcke, 1982b, p. 22 f]. Derfor drager Peirce den metafysiske konsekvens, at 
mennesket er et tegn i sig selv. Mennesket så at sige smelter sammen med semio-
sis: 

“It is that the word or sign which man uses is the man himself. For, as the fact 
that every thought is a sign, taken in conjunction with the fact that life is a train 
of thought, proves that man is a sign; so, that every thought is an external sign, 
proves that man is an external sign. That is to say, the man and the external 
sign are identical, in the same sense in which the words homo and man are 
identical. Thus my language is the sum total of myself; for the man is the 
thought.” [Peirce, 1868c, p. 19] 

Det næste spørgsmål er: Hvad står tanke-tegnet for, eller hvad er dets objekt? Det 
er selvfølgelig det ydre objekt, så længe der tænkes på en ydre ting. Men hvis 
tanken er resultat af en tidligere tanke i semiosis, kan tanke-tegnet kun referere til 
tingen gennem den foregående tanke. I hvert tilfælde betegner den følgende tanke, 
hvad der blev tænkt i den forudgående tanke [ibid., p. 9]. 

Peirce formulerer en teori, han kalder synechisme (synechi: sammenhæng), der 
adresserer denne problemstilling. Synechismens tanke er, at sproglige tegn, tanker 
og følelser i sindet hænger sammen med tegn i den ydre verden, og at denne sam-
menhæng muliggør en indføling i tingene, som det ofte vil være umuligt at gøre 
rede for med ord. Wittgenstein er inde på en lignende tanke, når han i sin sene 
filosofi skriver: 

“Det er som om idéen sidder på vor næse som et par briller, og det, vi betragter, 
ser vi gennem den. Vi kommer slet ikke på den idé at tage dem af.” 
[Wittgenstein, 1994, § 103, p. 82] 

Men Peirce går skridtet videre i sin synechisme, idet han hævder, at verdensaltet 
er kontinuert, men en kontinuitet af en art og et omfang, der medfører, at enkelt-
genstandenes identitet fortaber sig deri [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 13]. 

Det tredje spørgsmål, Peirce stiller, er, hvad det er, der gør tanke-tegnet til et tegn 
eller repræsentamen? 

“The thought-sign stands for its object in the respect which is thought; that is 
to say, this respect is the immediate object of consciousness in the thought, or, 
in other words, it is the thought itself, or at least what the thought is thought to 
be in the subsequent thought to which it is a sign.” [Peirce, 1868c, p. 9] 

Da et tegn ikke er identisk med det objekt, det repræsenterer, må det have karak-
tertræk, der tilhører tegnet selv og som ikke har noget at gøre med dets repræsen-
terende funktion. Disse egenskaber kalder Peirce for tegnets materielle kvaliteter. 
Følelsen er et eksempel på tanke-tegnets materielle kvaliteter. På den anden side 
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må tegnet også være i stand til at blive forbundet (ikke kun i forstanden, men også 
i virkeligheden) med andre tegn, der repræsenterer samme objekt eller med 
objektet selv. Denne virkelige fysiske forbindelse mellem tanke-tegnet og ob-
jektet, enten direkte eller gennem forbindelser til andre tegn, kalder Peirce den rent 
påpegende anvendelse (pure demonstrative application) af tegnet. Opmærk-
somhed eller fokus (attention) er et eksempel på denne egenskab. Opmærksomhed 
opstår nemlig, når det samme fænomen gentagne gange viser sig ved forskellige 
lejligheder, hvorved en tidligere tanke forbindes til den aktuelle tanke. Peirce 
karakteriserer opmærksomhed eller fokus som induktion. Tilegnelse af vaner sker 
ved induktion og er knyttet til opmærksomhed. 

“Now the representative function of a sign lies neither in its material quality 
nor in its pure demonstrative application; because it is something which the 
sign is, not in itself or in real relation to its object, but which it is to a thought, 
while both of the characters just defined belong to the sign independently of its 
adressing any thought. . . . If they are not regarded as such they are not actually 
signs, but they are so in the same sense, for example, in which an unseen flower 
can be said to be red, this being also a term relative to a mental affection.” [CP 
3.287] 

Tanker er begivenheder i sindet. Derfor kan man ikke sige at en tanke indeholder 
en anden. Tanker er nemlig separeret i tid. Hvordan kan to tanker så være ens? 
Peirces svar er, at to objekter kan opfattes som ens, hvis de bringes sammen i sindet 
og sammenlignes. Tanker har ingen eksistens uden for sindet, kun når de betragtes, 
kan de siges at eksistere. Derfor kan to tanker ikke sammenlignes, hvis ikke de 
bringes sammen i sindet. Men for at eksistere, er tankerne separeret med et 
tidsinterval: 

“What we must mean, therefore, by saying that one concept is contained in 
another, is that we normally represent one to be in the other; that is, that we 
form a particular kind of judgment, of which the subject signifies one concept 
and the predicate the other.” [Peirce, 1868c, p. 10] 

Peirce konkluderer, at han har identificeret tre elementer i tanken: Den repræsen-
tative funktion henhørende til tredjehed, der gør tanken til en repræsentation; den 
rene betegnende anvendelse eller forbindelse henhørende til andethed, der bringer 
en tanke i relation med andre og tankens materielle kvalitet henhørende til 
førstehed. Peirces teori om førstehed, andethed og tredjehed vil blive uddybende 
beskrevet i afhandlingens tredje del. 

“There can be no question that anything is a sign of whatever is associated with 
it by resemblance, by contiguity, or by causalty: nor can there be any doubt that 
any sign recalls the thing signified. So, then the association of ideas consists in 
this, that a judgment occasions another judgment, of which it is the sign. Now 
this is nothing less nor more than inference.” [Peirce, 1868c, p. 17] 

Semiosis er altså reelt en logisk slutningsproces, hvori én dom afføder en anden, 
der bliver tegn for den første. Semiosis, og dermed erkendelsen, hviler ifølge Peir-
ce dermed på logikkens slutningsformer. Peirce opererer i sin logik med tre slut-
ningsformer, abduktion, induktion og deduktion. 

8.3 Logik 
Inden Peirces opfattelse af de tre slutningsformer bliver uddybet, vil der blive givet 
en kort overordnet introduktion til logikken for at skabe en bredere forståelsesram-
me for Peirces særegne forståelse af logikken. 
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8.3.1 Klassisk logik 
Den klassiske logik blev grundlagt af Aristoteles og var dominerende frem til slut-
ningen af det 19. århundrede. Grundstammen i den klassiske logik er syllogismer-
ne. I syllogismelæren undersøges gyldigheden af argumenter. Definitionen på en 
syllogisme er en logisk dom, der består af mindst to præmisser og én konklusion. 
Hvis antagelsen af præmisserne tvinger én til at antage konklusionen, siges 
argumentet at være gyldigt. 

Et gyldigt argument er altså ét, hvor man har sikkerhed for, at hvis præmisserne er 
sande, er konklusionen det også. Men et gyldigt argument kan godt have falske 
præmisser og dermed muligvis også en falsk konklusion. Hvis et gyldigt argument 
har sande præmisser, siges det at være holdbart. Om et gyldigt argument er 
holdbart eller ej, er ikke i almindelighed noget, som logikken kan afgøre. Det må 
afgøres på baggrund af en indsigt i det, præmisserne drejer sig om [Lübcke, 1983, 
p. 269]. 

Argumentets gyldighed afhænger alene af dets logiske form, det vil sige af den 
logiske forbindelse, det fastlægger mellem de indgående begreber. Den fundamen-
tale del af syllogismelæren omhandler de kategoriske udsagn og den kategoriske 
syllogisme.  

Et kategorisk udsagn er et udsagn, der ikke er sammensat af andre udsagn. Det 
forbinder ved hjælp af ordet ‘er’, kaldet kopulaet, to begreber, subjektbegrebet (S) 
og prædikatbegrebet (P). Et kategorisk udsagn kan variere på to måder. For det 
første kan det være enten universelt, hvilket vil sige, at det omhandler alle S, eller 
det kan være partikulært, hvilket vil sige, at det omhandler én eller flere S. For det 
andet kan det enten være bekræftende, det vil sige tilskrive S egenskaben P, eller 
det kan være benægtende, det vil sige fraskrive S egenskaben P. Det betyder, at 
der er fire former for kategoriske udsagn, der traditionelt betegnes med 
bogstaverne A, E, I og O [ibid., p. 270]: 

A:  ‘Alle S er P’   (universelt bekræftende) 
E:  ‘Ingen S er P’   (universelt benægtende) 
I:  ‘Nogle S er P’   (partikulært bekræftende) 
O:  ‘Nogle S er ikke P’ (partikulært benægtende) 

Den klassiske logik forudsætter, at alle usammensatte påstande kan gengives i én 
af disse fire former. Mellem de fire former for kategoriske udsagn består der en 
række logiske forbindelser, hvoraf en del er sammenfattet i det logiske kvadrat. 

 

FIGUR 8-B - OPPOSITIONSKVADRATET 
At to kategoriske udsagn er hinandens kontradiktoriske modsætninger vil sige, at det ene er sandt, når det andet er 
falsk og vice versa. At to udsagn er hinandens kontrære modsætninger vil sige, at de ikke begge kan være sande, 
men godt begge være falske. Og endelig kan to udsagn være hinandens subkontrære modsætninger, hvis de ikke 
begge kan være falske, men godt begge kan være sande [Kilde: Lübcke, 1983, p. 270]. 
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Den kategoriske syllogisme er et argument, som består af to præmisser og én kon-
klusion, der alle har form af kategoriske udsagn. Den ene præmis skal indeholde 
konklusionens subjektbegreb, mens den anden skal indeholde konklusionens 
prædikatbegreb. Endvidere har de to præmisser ét begreb til fælles, kaldet mel-
lembegrebet [ibid., p. 270]. 

8.3.2 Symbolsk logik 
Den moderne logik søger i lighed med den klassiske logik at bestemme betingel-
serne for argumenters gyldighed gennem et studium af disses former. Den er såle-
des en formel logik, men tillige en symbolsk logik til forskel fra den klassiske 
logik. Den symbolske logik anvender i studiet af argumenternes former særlige 
symbolismer eller formaliserede sprog. I tillæg til overskuelighed og eksakthed 
opnås herved en teoretisk ydeevne, der langt overgår den klassiske logik [ibid., p. 
271]. 

Den symbolske logik er grundlagt af Frege, der med sit ‘Begriffschrift’ fra 1879 
beskrev det første konsistente og fuldstændige system for prædikatslogikken. Se-
nere videreudviklede blandt andre den engelske logiker George Boole den sym-
bolske logik ved at påvise, hvordan der er analogi mellem de matematiske love set 
som tænkning og de grundlæggende love for det menneskelige sprog set fra 
logikkens synspunkt [Dinesen, 1992, p. 93]. Tegnene er arbitrære, men lovene for 
deres anvendelse er faste. 

“Logic might be said to be the Philosophy of all thought which is expressible 
by signs, whatever the object of that thought, whatever the nature of those signs 
may be” [Boole, 1952, p. 54] 

Boole bryder med den klassiske logik ved at anføre, at de almindelige love for 
kombinatorik inden for algebraen også i et vist omfang gælder for logikken. Han 
viste, at når man anvender algebraen på logikken, viser det sig, at lovmæssigheden 
for kombination af symbolske tegn, der repræsenterer logiske subjekter og 
prædikater, svarer eksakt til den lovmæssighed, der indenfor algebraen gælder for 
værdier, der enten er 1 eller 0, men ikke nødvendigvis for øvrige værdier [Dinesen, 
1992, p. 13]. Værdierne 1 og 0 repræsenterer rent logisk henholdsvis det 
eksisterende eller sande og det ikke-eksisterende eller falske. Med denne teori 
grundlagde Boole den logiske algebra, i hvilken den klassiske logik udtrykkes 
algebraisk. 

“The highest conception of Logic is that which is implied in the derivation of 
the term. As the word ����� signifies not only the inward thought but also 
its outward form or manifestation, the word Logic in its primal sense means the 
Science of the Laws of Thought as expressed. Considered in this light, Logic is 
conversant about all Thought which admits of expression; whether that 
expression be effected by the signs of common language or by the symbolic 
language of the mathematician.” [Boole, 1952, p. 212] 

I den symbolske logik anvendes såkaldte logiske ord eller kombinatorer som ‘og’, 
‘eller’ og ‘ikke’. Et arguments form er bestemt af de i argumentet indgående 
logiske ord. To argumenter siges at have samme logiske form, hvis, og kun hvis, 
det ene kan fås fra det andet ved erstatning af dets ikke-logiske ord med andre 
ikke-logiske ord af samme slags. 

Et argument siges nu at være logisk gyldigt, hvis, og kun hvis, intet argument med 
samme form har sande præmisser og falsk konklusion. Denne indholdsbestem-
melse af begrebet gyldighed gør det ligetil at godtgøre givne argumenters ugyl-
dighed. Der skal blot præsteres ét enkelt modeksempel i skikkelse af et argument 
med samme form, sande præmisser og falsk konklusion [Lübcke, 1983, p. 272]. 
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Derimod kan påvisning af gyldighed ikke foretages på denne måde, idet det ville 
kræve gennemgang af uendeligt mange argumenter. I stedet anvendes formalise-
rede sprog og deduktive systemer. Domme udtrykkes ved hjælp af formler, hvori 
de logiske ord symboliseres af konstanter og de ikke-logiske ord repræsenteres af 
variabler. På den måde kan argumenterne gengives som bestemte strukturer af 
formler. For nu at afgøre argumenters gyldighed indføres slutningsregler, der 
tillader overgangen fra slutningens præmisser til dens konklusion. Ved brug af 
slutningsregler opbygges beviser eller deduktioner, hvori den sidste sætning er den 
beviste konklusion, og hvor de forudgående sætninger enten er præmisser eller 
fremkommet ved slutning fra tidligere sætninger. I visse deduktive systemer, 
kaldet aksiomatiske systemer, er slutningsreglerne endvidere suppleret af et antal 
logiske sandheder eller aksiomer, der uden videre kan anvendes som a prioriske 
præmisser i beviser [ibid., p. 272]. 

Den symbolske logik tilhører fire hovedområder, hvoraf domslogikken er det mest 
elementære område. I domslogikken studeres de argumenter, hvis gyldighed beror 
på de logiske ord ‘ikke’, ‘og’, ‘eller’, ‘hvis’ og ‘hvis, og kun hvis’, der også kaldes 
domskonnektiverne [ibid., p. 273]. I skemaet nedenfor er disse sandhedsfunk-
tionelle konnektiver vist. 
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TABEL 8-A - SANDHEDSFUNKTIONELLE KONNEKTIVER 
Symbolerne p og q står for sætninger, og s og f betegner henholdsvis sand og falsk [Kilde: Lübcke, 1983, p. 273]. 

Et andet centralt område er prædikatslogikken. Dens genstandsområde er de argu-
menter, hvis gyldighed beror på domskonnektiverne og på de logiske ord ‘alle’, 
‘nogle’ og ‘ingen’, der også kaldes generalitetsudtryk. Det springende punkt i 
symbolismen er brugen af funktionsudtryk og kvantorerne (2. ordens funktions-
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udtryk), der kan ses i nedenstående skema. Hvor den klassiske logik er begrænset 
til fire former for generelle domme (A, E, I og O), spænder prædikatslogikken 
takket være funktionsudtrykkene over alle de uendeligt mange forskellige 
generelle domme [ibid., p. 274]. 

Logisk konstant Betegnelse Læses 
("x) alkvantor for alle x, . . . 
($x) eksistenskvantor der findes mindst et x, så . . . 
(E!x) eksistenskvantor der findes netop et x, så . . . 
(ix) operator for dannelse af 

bestemte beskrivelser 
(omvendt iota) 

det eneste x, så . . . 

TABEL 8-B - KVANTORNOTATION 
Symbolet x er en individvariabel. Alle fire symboler anvendes til at danne udtryk ved tilføjelse foran åbne formler, 
det vil sige formler bestående af mindst en variabel og et prædikat [Kilde: Lübcke, 1983, p. 274]. 

Det tredje område, prædikatslogikken med identitet, fremkommer af prædikatslo-
gikken ved tilføjelse af konstanten ‘=’ [ibid., p. 274]. 

Det sidste område er mængdelæren, hvis status af logisk teori er omstridt. Mæng-
delæren fremkommer af prædikatslogikken med identitet ved tilføjelse af ele-
menttegnet ‘e’, der læses ‘er medlem af/element i’. I symbolismen anvendes kun 
logiske konstanter og variable. Alligevel kan samtlige matematiske sætninger 
oversættes til mængdeteoriens sprog, ligesom samtlige matematiske sandheder og 
beviser kan gengives som mængdeteoretiske beviser. For mængdelæren er det med 
Gödels teorem bevist, at den ikke vil kunne samles i et fuldstændigt system. Uanset 
hvilke aksiomer, der udvælges, vil der være mængdeteoretiske sætninger, der er 
sande, men som ikke kan bevises inden for det pågældende system [ibid., p. 274]. 

8.3.3 Modal- og tenselogik 
Modallogikken er en logisk disciplin, som med formelle metoder undersøger argu-
menter, hvis gyldighed afgørende beror på modalitetsudtrykkene for logisk nød-
vendighed og logisk mulighed [ibid., p. 298]. De første aksiomsystemer skyldes 
Clarence Irwing Lewis (1883-1964), som ud fra en sammentænkning af Kant og 
Peirce kritiserede den ekstensionelle logik, der hævder, at en sætnings sand-
hedsværdi er uforandret, såfremt udtrykket substitueres af et udtryk med samme 
ekstension, og som modsvar grundlagde modallogikken. 

Modallogiske systemer er udvidelser af tilsvarende standardsystemer, idet de un-
der bevarelse af disses logiske konstanter, aksiomer og slutningsregler indfører 
nye konstanter, aksiomer og slutningsregler [ibid., p. 298]. Blandt andet indføres 
en række modallogiske operatorer, der modsvarer tilsvarende værensmodi. Peirce 
skelner mellem tre værensmodi: Det mulige, det aktuelle og det nødvendige. 

“My view is that there are three modes of being. I hold that we can directly 
observe them in elements of whatever is at any time before the mind in any way. 
They are the being of positive qualitative possibility, the being of actual fact, 
and the being of law that will govern facts in the future.” [CP 1.21-1.23] 

Disse værensmodi afspejles i de nedenstående almindeligt forekommende modal-
logiske operatorer. 
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Logisk konstant Betegnelse Læses 
� 
L 

(aletisk) nødvendigheds-
operator 

nødvendigvis; det er nødvendigt  
at . . . 

à 
M 

(aletisk) mulighedsoperator muligvis; det er muligt at . . . 

�® 
> 

kontrafaktorisk konditional-
operator 

hvis det havde været tilfældet  
at . . ., så ville det have været 
tilfældet at . . . 

TABEL 8-C - MODALLOGIK 
Modallogiske operatorer danner formler af én eller flere formler. Der findes en række andre modaloperatorer som 
for eksempel deontiske operatorer (‘det er påbudt at . . .’, ‘det er tilladt at . . .’) og epistemiske operatorer (‘N tror 
at . . .’,  ‘N ved at . . .’ etc.), men symbolerne herfor varierer fra forfatter til forfatter [Kilde: Lübcke, 1983, p. 299]. 

Ikke kun modaliteten ignoreres af den klassiske logik. Den klassiske logik er også 
tidløs. Årsagssammenhængens ‘hvis-så’ indeholder i henhold til Kant tiden som 
anskuelsesform, men logikkens ‘hvis-så’ er tidløs. Deraf følger at den klassiske 
logik ikke reelt kan redegøre for kausale relationer [Bateson, 1984, p. 55]. Hvor 
argumenter i den klassiske logik ofte kan vendes om, kan virkningen aldrig komme 
før årsagen i kausale sammenhænge, med mindre man taler om Aristoteles 
teleologiske årsagsbegreb (causa finalis). Disse mangler i den klassiske logik har 
ført til introduktionen af en særlig tids- eller tenselogik. 

Den moderne tidslogik er grundlagt af den new-zealandske logiker A. N. Prior i 
1950’erne [Øhrstrøm, 1993a, p. 119]. Tidslogikken er studiet af ræsonnementer, 
der involverer tiden og tog sin begyndelse med Priors bog ‘Time and Modality’ fra 
1957. Den danske tidslogiker Peter Øhrstrøm definerer i flere sammenhænge tids-
logikkens forskningsambition ved at henvise Augustins klassiske formulering fra 
‘Bekendelser’: 

“What is time? Who can explain this easily and briefly? Who can comprehend 
this even in thought so as to articulate the answer in words? Yet what do we 
speak of, in our familiar everyday conversation, more than of time? We surely 
know what we mean when we speak of it. We also know what is meant when we 
hear someone else talking about it. What then is time? Provided that no one 
asks me, I know. If I want to explain it to an inquirer, I do not know.” [Augustin, 
1991, XI.xiv] 

Det er altså tidslogikkens opgave at studere denne tavse viden om tiden. Inspira-
tionen til tidslogikken finder man i oldtid og middelalder, og i nyere tid har Peirce 
været en af dens vigtigste katalysatorer [Øhrstrøm, 1993a, p. 120]: 

“Time has usually been considered by logicians to be what is called 
‘extralogical’ matter. I have never shared this opinion. But I have thought that 
logic had not yet reached the state of development at which the introduction of 
temporal modifications of its forms would not result in great confusion; and I 
am much of that way of thinking yet.” [CP 4.523] 

Øhrstrøm viser, at selv om tid og erkendelse for Peirce hører sammen, fordi erken-
delse er en proces i tiden, så vil erkendelsen for Peirce til enhver tid søge at sætte 
sig ud over tiden [Øhrstrøm, 1993a, p. 124]. Den ønsker at analysere de forud-
sætninger som temporaliteten inducerer, som Øhrstrøm formulerer det. 

For Prior var tidslogikken primært et epistemologisk og ontologisk anliggende. 
Tidsbegrebet er primitivt. Kun nuværende objekter eksisterer. En af de idéer som 
tidslogikken tog til sig, var forestillingen om forgrenet tid97. Med denne fore-

                                                   
97 For en uddybning af begrebet, se Øhrstrøm, 1988 og 1993. 
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stilling er der grundlag for at integrere tidslogik med modallogik i en tempo-modal 
logik. 

8.3.4 Intensionel logik 
Den amerikanske filosof og logiker Richard Montague (1930-1971) udarbejdede i 
slutningen af 1960’erne en logik, der siden er blevet kaldt intensionel logik. Denne 
tager udgangspunkt i skellet mellem ekstension eller begrebsomfang på den ene 
side og intension eller begrebsindhold på den anden, en skelnen, der blandt andet 
kan føres tilbage til Freges sondring mellem reference (Bedeutung) og mening 
(Sinn). En sætnings intension er den dom, den udtrykker, og sætningens ekstension 
er dommens sandhedsværdi. Det betyder, at relationerne mellem de enkelte 
domme afhænger af disses mening og ikke udelukkende af deres sandhedsværdier. 

Et sprogligt udtryks intension er en funktion, der tilordner udtrykket en bestemt 
ekstension i enhver såkaldt mulig verden. Funktionerne konstrueres fra de mulige 
verdener til bestemte objekter eller mængder af objekter. Et udtryks betydning er 
således en intension, som i forskellige kontekster udpeger dets objekt. 

8.3.5 Relation og sandsynlighed 
Også Peirce gør op med den klassiske logik, idet han kritiserer den for at være 
endimensionel. Den giver indtryk af, at der er én lige vej fra præmisser til konklu-
sion. Peirce opfatter i stedet de logiske sammenhænge som et netværk i flere di-
mensioner [Christiansen, 1988, p. 21]. Knudepunkterne i et sådant netværk er re-
lationer, og de størrelser, der indgår relationer med hinanden er triadiske tegn. I 
dette netværk kan man forestille sig et prædikat, der har en mængde forskellige 
subjekter, ligesom man kan forestille sig et subjekt med flere vidt forskellige præ-
dikater, idet kopulaet i relationslogikken som medierende symbol opfattes som 
den forbindelse under hvilken flere tegn, det vil sige subjekter og prædikater, 
sammentænkes. 

“The term ‘logic’ is unscientifically by me employed in two distinct senses. In 
its narrower sense, it is the science of the necessary conditions of the attainment 
of truth. In its broader sense, it is the science of the necessary laws of thought, 
or, still better (thought always taking place by means of signs), it is general 
semeiotic, treating not merely of truth, but also of the general conditions of 
signs being signs.” [CP 1.444] 

Det er altså ikke nok, at logikken kan skelne mellem sandt og falsk, den skal også 
gå ind i tænkningens relationelle natur. Den snævre betydning af logik, som består 
i at opnå sandhed, vedrører den klassiske logik og dermed syllogismerne. Den 
brede betydning af logik som almen semiotik omfatter ifølge Peirce relationslo-
gikken og de almene betingelser for, at noget er et tegn [Dinesen, 1992, p. 61]. Et 
tegn er en ægte triadisk relation, når det ikke kan reduceres til dyadiske par-
relationer mellem de indgående elementer i den triadiske relation. Logiske domme 
består herefter i at slutte fra én tegnrelation til en anden i semiosis. Relations-
logikken og semiotikken er således ifølge Peirce sammenfaldende [Ketner, 1988, 
p. 42]. 

Også på et andet område adskiller Peirces logik sig fra den klassiske logik. Peirce 
introducerer nogenlunde samtidig med matematikeren Augustus de Morgan 
begrebet sandsynlighed i logikken, idet han taler om induktionens sandsynlighed. 
Dog ikke forstået på den måde at det induktive argument gør konklusionen 
sandsynlig, men derimod på den måde at såfremt konklusionen er fejlagtig, vil den 
samme metode, hvis man holder fast ved den, med en vis statistisk sandsynlighed 
på lang sigt korrigere konklusionen. 
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“The theory of probabilities is simply the science of logic quantitatively treated. 
There are two conceivable certainties with reference to any hypothesis, the 
certainty of its truth and the certainty of its falsity. The numbers one and zero 
are appropriated, in this calculus, to marking these extremes of knowledge; 
while fractions having values intermediate between them indicate, as we may 
vaguely say, the degrees in which the evidence leans toward one or the other.” 
[Peirce citeret efter Buchler, 1955, p. 157] 

Det afgørende nye syn på logikken er altså det, at erfaringer baseret på ensartede 
betingelser med stor sandsynlighed vil være af samme generelle karakter. Morgan 
sammenfatter relationslogikken og sandsynlighedslogikken i ét formelt princip: 

“There is the probability a that x is in relation l to y.” [Morgan citeret efter 
Dinesen, 1992, p. 72] 

8.3.6 Abduktion, induktion og deduktion 
Ifølge Peirce kan tegnets relation til dets objekt som sagt opfattes som en logisk 
slutning. Repræsentamenet og interpretanten udgør præmisserne, mens dets objekt 
er konklusionen. Som det er fremgået af Peirces tegnklassifikation, peger han på 
tre grundlæggende måder, hvorpå et tegn kan henvise til sit objekt (ikonicitet, 
indeksikalitet og symbolik). Af disse udleder han tre forskellige slutningsformer, 
nemlig abduktion, induktion og deduktion. 

“I den abduktive slutning repræsenterer præmisserne konklusionen som et ikon, 
dvs., der er en lighedsrelation mellem præmisserne og konklusionen. I den 
induktive slutning er præmisserne et index for konklusionen, og den deduktive 
slutning er kendetegnet ved, at præmisserne udgør en symbolsk repræsentation 
af konklusionen.” [CP 1.559 citeret efter Mark, 1993, p. 59] 

Den videnskabelige metode kan pricipielt udledes af de tre slutningsformer. Den 
består ifølge Peirce i at opstille mulige hypoteser, der forklarer ét eller flere pro-
blemer (abduktion), at udlede de nødvendige konsekvenser af disse hypoteser (de-
duktion) og at bekræfte eller afkræfte disse konsekvenser og dermed sandsynlig-
gøre hypoteserne ved erfaringens hjælp (induktion) [Lübcke, 1982b, p. 25]. 

Abduktion 
Regel 
Resultat 
Konstatering 

Alle bønnerne fra denne pose er hvide 
Disse bønner er hvide 
Disse bønner er (muligvis) fra denne pose 

Induktion 
Konstatering 
Resultat 
Regel 

Disse bønner er fra denne pose 
Disse bønner er hvide 
Alle bønnerne fra denne pose er (sandsynligvis) hvide 

Deduktion 
Regel 
Konstatering 
Resultat 

Alle bønnerne fra denne pose er hvide 
Disse bønner er fra denne pose 
Disse bønner er (nødvendigvis) hvide 

TABEL 8-D - EKSEMPLER PÅ DE TRE SLUTNINGSFORMER 
[Kilde: Eco & Sebeok, 1983, p. 8]. 

Abduktion 
For det første kan forholdet mellem tegn og objekt altså være ikonisk. Det betyder, 
at der er kvalitetsmæssigt sammenfald mellem tegn og objekt. Denne relation 
svarer til den slutningsform, Peirce kalder abduktion. De traditionelle syllogismer, 
deduktion og induktion, kan ikke give ny viden, dertil må abduktionen anvendes. 
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Peirce beskriver abduktionen som en logisk operation, der anvendes, når man 
støder på overraskende kendsgerninger, der kræver en teori eller en hypotese for 
at blive forstået. 

“The first starting of a hypothesis and the entertaining of it, whether as a simple 
interrogation or with any degree of confidence, is an inferential step which I 
propose to call abduction. This will include a preference for any one hypothesis 
over others which would equally explain facts, so long as this preference is not 
based upon any previous knowledge bearing upon the truth of the hypotheses, 
nor on any testing of any of the hypotheses, after having admitted them on 
probation” [Peirce citeret efter Buchler, 1955, p. 151] 

Abduktionen er en slutningsform, hvor der på baggrund af et tegns lighed med en 
tidligere erfaring opstilles en hypotese, der forklarer den ikoniske lighedsrelation. 
Abduktionen er ikke en syllogisme, der som nævnt består af mindst to præmisser 
og én konklusion. I stedet kalder Peirce abduktionen for en dialogisme, hvorved 
han forstår en slutningsform med én præmis og flere alternative konklusioner. 
Eksempelvis er de formelle axiomer, teoremer og postulater, som matematikken 
baserer sig på, fremkommet via dialogismer [Dinesen, 1992, p. 79]. Hypotesen er 
således ikke abduktionens konklusion, men den præmis, der gør konklusionen 
mulig. Abduktionen opstiller således en hypotese om et uforstået enkelttilfælde 
ved at sammenligne forskellige enkeltfænomeners egenskaber ud fra fakta [CP 
7.202]. 

“Hypothesis may be defined as an argument which proceeds upon the 
assumption that a character which is known necessarily to involve a certain 
number of others, may be probably predicated of any object which has all the 
characters which this character is known to involve.” [Peirce, 1868c, p. 5] 

Abduktionen slutter altså ikke nødvendigvis via et mellemled, som induktion og 
deduktion, men via ligheder af ikonisk karakter. Hvor deduktionens relation er 
tvingende eller nødvendig, og induktionens relation er statistisk eller sandsynlig, 
er abduktionen set som relation mellem præmis og konklusioner mulig. 

“An originary Argument, or Abduction, is an argument which presents facts in 
its Premiss which present a similarity to the fact stated in the Conclusion, but 
which could perfectly well be true without the latter being so, much more 
without its being recognized.” [CP 2.96] 

Peirce omtaler derfor også abduktionen som et ‘kvalificeret gæt’98, der systematisk 
begrænser antallet af hypoteser [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 20]. 

“Now, that the matter of no new truth can come from induction or deduction, 
we have seen. It can only come from abduction; and abduction is, after all, 
nothing but guessing.” [CP 7.219] 

Det kvalificerede ved gættet, består i, at enhver eksplicit påstand har en mængde 
implicitte påstande i sig, som ikke direkte kan aflæses af påstanden, men som gen-
nem kritisk ræsonnement kan afledes. Abduktionen er altså en metode til at danne 
en almen forudsigelse uden en positiv forsikring om, at det vil lykkes, hverken i 
det enkelte tilfælde eller som regel [CP 2.270]. Abduktionen er derfor den eneste 
slutningsform, der kan introducere nye idéer eller hypoteser. En abduktion kan 

                                                   
98 Peirce anfører som eksempel på abduktion en episode, han var ude for i 1879. Han var med dampskibet Bristol på 

vej til en konference i New York, da et ur, som han iøvrigt havde fået for tro tjeneste ved Kystopmålingen, samt 
hans overfrakke bliver stjålet. Peirce får beordret skibets tjenestefolk op på række, men ingen tilstår tyveriet. 
Peirce slutter sig dog abduktivt til, hvem der har begået det, og senere bliver hans formodning da også bekræftet, 
da han finder sit ur hos en pantelåner, der genkender tyven efter Peirces beskrivelse, og frakken findes hos nogle 
af tyvens bekendte. Episoden er udførligt beskrevet i Eco & Sebeok, 1983, pp. 11-19. 
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altså sammenlignes med en pludselig indskydelse, der sammenknytter kendte, men 
ikke nødvendigvis tidligere relaterede elementer. Med et moderne udtryk kunne 
man kalde det en ‘Aha-oplevelse’. 

“The abductive suggestion comes to us like a flash. It is an act of insight, 
although of extremely fallible insight. It is true that the different elements of the 
hypothesis were in our minds before; but it is the idea of putting together what 
we had never before dreamed of putting together which flashes the new 
suggestion before our contemplation.” [CP 5.181] 

Det er samtidig denne egenskab, der savnes i henholdsvis idéen om kunstig intel-
ligens (AI), der bygger på det deduktive princip, og i konnektionismen, der baserer 
sig på induktion som logisk metode. Ingen af disse modeller giver anledning til 
originalitet, initiativ og evne til at formulere sine problemer. Kun hvor den 
abduktive slutningsform finder anvendelse, kan logikken medvirke til at skabe nye 
idéer eller hypoteser. Det er i den forbindelse interessant, at brødrene Dreyfus 
kritiserer computerne for at mangle evne til at erkende tidligere situationers lighed 
med den nuværende. De kan ikke ræsonnere ved analogi, som de udtrykker det 
[Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 89 f]. Netop i abduktionen finder man en 
slutningsform, der baserer sig på lighed eller ikonicitet. 

Induktion 
For det andet kan forholdet mellem tegn og objekt være indeksikalt. Det indebæ-
rer, at tegnet henviser til objektet via en fysisk eller kausal relation. Denne slut-
ningsform finder man ifølge Peirce i induktionen. Induktionen slutter sig til en 
almen regel ud fra ét eller flere enkelttilfælde. Induktionen antager altså, at alle 
medlemmer af en klasse besidder de egenskaber, der er fælles for medlemmerne 
af denne klasse. Man kan derfor kendetegne induktionen som statistisk [Peirce, 
1868c, p. 5]. 

“Abduction seeks a theory. Induction seeks for facts. In abduction the 
consideration of the facts suggests the hypothesis. In induction the study of the 
hypothesis suggests the experiments which bring to light the very facts to which 
the hypothesis had pointed.” [CP 7.218] 

Uanset hvor mange nye observationer man foretager, vil forholdet mellem antallet 
af foretagne observationer og antallet af mulige observationer kunne sammenlig-
nes med forholdet mellem et endeligt tal og det uendelige. Inducerede påstande 
kan derfor falsificeres af en enkelt observation, men vil aldrig definitivt kunne 
verificeres. Men såfremt man vedholdende anvender induktionen som metode, vil 
man som nævnt ovenfor i det lange løb nå frem til sandheden, eller en uendelig 
tilnærmelse til sandheden, som følge af induktionens statistiske eller sandsynlige 
karakter [CP 2.269]. Som det er fremgået af det foregående kapitel, er det dette 
princip de konnektionistiske modeller følger, idet der ud fra et vist statistisk 
materiale dannes en regel i netværket. 

Deduktion 
Endelig kan forholdet mellem tegnet og dets objekt være symbolsk. I så fald er der 
tale om en konventionel eller erfaringsmæssig relation mellem tegn og objekt. 
Dette forhold kendetegner den deduktive slutningsform. I deduktionen udledes et 
udsagn fra andre udsagn i overensstemmelse med logiske slutningsregler. 

“Deduction, of course, relates exclusively to an ideal state of things. A 
hypothesis presents such an ideal state of things, and asserts that it is the icon, 
or analogue of an experience.” [CP 7.205] 
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Deduktion fører i sagens natur ikke til ny erkendelse. Konklusionen ligger allerede 
implicit i præmisserne. Den er nødvendig [CP 2.267]. Dette forhold er i særlig grad 
værd at lægge mærke til, når man betænker, at den serielle logiske computer 
bygger på den deduktive slutningsform, idet dens regler i form af programmer med 
nødvendighed leder til de forventede konklusioner. Hverken den serielle computer 
eller de induktive konnektionistiske neurale netværk kan derfor give anledning til 
nye idéer eller hypoteser, idet dette alene kan finde sted i abduktionen. Finnemann 
formulerer det på den måde, at computerne ikke besidder menneskets 
symbolproducerende egenskab: 

“Det menneskelige system har en symbolproducerende egenskab, computerne 
ikke har, nemlig selve evnen til at etablere den kritiske tærskel, der gør det 
muligt at udsondre informationelle fysiske variationer fra fysisk støjvariation” 
[Finnemann, 1994, p. 173] 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en glidende overgang mellem de 
tre slutningsformer. Hvis en abduktiv slutning gentages så ofte, at den manifesterer 
sig som vane, er der ikke længere tale om en abduktiv slutning, men en deduktiv 
slutning, der bygger på konvention eller erfaring. 

Den videnskabelige metode 
Mens relationen mellem præmisser og konklusion i deduktionen nødvendigvis er 
sand, og mens den i induktionen sandsynligvis er sand, så kan den abduktive slut-
ning opfattes som muligvis sand. Derfor må abduktionens validitet bero på det 
grundlag, at der er 

“en tilstrækkelig affinitet mellem det ræsonnerende sind og naturen til at 
gætteri ikke er helt håbløst, under forudsætning af, at hvert gæt kontrolleres 
ved sammenligning med observation.” [CP 1.121 citeret efter Christiansen, 
1988, p. 49] 

De forslag til hypoteser, som abduktionen fremkommer med, skal derfor siden ve-
rificeres eller falsificeres gennem deduktion og induktion. Abduktionen må altså 
efterfølges af én eller flere syllogismer, for at tegnet, der overrasker subjektet og 
fremtvinger en abduktiv hypotese, kan fremstå som et tegn med nødvendighed. De 
tre slutningsformer bliver således tre faser i en videnskabelig undersøgelse, der 
tilsammen udgør en videnskabelig metode. Konsekvenserne af abduktionens 
hypoteser skal fastlægges gennem deduktion, og siden skal disse sammenlignes 
med resultaterne fra eksperimenter gennem induktion. Denne hypotetisk-dedukti-
ve metode tager således højde for hypotesernes virkning og kan derfor 
karakteriseres som en pragmatisk videnskabelig metode. 

“The first thing that will be done, as soon as a hypothesis has been adopted, 
will be to trace out its necessary and probable experimential consequences. 
This step is deduction.” [CP 7.203] 

Den deduktive slutning fører ikke positiv viden med sig, men eftersporer kun de 
ideale konsekvenser af hypotesen. Når der således, ved hjælp af deduktionen, har 
udledt forudsigelser af, hvike sandsynlige resultater eksperimenter vil give, er det 
derfor nødvendigt med eksperimenter at efterprøve disse forudsigelser gennem 
induktivt ræsonnement og sammenligning [CP 7.206]. Den induktive konklusion 
retfærdiggøres ved, at konklusionen nås ved en metode, som, hvis man stand-
haftigt holder fast ved den, i det lange løb må føre til sand viden i de tilfælde, hvor 
den bliver anvendt [CP 7.207]. Denne progressive tilnærmelse mod sandheden er 
hele grundlaget for pragmatismens gyldighed som videnskabsteori. 
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8.4 En semiotisk erkendelsesteori 
Peirce fører sin pragmatiske metode over på erkendelsesteorien. Som det er frem-
gået, afviser han, at erkendelsen består i direkte og umiddelbar intuition, hvorved 
Peirce forstår en tanke (cognition), der ikke er determineret af en forudgående 
tanke, og derfor må være determineret af noget uden for bevidstheden. Han 
karakteriserer derfor intuitionen som en præmis, der ikke samtidig er en kon-
klusion af forudgående slutninger [Peirce, 1868b, q. 1, p. 1]. I stedet fremsætter 
han den påstand, at al erkendelse er logisk slutningsproces. Tænkning er en 
handling, der består i logisk relateren [Peirce, 1878, p. 5]. Den menneskelige er-
kendelse skulle altså bero på logikken, men vel og mærke Peirces bredere opfat-
telse af logikken, der ikke reducerer denne til mekanisk deduktion. Peirce påpeger, 
at det er en almen menneskelig erfaring, at såfremt et menneske bliver overbevist 
om en slutnings præmisser på en måde, så han er villig til at handle ud fra dem, er 
dette menneske også rede til at handle ud fra slutningens konklusion og fastholde 
dens sandhed. 

“There are Real things, whose characters are entirely independent of our 
opinions about them; those Reals affect our senses according to regular laws, 
and, though our sensations are as different as are our relations to the objects, 
yet, by taking advantage of the laws of perception, we can ascertain by 
reasoning how things really and truly are; and any man, if he have sufficient 
experience and he reason enough about it, will be led to the one True 
conclusion. The new conception here involved is that of Reality.” [Peirce, 1877, 
p. 9] 

Peirce konkluderer derfor, at al erkendelse sker i form af logiske slutninger, der 
enten er bevidste og klart formulerede, som i den formelle logik, eller som er uar-
tikulerede og ubevidste mentale processer. De sidste ligner de logisk artikulerede 
slutninger ved, at de som syllogismer går fra præmisser til konklusion. Men de er 
blevet til en vanesag eller konvention, hvorfor de ikke længere bemærkes [Lübcke, 
1982b, p. 21]. Tænkningens funktion er ifølge Peirce, at frembringe hand-
lingsvaner [Peirce, 1878, p. 6]. Dette sker gennem anvendelse af de tre slutnings-
former. 

“All valid reasoning is either deductive, inductive, or hypothetic [abduktiv]; or 
else it combines two or more of these characters.” [Peirce, 1868c, p. 5] 

I semiotisk forstand er erkendelsen derfor en perceptuel og kognitiv proces, hvori 
et fænomen gennem slutninger konstituerer en konventionel idé eller forestilling. 
Idéernes funktion er at reducere mangfoldigheden af sanseindtryk til en enhed 
(unity), og man kan umuligt forestille sig, at det er muligt at reducere sindets 
indhold til enhed uden ved introduktion af begreber som idé eller forestilling 
[Peirce, 1868a, § 1, p. 1]. Peirce definerer denne enhed som propositionens enhed. 
Enheden består i kopula, det vil sige forbindelsen mellem prædikat og subjekt, 
eller forestillingen om væren. I forhold til semiosis identificerer Peirce prædikatet 
med repræsentamenet, subjektet med tegnets objekt og kopulaet med in-
terpretanten. Forestillingen om væren udgør den eneste gyldige forening mellem 
prædikat og subjekt. Forestillingen om væren i sig selv, har derfor ikke noget 
indhold, idet denne ikke kan påvirke subjektet [ibid., § 4, p. 1]. Erkendelsens op-
gave er nu gennem universelle forestillinger at skabe forbindelse mellem mang-
foldigheden af substanser eller objekter og det værendes enhed [ibid., § 6, p. 2]. 

Ifølge Peirce sker dette i semiosis, i hvilken det erkendende subjekt gennem ana-
lyse af tegnet konstituerer det associerede objekt, dets interpretant og de relationer, 
der er indeholdt i triaden. Semiosis gennemgår mellem objekt og væren tre faser 



KAPITEL 8 

 310 

der progressivt konstituerer dets sanseindtryk, dets mening og dets signifikans, 
som Lady Welby også kalder dets sjæl [Whitney, 1994, p. 146]. 

Peirces epistemologi er i sit udgangspunkt empirisk. Virkeligheden fremstår for 
subjektet gennem et antal sanseindtryk, der gennem begreber søges reduceret til 
en enhed. Der findes intet i intellektet, som ikke tidligere har være i sansningen99. 
Ved intellekt forstår Peirce meningen med en hvilken som helst repræsentation i 
en hvilken som helst kognition. Og sansning opfatter Peirce i betydningen af en 
perceptuel dom, der er udgangspunktet og første præmis for al kritisk og 
kontrolleret tænkning og som er interpretativ i sin karakter [CP 5.181]. Peirce siger 
om den perceptuelle dom, at man ikke kan danne sig den mindste forestilling om, 
hvad det ville være at benægte den. Erkendelsen har altså ingen adgang til nogen 
absolut ekstern virkelighed, Ding an sich eller noget dynamisk objekt. 

“At any moment we are in possession of certain information, that is, of 
cognitions which have been logically derived by induction and hypothesis from 
previous cognitions which are less general, less distinct, and of which we have 
a less lively consciousness. These in their turn have been derived from others 
still less general, less distinct, and less vivid; and so on back to the ideal first, 
which is quite singular, and quite out of consciousness. This ideal first is the 
particular thing-in-itself. It does not exist as such. That is, there is no thing 
which is in-itself in the sense of not being relative to the mind, though things 
are relative to the mind doubtless are, apart from that relation.” [Peirce, 1868c, 
p. 18] 

Et andet sted skriver Peirce om tingene i sig selv: 

“There is nothing . . . to prevent our knowing outward things as they really are, 
and it is most likely that we do thus know them in numberless cases, although 
we can never be absolutely certain of doing so in any special case.” [CP 5.311] 

For erkendelsen eksisterer derfor kun den perciperede virkelighed, Ding für mich 
eller det umiddelbare objekt. Endvidere afviser Peirce muligheden for egentlig 
introspektion forstået som muligheden for at observere sindets udfoldelse, en 
mulighed som eksempelvis Descartes byggede hele sin erkendelsesteori på [CP 
5.303]. Ved introspektion forstår Peirce en direkte perception af det indre liv, men 
ikke nødvendigvis en perception af dette liv som indre. Ved at afvise denne 
mulighed er den eneste måde, hvorpå Peirce kan udforske et psykologisk spørgs-
mål, at foretage perceptuelle domme fra ydre fakta [Peirce, 1868b, q. 3, p. 8 f]. 

“The real thinking-process presumably begins at the very percepts. But a 
percept cannot be represented in words, and consequently, the first part of the 
thinking cannot be represented by any logical form of argument. Our logical 
account of the matter has to start from a perceptual fact, or proposition 
resulting from thought about a percept - thinking in its own movement 
presumably of the same nature as that which we represent by arguments and 
inferences, but not so representable in consequence of a defect in that method 
of representation.” [CP 2.27] 

Princippet i denne perception, som Peirce omtaler som erkendelsesprocessens før-
ste led, er, at de aktuelle sanseindtryk fra det umiddelbare objekt sammenlignes 
med resultatet af tidligere sanseindtryk, repræsentamenet, idet der dannes en me-
dierende repræsentation, interpretanten. Repræsentation er derfor i første omgang 
sindets svar på det, der er til stede i erfaringen. Repræsentamenet står for et objekt, 
idet det konstituerer en interpretant, men det kopierer ikke objektet. Interpretanten 
skal altså netop forstås som den forestilling eller idé, sanseindtrykkene 

                                                   
99 “Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu.” [Aristoteles citeret efter CP 5.181]. 
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afstedkommer i sindet, og interpretanten er medierende, idet den repræsenterer de 
aktuelle sanseindtryk som repræsentationer af tidligere sanseindtryk, der står i 
ikonisk relation til disse [Mark, 1993, p. 59]. Interpretanten refererer ikke kun til 
sansningen selv, men også til det, der gav anledning til sansningen. Interpretanten 
repræsenterer altså det, sanseindtrykkene står for. Dette led i erkendelsesprocessen 
kalder Peirce perceptuelle domme. 

Perceptionsprocessen kan på den måde forstås som en ræsonnerende proces, om-
end den ikke er tilstrækkelig kontrollerbar til at være bevidst. For Peirce er den 
perceptuelle dom et eksempel på en abduktiv eller hypotetisk slutning. Den abduk-
tive slutning er således en formel logisk beskrivelse af perceptionsprocessen. I 
perceptionen er repræsentamenet præmis og tegnets umiddelbare objekt konklu-
sion i en slutning, der bygger på ikonisk lighed, og derfor ikke kan hævdes med 
objektiv nødvendighed. Abduktionens konklusion er en syntese og en mulighed. 
Den er et tilfælde af indsigt, omend en yderst fejlbarlig indsigt. 

“Abductive inference shades into perceptual judgment without any sharp line 
of demarcation between them; or, in other words, our first premisses, the 
perceptual judgments, are to be regarded as an extreme case of abductive 
inferences, from which they differ in being absolutely beyond critisism.” [CP 
5.181] 

Da de aktuelle sanseindtryk repræsenterer en ikonisk lighed med tidligere sanse-
indtryk, foreslås en hypotese eller en interpretant, der kan forklare relationen. 
Mark taler om, at tegnet abduktivt foreslår eller gætter en interpretant, der kan 
redegøre for sammenhængen mellem tegnet og dets objekt [Mark, 1993, p. 60]. 
Perceptionens udtalte præference for én måde at klassificere sanseindtryk på viser, 
at denne klassifikation er indeholdt i den perceptuelle dom. Perceptionen er altså 
fortolkende og korrigerende og er et ekstremt tilfælde af den abduktive dom. 

Erkendelsens hele proces eller semiosis kan da beskrives med udgangspunkt i sam-
menstillingen af de logiske slutningsformer og tegnrelationen. Først foreslås ab-
duktivt i perceptionen en række mulige hypoteser eller interpretanter med ud-
gangspunkt i de faktiske forhold. Med deduktive slutninger udledes i kognitionen 
de nødvendige konsekvenser af hypoteserne, og med induktive slutninger kon-
fronteres de abduktive forslag og de deduktive konsekvenser med fakta, der even-
tuelt kan falsificere dem, men ikke kan verificere dem [jvf. Ketner, 1988, p. 48]. 

“The third way of reasoning is induction, or experimental research. Its 
procedure is this. Abduction having suggested a theory, we emply deduction to 
deduce from that ideal theory a promiscuous variety of consequences to the 
effect that if we perform certain acts, we shall find ourselves confronted with 
certain experiences. We then proceed to try these experiments, and if the 
predictions of the theory are verified, we have a propositionate confidence that 
the experiments that remain to be tried will confirm the theory.” [CP 8.209] 

Derfor skelner Peirce også mellem tænkning og ræsonneren, hvor tænkning er er-
kendelsens første del, mens ræsonneren er dens anden del, den deduktivt logiske. 

“Say, if you like, that thinking has everything to do with the life of reasoning; I 
still insist that it has nothing to do with the logical criticism, which is equally 
applicable to the machine’s performances and to the man’s. This is simply the 
question of whether or not the conclusion can be false while the premiss is 
true.” [CP 2.59] 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er muligt at opdele den menne-
skelige erkendelse i skarpt adskilte faser, hvor der først arbejdes abduktivt og siden 
deduktivt, som her beskrevet, ligesom det ikke er klart muligt at skelne mellem 
perception og kognition, da selve abduktionen allerede finder sted i den percep-
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tuelle dom. Abduktionsprincippet er erkendelsens grundlæggende betingelse, 
hvorfor deduktion også er underlagt denne. Hele erkendelsesprocessen er altså 
ifølge Peirce underlagt logikken, omend det er hans mere omfattende form for lo-
gik, der også rummer plads for sandsynlighed og fremsættelse af hypoteser, nemlig 
semiotikken. 

Erkendelsen kan altså beskrives som en uendelig semiosis, der konstant veksler 
mellem abduktiv perceptuel hypotesedannelse, deduktiv samordning af perceptu-
elle domme og induktiv kognitiv meningsdannelse. Det dynamiske objekt i verden 
projiceres som det umiddelbare objekt gennem perceptuelle domme til sindet, hvor 
det som en del af et repræsentamen under semiosis vokser til sin interpretant. 
Således forløber erkendelsen i en uendelig progres, der samtidig involverer både 
perception og kognition, og hvori bevidstheden så at sige er en pegepind på den 
aktuelle bevidsthedstilstand. 

 

FIGUR 8-C - DEN SEMIOTISKE ERKENDELSESPROCES 
Skematisk fremstilling af den semiotiske erkendelsesproces, sådan som den er fremstillet hos Peirce. Illustrationen 
er stærkt forenklet, idet det blandt andet ikke tydeligt fremgår hos Peirce, hvordan forholdet mellem det dynamiske 
og det umiddelbare objekt er. Både her og senere er dette forhold illustreret med pile, der blot skal indikerer, at det 
dynamiske objekt i sansningen og nervesystemets processer projiceres til det umiddelbare objekt. 

Peirces erkendelsesteori ligner på mange måder Poppers teori om videnskabelig 
erkendelse, fallibilismen. Blot går Peirce et skridt videre, idet han forsøger at re-
degøre for hypotesernes opståen, hvor Popper gør disses eksistens til en forudsæt-
ning for sin teori. 

Denne semiotiske erkendelsesteori efterlader imidlertid en række åbne problem-
stillinger. Hvad er forholdet mellem denne abstrakte medierende proces og det 
medium, hvori den udspinder sig? Hvordan kan den logiske erkendelsesteori re-
degøre for emotionelle fænomener som qualia? Og såfremt betydningsdannelsen 
finder sted som beskrevet, på hvilken grund hviler da logikken, der konstituerer 
betydningsdannelsen eller semiosis? Hviler den på en a priorisk og transcendent 
grund, eller er der tale om en evolutionær lovmæssighed? Peirce selv afviser, at 
erkendelsen hviler på visse axiomer, der ikke selv er opstået som konklusioner af 
forudgående slutninger. Problemet er imidlertid at redegøre for, på hvilken grund 
logikken hviler. Peirce giver et svar på dette i sin fænomenologi. Imidlertid vil det 
fremgå i det følgende, at disse problemer vil give anledning til en udbygning af 
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teorien, der på flere områder gør op med Peirces grundlæggende filosofi. Disse 
overvejelser er afgørende for afhandlingens centrale problemstilling, idet de kan 
være bestemmende for, hvorvidt den her udviklede erkendelsesteori kan overføres 
på et metamedium som de logiske computere. 
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Kapitel  9 

Dualistisk interaktion 

 afhandlingens første del blev der argumenteret for at skelne 
mellem tegn og media. Det blev hævdet, at media formidler 
signaler eller information forstået som rent kvantitativt 
definerede størrelser, der ikke i sig selv er betydningsbærende, 

det vil sige ikke etablerer nogen triadisk betydningsrelation. Information er således 
et begreb, der på linie med den kognitive psykologis symbolbegreb, kan 
bestemmes rent syntaktisk. Tegnet derimod er en betydningsskabende entitet, der 
i semiosis kan bestemmes kvalitativt. Det er semantisk. 

Denne skelnen mellem tegn og media afføder imidlertid en ny problemstilling: 
Hvilket forhold er der mellem tegn og media? Finder der interaktion mellem tegn 
og medium sted i semiosis? Og hvilket forhold har en sådan interaktion i givet fald 
til bevidstheden? Ovenfor fremgik det, at erkendelsesprocessen kan forklares eller 
beskrives ved semiosis. Tilbage står derfor at afgøre, om semiosis er en ren 
materialistisk proces, eller om semiosis indgår i et forhold mellem legeme og et 
sind, der kan karakteriseres som immaterielt og selvstændigt eksisterende? 

I det følgende vil der blive fremsat den hypotese, at semiosis udgør en indetermi-
nistisk interaktion mellem det umiddelbare objekt til stede som impulser eller sig-
naler i legemet, der dermed kan beskrives i termer af medium, og repræsentamenet 
til stede som tidligere erkendt betydning i sindet. Under denne interaktion eller 
semiosis konstitueres en interpretant, der samtidig er betydningsdannelsen og 
udgør den aktuelle bevidsthedstilstand. Denne hypotese kan forklare Peirces teori 
om, at den logiske erkendelsesproces påbegyndes allerede i perceptionen i form af 
abduktion, da det umiddelbare objekt er til stede i selve legemet eller ner-
vesystemet, og at interpretanten beskrives som et tanke-tegn. 

En konsekvens af denne hypotese er, at det egentlig er den fysiske virkelighed eller 
det dynamiske objekt, der er transcendent i ordets egentlige forstand, idet den 
fysiske virkelighed ligger uden for erkendelsens favntag og kun indirekte kan 
gøres til genstand for betydningsdannelse. Sindet derimod er immanent, idet re-
præsentamenet umiddelbart er til rådighed for erfaringen gennem det efterfølgen-
de led i semiosis. Dermed ikke sagt, at sindet kan gøres til genstand for intro-
spektion. 

I resten af kapitlet vil denne hypotese blive yderligere uddybet. Først præsenteres 
en række opfattelser af forholdet mellem sind og legeme. Herefter vil det blive 
belyst, om der eksisterer et deterministisk kausalt forhold mellem de to, eller om 
sindet står i et mere eller mindre frit forhold til legemet opfattet som medium. 

I 
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Under belysningen af dette spørgsmål vil der blandt andet blive skelet til indsigter 
opnået i discipliner som kvantemekanik og genetik, ligesom at teorierne om 
emergens vil blive inddraget. Til slut i kapitlet vil der blive redegjort for, hvordan 
den beskrevne erkendelsesteori passer på den almindelige opfattelse af mennesket 
som bevidst erkendende og oplevende væsen. 

9.1 Legeme og sjæl 
Den almindelige menneskelige intuition fortæller, at mennesket er i besiddelse bå-
de legeme og sind, og at disse gensidigt påvirker hinanden. Sanseoplevelser, tan-
ker, intentioner, vilje og bekymringer indvirker direkte på legeme og handlinger. 
På den anden side genererer hjernens og nervesystemets tilstande sindstilstande. 
Dette billede af mennesket er svært at forene med den almindelige videnskabelige 
opfattelse. De fleste mennesker opfatter sig selv som bevidste, frie, opmærksomme 
og rationelle agenter i en verden, som naturvidenskaben fortæller alene består af 
ubesjælede og meningsløse fysiske partikler. Hvordan kan disse to opfattelser 
bringes til at harmonere? Hvordan kan et mekanisk univers indeholde 
intentionalistiske mennesker, det vil sige, mennesker, der er i stand til at 
repræsentere verden i sig selv [Searle, 1984, p. 13]? Hvordan relateres sindet til 
hjernen, eller sjælen til legemet, som det traditionelt er blevet formuleret? Jostein 
Gaarder illustrerer i sin populære filosofihistorie, ‘Sofies verden’, denne pro-
blemstilling med følgende anekdote: 

“Der var engang en russisk astronaut og en russisk hjernespecialist som 
diskuterede religion. Hjerneforskeren var kristen, men astronauten var ikke. 
‘Jeg har mange gange været ude i verdensrummet,’ pralede astronauten, ‘men 
jeg har aldrig set hverken Gud eller engle.’ ‘Og jeg har opereret mange kloge 
hjerner,’ svarede forskeren. ‘Men jeg har aldrig set en eneste tanke.’” 
[Gaarder, 1992, p. 242] 

Den intuitive eller folkelige opfattelse, der har rødder helt tilbage i antikken, viser 
sig imidlertid at have en indbygget selvmodsigelse. Hjernen og nervesystemet 
lader til at være en del af den fysiske verden, idet de er håndgribelige, synlige, 
offentlige og udstrakte i rummet. Tanker, følelser, bevidsthed og andre sindstil-
stande forekommer mennesket mentale, idet de er uhåndgribelige, usynlige, priva-
te, ordnet i tid, men ikke i rum. Hvis hjerne og sind er fundamentalt forskellige 
metafysiske kategorier, og hvis samtidig loven om kausalitet kræver at årsag og 
virkning er af samme art, så er det umuligt for hjernen at generere sindstilstande, 
ligesom det er umuligt for sindet at påvirke hjernen. For loven om kausalitet 
gælder, at en årsag er en tilstand, hændelse eller datérbar eller placérbar begiven-
hed, at denne går forud for dens virkning, samt at såfremt der ikke er en årsag, er 
der heller ikke en virkning [Guttenplan, 1994a, p. 81]. Hvis denne lov overføres 
på erkendelsen, er forholdet her, at sansningen på samme tid forårsager virkninger 
i både hjerne og tanke, ligesom at menneskets handlinger er bevirket af tilstande i 
både sind og legeme. 
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FIGUR 9-A - DEN KAUSALE TREKANT 
Ved at opfatte perception som årsag til både mental tankevirksomhed og fysiske hjernetilstande opstår en kausal 
konflikt, såfremt sindstilstande og neurale tilstande ikke er identiske. 

Dette trekantsforhold er ustabilt sålænge sind og legeme opfattes som grundlæg-
gende forskellige irreducible verdener, og der må derfor findes en vej til at stabi-
lisere forholdet [ibid., p. 87]. En løsning kunne være at eliminere eller ignorere 
enten tanke eller hjerne. Såfremt dette drastiske indgreb i den almindelige menne-
skelige selvforståelse er uønsket, må forholdet mellem sind og hjerne afklares. 

Som det er fremgået, har der gennem den vestlige filosofis historie udviklet sig to 
hovedsyn på dette forhold: Dualisme og monisme. Dualismen hævder, at legeme 
og sind hver for sig er virkelige og irreducible substanser eller tilstande. Blandt 
dualisterne finder man to forskellige opfattelser af forholdet mellem disse to 
virkeligheder. Er de en gang sat i værk og forløber herefter parallelt eller er der 
tale om interaktion mellem dem? Determinister vil hævde parallelismen, da den 
levner plads til en fuldstændig deterministisk verdensopfattelse. Modsat hævder 
indeterminister interaktionismen, idet interaktion mellem sjæl og legeme er en 
forudsætning for begreber som fri vilje og tilfældighed. Overfor dualismen står 
som skarp kontrast monismen, der fastholder, at der kun findes én substans eller 
virkelighed, og at sindet, såfremt det eksisterer blot er en egenskab ved denne 
[Popper & Eccles, 1983, pp. 51-54; Searle, 1992, pp. 27-57]. 

Siden Descartes har filosofien måttet vælge side i denne debat, da det ikke er mu-
ligt at se en fællesnævner mellem de to yderpunkter. De fleste løsninger på sjæl-
legeme problemet resulterer i afvisning af eksistensen af enten sindet eller ma-
terien, eller i det mindste i en nedtoning af den ene af disse. På grund af fysikkens 
store triumfer på materiens område og psykologiens manglende evne til at 
fremvise resultater på sindets område er det ikke overraskende, at den altoverve-
jende opfattelse i dag er materialistisk, og at den kommer til udtryk i så forskellige 
retninger som behaviourisme og fysikalisme. 

Monisme 
For fuldstændig at undgå problemet om forholdet mellem sind og legeme, må man 
benægte adskillelsen mellem sind og legeme. Monismen afviser direkte eller 
indirekte, at mennesket skulle besidde indre subjektive og bevidste mentale til-
stande, der skulle være virkelige og irreducible som alt andet i universet er det. 
Hvis man på en eller anden måde kan vise, at det mentale og det fysiske kan kom-
bineres, vil den kausale konflikt kunne imødegås, idet mentale og fysiske tilstande 
da vil udgøre én og samme virkning under perception og én og samme årsag under 
handling. De monistiske teorier deler sig i idealistiske, materialistiske og 
neutralistiske teorier. 

De neutralistiske teorier hævder, at det materielle og det mentale kan opfattes som 
aspekter af noget tredje. Den mest fremtrædende af de neutralistiske teorier er 
Spinozas dobbelt-aspekt monisme, som han redegjorde for i ‘De ethica’, udgivet 
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posthumt i 1677. For at fastholde opfattelsen af Gud som den eneste årsag uden 
samtidig at ofre idéen om kausalitet som virkbar for både mentale og fysiske 
fænomener, afviser Spinoza Descartes’ idé om to adskilte substanser til fordel for 
den tanke, at det mentale og det fysiske er to aspekter eller sider af den samme 
substans eller virkelighed. For Spinoza var denne substans Gud. Dermed afviser 
Spinoza også, at det mentale kan reduceres til fysik, omend de er sider af samme 
substans. Dobbelt-aspekt monismen har sit udspring i teorien og type og token. 
Det fysiske og mentale er tokens eller forekomster af typen eller substansen, der 
besidder bevidsthed. De mentale fænomener så at sige realiseres ved deres fysiske 
legemliggørelse, uden at de dermed kan reduceres til denne. En af konsekvenserne 
ved Spinozas teori er, at man må acceptere panpsykismen, der hævder, at alt stof 
besidder bevidsthed, men at ikke alt stof giver udtryk for bevidsthed. Den videre 
betydning af Spinozas opfattelse er, at mens mentale forekomster kun kan 
determinere andre mentale forekomster, og fysiske bevægelser kun kan determi-
nere andre fysiske bevægelser, vil sind og legeme alligevel eksistere i en forud-
etableret koordination. 

Senere udbygger George Henry Lewes (1817-1878) dobbelt-aspekt monismen ved 
at hævde, at der kun eksisterer én type stof, og at legeme og sind kun adskiller sig 
ved den måde stoffet manifesterer sig på. Når det ses fra et subjektivt synspunkt 
for eksempel i tænkningen, er de psykofysiske serier mentale, men når det ses fra 
et objektivt synspunkt, for eksempel når nogen observerer, hvad der sker i en 
tænkende persons hjerne, er det fysisk. Fechner formulerede et princip, der lød, at 
intensiteten af et mentalt sanseindtryk forøges med logaritmen til den stimulus, der 
forårsager det (S = k log R). Dermed mente han at have påvist, at sind og stof blot 
er forskellige måder at opfatte den samme realitet på. Teorierne kom til at spille 
en afgørende rolle i filosofien i slutningen af det 19. århundrede og i begyndelsen 
af det tyvende århundrede. Særligt den østrigske fysiker og filosof Ernst Mach 
(1828-1916), James og Russell var eksponenter for denne udvikling. Problemet 
ved dobbelt-aspekt monismen er imidlertid, at det mentale til en vis grad bliver 
overflødigt. Det, der udfører det kausale arbejde er det fysiske eller den 
grundlæggende substans, mens det mentale får tendens til at blive et passivt 
vedhæng eller aspekt ved det fysiske eller den grundlæggende substans. 

En anden monistisk opfattelse er den idealistiske monisme, der kan føres tilbage 
til Berkeleys ‘A Tratise concerning the Principles of Human Knowledge’ fra 1710, 
hvori han benægter muligheden for bevidsthedsuafhængig, materiel substans. For 
at noget kan eksistere, må det ifølge Berkeley sanses eller være det sind, der sanser. 
Mennesket kan ikke direkte sanse materielle ting, men kun dets idéer. Og da 
tingene ikke kan sammenlignes med idéerne, fordi kun idéer kan sammenlignes 
idéer, er det ikke muligt at vide, om nogle af idéerne er egenskaber ved de 
materielle ting. Det er derfor utænkeligt, at noget kan eksistere uafhængigt af 
bevidsthed. Idet man prøver at forestille sig en sådan størrelse, bringes den netop 
i relation til bevidsthed i kraft af forestillingen om den. Efter denne opfattelse, kan 
der ikke være noget skel mellem legeme og sind, da det, der opfattes som legeme, 
blot er en sansefornemmelse eller en fremtrædelsesform af det sjælelige. 

Den tredje og mest udbredte monistiske opfattelse er den materialistiske monisme 
eller fysikalismen, der hævder, at stof eller materie er alle tings fundament. Hvad 
der end eksisterer, afhænger det af stof. Mennesket består af fysiske entiteter100, 
og det har ingen ulegemlig kartesisk sjæl, ånd eller livgivende kraft (enteleki). Det 
menneskelige legeme er et kausalt komplet fysisk-kemisk system. Selvom legemet 

                                                   
100 Hvilket ikke er uproblematisk, idet det har vist sig vanskeligt at definere, hvad der i denne sammenhæng menes 

med fysiske entiteter. En (omend vag) definition lyder: “The entities appealed to by the true completed science 
whose explananda are uncontroversially physical.” [Crane, 1994, p. 480]. 
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er let påvirkeligt overfor ydre kausale påvirkninger, kan alle legemets fysiske 
hændelser forklares i fysisk-kemiske termer. Når der ses bort fra den deciderede 
eliminerende materialisme, tager materialismen imidlertid det mentale seriøst. Det 
mentale opfattes som virkeligt. Mennesket er underlagt mentale hændelser og 
tilstande. Menneskets handlinger er ikke blot uforarbejdede bevægelser, men kan 
forklares i mentale termer [Horgan, 1994, p. 472]. En af de tidligste eksponenter 
for fysikalismen er Julien Offray de la Mettrie (1709-1751), der i 1748 udgav 
bogen ‘L’homme machine’, hvori han beskriver mennesket som automat. La 
Mettrie hævder, at bevidste og frivillige processer kun kan skelnes fra ufrivillige 
og instinktive aktiviteter ved deres relative mekaniske kompleksitet. De 
materialistiske teorier har langt på vej bevist deres bæredygtighed ved, at 
hjerneforskere har vist, at bevidstheden spaltes eller isoleres i den dominerende 
hemisfære, hvis hjernens to hemisfærer separares [Kirkeby, 1988, p. 56]. 

I sin mest ekstreme version benægter fysikalismen eksistensen af mentale tilstande 
(eliminerende materialisme), et synspunkt, der blandt andet forfægtes af den 
amerikanske filosof Richard McKay Rorty (f. 1931). Sindet er ikke specielle men-
tale processer eller akter, men blot et spørgsmål om, at legemet anvender et tegn i 
overensstemmelse med social praksis. Den almindelige intuitive opfattelse af 
sindet er blot folkepsykologi og overtro, der ikke kan bekræftes [Searle, 1992, p. 
46]. 

I en mindre radikal udformning opfattes mentale begivenheder som kausale virk-
ninger af fysiske hændelser, uden at de dermed er uvirkelige. Enhver fysisk virk-
ning må have en fysisk årsag. Da mange eller måske alle mentale tilstande har 
fysiske virkninger, må de mentale tilstande være fysiske årsager. Denne udform-
ning kaldes ofte identitetsteorien, idet fysiske og mentale fænomener betragtes 
som identiske eller afledte af hinanden [ibid., p. 35]. Sindet er blot aktivitet i 
bestemte nerveceller. Den er overbygningen på en proces, hvor tilfældighederne 
ligger ved grunden, som Bateson formulerer det [Hoffmeyer, 1984, p. 17]. Ek-
sempelvis indebærer identitetsteorien, at der til en bestemt smerte svarer en be-
stemt tilstand i centralnervesystemet eller i kroppens celler. Såfremt det er tilfæl-
det, at mentale egenskaber ikke er andet end fysiske tilstande, må det dermed også 
være tilfældet, at det mentale kan reduceres til det fysiske. Hoffmeyer formulerer 
det på følgende måde: 

“Gradually a new image arises in which the brain is functionally integrated 
into the body. Swarms of immune cells interact with swarms of nerve cells in 
maintaining the somatic ecology. The view of a centralised authority in the 
brain controlling the ignorant body fades out of sight and is replaced by an 
interactive organisation based upon the distributed problem solving capacity 
of myriad's of cell swarms working in parallel. The immune system then 
becomes the mobile extension of the brain into the body, forever engaged in the 
mirror room of redefinitions” [Hoffmeyer, 1995, p. 3]. 

Imidlertid kan man både tale om identiske typer og om identiske forekomster (to-
kens). Type-identitetsteorien hævder, at der til en bestemt type mentale tilstand 
svarer en bestemt type legemlig tilstand. Mentale egenskaber er fysiske egen-
skaber. Eksempelvis vil en mental tilstand som smerte svare til den samme le-
gemlige tilstand hos alle arter af organismer. Type-identitetsteorien er blandt andet 
fremsat af den amerikanske logiker og sprogfilosof David Lewis (f. 1941). Token-
identitetsteorien (anomalous monism) for sin del hævder, at det kun er de enkelte 
forekomster (tokens) af typen, der er identiske, hvorved forekomster af en enkelt 
mental type kan være identisk med forekomster (tokens) af forskellige legemlige 
typer. I henhold til token-identitetsteorien kan organismer af vidt forskellig art 
derfor godt opleve de samme typer af mentale tilstande, som for eksempel smerte, 
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på trods af deres anatomiske og fysiske forskelle. De oplever nemlig hver for sig 
en forekomst af smerten, der svarer til en forekomst af den tilsvarende legemlige 
tilstand. Token-identitetsteorien er primært formuleret af den amerikanske filosof 
og logiker Donald Herbert Davidson (f. 1917). 

En anden amerikansk logiker og filosof Saul Aaron Kripke (f. 1940) har kritiseret 
begge identitetsteorier for, at de kompromitterer Leibniz’ lov. Denne lov siger, at 
såfremt en ting, a, er identisk med en anden, b, er alt, hvad der er sandt for den 
ene, også nødvendigvis sandt for den anden. Problemet er imidlertid, at hvad der 
er sandt for det mentale ikke er nødvendigvis er sandt for det legemlige og 
omvendt. For eksempel er mentale tilstande ikke rumlige på samme måde som 
hjernetilstande. En mental tilstand som smerte kan være bidende eller brændende, 
hvilket ikke er tilfældet for en hjernetilstand. Og det er muligt at opfatte mentale 
tilstande som eksisterende uafhængigt af hjernetilstande [Guttenplan, 1994a, p. 
97]. 

En særlig udgave af materialistisk monisme er epifænomenalismen, der hævder, at 
menneskets bevidsthedsfænomener er uvirksomme biprodukter af hjernens virk-
somhed. Årsagsforholdet går altså kun fra legeme til sind, og ikke vice versa. 
Denne opfattelse kan føres tilbage til Shadworth Holloway Hodgsons (1832-1912) 
bog ‘The Theory of Practice’. Mentale tilstande er epifænomener, der ikke kan 
reflekteres tilbage på nervesystemet og dermed kausalt påvirke dette. Kun fysiske 
fænomener har kausal virkning. Mentale fænomener er forårsaget af fysiske 
fænomener, men kan ikke selv blive årsag til noget. Denne opfattelse blev senere 
taget op og populariseret af den engelske naturforsker og humanist Thomas Henry 
Huxley (1825-1895), der fortolkede den i en evolutionistisk kontekst. 

En væsentlig kritik af epifænomenalismen er, at såfremt den er sand, er argumen-
terne for den uden reel betydning, da disse i sig selv blot er ledsagefænomener til 
legemets processer. Dette argument kan i øvrigt anvendes over for alle de ma-
terialistiske teorier: 

“If materialism is true, it seems to me that we cannot know that it is true. If my 
opinions are the result of the chemical processes going on in my brain, they are 
determined by the laws of chemistry, not of logic.” [J. B. S. Haldane citeret efter 
Popper & Eccles, 1983, p. 75] 

Også behaviourismen hører til blandt de materialistisk monistiske teorier. Beha-
viourismen opfatter den menneskelige adfærd som psykologiens genstandsområ-
de, og betragter det som psykologiens opgave at fastslå lovmæssige sammenhæn-
ge mellem ydre påvirkninger (stimuli) og adfærdsmæssige reaktioner (responser). 
Behaviourismen afviser enhver form for introspektion, idet den argumenterer for, 
at kun studiet af den ydre, offentligt iagttagelige adfærd giver mulighed for en 
videnskabelig psykologi med objektive metoder og resultater. Ifølge behaviouris-
men er sindet lig med menneskets mere eller mindre komplekse dispositioner til 
at opføre sig på bestemte måder i situationer med relevante påvirkninger. Hvor de 
øvrige monistiske teorier forsøger at sammensmelte sind og legeme, forsøger 
behaviourismen altså at omgå den kausale konflikt ved at sammensmelte sjælen 
med de menneskellige handlinger. Der findes kun én substans, nemlig legemet, 
idet det mentale i virkeligheden blot er et virvar af adfærdstendenser. Det sjælelige 
reduceres således til visse tilbøjeligheder til handlen og adfærd under nærmere 
bestemte omstændigheder. Problemet i en sådan opfattelse er imidlertid, at det ofte 
forekommer, at mennesket har en vis overbevisning, uden at den kommer til udtryk 
i aktive tendenser, der kan anvendes til at definere den. Endvidere kan man 
argumentere for, at adfærd er irrelevant, hvad angår sindets ontologi. To systemer 
kan udvise identisk adfærd, selvom det ene er bevidst og det andet fuldstændig 
ubevidst [Searle, 1992, p. 47]. Behaviourismen har ikke mindst været frem-
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trædende inden for amerikansk psykologi, hvor den indførtes i 1913 af John 
Broadus Watson (1878-1958) med værket ‘Behaviourism’. I sine nyere skikkelser 
hviler behaviorismen først og fremmest på Burrhus Frederic Skinners (1904-1990) 
teorier, men hverken i psykologien eller i filosofien har den længere nogen særlig 
indflydelse. 

Endelig anser den såkaldte funktionalisme de sjælelige fænomener for at være 
identiske med visse mentale funktioner. Funktionalismen kan opfattes som den 
kognitive psykologis svar på sjæl-legeme konflikten. Teorien er først fremført af 
Putnam i 1960’erne. De enkelte sindstilstande er ifølge funktionalismen at forstå 
som nervesystemets funktioner. Disse forstås i lighed med computerprogrammer. 
En mental tilstand er derfor ikke identisk med en bestemt tilstand i hjernen som i 
identitetsteorien, men med en del af det ‘program’, hjerneaktiviteten sætter 
mennesket i stand til at udføre [Lübcke, 1983, p. 146]. 

“Functionalism holds that we are analogous to computers, and that our 
psychological states are simply our ‘functional states’, that is, they are the 
states that would figure in an ideal description of our ‘program’” [Putnam, 
1994, p. 507] 

Funktionalismen beskæftiger sig dermed med det, der gør en mental tilstand til 
det, den er, som for eksempel en smerte, en duft eller en overbevisning. Ifølge 
funktionalismen konstitueres mentale tilstande ved kausale funktionelle relationer 
til subjektets perceptuelle stimuli og adfærdsmæssige responser. En sådan opfat-
telse betyder, at der ikke nødvendigvis er én-til-én forhold mellem fysiske hæn-
delser og mentale fænomener, hvorved forskellige organismer kan besidde de 
samme mentale funktioner. På samme måde som et computerprogram i mange 
tilfælde kan afvikles på flere forskellige computere, kan mentale funktioner rea-
liseres i forskellige fysiske organismer, ligesom én fysisk tilstand kan realisere 
flere forskellige funktionelle tilstande. 

Putnam selv har efterfølgende forkastet funktionalismen. Hans kendteste argument 
mod teorien er hans tankeeksperiment om en tvillingeverden. Putnam forestiller 
sig en tvillingeverden, der er en tro kopi af den kendte verden, bortset fra at den 
substans, der ser ud som vand og opfører sig som vand, ikke er vand. Dens kemiske 
sammensætning er XYZ i stedet for H2O. Med denne forestilling vil Putnam vise, 
at betydningen af ordet ‘vand’ ikke kan være en mental funktion af perceptuelle 
stimuli og adfærdsmæssige responser. En person på jorden og en person på 
tvillingejorden, der er uvidende om den kemiske sammensætning af vand, vil være 
eksakte kopier af hinanden, både hvad angår hjerne og adfærd og vil anvende 
præcist de samme lyde, når de refererer til ‘vand’. Men personen på jorden vil 
referere til H2O, mens beboeren på tvillingejorden vil referere til XYZ. To personer 
kan altså være ens, molekyle for molekyle, og alligevel have forskellige 
forestillinger og overbevisninger afhængigt af deres omgivelser og historie 
[Guttenplan, 1994c, p. 596]. Skal funktionalismen være sand, må disse forhold 
inddrages i de mentale funktioner. 

Som Popper bemærker, neglicerer alle de materialistiske teorier eksistensen af 
menneskelig lidelse og vigtigheden af at bekæmpe unødvendig lidelse, idet lidelse 
reduceres til fysiske fænomener i kausale maskiner. Popper forkaster derfor den 
doktrin, at mennesker er kausale maskiner eller automater ikke blot på grund af 
dens logiske svagheder, men også fordi den er med til at underminere den 
menneskelige etik [Popper & Eccles, 1983, p. 5]. 
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Også Searle kritiserer den monistiske materialisme101. Searle opremser fire årsager 
til, at materialismen har svært ved at udgøre en realistisk beskrivelse af de mentale 
fænomener. For det første er der hele spørgsmålet om bevidsthed. Uden be-
vidstheden ville der ifølge Searle ikke have været en specifik menneskelig eksi-
stens, da den er grundlaget for alle aspekter ved eksistensen, såsom sprog, kærlig-
hed, humor etc. [Searle, 1984, p. 15 f]. For det andet er der intentionaliteten, det 
vil sige, den egenskab at menneskets mentale tilstande peger på, indeholder eller 
refererer til sagsforhold i en verden uden for sig selv. Sagt på en anden måde, 
hvordan kan atomer i intet repræsentere noget som helst [ibid., p. 16]? Det tredje 
forhold, der ikke umiddelbart lader sig forene med et materialistisk synspunkt er 
de mentale tilstandes subjektivitet, der gør, at subjektet føler sine egne smerter, 
uden at andre gør det. Subjektet ser verden fra sin synsvinkel, og er bevidst om sig 
selv og sine interne mentale tilstande som noget, der er adskilt fra andre mennesker 
og deres tilstande102. Hvordan kan subjektive mentale fænomener forenes med en 
materialistisk opfattelse af virkeligheden som fuldstændig objektiv [ibid., p. 16]? 
Spørgsmålene om bevidsthed, intentionalitet og subjektivitet vil blive uddybet 
nedenfor. Endelig for det fjerde, rejser også Searle problemet om mental årsag. De 
fleste antager som en del af deres sunde fornuft, at deres tanker og følelser gør en 
reel forskel i deres adfærd, det vil sige, at de virkelig har en kausal virkning på den 
fysiske verden. Hvordan kan det mentale være andet end virkning? Hvordan kan 
det mentale udvirke en fysisk forskel? Betyder det, at tanker og følelser producerer 
kemiske virkninger i centralnervesystemet. Searle stiller spørgsmålet på følgende 
måde: 

“Are we supposed to think that thoughts can wrap themselves around the axons 
or shake the dendrites or sneak inside the cell wall and attack the cell nucleus?” 
[Searle, 1984, p. 17] 

Et almindelig udbredt (om end sjældent udtalt) forsvar for de beskrevne monistiske 
teorier er, at dualismen på grund af sin tro på det transcendente afskærer viden-
skaben for undersøgelse af sindet og erkendelsen. Den efterlader nogle hvide plet-
ter på landkortet, som videnskaben nu eller måske endda for altid er afskåret fra at 
udforske og beskrive. Materialistisk monisme derimod giver mulighed for gennem 
almindelig videnskabelig forskning at afdække erkendelsens væsen, idet den 
fysiske verden er åben for nøjagtig empirisk beskrivelse. Over for dette argument 
må det imidlertid indvendes, at et sådant synspunkt er udtryk for scientisme, der 
hævder, at naturvidenskab er det eneste udgangspunkt for sandhed og rationalitet. 
At en teori afskærer mennesket fra viden, medfører ikke automatisk at den må 
afvises eller at den kan fratages sin sandhedsværdi. 

Dualisme 
Disse problemområder ved monismen har igennem tiden været med til at holde 
dualismen i live. Og rent intuitivt holder de fleste det vel for sandt, at de besidder 

                                                   
101 Hvilket dog ikke betyder, at han accepterer dualismen - snarere tværtimod. Det vil nedenfor fremgå, at Searle helt 

afviser, at der skulle være et modsætningsforhold mellem de to og i stedet i sin biologiske naturalisme redefinerer, 
hvad der forstås ved begreberne mentalt, fysisk og kausalitet [Searle, 1994b, p. 544]. 

102 Den kinesiske filosof Chuang Chou (399-295 f. Kr.) har formuleret problemstillingen som følger: “Hvordan skal 
jeg forklare dig, hvorfor jeg er sådan, eller hvorfor jeg ikke er sådan? Jeg, Chuang Chou, drømte engang, at jeg 
var en sommerfugl, og at jeg var lykkelig som sommerfugl. Jeg var mig bevidst, at jeg var ganske tilfreds med mig 
selv, men jeg vidste ikke, at jeg var Chou. Pludselig vågnede jeg, og nu syntes det mig, at jeg var Chou. Jeg ved 
ikke, om det var Chou, der drømte, at han var en sommerfugl, eller det var sommerfuglen, der drømte, at den var 
Chou.”  [Chuang Chou citeret efter Sire, 1994, p. 71]. 
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bevidsthed, intentionalitet, subjektivitet, og at det er muligt mentalt at indvirke 
kausalt på verden. 

Selvom den dualistiske skelnen mellem sjæl og legeme kan føres tilbage til Platon 
[Platon, 1986, pp. 65-133], var det dog Descartes’ tanker, der satte gang i de sy-
stematiske overvejelser om forholdet mellem sind og legeme. Ifølge Descartes er 
det sjælelige og det legemlige væsensforskellige og af hinanden uafhængigt eksi-
sterende dele af virkeligheden. Dette syn medfører blandt andet, at sindet ikke er 
afhængig af legemet og principielt kan eksistere uafhængigt af dette. Legemet er 
udstrakt i tid og rum, er offentligt tilgængeligt, har målelige egenskaber, eksisterer 
objektivt og kan kun erkendes på fejlbarlig vis. Sindet derimod findes ikke i 
rummet, er strengt privat, kan ikke måles, er subjektivt og kan erkendes direkte og 
ufejlbarligt. Sind og legeme er derfor ifølge Descartes to helt forskellige 
substanser eller virkeligheder[Lübcke, 1983, p. 399]. 

Descartes anerkender imidlertid, at en dualistisk opsplitning af det mentale og 
hjernen alene ikke løser den kausale problemstilling. Descartes udbygger derfor 
sin teori ved at hævde, at legeme og sind står i gensidig kontakt gennem pinealkir-
telen103. Legemet kan udføre mange handlinger på egen hånd uden sindets mel-
lemkomst. Sindet derimod er en rent tænkende substans, der kan regulere legemet, 
omend det ikke altid gør det. Derved undgås det kausale problem, idet der mellem 
perception og tanke dannes en kausal kæde, der går via legemet. Descartes’ 
opfattelse kan karakteriseres som dualistisk interaktionisme. Det afgørende er, at 
sindet vekselvirker med legemet gennem fri interaktion med hjernen. Denne 
opfattelse, der blev allerede blev foregrebet af Platon104, giver blandt andet et bud 
på de materialistiske teoriers problem med at forklare, hvorfor mennesket har en 
stabil personlighed over meget lange tidsperioder, på trods af at hjernen er under 
stadig forandring [Holm, 1994, p. 24]. Endvidere stemmer den overens med den 
almindelige intuitive opfattelse af det mentale: 

“Tell me everything physical there is to tell about what is going on in a living 
brain, and . . . you won’t have told me about hurtfulness of pains, the itchiness 
of itches, pangs og jealousy, or about the characteristic experience of tasting a 
lemon, smelling a rose, hearing a loud noise or seeing the sky.” [Jackson, 1982, 
p. 127] 

Den kartesiske opfattelse er blevet kritiseret for, at den ikke holder i praksis, idet 
pinealkirtelen eller ethvert andet forbindelsesled mellem sind og legeme, enten må 
være en del af den legemlige eller den sjælelige virkelighed. Dette kritikpunkt vil 
senere blive belyst, idet kvantemekanikken kan vise sig at kaste nyt lys over denne 
problemstilling. 

Et andet dualistisk syn er den dualistiske okkasionalisme, der direkte addreserer 
årsagsproblematikken. Okkasionalismen, der blev foregrebet af Géuraud de Cor-
demoy (d. 1684) i ‘Le discernement du corps et de l’ame’ fra 1666 og udbredt af 
Nicolas Malebranche (1638-1715), der hævder, at Gud er den eneste sande årsag. 
Hvis for eksempel en person ønsker at bevæge en finger, tjener dette ønske som 
en anledning (occasion) for Gud til at frembringe de tilsvarende muskelbevægel-
ser. Eller når et objekt pludselig optræder i et menneskes synsfelt, tjener det som 
anledning for Gud til at frembringe den visuelle sansning i personens sind. Der 
består således ikke noget egenligt årsagsforhold mellem sind og legeme. 

                                                   
103 Descartes valgte pinealkirtelen, da den efter hans opfattelse var det eneste organ, der ikke var bilateralt dubleret 

og da han fejlagtigt troede, at den var unik for mennesket [Wozniak, 1992, kap.. I.1] 
104 Jvf. flere passager i dialogen Phaedo [Platon, 1986, pp. 91, 112] 
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Den tredje dualistiske opfattelse kan kaldes dualistisk parallelisme. Den kan føres 
tilbage til Leibniz’ ‘Monadologi’. Parallelismen fastholder både dualismen mel-
lem sind og legeme og korrelationen mellem mentale og fysiske hændelser, men 
afviser enhver kausal direkte eller indirekte forbindelse mellem sind og legeme. 
Parallelismen hævder ganske enkelt, at enhver mental begivenhed er forbundet 
med en fysisk hændelse på en sådan måde, at når den ene finder sted, finder den 
anden også sted. Rækken af mentale tilstande og af fysiske tilstande hos en person 
forløber parallelt, uden at de to rækker påvirker hinanden. Problemet for teorien 
er, at den nødvendiggør en nøjagtig synkronisering mellem mentale og fysiske 
begivenheder, et forhold som Leibniz kaldte præetableret harmoni. Popper afviser 
Leibniz’ monadologi som grundløs, blandt andet fordi bevidsthed ikke kan 
eksistere uden hukommelse og atomerne ikke kan siges at have hukommelse. 

Peirce hævder, at mennesket lever i to verdener, en faktisk verden og en forestillet 
verden [CP 1.321]. Organismen er egentlig bare sindets instrument i semiosis [CP 
5.315]. Vincent M. Colapietro beskriver Peirces opfattelse af forholdet mellem 
sind og legeme på følgende måde: 

“The body is not principally something in which the self is located; rather it is 
the most immediate medium through which the self expresses. Precisely because 
it is the most immediate medium that the human subject uses, the use of all other 
media are mediated by this medium: For the human subject, semiotic 
consciousness is incarnate consciousness.” [Colapietro, 1989, p. 39] 

Subjektet er altså i henhold til denne beskrivelse et metamedium, en inkarneret 
semiotisk bevidsthed, hvorigennem subjektet udtrykker sig selv til selvet og om-
verdenen105. Mennesket er ikke hjerne. Det har en hjerne. Det giver et vink om, at 
såfremt man ønsker at skabe erkendende metamedia, er en vis form for inkarnation 
nødvendig. 

Colapietro fortsætter med at fremhæve, at det er nødvendigt at skelne mellem sel-
vet som fortolkende subjekt og som tolket objekt. Som tolket objekt deltager selvet 
som element i semiosis. Selvet er dermed et tegn [CP 5.313]. Som erkendende 
subjekt, må selvet kunne skelnes fra semiosis. Det vil sige, at selvet må være i 
stand til at distancere sig fra tegnstrømmen, der til enhver tid bruger selvet som 
metamedium [Colapietro, 1989, p. 66]. 

Biologisk naturalisme 
Searle benægter, at der skulle bestå et modsætningsforhold mellem monisme og 
dualisme. Han sammenligner problemet med forholdet mellem fordøjelse og ma-
ve. Ingen kunne finde på at anlægge en monistisk eller dualistisk indfaldsvinkel i 
dette forhold. Hvorfor skal det være anderledes i forholdet mellem sind og legeme 
[Searle, 1984, p. 14]? 

Searle definerer sjælen eller sindet som en sekvens af tanker, følelser og oplevel-
ser, bevidste såvel som ubevidste, der tilsammen udgør det mentale liv [ibid., p. 
11]. Han ønsker ikke at videreføre Descartes’ skarpe skel mellem sind og legeme, 
men betragter i stedet sindet som en uadskillelig del af den fysiske materie. Searle 

                                                   
105 Det er iøvrigt værd at bemærke, at Peirce igennem livet får en mere og mere positiv opfattelse af selvet. I 

begyndelsen opfatter han selvet som en negation i forhold til en social organisme [CP 5.317]. Det personlige selv 
eksisterer som fænomen, men er, om ikke fuldstændigt så dog hovedsageligt, et illosorisk fænomen [CP 8.82]. 
Andetsteds karakteriserer han selvet som ‘nærhed’ [CP 4.69]. Senere karakteriserer han selvet eller bevidstheden 
som en privat forestilling, der kun er valid for ét legeme [CP 5.234]. Som en generel idé, der forbinder andre idéer, 
er personligheden ikke en diskret entitet, men kontinuer væren [Colapietro, 1989, p. 76]. 
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fremsætter på denne baggrund to hypoteser for sin syntese af monisme og 
dualisme: 

“Mental phenomena, all mental phenomena whether conscious or unconscious, 
visual, or auditory, pains, tickles, itches, thoughts, indeed, all of our mental life, 
are caused by processes going on in the brain. . . . 

Pains and other mental phenomena just are features of the brain (and perhaps 
the rest of ther central nervous system).” [Searle, 1984, p. 18 f] 

I en senere udgave af disse hypoteser argumenterer Searle for, at sindet er en emer-
gent egenskab ved neuronernes adfærd og samtidig er kausalt reducerbar til hjer-
nens processer. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at Searle skelner mellem 
forskellige former for reduktion. Det at sindet er kausalt reducerbart til hjernens 
processer betyder ikke, at det også er ontologisk reducerbart [Searle, 1992, p. 116]. 
Når Searle derfor andre steder hævder sindets irreducibilitet, taler han om dets 
irreducibilitet i henhold til ontologisk reduktion. 

Men hvordan kan det gå til, at hjernens adfærd på samme tid er både årsag til 
højere mentale fænomener eller processer og samtidig blot er egenskaber ved den 
samme hjerne? Eller som han udtrykker det, at de mentale processer er realiseret i 
den struktur, der udgør hjernen. Searle mener, at problemet ligger i forståelsen af 
årsagsbegrebet. Den forenklede opfattelse af det kausale forhold mellem hjerne og 
forstand medfører en tilbøjelighed til at antage en dualistisk tankegang, idet man 
forestiller sig en materiel fysisk verden, der forårsager begivenheder i en anden 
uvirkelig mental verden. Searle argumenterer for et mere sofistikeret årsagsbegreb. 
Han henviser til, at de fleste på trods af fysikkens distinktion mellem systemers 
mikro- og makroegenskaber alligevel accepterer, at systemers 
overfladeegenskaber er forårsaget af adfærden blandt elementerne på mikro-
niveau, samtidig med at de accepterer, at overfladefænomener kun er egenskaber 
ved det samlede system. Overfladeegenskaberne er på samme tid både forårsaget 
af mikroelementernes adfærd og er en realisering af det system, der består af 
mikroelementerne. Searle foreslår, at denne forståelse af kausalitet overføres på 
det mentale område, sådan at forstå at sindet på en gang er forårsaget af og er en 
realisation af hjernens adfærd og egenskaber, uden dermed at blive epifænomen. 
Selvom man kan sige om en hjerne, at den er bevidst eller oplever tørst eller 
smerte, kan man ikke sige om et bestemt neuron i hjernen, at det har smerte eller 
oplever tørst. 

“On my view, the mind and the body interact, but they are not two different 
things, since mental phenomena just are features of the brain.” [Searle, 1984, 
p. 26] 

At en egenskab er mental behøver altså ikke medføre, at den ikke er fysisk, og 
omvendt behøver det faktum at en egenskab er fysisk ikke medføre, at den ikke 
kan være mental [Searle, 1992, p. 14 f]. Dermed mener Searle at have syntetiseret, 
hvad han kalder naiv mentalisme med naiv fysikalisme, og vist, at begge syn er 
sande og gensidigt konsistente [Searle, 1984, p. 27]. 

Problemet er imidlertid, at Searle overser to muligheder. For det første kan det vise 
sig, at fænomener som mikro- og makrostrukturer kun eksisterer i kraft af deres 
repræsentation i sindet. I virkelighedens verden findes kun atomer ordnet efter 
fysikkens love, men i sindet er disse repræsenteret som objekter. Er dette tilfældet 
kan begreber som mikro- og makrostruktur ikke anvendes i beskrivelsen af 
forholdet mellem sind og legeme, uden at der derved opstår en cirkelslutning. 

For det andet kan det vise sig, at kausalitet og realisering ligeledes er egenskaber 
ved selve erkendelsen. Man kan sågar hævde, at denne kritik springer direkte ud 
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af Peirces tegnrelation. Dette tydeliggøres ved at betragte en bestemt handling eller 
bevægelse i den ydre verden som et umiddelbart objekt, der gennem perceptionen 
er opstået som ‘aftryk’ af et dynamisk objekt. Denne handling eller bevægelse 
forbindes nu af sindet med et repræsentamen, som kan kaldes årsagen, og 
tilsammen konstitueres en interpretant, som kan kalder virkningen. Årsag og 
virkning kan altså ses som dialektiske sider ved en triadisk tegnrelation, hvor 
årsagen er repræsentamen, aktionen eller bevægelsen er objektet, og virkningen er 
interpretanten. Da semiosis finder sted i tid, fås en kausal tidsfølge. Holder man 
fast i Peirces realisme, betyder denne tolkning, at kausalitet er en virkelig relation 
opstået som følge af bevægelserne i den fysiske virkelighed, men ikke i den 
forstand at et dynamisk objekts mikrostruktur determinerer en dynamisk 
makrostruktur. Objekt og interpretant er altid umiddelbare, det vil sige til stede i 
sindet. Derfor kan sindet ikke være en virkning forårsaget af hjernens mikrosko-
piske egenskaber, da sindet, ifølge den her udviklede forståelse af årsagsbegrebet, 
er en forudsætning for kausalitet. 

Copeland giver udtryk for, at der ikke er overbevisende argumenter hverken for 
eller imod fysikalisme. Teorierne hænger der i luften, dryppende af mystik, som 
han formulerer det [Copeland, 1993, p. 179]. Når alt kommer til alt, står man imid-
lertid tilbage med dualistisk interaktion som det mest intuitive bud på en forklaring 
af det kausale forhold mellem sind og legeme. Man kan selvfølgelig spørge, om 
intuition ikke er et lidt tyndt grundlag for at vælge dualismen på bekostning af 
monismen? Måske, men man bør ikke undervurdere menneskets oplevelse af 
sindet som en fundamental anderledes virkelighed end alle andre virkeligheder. 
Og så længe, der ikke kan fremføres afgørende argumenter for den ene teori på 
bekostning af den anden, er intuitionen ikke det værste valg som foreløbig 
rettesnor. 

9.2 Kvantemekanikkens udfordring 
Kan forholdet mellem tegn og medium beskrives dualistisk på linie med forholdet 
mellem sind og legeme? Spørgsmålet er afgørende for, hvorvidt man kan imple-
mentere en dualistisk erkendelsesproces i metamedia som computere, idet erken-
delsen her er defineret ved semiosis. Der er tidligere i afhandlingen svaret bekræf-
tende på dette spørgsmål ved helt grundlæggende at skelne mellem tegnrelation og 
medium. Dette forholds karakter vil derfor nu blive uddybet nærmere. Det vil først 
blive undersøgt, om de signaler, mediet overfører, determinerer tegnrelationen, 
eller om tegnrelationen så at sige opstår frit i mødet med det dynamiske objekt, og 
derved frembringer signalerne i mediet. Eller udtrykt på en anden måde: Er 
semiosis og dermed erkendelsen et ledsagefænomen ved det medium, hvori den 
finder sted og dermed determineret af mediet, eller er semiosis en indeterministisk 
og måske transcendent proces, der står i et frit forhold til mediet? 

For at belyse dette spørgsmål, vil en helt anden disciplin, nemlig kvantemekanik-
ken, blive konsulteret. Ifølge kvantemekanikken optræder al strålingsenergi i form 
af kvanter, der udgør den pågældende bølgelængdes mindste enhed. Den danske 
fysiker og nobelprismodtager Niels Bohr viste, at elektronerne i et atom har såvel 
partikel- som bølgekarakter106. Under visse forskningsbetingelser opfattes 
elektronerne som bølger og under andre som partikler. Det er ikke muligt samtidig 

                                                   
106 Den tyske fysiker og nobelprismodtager Max Planck (1858-1947), der i 1900 opdagede virkningskvantet, mente, 

at kvantet karakteriserede vekselvirkningen mellem materie og lys. Men Einstein viste, at denne vekselvirkning 
var en egenskab ved selve lyset. Lysbølger er karakteriseret ved en frekvens, �, og en bølgelængde, �. Plancks 
konstant, h, gør det muligt at gå fra frekvensen til en partikelstørrelse, energikvantet (h� = �) eller fotonen, som 
den siden er blevet kaldt. Og den gør det muligt at gå fra bølgelængden, �� til en mekanisk størrelse, impulsen 
eller bevægelsesmængden (h/� = p). 
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at begribe dem som både partikler og bølger. Bohr siger derfor, at egenskaben at 
være bølge og egenskaben at være partikel er komplementære egenskaber. På 
samme måde er hastighed og position komplementære begrebspar, ligesom tid og 
energi er det. Begge størrelser er, samtidig med at der hersker det nævnte gensidige 
udelukkelsesforhold mellem dem, nødvendige for en fuldstændig beskrivelse af 
naturfænomenerne, og derfor betegnede Bohr dette forhold som komplementaritet. 
Den kvantemekaniske fysik giver således afkald på idéen om en fuldstændig 
beskrivelse. Konsekvensen af komplementaritetsprincippet er, at præsentation af 
et eksperimentelt resultat altid må omfatte eksperimentets betingelser. 

“Erfaringer opnået under forskellige forsøgsbetingelser kan derfor ikke 
forbindes i et enkelt billede, men må betragtes som komplementære i den 
forstand, at fænomenerne kun tilsammen udtømmer de mulige oplysninger om 
objekterne.” [Bohr, 1959, p. 53] 

Konsekvenserne af Bohrs komplementaritetsprincip blev uddybet med den tyske 
fysiker og nobelprismodtager Heisenbergs usikkerhedsprincip fra 1926, der siger, 
at det ikke er muligt simultant at måle en elementarpartikels position og bevæ-
gelse. Hans ubestemthedsrelation er en beskrivelse af, hvor nær man kan komme 
at bestemme disse forhold samtidig. Matematisk kan det fremstilles ved �x�(mv) 
= h, hvor �x er usikkerheden på stedbestemmelsen, �(mv) usikkerheden på 
bestemmelsen af bevægelsesmængde (m=masse, v=hastighed) og h er Plancks 
konstant. Produktet på usikkerheden kan altså aldrig blive mindre end Plancks 
konstant. Forsøger man at øge præcisionen af positionen øges usikkerheden på 
hastigheden og vice versa. Det er ikke muligt at forestille sig en situation, der gør 
det muligt samtidig at kende et kvanteobjekts position og hastighed. 

Bohrs komplementaritetsteori og Heisenbergs usikkerhedsprincip afliver endeligt 
determinismen, såfremt de er sande. Kvantemekanikken forudsiger ikke et enkelt 
bestemt resultat for en observation, men forudsiger stokastisk en række mulige 
resultater og deres sandsynlighed. Denne usikkerhed skyldes ikke manglende 
præcision i instrumenter eller den menneskelige perception, men fordi de to 
kvantiteter konjugerer, opnås nøjagtigheden af den ene på bekostning af nøjagtig-
heden af den anden. Dette beregningsproblem har den besynderlige effekt, at det 
tillader det virtuelle eller transcendente at få indflydelse på det virkelige. En 
partikel kan i et kort øjeblik ‘låne’ nok moment fra usikkerhedsrelationen til at 
gennemføre et ellers umuligt spring fra dens fastlåste position. Fysikken hævder, 
at Heisenbergs usikerhedsprincip er fysikkens eneste kilde til absolut uforud-
sigelighed. Enhver fysisk mekanisme, der er makroskopisk nok, til at blive ube-
tydeligt påvirket af Heisenbergs usikkerhedsprincip, er derfor i princippet for-
udsigelig. Mennesket er vant til at opfatte sig selv som tegngenererende infor-
mationskilde og til en vis grad som frit. Mennesket kan vælge mellem meddelelser 
og andre alternativer, der på forhånd må være åbne, hvis det skal have nogen 
mening at tale om reelt valg. Men hvis Heisenbergs usikkerhedsprincip er den 
eneste lov, der giver plads for absolut uforudsigelighed i fysikken, må denne op-
fattelse revideres, da mennesket i givet fald ikke vil være mere frit end et kasse-
apparat, idet det erindres, at information er baseret på valg [MacKay, 1969, p. 
150]. 

MacKay har forsøgt at svare på denne problemstilling. Der er ifølge MacKay to 
typer absolut usikkerhed, som mennesket er underlagt. Den ene er den ovenfor 
beskrevne mikroskopiske usikkerhed, Heisenbergs usikkerhedsprincip. Den anden 
beskriver MacKay på følgende måde: 

“The second type of ‘absolute’ uncertainty attends our knowledge of one 
another in interpersonal dialogue (as distinct from detached physical 
observation). Quite independent of any physical indeterminacy of our brain-
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mechanisms, this uncertainty reflects the fact that, in the public calculus of two 
or more persons in dialogue, no valid definitive prediction exists for their 
detailed future behavior. In this relationship the action of each has an 
irreducible (potential) selective information-content, for his fellows as well as 
for himself.” [MacKay, 1969, p. 154 f] 

Men hvorfra kommer denne adfærdsmæssige usikkerhed? Den opfattelse, at til-
fældigheden er uomgængelig i den fysiske beskrivelse af universet, og at naturlo-
vene derfor ikke er eksakte, er en metafysisk doktrin, som Peirce kalder tychisme. 
Tychismen er med Christiansens ord en form for afmagtspostulat [Christiansen, 
1988, p. 37]. Først efter Peirces død fik den universelle indeterminisme rigtig vind 
i sejlene. Siden Bohrs entré på fysikkens scene, har den universelle indeterminisme 
været nærmest enerådende. Kun få fysikere, heriblandt Einstein, har fastholdt 
troen på universel determinisme. I diskussionerne mellem Einstein og Bohr skal 
Einstein have erklæret, at Gud ikke spiller med terninger (ob der liebe Gott 
würfelt), hvortil Bohr skulle have svaret, at allerede oldtidens tænkere manede til 
forsigtighed med et foreskrive Gud, hvad han skal gøre [Bohr, 1959, p. 61]. 

Bohr forsvarer med sin erkendelsesteori den universelle indeterminisme. Han 
fremhæver, at komplementaritetsteorien viser, at det for objektiv beskrivelse og 
erkendelse er nødvendigt på næsten ethvert kundskabsområde at være opmærksom 
på iagttagelsessituationen107. Det forhold, at det ikke er muligt skarpt at skelne 
mellem fænomenerne selv og den bevidste erkendelse af dem, betyder, at man må 
give afkald på den klassiske fysiks metoder, herunder simpel kausalitet og deter-
minisme. Bohr foreslår i stedet kvantemekanikkens komplementaritet anvendt på 
forholdet mellem objektet og dets erkendelse [ibid., p. 9]. 

Men er det realistisk at slutte fra kvantemekanisk indeterminisme til neurofysiolo-
gisk indeterminisme, som Copeland vælger at kalde teorien om et indeterministisk 
forhold mellem sind og legeme, herunder teorien om en fri vilje [Copeland, 1993, 
p. 144]? Searle svarer indledningsvis, at fysisk indeterminisme ikke i sig selv er et 
argument for menneskelig frihed og slet ikke for den frie vilje. Heisenbergs 
usikkerhedsprincip kan ikke tages som bevis for, at der eksisterer en mental energi, 
der kan bevæge molekylerne i hjernen i retninger, som de ikke ellers ville have 
fulgt [Searle, 1984, p. 87]. 

Men der er på den anden side heller ikke noget, der taler imod, at dette skulle være 
tilfældet, hvorved den intuitive opfattelse af mennesket som frit og selvbevidst 
erkendende subjekt kan bekræftes. Borhs komplementaritetsteori og Heisenbergs 
ubestemthedsrelation gælder for iagttagelsessituationer, det vil sige situationer, 
hvor man må foretage et valg. Finnemann beskriver i sin doktorafhandling om 
computerens symbolske udtryksform tre syn på iagttagelsessituationen som alle er 
resultat af den moderne fysik. I termodynamikken forstås iagttageren som en 
modtager, hvortil systemet afgiver en vis energi, på en måde, der kan beskrives på 
traditionel deterministisk vis. Det termodynamiske system, hvorfra energien 
afgives, må imidlertid beskrives på statistisk vis, og systemet er kendetegnet ved 
en ikke-klassisk irreversibilitet. I relativitetsteorierne forstås iagttageren som et 
fysisk legeme med en bestembar hastighed og position, der må tages i betragtning 
i deres forhold til hastighed og position af de iagttagne fænomener. Her er det ikke 
iagttagelsesprocessen, men iagttageren, der indgår i det fysiske system, der 

                                                   
107 Denne konsekvens af komplementaritetsteorien fremhæver Bohr særligt som modsvar til Einsteins forsøg på at 

overføre relativitetsteorien til erkendelsens område, og dermed fastholde en deterministisk og kausalt betinget 
epistemologi. Bohr kritiserer relativitetsteorien for at hvile på den forudsætning, at det er muligt at skelne mellem 
de materielle legemers opførsel og erkendelsen af dem, hvilket er i modstrid med ubestemmlighedsrelationen 
[Bohr, 1959, p. 53]. 
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beskrives ud fra en klassisk deterministisk repræsentationsteori. Og endelig i 
kvantemekanikken indgår iagttageren, som det er fremgået, i så væsentlig 
udveksling med det, der iagttages, at det anses for udelukket at tale om iagttagelse 
af et fænomen, der eksisterer uafhængigt af iagttageren, ligesom det antages for 
udelukket at foretage en samlet beskrivelse af iagttagelsessituationens indvirken 
på de iagttagne omgivelser. I kvantemekanikken kan iagttageren ikke længere re-
duceres til en passiv eller velafgrænset modtager [Finnemann, 1994, p. 76]. 

Hvis det fastholdes, at erkendelse er en semiotisk tolkningsproces, der kun kan 
finde sted i en iagttager, det vil sige i et tolkende subjekt, er det naturligt at overføre 
Bohrs og Heisenbergs konklusioner til forholdet mellem sind og legeme og videre 
til forholdet mellem semiosis og medium, da semiosis pr. definition udgør en aktiv 
tolkning. Kvantemekanikken tilføjer derfor ikke blot et element af tilfældighed til 
universet og argumenterer dermed for universel indeterminisme, den betinger også 
en aktiv tolkning i iagttagelsessituationen og åbner derfor for neurofysiologisk 
indeterminisme. Ifølge kvantemekanikken er denne aktive tolkning altid 
nødvendig i tilfælde, hvor synsvinklen kan variere, som det for eksempel er 
tilfældet i abstraktion og repræsentation, idet sådanne situationer har karakter af 
valg. Og skal der være tale om reelle valg, må der også være tale om en vis 
indeterminisme. Muligheden for neurofysiologisk indeterminisme står derfor 
tilbage som den mest sandsynlige forklaring på forholdet mellem sind og legeme. 

Tilbage bliver da at beskrive selve interaktionen mellem legeme og sind. Som det 
senere vil fremgå, foreslår hjerneforskeren John C. Eccles, at denne interaktion 
kan beskrives som et kvantemekanisk sandsynlighedsfelt i hjernens synapser. 

9.3 Emergens og determinisme 
Men inden det endeligt afklares, hvorvidt erkendelsen er indeterministisk styret, 
vil den metafysiske forestilling om emergens blive inddraget i overvejelserne, idet 
den kan kaste lys over, hvorvidt Bohrs og Heisenbergs argumenter for universel 
indeterminisme holder. Tilbage i filosofiens vugge postulerede Parmenides at ud 
af ingenting opstår ingenting. Af denne sætning afledte Parmenides, at enhver 
forandring er en umulighed, hvorfor de ændringer og nye egenskaber der obser-
veres i naturen blot er illusioner. Eller som Prædikeren formulerer det: 

“Det, der var, er det samme som det, der kommer, det, der skete, er det samme 
som det, der vil ske; der er intet nyt under solen.” [Prædikerens Bog, kap. 1, 
vers 9] 

Demokrit og den klassiske materialisme har fulgt dette syn så langt som til at fast-
holde, at alt, hvad der eksisterer, er uforanderlige atomer, der bevæger sig i det 
tomme rum. De eneste mulige ændringer er derfor bevægelser, kollisioner og nye 
kombinationer af atomer, inklusiv de særlige atomer, der udgør sindet. 

Emergens og reduktionisme 
Men i dag hælder mange biologer, katastrofeteoretikere og filosoffer til at betragte 
ændringer som reelle fænomener og forklare dem ved begrebet emergens, hvorved 
de mener det forhold, at nye egenskaber og betydning opstår uden nogen direkte 
deducerbar årsag. Ordet emergens betyder opståen eller frembryden108. Emergens 
er det forhold, at der ved en helhed forekommer egenskaber, der ikke kan forklares 
ud fra de enkelte deles egenskaber. Ifølge den biologiske emergensteori betragtes 
livet som et emergent fænomen, det vil sige et fænomen, der er en kompleks 

                                                   
108 Af latin ex-, ud fra og mergere, sænke ned eller opdukke. 
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funktion af mange enkeltdeles vekselvirkning, men hvis egenskaber ikke på nogen 
lineær måde kan udledes af de enkelte dele og derfor kvantitativt tilhører det højere 
emergente niveaus egen fænomenologi [Emmeche, 1992, p. 36]. Ifølge denne 
antagelse er også bevidstheden en egenskab, der pludselig dukker op eller 
emergerer, når en organisme er blevet tilstrækkeligt kompliceret. I moderne tid 
blev betegnelsen bragt ind i biologien i 1920’erne af den engeske biolog og 
psykiater, Conwy Lloyd Morgan (1852-1936) og hans landsmand, filosoffen 
Samuel Alexander (1859-1938), der anså bevidstheden som noget pludseligt 
opdukkende i arternes udvikling, der ikke kan forudberegnes ud fra det organiske 
stofs opbygning. I 1992 blev begrebet relanceret af David Blitz109, og det har siden 
fundet grobund i den antireduktionistiske tænkning. 

Idéen om emergens tager udgangspunkt i naturen, hvor det er almindeligt at finde 
systemer, hvis overordnede adfærd eller makrostruktur er yderst kompleks, men 
hvis bestanddele eller mikrostrukturer hver især er meget enkle. Kompleksiteten 
eller forvandlingen fra det mikroskopiske til det makroskopiske niveau skabes 
gennem samarbejde mellem mange enkle, identiske dele. Meget lidt vides om de 
processer, hvorigennem bestanddelene emergerer og skaber den overordnede 
kompleksitet eller forvandling. 

Et af emergens-teoretikernes argumenter for teoriens gyldighed er computer-vira 
og computereksperimenter med kunstigt liv110. Hver for sig kan enkeltforekomster 
af computer-vira nemt elimineres. Men, da computere i høj grad kommunikerer 
med hinanden, er der mange vira, det ikke er lykkedes at udrydde. De lever deres 
eget kunstige liv. På grund af skalaen og kompleksiteten af forbindelser mellem 
computerne er de ikke mulige at udrydde. 

“Kodeordet er emergens. Når enkle regler får lov at virke længe nok i tid eller 
på tilpas mange elementer, fremstår helt nye egenskaber, de emergerer, bryder 
frem, dukker op, kommer til syne. Disse emergente egenskaber er ikke til at 
opdage, hvis man studerer en lille samling af elementer. De ses først, når der 
er så mange, at der kan opstå kollektive virkninger, gruppeegenskaber.” 
[Nørretranders, 1993, p. 428] 

Emergensteoriens modsætning er reduktionismen, det vil sige den tanke, at helhe-
der er summen og kun summen af de enkelte dele og derfor kan reduceres til de-
lene. Love og fænomener, der involverer sammensatte helheder kan forklares ved 
love og fænomener, der involverer de enkeltdele, som udgør helhederne. Et (be-
grebs)system kan således identificeres med et andet, der i henhold til forskellige 
kriterier anses for at være mere fundamentalt. Skoleeksemplet er termodynamik-
ken, der i slutningen af sidste århundrede viste sig at kunne reduceres til Newtons 
mekanik, idet et systems varme kan identificeres med hastigheden af bevægelser i 
systemets enkelte partikler. Inden for erkendelsesteorien er identitetsteorierne et 
eksempel på rent reduktionistiske teorier, idet de forudsætter, at mentale tilstande 
kan reduceres til eller identificeres med neurale tilstande i hjernen. 

Emergensteoriernes virkelighedsforståelse 
Emergensteorierne tager udgangspunkt i, at virkeligheden udgør et hierarkisk sy-
stem, hvor der på hvert organisationsniveau optræder et sæt af grænsebetingelser, 

                                                   
109 Ifølge foredrag ved Claus Emmeche i Semiotikkredsen, Købehavn den 29. januar 1996. 
110 På dette punkt afviger computer-virus og kunstigt liv imidlertid ikke meget fra principperne i et kædebrev, der 

heller ikke er til at stoppe, når det først har slået an. Det interessante i denne sammenhæng er derfor ikke, hvordan 
eller efter hvilke principper mangfoldiggørelsen eller udbredelsen finder sted, men hvorfor det sker. Hvis man 
ønsker at beskrive liv og betydning ved emergens, må man derfor fokusere på teleologien bag disse emergente 
fænomener. 
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der må anerkendes som selvstændige faktorer. Efterhånden som man stiger op i 
hierarkiet stiger kompleksiteten, samtidig med at generaliteten falder. Grundlaget 
for naturen er en række rum- og tidslige relationer, der er forudsætning for en 
række lag af organiserede strukturer. De nedre lag eller strukturer udgør en række 
nødvendige, men ikke tilstrækkelige betingelser for de øvre lag, der er opstået på 
grundlag af de nedre. Naturen har således en immanent skabende tendens, der fører 
stadig nye emergente frembringelser med sig. Peter Øhrstrøm giver i sin 
doktordisputats om tidsbegrebet et eksempel på en sådan metafysisk niveaudeling, 
idet han redegør for J. T. Frasers ontologiske system. 

Samfund (sociotemporalt) 
Sind (nootemporal) 
Liv (biotemporalt) 

Vejeligt stof (eotemporalt) 
Partikel stof (protemporalt)  

Første signaler  (atemporale) 

TABEL 9-A - J. T. FRASERS ONTOLOGISKE NIVEAUER 
Niveauerne kan ses som emergerede af hinanden [Kilde: Øhrstrøm, 1988, p. 129]. 

På det nederste ontologiske niveau findes et system af signaler, der kan analyseres 
i termer af lys og energi. Partikler tages ikke i betragtning på dette niveau. På næste 
niveau fremstår verden mere organiseret. Her er også elementarpartikler til stede, 
selvom de ikke antages at forme organiserede strukturer. På dette niveau er det 
muligt at definere spatielle og temporale koordinater, dog med en vis usikkerhed. 
På det tredje ontologiske niveau, organiseres elementarpartiklerne i materielle 
legemer. Disse legemer bevæger sig efter dynamikkens love. Legemernes 
bevægelser kan i princippet forudsiges, og tidligere tilstande er implicitte i den 
aktuelle tilstand. På dette niveau er det også muligt definere varmeteoriens 
entropibegreb. På det fjerde niveau kommer levende organismer i betragtning, og 
på det femte niveau introduceres den menneskelige erkendelse. Ethvert begreb på 
dette niveau forstås naturligt i relation til den menneskelige forstand. Begreber 
som hukommelse, erfaring, observation, forventning og håb hører hjemme på dette 
niveau. På det øverste niveau tilføjes de sociale aspekter. 

Tilsvarende har Popper foreslået syv emergente niveauer svarende til evolutions-
teoriernes udviklingstrin: 

Verden Niveau 
Verden 3 Kunst og videnskab (herunder teknologi) 
(Produkter af den 
menneskelige forstand) 

Menneskeligt sprog. Teorier om selvet og døden 

Verden 2 Selvbevidsthed og bevidsthed om døden 
(Subjektive erfaringer) 
 

Sansning (animalsk bevidsthed) 

Verden 1 Levende organismer 
(Fysiske objekter) Tungere elementer, væsker og krystaller 
 Brint og helium 

TABEL 9-B - POPPERS TRE VERDENER 
Til verden 1 henhører alle fysiske entiteter. Verden 2 omfatter mentale tilstande, herunder bevidsthed, psykologiske 
dispositioner og ubevidste tilstande. Hertil kommer verden 3, der omfatter indholdet af menneskets tanker og alle 
produkter af den menneskelige forstand, der ifølge Popper er den verden, der adskiller mennesket fra dyrene [Kilde: 
Popper & Eccles, 1983, p. 16]. 
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Idéen er med andre ord at udlede virkeligheden af information, eller med John A. 
Wheelers formulering at udlede ‘It from bit’ [Wheeler, 1990, p. 3]. At deducere 
kvantet fra en beskrivelse af eksistensen. 

“It from bit. Otherwise put, every it - every particle, every field of force, even 
the spacetime continuum itself - derives its function, its meaning, its very 
existence entirely - even if in some context indirectly - from the apparatus-
elicited answers to yes-or-no questions, binary choices, bits.” [Wheeler, 1990, 
p. 5] 

Konstruktivisme og holisme 
Emergensteorierne antager to former. Den ene udgave hævder, at selvom helheden 
er mere end summen af delene, kan helheden alligevel konstrueres ud fra delene, 
uden at det dermed nødvendigvis er muligt at reducere helheden til dens dele. 
Denne teori kaldes konstruktivistisk emergens (supervenience). Det er den fo-
restilling, at kendskabet til fundamentale bestanddele og love betyder, at det er 
muligt at syntetisere verden. For erkendelsesteorien betyder konstruktivismen, at 
i det omfang det er muligt at konstruere en eksakt fysisk kopi af et menneske, vil 
kopien samtidig være en tro psykologisk kopi af dette menneske, hvis det placeres 
i samme verden som originalen. To personer kan ikke variere i mental henseende, 
uden at der også er fysiske variationer mellem dem [Kim, 1994, p. 577]. Men 
selvom konstruktivismen hævder, at sindet således konstrueres ud fra legemet, 
hævder den samtidig at det ikke er muligt at reducere sindet til legemet. Kon-
struktivismen yder altså mulighed for at beskrive et afhængighedsforhold eller 
identitet uden samtidig at havne i reduktionisme. 

Den anden udgave af emergensteorierne, holistisk emergens, fastholder at helhe-
den er forskellig fra summen af de enkelte dele, og at det ikke er muligt at kon-
struere helheden fra delene. Holismens slagord, ‘mere er anderledes’, stammer fra 
en artikel med samme navn, skrevet af den amerikanske faststoffysiker og no-
belpristager P. W. Anderson [Anderson, 1972]. Holismen er altså af den opfattelse, 
at verden består af helheder, der har tendens til at udvikle sig til stadigt mere 
komplicerede former og ikke kan beskrives i kraft af deres dele i modsætning til 
reduktionismen, der hævder, at helheden kan reduceres til dele, der kan analyseres 
særskilt.  

Et af de fænomener holister henviser til, når de skal forklare teorien, er hologram-
mer. Et almindeligt hologram fremstilles ved, at man tager et billede af et objekt 
ved hjælp af to laserstråler, hvoraf den ene reflekteres fra det objekt, der skal 
afbildes, og den anden skinner direkte på filmen. Resultatet ligner i modsætning 
til et almindeligt fotografi en tåget plet på hele negativet. Teknisk set er det et 
inferensmønster. Når man projicerer en laserstråle gennem tågen, viser hele scenen 
sig igen, projiceret bort fra pladen, så iagttageren kan se forskellige aspekter, når 
han skifter stilling. Et sådant hologram er holistisk forstået på den måde, at enhver 
lille del af den tågede plet rummer hele scenen i sig. Hvis man skærer en del af 
billedet bort, og lader resten belyse med en laserstråle, viser den sig igen, lidt mere 
utydelig, men komplet [Dreyfus & Dreyfus, 1986, p. 60 f]. 

Den tyske filosof og psykolog Christian von Ehrenfels (1859-1932) anvender et 
andet eksempel i forsøget på at forklare holismen. Han hævder, at en melodi er 
andet og mere end rækkefølgen af de enkelte toner. Blandt andet fordi man kan 
erindre den samme melodi i forskellige tonearter. Det er også lettere at huske en 
melodi end et interval og lettere at huske et interval end én tone [Kirkeby & Tam-
bo, 1992, p. 72]. 
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Ifølge holismen fremkommer der til stadighed nye helheder, der har emergente 
makroegenskaber, som er forskellige fra de egenskaber, delene eller individerne 
har, og som påvirker delene eller individerne. For erkendelsen betyder de holisti-
ske teorier, at erkendelsen ikke er en sum af fra hinanden afsondrede antagelses-
mængder, men er et sammenhængende system, der som et hele er tilpasset erfa-
ringen. Et af holismens problemer er imidlertid at forklare, hvorfor mere er ander-
ledes. 

“More is different. Not by plan but by inner necessity, a sufficiently large 
number of H2O molecules collected in a box will manifest solid liquid, and gas 
phases. Phase changes, superfluidity, and superconductivity all bear witness to 
Anderson’s pithy point, more is different.” [Wheeler, 1990, p. 16] 

En af holismens fortalere er amerikaneren David Joseph Bohm (1917-1992). 
Bohm har forsøgt at beskrive, hvordan emergens egentlig kan finde sted. Han tager 
udgangspunkt i kvantemekanikken og kritiserer Bohr og Heisenberg for at ude-
lukke teorier, der kan udtale sig om et partikels position og bevægelse samtidig. 
Han er enig med de to så langt, at det ikke er muligt at udtale sig om en partikels 
position og bevægelse simultant, men han mener ikke, at det dermed er udelukket, 
at teorierne alligevel udtaler sig om disse to forhold [Madsen, 1994, p. 9]. Dermed 
bliver det muligt at tillade en vis statistisk determinisme i kvantemekanikken 
[Sharpe, 1993, p. 15]. 

Bohm forestiller sig virkeligheden som en række niveauer, der er indbyrdes for-
bundne, men med en grundlæggende strøm af informationer ned mod mere og me-
re materielle niveauer. 

   
   
   

 Samfund  
   
   

 Niveau for processer, der skaber processer, som former tanker.  
 Niveau for processer, der skaber tanker.  
 Tankens niveau  
   
   
   

 Kvantefelt niveau  
 Kvanteniveau  
 Atomniveau  
   
   

 Den materielle verden  
   
   

   

TABEL 9-C - BOHMS NIVEAUDELTE VERDENSBILLEDE 
Bohm forestiller sig, at virkeligheden er hierarkisk opdelt i niveauer med de mest materielle niveauer i bunden og 
mere abstrakte niveauer i toppen. Informationen mellem niveauerne går fortrinsvis nedefter, men Bohm forestiller 
sig desuden en vis tilbagekobling opad i systemet [Kilde: Madsen, 1994, p. 9]. 

Ét niveau er eksempelvis menneskets tanker. Bohm forestiller sig, at disse tanker 
ikke opstår ud af intet, men at der er en række mentale, bevidste eller ubevidste 
processer, der frembringer dem. Disse processer foregår på et højere niveau i 
Bohms hierarki. Og på et endnu højere niveau findes de egenskaber, der skaber og 
styrer de processer, der bevirkede, at netop de opståede tanker opstod. I Bohms 
metafysik er der uendeligt mange niveauer, der alle er styret af niveauet ovenover 
og styrer eller inspirerer det underliggende niveau. Bohm indfører nu begreberne 
ind- og udfoldet orden, der repræsenterer den dybere virkelighed og 
overfladeniveauet. Inspirationen fra et øvre niveau beskrives som en udfoldelse af 
dette niveaus indfoldede information i det underliggende niveau. Informationen 
går fortrinsvis nedefter mod de grovere materielle niveauer gennem en stadig 
udfoldelse af indfoldet orden, men Bohm mener også at finde belæg for en vis 
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tilbagekobling (feedback) opad i systemet. For eksempel kan tankens kraft frem-
provokere en følelse [Madsen, 1994, p. 9]. 

I bunden af hierarkiet findes det sidste ikke-materielle niveau, kvanteniveauet, der 
er et umådeligt energihav. Her foregår processer, der påvirker materien ved at 
skabe og fjerne elementarpartikler. Disse elementarpartikler og kræfterne imellem 
dem styrer atomerne, og de atomare fænomener kontrollerer den materielle 
verden. Partiklerne har taget form ud fra energihavet og dermed blevet til virke-
ligheden. Der er således ingen brud i kæden fra de øverste mentale niveauer til det 
mest grove materielle niveau. Bohm går endda videre end bevidsthedens niveau, 
idet han ser muligheden af, at den menneskelige bevidsthed blot er et niveau som 
alle andre niveauer, og at der oven det individuelle bevidsthedsniveau findes 
niveauer, som involverer samfund, kloden og til sidst, hvis det da er til sidst, hele 
universet [ibid., p. 10]. 

Det interessante i teorien er nu det første spring fra det materielle, den atomare 
verden, til de immaterielle niveauer: Hvordan udfoldes det første materielle ni-
veau? Hvordan opstår mening i den kolde materie? Bohm svarer, at man kan op-
fatte Bohrs og Heisenbergs kvantemekaniske ligninger, som ligninger, der også 
kan beskrive små hårde partiklers bevægelser, på sammen måde som Newtons lo-
ve, men med en ekstra mystisk kraft, som Bohm kalder kvantekraften. Den er 
bindeleddet, hvorigennem information fra et øvre niveau af virkeligheden, den 
indfoldede orden, flyder ind på det niveau, hvor atomerne eksisterer, den udfolde-
de orden. Den nye kvantekraft formidler så at sige udfoldningsprocessen af et im-
materielt kvanteniveau i den materielle atomare verden. I modsætning til de kræf-
ter, den klassiske fysik ellers opererer med, aftager Bohms kvantekraft ikke med 
afstanden mellem de genstande, kraften er imellem. Den afhænger derimod af hele 
resten af universet samtidigt. Bohm ser kvantekraften som en slags fjernstyring af 
partiklerne. Den er således ikke en lokal kraft, men afhænger af alle andre 
egenskaber i universet. Den er de indfoldede niveauers måde at påvirke den 
materielle verden på. Bohm forstår denne proces som en udfoldning af aktiv in-
formation, der skaber struktur i verden ved at udfolde den indre orden, som findes 
på et højere niveau. Som Jesper Nymann Madsen pointerer, har Bohm hermed 
bevæget sig ind på metafysikkens område: 

“Den moderne fysik hverken beviser eller modbeviser Bohms tolkning af 
kvantemekanikken: Hans niveautænkning ligger fuldstændigt uden for fysikkens 
rammer.” [Madsen, 1994, p. 10] 

Bohms forudsætning er, at universet hænger sammen og kun kan beskrives som 
en sammenhængende helhed. Denne antagelse kan et stykke på vej bekræftes af 
kvantemekanikken111, der beskriver en verden, hvor det ikke altid giver mening at 
betragte to partikler, der engang har påvirket hinanden som uafhængige. Selv når 
de to er langt fra hinanden, må de beskrives som et sammenhængende system. 
Derfor har Bohm ret så langt, at man med kvantemekanikken er nødt til at revidere 
den måde, man opfatter afstand og adskillelse på. Men når alt har påvirket alt andet 
i tidens løb, hvordan kan man så overhovedet tale om adskillelse længere. 
Kvantemekanikken siger, at der er en vis sammenhæng i hele universet, men den 
siger også noget om, hvor lille denne forbundethed er. For alle praktiske formål er 
den forsvindende lille, hvorfor Bohms fortolkning af kvantemekanikken må siges 
at være temmelig usandsynlig, og hans forklaring på emergens må siges at være af 

                                                   
111 Jvf. Alain Aspects forsøg i 1982, der i overensstemmelse med den traditionelle kvantemekanik viste, at blot fordi 

to genstande befinder sig langt fra hinanden, kan de ikke altid beskrives som uafhængige størrelser [Madsen, 
1994]. 
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rent metafysisk karakter, hvilket absolut ikke udelukker dens gyldighed, men dog 
fratager den dens naturvidenskabelige status [ibid., p. 11]. 

En anden holist, den engelske antropolog og filosof Gregory Bateson, forsøger at 
forklare holismen som et åndeligt mønster, der binder hele universet sammen. 
Hans idéer kan føres tilbage til Plotins nyplatonisme, der opdeler det værende i 
fire niveauer: Den materielle verden, menneskesjælen, verdensånden og verdens-
altet. Som eksempel på forskelle imellem niveauerne angiver Bateson blandt andet 
tal og mængder. Tal erkendes ved at tælle eller genkende mønstre, mens mængder 
måles. Derfor er det i princippet ikke muligt at forklare et mønster ved henvisning 
til en enkelt mængde. Mønstre og mængder er med andre ord forskellige logiske 
typer, der hører til på forskellige emergente niveauer. 

Individets erkendelse er for Bateson kun et lille udsnit af en bredere, sammenhæn-
gende erkendelse, som sammenknytter verden [Bateson, 1984, p. 85]. Denne er-
kendelse kalder Bateson ånd. For at et system er åndeligt, må det opfylde en række 
kriterier. Det må for det første være et system af dele eller komponenter, der 
gensidigt påvirker hinanden. Denne gensidige påvirkning af det åndelige systems 
dele udløses af en forskel, hvor forskel er et immaterielt fænomen, der ikke er 
lokaliseret i tid eller rum eller kan beskrives som energi, men snarere er af en-
tropisk art. For det andet kræver åndelige processer sideordnet energi, og for det 
tredje kræver de cirkulære beslutningskæder. Denne tanke om cykliske årsags-
sammenhænge er inspireret af Wieners kybernetik, der for en stor del hviler på 
princippet om selvkorrektion ved tilbagekobling (feedback). For det fjerde må 
forskellenes virkninger i den åndelige proces betragtes som omformninger af hæn-
delser, der gik forud for dem. Og endelig afslører beskrivelsen og klassificeringen 
af disse omformningsprocesser, at fænomenerne rummer et hierarki af logiske 
typer [ibid., p. 87 f]. 

Det åndelige system rummer ingen ting, men kun informationer om ting. Det er 
alligevel vigtigt for Bateson at fremhæve, at det åndelige system tilhører samme 
helhed som den materielle verden. Erkendelse er fundamentalt en stokastisk proces 
eller et åndeligt system, der ikke er løsrevet fra den biologiske verden. Episte-
mologien er en udelelig integreret metavidenskab, en videnskab om verdensånd. 
Virkeligheden er et hierarki, der består i en dialektik mellem form og proces. 
Bateson argumenterer således for en rent monistisk ontologi [ibid., p. 198]. Men 
selvom Bateson inddrager en verdensånd, støder han ind i samme problem som 
Bohm. Da Batesons verdensånd egentlig ikke er andet end et universelt kyber-
netisk system, er dette underlagt kvantemekanikken, der ikke levner plads til et 
universelt forbundet metakommunikerende informationssystem. Holismen giver 
altså ikke svar på, hvordan betydningen opstår i materien, eller hvordan signaler 
bliver til tegn. 

Universel determinisme 
Kvantemekanikkens spørgsmål om hvorvidt virkeligheden består af et herarki af 
niveauer, og om disse i givet fald er emergente eller deducerbare, står derfor stadig 
åbent. Og hermed også diskussionen om, hvorvidt erkendelsen er deterministisk 
eller indeterministisk. 

Materialismen i bred forstand haft svært ved at finde plads til tanken om emergens, 
hvorfor den dybest set er tvunget til at acceptere reduktionismen. Materialismen 
kritiserer emergensteorien for at tillægge materien flere muligheder end blot dens 
evne til at organisere sig. Nye egenskaber er for materialismen blot nye strukturer 
i stoffet. Der er intet nyt under solen, blot nye strukturer i materien. Validiteten af 
denne kritik forudsætter, at materialismen er korrekt i sin antagelse af, at verden 
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totalt set ikke er andet end strukturer af elementarpartikler, der følger en række 
strengt deterministiske love. 

Den universelle determinisme hævder et deduktivt princip, da den i princippet ikke 
levner rum for uforudsigelighed. Verden er så at sige programmeret. Pierre-Simon 
Laplace (1749-1827), har på tydelig vis formuleret den universelle determinismes 
tanke, idet han hævder, at såfremt en idéel observatør kender alle parti-
kelpositioner på et givet tidspunkt og kender alle de love, der gælder for partikler-
nes bevægelser, vil han kunne forudsige hele universets historie [Copeland, 1993, 
p. 143]. Og trods kvantemekanikkens opdagelser findes der stadig universelle 
determinister, som hævder, at selv om visse af disse forudsigelser måske er sta-
tistiske, er det ikke dermed givet, at de levner rum for indeterminisme. 

“Atoms . . . seem quite innocent. Yet biology demonstrates that simple materials 
can be formed into exceedingly complex organizations that can interpret 
themselves and change themselves dynamically. Some of them even appear to 
think! It is therefore hard to deny certain mental possibilities to computer 
material, since software’s strong suit is similarly the kinetic structuring of 
simple components. Computers ‘can only do what they are programmed to do,’ 
but the same is true of a fertilized egg trying to become a baby.” [MacKay, 
1964, p. 45] 

Da materialismen for Peirce er knyttet til stringent determinisme [CP 6.36], insi-
sterer han på, at hans opfattelse  

“differs essentially from materialism, in that, instead of supposing mind to be 
governed by blind mechanical law, it supposes the one original law to be the 
recognized law of mind, the law of association, of which the laws of matter are 
regarded as mere special results.” [CP 6.277] 

Universel indeterminisme 
Som svar på den universelle determinisme, argumenterer emergensteoretikerne, at 
kvantemekanikken har vist, at molekylære kollisioner ikke kan determineres. Pop-
per giver materialismen medhold så langt, at verden ikke ændrer sig, så længe visse 
universelle love forbliver uforanderlige. Men, fremhæver han, Heisenbergs 
usikkerhedsprincip og hele kvantemekanikkens fundering på sandsynlighed har 
radikalt ændret dette billede. Der finder reelle situationsspecifikke ændringer sted 
i materien.  

“There can be invariant laws and emergence; for the system of invariant laws 
is not sufficiently complete and restrictive to prevent the emergence of new 
lawlike properties.” [Popper & Eccles, 1983, p. 25] 

Ifølge Popper var Peirce en af de første til at gøre op med den universelle determi-
nisme: 

“This seems to have been first broached in our time by Charles Sanders Peirce, 
who stressed that we have to assume objective chance in order to understand 
the diversity of the universe.” [Popper & Eccles, 1983, p. 22] 

Det mest intuitive syn på universet er det indeterministiske: Verden er gudernes 
eller Guds intensionale produkt. Hos Homer er det de arbitrære guder, Platon har 
sin skaber, demiurgen, hos Aristoteles er Gud den ubevægede bevæger og i kri-
stendommen er Gud verdens skaber. Selvom Aristoteles udviklede en detaljeret 
teori om kausalitet, er der i hans filosofi stadig tale om en udstrakt grad af indeter-
minisme. For Aristoteles er ingen af hans årsager mekaniske, ligesom fremtiden 
ikke fuldstændig kan determineres fra lovene. Og i nyere tid er kvantemekanikken 
med Einsteins probabilistiske fortolkning af lysbølgernes amplitude, med Hei-
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senbergs ubestemmelighedsformel og med den tyske fysiker og nobelprismodta-
ger Max Borns (1882-1970) probabilistiske fortolkning af den østrigske fysiker og 
ligeledes nobelprismodtager Erwin Schrödingers (1887-1961) bølge-amplituder 
eksempler på, at selv fysikken har måttet acceptere indeterminismen [Popper & 
Eccles, 1983, p. 32 f]. 

I Schrödingers form siger kvantemekanikken, at elektroner former en sky omkring 
atomets kerne, og at positionerne og hastighederne for de enkelte elektroner i 
denne sky er ubestemmelige og defor indeterministiske. Den mekaniske og de-
terministiske fysik ser derfor ud til at være en illusion, opstået fordi tilstrækkeligt 
tunge systemer med et vist antal atomer tilnærmelsesvist følger den klassiske 
mekaniks deterministiske love, så længe der ikke opstår kemiske reaktioner imel-
lem dem. 

Med udgangspunkt i denne argumentation anlægges her et indeterministisk ud-
gangspunkt. Men det er imidlertid ikke givet, at fordi man anerkender den univer-
selle indeterminisme dermed også accepterer erkendelsesteoretisk indeterminis-
me. 

Neurofysiologisk indeterminisme 
De holistiske teorier, der tidligere er præsenteret, har alle det til fælles, at de er 
materialistiske og monistiske i deres udgangspunkt og dermed ikke levner plads 
for de dualistiske  og idealistiske teorier, der tidligere er forsøgt argumenteret for 
i denne afhandling. En teori, der både underbygger dualismen og idealismen vil 
imidlertid muliggøre for interaktion mellem sind og legeme og dermed kunne give 
et realistisk bud på, hvordan ikke blot universel indeterminisme, men også neu-
rofysiologisk indeterminisme kan forekomme. Hvor mange med udgangspunkt i 
kvantemekanikken afviser den universelle determinisme på linie med denne 
afhandling, er det langt mere udbredt at fastholde neurofysiologisk determinisme, 
som en sidste deterministisk bastion [Copeland, 1993, p. 143]. 

Neurofysiologisk determinisme hævder, at på et vist niveau er den menneskelige 
hjerne et deterministisk system. I henhold til den neurofysiologiske determinisme 
er enhver beslutning et menneske tager blot resultatet af forudgående årsager. Til-
hængere af neurofysiologisk determinisme, der samtidig fastholder universel in-
determinisme, må dog acceptere det faktum, at det indeterministiske univers kan 
bryde ind i den deterministiske hjernes mekanik, hvorved mental prædestination 
meget belejligt samtidig elimineres. 

Problemet for den neurofysiologiske determinisme er imidlertid, at de fleste intui-
tivt vil fastholde, at de er i besiddelse af en vis valgfrihed eller fri vilje. Neuro-
fysiologisk determinisme er inkompatibel med det frie valg mellem en række al-
ternativer, der i det store hele er lige tilfredsstillende. Skal man i denne situation 
fastholde både neurofysiologisk determinisme og den frie vilje, må man enten 
acceptere, at det frie valg er resultatet af kvantemekanisk tilfældighed eller ube-
stemmelighed, eller man må reducere den frie vilje til at være alt det, der ikke er 
resultatet af ydre eller indre tvang som det eksempelvis er tilfældet ved hjernevask 
og tvangstanker. Den frie vilje bliver efter denne opfattelse blot fravær af tvang 
[ibid., pp. 143-150]. 

Disse opfattelser stemmer imidlertid ikke overens med de oplevelser, de fleste in-
tuitivt betegner som fri vilje: 

“One’s own free and unfettered volition, one’s own caprice, however wild, 
one’s own fancy, inflamed sometimes to the point of madness - that is the best 
and greatest good, which is never taken into consideration because it will not 
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fit into any classification, and the omission of which always sends all systems 
and theories to the devil.” [Fjodor M. Dostojevskij (1821-1881) citeret efter 
Johnson-Laird, 1988, p. 351] 

Sådanne oplevelser svarer bedre til libertarianismens opfattelse af frihed, der hæv-
der, at den vælgende står over naturens kausalitet i en transcendent frihed. Trans-
cendent frihed skal i henhold til libertarianismen opfattes som fundamentalt 
forskellig fra evnen til at vælge på rent tilfældig basis [Copeland, 1993, p. 152]. 

“Selv om man opgiver den fysikalistiske restriktion, forekommer tanken om en 
deterministisk bevidsthedsteori svært forenelig med forestillingen om, at 
tænkningen har et indhold. Tanken ville, da den kun kunne henvise til sine egne 
forud kendte, determinerede forudsætninger, intet kunne frembringe.” 
[Finnemann, 1994, p. 59] 

Det vil imidlertid føre for vidt at gå dybere i problematikken om den frie vilje112, 
da det eneste formål med diskussionen i nærværende sammenhæng er at sand-
synliggøre neurofysiologisk indeterminisme og dermed muligheden for at det 
duale forhold mellem legeme og sind er frit. 

9.4 Genetisk information 
En af den moderne videnskabs store landvindinger er opdagelsen af den arvelige 
genetiske kode. Og netop genetikken synes at bekræfte teorien om indeterminis-
me. For eksempel ved man fra eksperimenter, at bananfluers gestalt kan ændres 
ved at ændre deres arvemasse, men det er i dag ikke muligt at determinere gestalten 
ud fra strukturen af arvemassen. 

Den første, der påviste hvordan egenskaber nedarves fra én generation til den næ-
ste, var den østrigske augustinermunk Johann Gregor Mendel (1822-1884), der i 
1866 udviklede den mendelske genetik [Vang, 1995, p. 93]. 

 

FIGUR 9-B - JOHANN GREGOR MENDEL 
Fader til genetikken. Mendel opdagede gennem sit arbejde med ærteplanter et mønster for nedarvning af syv 
forskellige karaktertræk. Han observedede, at de enkelte træk nedarvedes som selvstændige enheder, der blev ned-
arvet uafhængigt af de øvrige. Det fik ham til at foreslå tilstedeværelsen af arveanlæg [Kilde: Microsoft Encarta ‘95]. 

Omkring år 1900 blev Mendels love genopdaget af den nederlandske arveligheds-
forsker Hugo de Vries (1848-1935). Da man samtidig havde fået indblik i cellernes 
finstruktur og især i kromosomernes forhold, skete der en hurtig udvikling af 
arvelighedsforskningen. Grundlaget for denne videnskab er erkendelsen af, at der 
til enhver egenskab hos et individ svarer to arveanlæg, der er bestemmende for, 
hvordan egenskaber udvikles. Disse arveanlæg kaldes gener, et begreb, der er 

                                                   
112 Peirce skriver med Kierkegaardsk ironi om deterministerne: “Det er et af de mest enestående eksempler på, 

hvordan en forudfattet teori gør mennesker blinde for kendsgerningerne, at mange determinister synes at mene, 
at ingen virkelig tror på viljens frihed, hvor faktum er, at de selv tror på den, når de ikke lige teoretiserer.” [CP 
1.323]. 
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indført af den danske plantefysiolog og arvelighedsforsker W. Johansen (1857-
1927)113. En ny milepæl blev nået i 1943 med opdagelsen af, at det kemiske stof 
DNA (deoxyribonukleinsyre) er bærer af generne. 

Alle menneskelige organismer består af celler, der alle stammer tilbage fra én og 
samme celle - den befrugtede ægcelle. Cellen består blandt andet af kerne (nucle-
us), celleslim (cytosol) indeholdende diverse organeller og en cellemembran. 

 

FIGUR 9-C - CELLENS OPBYGNING 
Idealiseret skematisk fremstilling af cellen og dens bestanddele. Tegningen viser blandt andet kerne, celleslim og 
membran [Kilde: Mathews & van Holde, 1990, p. 19, fig. 1.12(a)]. 

Cellemembranen er en fedthinde, der omgiver cellen og er dens barriere mod om-
verdenen. Membranen består primært af fedtstoffer (lipider). Cellemembranen har 
ganske fine væskefyldte kanaler, der tillader at vand og ioner kan passere ind og 
ud af cellen, og meget tyder på, at disse kanaler i virkeligheden går gennem et 
kompleks af proteiner, som gennemtrænger hele cellemembranen [Kehler, 1984, 
p. 23]. Cellerne kommunikerer gennem membranen. Kommunikationen gennem 
membranen foregår på tre måder: Neural kommunikation, hormonal kommunika-
tion (endokrin og parakrin kommunikation) og såkaldte gap junctions, der formid-
ler direkte elektrisk kommunikation [Warberg, 1989, p. 17]. 

Cellen er fyldt med en celleslim, kaldet cytosol. I cytosolet, hvis hovedbestanddele 
er vand og proteinstof, foregår opbygningen og nedbrydningen af mange for-
skellige stoffer. Cytosolet indeholder så at sige cellens kemiske fabrikker. De stof-
fer, cellerne fremstiller er proteinerne. Forskellige proteiner har forskellige funk-
tioner. Nogle deltager i opbygningen af strukturer, som udgør hud, hår, bindevæv 
etc., og andre fungerer som enzymer, der katalyserer omdannelsen af stoffer. 

                                                   
113 Det var i øvrigt også Johansen, der i værket ‘Om arvelighed i samfund og rene linier’ fra 1903 indførte begreberne 

genotype, det vil sige individets arvemasse eller anlægspræg, og fænotype, det vil sige dets af arven og 
omgivelserne betingede fremtoningspræg. 
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FIGUR 9-D - CELLEKERNEN 
Fotografi af cellekernen gennem elektronmikroskop [Kilde: Microsoft Encarta ‘95]. 

Inden i cellen er kernen placeret. Kernens tilstedeværelse er en forudsætning for, 
at celledeling kan finde sted. Cellekernen er adskilt fra resten af cellen med en 
tynd tolaget kernemembran, der minder meget om cellemembranen. I cellens ker-
ne findes dens cirka 60.000 arveanlæg eller gener, der hver for sig er anvisninger 
for produktionen af de stoffer, der opbygges i den pågældende celle. Herudover 
består cellekernen for 2/3 vedkommende af proteinstoffer. 

Kromosomerne 
Den genetiske information er lagret i trådformede strukturer, som betegnes kro-
mosomer (kromo=farve, soma=legeme). Hver cellekerne indeholder normalt hos 
mennesket 46 kromosomer (23 par). Kromosomerne består næsten udelukkende 
af DNA, der bærer generne, og proteiner [Gitt, 1989, p. 7]. 

 

FIGUR 9-E - KROMOSOMER 
Fotografi af kromosomer i elektronmikroskop [Kilde: Microsoft Encarta ´95] 

I 1953 opdagede de britiske biofysikere Francis Harry Compton Crick (f. 1916) 
og Maurice Hugh Frederick Wilkins (f. 1916) sammen med den amerikanske bio-
kemiker James Dewey Watson (f. 1928) den kemiske struktur i DNA, der kaldes 
dobbelt helix strukturen. Ud fra et røngten-diffraktionsbillede som Wilkins havde 
taget i 1951, var Crick og Watson i stand til at konstruere en model af DNA-
molekylet i 1953. I 1962 fik de tre forskere tildelt Nobelprisen i medicin for deres 
arbejde. 
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FIGUR 9-F - CRICK OG WATSON VED DERES DNA-MODEL 
Crick og Watson påviste, at DNA-molekylet er opbygget af to lange strenge med en form som en dobbelt helix  [Kilde: 
Microsoft Encarta ´95]. 

Deres opdagelser viser, at hvert DNA-molekyle udgøres af to kæder af talrige ni-
trogenbaser (nukleotider), der løber spiralvis modsat og parallelt med hinanden 
som én lang dobbeltspiral. Kæderne eller siderne i spiralen betår af skiftevis fosfat 
og kulhydrat. DNA-molekylet ligner en stige eller vindeltrappe med forskellige 
trin, der hver består af to typer nitrogenbaser, nemlig enten purinbaserne adenin 
(A) og guanin (G) eller pyrimidinbaserne thymin (T) og cytosin (C). Adenin binder 
altid til thymin og guanin til cytosin. A-T parrene og G-C parrene er altså en slags 
‘ribber’ eller ‘trin’, der holder dobbeltspiralens to kæder sammen. Hver base er 
forbundet til et kulhydrat på kæden og er knyttet til den modstående base med en 
svag hydrogen binding. 

 

FIGUR 9-G - DNA-MOLEKYLET 
Skematisk fremstilling af et DNA-molekyle. Selve koden udgøres af rækkefølgen af basepar ned langs dobbelt-
spiralen. Den anvendte længdeenhed 1Å = 10-10 m [Kilde: Gitt, 1989, p. 25, fig. 7] 

I kromosomerne vil de lange DNA-molekyler ligge stærkt oprullede. Kromosom-
erne er lidt forskellige i størrelse, og kan have fra 50 til 200 millioner basepar. 
DNA-molekylet har den højest kendte informationstæthed i universet, nemlig 1021 
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bits pr. kubikcentimeter114. Gener er korte afgrænsede afsnit på kromosomets 
DNA-molekyler, der hver består af mellem 1500 og to millioner baser. Der er 
således flere tusinde gener i hvert DNA-molekyle. Mellem generne er en række 
baser, hvis betydning stadig er forholdsvis ukendt. Faktisk består 90-95% af men-
neskets arvemateriale af disse ‘tomme’ baser på DNA-molekylerne. Cellernes 
enzymer er programmerede til at skelne mellem gener og ‘tomme’ baser. Selv om 
alle organismens celler (undtagen kønscellerne) indeholder samtlige gener i deres 
DNA, er det ikke alle dele af DNA-molekylet i den enkelte celle, der er aktivt hele 
tiden, og forskellige dele af DNA-molekylet kan være aktivt til forskellig tid i 
forskellige celler. 

Den genetiske informationsstrøm 
Den genetiske information transmitteres på flere forskellige måder. Når cellen de-
les replikeres DNA, således at der dannes to identiske kopier af DNA-strukturen. 
Forud for produktion af proteiner omskrives eller transskriberes DNA-molekylet 
til RNA (ribonukleinsyre). Denne oversættes senere gennem translation til protein-
sekvenser. 

 

FIGUR 9-H - DEN GENETISKE INFORMATIONSSTRØM 
DNA kan enten replikeres under celledeling eller transskriberes til messenger-RNA. mRNA oversættes herefter til pro-
teinsekvens. Under visse særlige omstændigheder kan RNA gennem invers transskription producere DNA [Mathews 
& van Holde, 1990, p. 120, fig. 4.28]. 

Programmet for arvematerialet er nedfældet i nukleinsyrernes rækkefølge eller se-
kvens i generne. De to kæder i kromosomet er komplementære. Den ene kæde er i 
princippet nok for at repræsentere den genetiske kode, men den komplementære 
kæde sikrer, at kopiering af arveinformationen foregår korrekt under celledeling. 
I mennesket finder to typer celledeling sted, nemlig den almindelige celledeling, 
mitose, der er delingsmåden for alle legemets celler og reduktionsdeling, meiose, 
der anvendes ved deling af kønscellerne. Det vil her føre for vidt at beskrive 
celledelingen i detaljer. Det skal blot nævnes, at når der skabes en ny identisk kopi 

                                                   
114 Til sammenligning har almindelige mikrochips i digitale computere en informationstæthed på ca. 106 bits pr. cm3. 

Werner Gitt drager følgende sammenligning: “I dag lever der flere videnskabsmænd, end der nogensinde før har 
levet. Hvert 6. minut udgives der en ny bog i Tyskland. Hvert 2. sekund udkommer der et eller andet sted på Jorden 
et videnskabeligt arbejde (artikel, bog el. lign.). Vi har at gøre med en informationsstrøm af fantastiske 
dimensioner! Men vi ved dog, at den viden, som alle verdens bøger rummer, indeholder maksimalt hundrede 
tusinde billioner bits (og sikkert nærmere titusinde billioner bits). Hele denne enorme informationsmængde kan 
let anbringes i en titusindedel kubikcentimeter eller, for at tage et andet mål, en tiendedel kubikmillimeter DNA-
materiale!” [Gitt, 1989, p. 16]. 
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af DNA-molekylet, splittes de to kæder mellem baserne som en lynlås, der åbnes. 
Herefter kan frie nukleotider binde sig til hver af de adskilte kæder, og resultatet 
er to nye identiske dobbelt helix-kæder. 

 

FIGUR 9-I - REPLIKATION AF DNA-MOLEKYLET 
Under replikation af DNA-molekylet, bliver det til to nye DNA-molekyler, der er identiske med det oprindelige, lige-
som koden bliver den samme for de to molekyler [Kilde: Kehler, 1984, p. 32, fig. 15]. 

I 1966 fulgte endelig opdagelsen af, at koderne i DNA oversættes til en mRNA (mes-
senger ribonukleinsyre) kode i cellens kerne, når nye proteiner skal produceres i 
cytosol. mRNA tjener senere som skabelon i forbindelse med sammensætningen af 
proteinmolekyler. Det består af en kode næsten identisk med DNA, bortset fra at 
nukleotiden thymin er erstattet med uracil (U). mRNA dannes på samme måde som 
nye DNA-strenge under en process, der kaldes transskription. Transskriptionen 
foregår ved, at DNA-kæden lynes op på langs, og danner en skabelon efter hvilken 
mRNA kan opbygges med hjælp fra enzymet RNA-polymerase115. Endnu mens 
transskriptionen pågår, begynder mRNA at løsrive sig fra DNA. Bennett og 
Landauer har påpeget, at transskriptionsprocessen er reversibel og derfor benytter 
et minimum af energi, samt at den på mange måder kan sammenlignes med en 
Turing-maskines funktion [Bennett & Landauer, 1985, p. 43 f]. 

                                                   
115 Den britiske molekylærbiolog Frederick Sanger (f. 1918) har vist, at sekvensen af nukleotider kan afbrydes af en 

ikke-kodende sekvens, kaldet en intron. I visse gener er der så mange som 50 introner. Under transskriptionen 
kopieres intronerne ind i mRNA sammen med de kodende sekvenser. Intronerne skæres af mRNA-strengen i kernen 
med særlige enzymer, førend den transporteres ud i cytosol. Fjernelsesprocessen gentager sig selv, og i denne 
proces tjener RNA som katalysator. Intronernes funktion er endnu ukendt, men der er tegn på, at processen kan 
være med til at regulere det antal af polypeptider, som et gen kan producere. Frederick Sanger fik i 1980 
Nobelprisen i kemi for metoderne, der førte til opdagelsen af intronerne. 
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FIGUR 9-J - PRINCIPPET I TRANSSKRIPTION 
Under transskription arbejder et enzym (RNA-polymerase) sig langs DNA-molekylet og danner en afskrift ved at tilføje 
ét nukleotid af gangen til RNA-strengen. På denne måde kopieres DNA-molekylets nukleotidsekvens fra én af DNA-
strengene til RNA-molekylet [Kilde: Mathews & van Holde, 1990, p. 119, fig. 4.26].  

mRNA-molekylet transporteres efter transskription uden for kernen til cytosol og 
oversættes eller translateres her til en sekvens af aminosyrer, som afgør proteinets 
funktion. I proteinerne indgår 20 forskellige aminosyrer, der hver for sig kan 
optræde mange gange. En kemisk sammensætning af to aminosyrer kaldes et di-
peptid, tre aminosyrer kaldes et tri-peptid og flere kaldes et po-lypeptid. Når 
antallet af aminosyrer overstiger 50, er der pr. definition tale om et protein. 

Oversættelsen finder sted på følgende måde. Den ene ende af det nye mRNA-mo-
lekyle, der nu er en lang tynd kæde, indsættes i en lille struktur, der kaldes et ribo-
som. Ribosomer består af protein og RNA også kaldet rRNA. Ribosomerne deltager 
i aflæsningen af koden på mRNA samt i sammenkædningen af aminosyrer. Pro-
cessen kan sammenlignes med at føre en tråd gennem en perle. Efterhånden tilføjes 
flere ribosomperler. Når ribosomerne passerer langs mRNA-molekylet, ‘læser’ det 
sekvensen af nukleotidbaser. Denne oversættelse sker med hjælp fra en tredje type 
af RNA-molekyler, der kaldes transfer-RNA (tRNA). tRNA-molekyler arrangerer 
aminosyrerne i den rigtige rækkefølge og er selv produceret på et andet segment i 
DNA-molekylet. 

I den ene ende af tRNA-molekylet findes en triplet af nukleotider og i den anden 
ende en region, hvor en specifik aminosyre kan fastgøres ved hjælp fra et enzym. 
Hver tRNA-triplet svarer til en bestemt sekvens af tre nuklotider på mRNA strengen, 
kaldet en codon. Denne komplementaritet gør tripletten i stand til at genkende og 
klæbe sig til codonen. tRNA-tripletten kaldes derfor også for en anticodon. Ud fra 
alfabetet på fire nukleotider og en konstant ordlængde på tre nukleotider er det 
muligt at danne 43 (64) forskellige tripletter. Disse koder hver for en bestemt 
aminosyre. Enogtres af disse tripletter har hver især en individuel betydning, mens 
de resterende tre tilsyneladende kun har den funktion at signalere den genetiske 
meddelelses afslutning. Da der er flere tripletter til rådighed (61) end antallet af 
aminosyrer (20) skabes redundans ved at flere tripletter er synonymer for samme 
aminosyre. I sig selv er de enkelte nukleotider blottet for informationsindhold, men 
når de ordnes i tripletter, iklædes de biologisk betydning. Det har endda vist sig, 
at codonerne kan ændre betydning afhængigt af deres position i den genetiske 
meddelelse. Jakobsen ser derfor en væsentlig strukturlighed mellem de 
menneskelige sprog og det genetiske sprog [Jakobsen, 1979, pp. 57-61]. Den 
genetiske kode synes at være universel, idet de samme aminosyrer bliver kodet i 
samme rækkefølge af tre nitrogenbaser i alle levende organismer fra bakterier til 
mennesker [Gitt, 1989, p. 20]. 
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FIGUR 9-K - TRANSLATION 
mRNA-molekylet bindes til ribosomer. Individuelle aminosyrer bringes til ribosomerne, en af gangen, af tRNA-
molekyler. Hvert tRNA-molekyle identificerer en tilsvarende codon på mRNA-molekylet og tilføjer dens aminosyre 
til den voksende proteinkæde. Ribosomerne arbejder sig langs mRNA-molekylet, således at hele det genetiske 
budskab læses og oversættes til protein [Mathews & van Holde, 1990, p. 120, fig. 4.27]. 

Efterhånden som tRNA-molekyler sætter sig på mRNA-strengen i ribosomerne, til-
knytter hver af dem en aminosyre til proteinet. Det er sekvensen af codoner på 
mRNA, der afgør den rækkefølge, hvori aminosyrerne bindes til kæden på riboso-
merne. Den nye kæde af aminosyrer kaldes et polypeptid. Den sidste codon på 
mRNA er et stopsignal, der ikke genkendes af noget tRNA-molekyle. Den får poly-
peptidet til at løsrive sig fra ribosomet og folde sig i en karakteristisk form, der er 
bestemt af sekvensen af aminosyrer. Polypeptidets form og elektriske egenskaber 
afgør dets kemiske funktion i organismen. 

Det er altså informationen i DNA, oversat til mRNA, og tolket af tRNA, der bestem-
mer rækkefølgen og kombinationen af aminosyrer og dermed proteinernes utallige 
funktioner. 

Genetisk indeterminisme 
 

I 1988 blev The Human Genome Project sat igang i USA. Man regnede dengang 
med at gøre arbejdet færdigt i løbet af 15 år inden for en beløbsramme på 200 
millioner dollars årligt116. Målet for projektet er at kende hele koden for det men-
neskelige DNA og dermed alle menneskets gener. Men det store spørgsmål er, om 
denne kortlægning også giver det ultimative svar på det klassiske græske bud: 
“Kend dig selv?” Jakobsen mener i hvert fald, at kimen til hele den menneskelige 
kultur kan findes i en syntese af den genetiske kode og det menneskelige sprog: 

“Den genetiske kode, livets primære manifestation, og sproget (menneskets 
universelle gave), det afgørende spring fra genetisk arv til civilisation, er de to 
fundamentale lagre af den information, der overføres fra ophav til afkom: den 
molekylære arv og den overtagne sproglige arv, der er en nødvendig 
forudsætning for den kulturelle tradition.” [Jakobsen, 1979, p. 60] 

Og Sebeok hævder, at den genetiske kode kan sidestilles med den logiske compu-
ters mikrokode: 

                                                   
116 Ifølge Sebastian Swiatecki havde forskerne i 1993 kortlagt og placeret 15 millioner gener i det menneskelige 

DNA, hvilket svarer til 0,5 % af den menneskelige arvemasse. Ved samme hastighed som til 1993 vil den samlede 
kortlægning tage omkring 100 år, men ifølge Swiatecki skønner amerikanske forskere dog, at såfremt 
forskningstempoet stiger eksponentielt, vil det tage omkring 15 år at færdiggøre genkortet [Swiatechi, 1993, p. 
36]. 
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“Yet it is amply clear even now that the genetic code must be regarded as the 
most fundamental of all semiotic networks and therefore as the prototype for 
all other signalling systems used by animals, including man. From this point of 
view, molecules that are quantum systems acting as stable physical information 
carriers, zoosemiotic systems, and, finally, cultural systems, comprehending 
language, constitute a natural sequel of stages of ever more complex energy 
levels in a single universal evolution. It is possible, therefore, to describe 
language as well as living systems from a unified cybernetic standpoint. While 
this is perhaps no more than a useful analogy at present, hopefully providing 
insight if not yet new information, a mutual appreciation of genetics, animal 
communication studies, and linguistics may lead to a full understanding of the 
dynamics of semiosis, and this may, in the last analysis, turn out to be no less 
than the definition of life.” [Sebeok, 1976, p. 69] 

Problemet er imidlertid at afgøre, om cellens genetiske informationer er tilstræk-
kelige til at kunne give en fuldstændig beskrivelse af et menneske. Vil det en dag 
blive i muligt at frembringe et computerprogram, der ud fra informationerne i en 
enkelt celle kan afbilde hele ejerens gestalt. Såfremt dette er tilfældet, er bio-
logernes antagelser om emergens blot en pseudoløsning på menneskets morfolo-
giske inkompetence. Vil et sådant program være i stand til at beskrive andre ka-
rakteristika ved ejeren? Vil det kunne beskrive dennes mentale egenskaber? Vil 
det kunne åbenbare dette menneskets bevidsthedsliv og erkendelse? Ligger hele 
menneskets livsforløb determineret i en syntese af dets genetiske kode og dets om-
givelser? 

Et af problemerne ved at give et bekræftende svar på dette spørgsmål er, at det 
sandsynligvis aldrig vil kunne falsificeres. På grund af det menneskelige legemes 
kompleksitet, vil kaosteorierne nemlig gøre sig gældende. Det betyder, at en re-
lativ lille ændring i den genetiske kode vil give et uforudsigeligt resultat, da de 
makroskopiske virkninger af selv mikroskopiske ændringer i komplekse systemer 
ifølge kaosteorierne er stærkt følsomme overfor udgangsbetingelserne. Derfor må 
prædestination afvises. Men dermed er den genetiske determinisme ikke tilbage-
drevet. En fastlåst fremtid er nemlig ikke nødvendigvis forudsigelig. Copeland 
sammenligner dette forhold med et lotteri, hvor vindernummeret på forhånd er 
udtrukket og deponeret, inden salget af lodsedlerne begynder. Ingen ved hvilken 
lodseddel, der vinder, men det er stadig givet på forhånd. 

Wilder-Smith påpeger, at materialismen og i særdeleshed behaviourismen netop 
har sat lighedstegn mellem determinisme og prædestination [Wilder-Smith, 1996, 
p. 17]. Ifølge behaviourismen er mennesket en krop fuld af reflekser, der er styret 
af genetiske love. Den genetiske kode, der er indlejret i menneskets kromosomer 
er bestemmende for menneskets adfærdsmønster. Den russiske læge og fysiolog 
Ivan Petrovitj Pavlov (1849-1936) var en af de første til at hævde denne antagelse, 
mens Skinner i USA og Konrad Zacharias Lorentz (1903-1989) i Østrig har 
videreudviklet og bearbejdede teorien ligesom Hans Jürgen Eysenck har bidraget 
med synspunkter af samme karakter. Eysenck skal have udtalt, at menneskets 
handlinger for 80% vedkommende er genetisk forudbestemte. Mennesket er altså 
80% prædestineret117. I modsætning hertil hævder den marxistiske materialisme, 
at menneskets handlinger primært afgøres af miljøet. Dermed havner man midt i 
debatten om arv og miljø, hvor Wilder-Smith mener at se en dialektik mellem 
miljø og genetik i hele den levende verden. Men han fortsætter med at advare mod 
ensidigt at fokusere på dialektikken mellem miljø og genetik, idet et sådant 

                                                   
117 Selvom denne afhandling ikke kommer ind på de etiske konsekvenser af de fremførte teorier, er det alligevel 

værd at bemærke sig, at denne holdning medfører, at mennesket kun kan være 20% ansvarlig for sine handlinger. 
En holdning man i øvrigt genfinder i Benjamin Libets tanker om bevidstheden som vetoret [Nørretranders, 1993, 
pp. 291-298]. 
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udgangspunkt egentlig er udtryk for materialistisk determinisme. Var dialektikken 
mellem miljø og genetik det eneste, der påvirker mennesker, ville de være fattige 
væsener, som han udtrykker det [Wilder-Smith, 1996, p. 20]. Både miljøet, der er 
underlagt termodynamikkens anden hovedsætning, og de recessive gener, der kan 
få alvorlige følger for et menneske, hvis de realiseres, fører universet og mennesket 
mod en termodynamisk og informationsmæssig død. Men miljø og genetik er ikke 
alt, der er at sige om den sag. 

“DNA-molekylet er et bærestof, der bærer koden videre til næste generation, 
det er ikke koden. Når det nyfødte barn første gang smiler, kan vi mærke koden 
- den taler til os.” [Hoffmeyer, 1984, p. 246] 

Cellen består af døde molekyler som for eksempel DNA. Alt liv kan derfor føres 
tilbage til dødt stof. Så langt har materialismen altså ret. Men det, der giver cellen 
liv, er dens uforklarlige evne til at dele sig. Det er i dag ikke muligt at svare på, 
hvorfor cellen deler sig, men kun at beskrive denne deling. Der må derfor være 
tale om genetisk teleologi. Man kan gøre en analogi til en flyvemaskine, der kun 
kan flyve i sin egenskab af at være flyvemaskine. Dens dele kan ikke hver for sig 
flyve. Endnu engang dukker spørgsmålet om holisme kontra konstruktivisme altså 
op. Imidlertid er det nu evident, at der bag konstruktivismen nødvendigvis må 
være et teleologisk princip eller design, idet delene må stræbe efter en forud kendt 
eller formålsbestemt helhed. 

Denne erkendelse har principiel betydning for spørgsmålet om determinisme og 
dermed for spørgsmålet om forholdet mellem sind og legeme. Findes alt, hvad der 
er at sige om et menneske immanent i dets gener, hvis bare man har et compu-
terprogram, der kan transformere oplysningerne til det ønskede abstraktionsni-
veau? Er sådanne mere abstrakte niveauer emergerede fra det genetiske niveau? 
Eller er der tale om et transcendent bidrag i form af design af den genetiske kode, 
førend begreber som bevidsthed og erkendelse kan opstå? Kant er ikke i tvivl: 

“Human reason is by nature architectonic.” [Kant, 1990, p. 269] 

I alle tilfælde giver en nukleotid-sekvens først mening, når der eksisterer et over-
sættelsesprogram, der kan frembringe aminosyresekvenser til bestemte formål. I 
denne afhandlings semiotiske kontekst kan man sige, at nukleotid-sekvenserne 
ikke giver mening eller kan opfattes som tegn, førend de tolkes, og en interpretant 
opstår. Overført på den deduktive logiske computer, er forudsætningen for trans-
formation af et programmeringssprog til maskinkode, at et intelligent subjekt har 
fremstillet et oversættelsesprogram (compiler eller fortolker). Så selv om det 
genetiske alfabet i dag kendes, udestår det stadig at finde årsagen til det genetiske 
‘oversættelsesprogram’ førend det genetiske sprog kan beherskes, såfremt det 
nogensinde vil være muligt. 

“Biological information is not identical to genes or to DNA (any more than the 
the (sic!) words on this page are identical to the printers ink visible to the eye 
of the reader). Information, whether biological or cultural, is not a part of the 
world of substance. It nevertheless depends on that world since it has to do with 
the pattern of substance, the way substance is organized or formed.” 
[Hoffmeyer & Emmeche, 1991, p. 118] 

Som følge af denne argumentation, kan det konkluderes, at sindet ikke nødvendig-
vis er en deterministisk virkning af legemlige årsager. Både kvantemekanikken og 
genetikken forudsætter en fortolker. Og princippet om tolkning findes kun i 
semiosis, det vil sige i erkendelsen, der involverer sindet. Sindet kan ikke både 
være virkning og fortolker af de legemlige årsager. Det er derfor sandsynligt, at 
sindet står i et frit forhold til legemet og fysikkens og biologiens love. 
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Interaktionistisk emergens 
Såfremt, man accepterer, at sindet eksisterer sui generis, kan forholdet mellem 
sind og legeme overordnet beskrives på fire måder. Sind og legeme kan være iden-
tiske, som monismen hævder, de kan vekselvirke, de kan forløbe parallelt og de 
kan eksistere fuldstændig uafhængigt af hinanden. 

Som en følge af argumentationen for neurofysiologisk indeterminisme, må de mo-
nistiske teorier elimineres, idet de hævder, at sind og legeme i en eller anden grad 
er identiske og at forholdet mellem dem dermed ikke kan siges at være inde-
terministisk eller frit. Samtidig vil de fleste mennesker, som det tidligere er på-
peget, hævde en vis kausalitet i forholdet mellm deres tanker, perception og hand-
linger, hvorfor både parallelismen og den opfattelse, at der intet forhold består 
mellem sind og legeme må forkastes. Tilbage bliver Descartes’ interaktionisme. 

I det foregående kapitel blev der argumenteret for, at betydning opstår i semiosis, 
idet der skelnes mellem information og betydning. Populært kan dette forhold 
udtrykkes ved, at man ikke kan tale om it from bit, men i stedet om it from logos. 
Denne opfattelse indebærer en afvisning af både deterministisk materialisme og 
holisme. Betydning opstår nemlig ifølge denne opfattelse ikke ved tilfældig 
emergens, som holismen antager. Og på den anden side lader det sig ikke gøre at 
eliminere betydningen, som det sker i materialismens yderste konsekvens, idet 
betydning reduceres til information. Betydning opstår som interpretant i semiosis 
i et erkendende subjekt. Og netop subjektet er nøglen til problemstillingen. 
Betydning opstår nemlig ikke uden for subjektet. Kun i interaktion mellem sind 
og legeme kan betydningen rejse sig af materien. Denne form for emergens vil her 
blive betegnet interaktionistisk emergens. 

Popper bruger som eksempel et ur, der følger den klassiske mekaniks determini-
stiske love. Hvert tandhjul i et sådant ur er struktureret i krystaller, et gitter af 
molekyler, der holdes sammen af elektriske kræfter, på samme måde som atomer-
ne i molekylerne holdes sammen af elektriske kræfter. Hvert atom og hvert mo-
lekyle vibrerer med en amplitude, der afhænger af temperaturen og vice versa. 
Hvis et tandhjul bliver varmt nok, vil urværket stoppe fordi hjulet udvider sig. Der 
foregår altså en interaktion mellem varme og ur. Temperaturen er både et udtryk 
for de enkelte atomers bevægelse og på et højere niveau udtryk for en samlet 
gennemsnitlig bevægelse i alle urets atomer. Og på dette niveau gælder ter-
modynamikkens anden hovedsætning, der imidlertid ikke gælder for de enkelte 
atomer [Popper & Eccles, 1983, p. 34 f]. 

Det betyder, at der må finde en vis interaktion sted mellem de enkelte niveauer, og 
at denne interaktion, som det er fremgået, på alle niveauer må være indetermi-
nistisk, det være sig mellem mikro- og makrostrukturer og mellem sind og legeme. 
En ændring på det termodynamiske plan, i temperaturen, vil indvirke på det 
underliggende niveau, på bevægelserne i de individuelle atomer og omvendt. Det 
er altså ikke kun ændringer i de underliggende niveauer, der slår igennem på højere 
niveauer, men de overliggende niveauer kan også indvirke på de lavere niveauer. 
Dette får Popper til at foreslå interaktion mellem emergente niveauer, ikke kun 
mellem fysiske niveauer, men mellem alle hans tre verdener, og dermed også 
mellem det fysiske og det mentale. 

“Besides the physical objects and states, I conjecture that there are mental 
states, and that these states are real since they interact with our bodies.” 
[Popper & Eccles, 1983, p. 36] 

Ved verden tre forstår Popper, som ovenfor nævnt, forstandens produkter såsom 
historier, myter, artefakter, videnskabelige teorier og problemer, sociale institutio-
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ner og kunst. Da videnskabelige teoriers påvirkning af verden ét er åbenbar, be-
fæster de, at objekter i verden tre er virkelige. For at lære mere om verden ét må 
forskeren teoretisere, det vil sige bruge objekter fra verden tre som sine værktøjer 
for at undersøge verden ét. Popper giver tre karakteristika for objekter i verden tre: 

1. Objekter i verden tre er abstrakte, men alligevel virkelige, for de er kraftfulde 
værktøjer til at ændre verden ét. 

2. Objekter i verden tre kan kun få indflydelse på verden ét ved deres skaberes, 
det vil sige menneskets, mellemkomst eller mere specifikt gennem interaktion 
med verden to, der dermed optræder som medierende led mellem de to øvrige 
verdener. 

3. Derfor er objekter i både verden to og tre virkelige, selvom dette synspunkt 
medfører, at materialismen må forkastes, idet den ikke levner plads for mentale 
objekter. 

Mennesket lever derfor ikke i et lukket deterministisk univers, men i et univers, 
der som følge af neurofysiologisk indeterminisme og interaktion mellem forskel-
lige virkeligheder, ser ud til at yde plads for bevidsthedens frihed. Peirce giver 
udtryk for en lignende opfattelse. Når først et symbol er blevet til, spreder det sig 
blandt folkeslag. I brug og gennem erfaring vokser meningen med det. Hele 
Peirces tankegang om semiosis er derfor udtryk for emergens, men en emergens, 
der kun finder sted i en tankeverden knyttet til en fælles transcendent idéverden. 
Symboler er vaner. Jo flere symboler, mennesker opretter, des mere erkendelse 
opstår. Symbolerne vokser. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at 
Peirces idealisme ikke gælder individet, men kun samfund af erkendende 
individer. Den er så at sige objektiv. 

“Symbols grow. They come into being by development out of other signs, 
particularly from icons, or from mixed signs partaking of the nature of icons 
and symbols. We think only in signs. These mental signs are of mixed nature; 
the symbol-parts of them are called concepts. If a man makes a new symbol, it 
is by thoughts involving concepts. So it is only out of symbols that a new symbol 
can grow.” [CP 2.302] 

I afhandlingens sidste del vil der blive opstillet en metafysisk hypotese for, hvor-
dan dette kan være tilfældet. Men forinden skal en af forudsætningerne for denne 
neurofysiologiske indeterminisme endnu engang addresseres, nemlig det forhold 
at sindet i erkendelsen eller semiosis kan kommunikere med legemet gennem 
interaktionen, og at denne erkendelse kan være rettet mod objektet i kraft af 
bevidstheden. 

9.5 Bevidsthed og semiosis 
I virkeligheden ved man forbavsende lidt om, hvad bevidsthed (conscientia) egent-
lig er. Hverken filosofi eller videnskab har til dato kunnet afdække bevidsthedens 
virkemåde og funktion, selvom Freud et sted bemærker, at der ingen grund til at 
diskutere, hvad der menes med bevidsthed, da det er hævet over enhver tvivl 
[Freud, 1932, p. 76 f.]. Men virkeligheden er imidlertid en anden. Huxley skal i 
1866 have udtalt: 

“How it is that anything so remarkable as a state of consciousness comes about 
as a result of irritating nervous tissue, is just as unaccountable as the 
appearance of Djin when Aladdin rubbed his lamp.” [Huxley citeret efter 
Block, 1994a, p. 210] 

Ikke mindst behaviourismen må bære sin del af skylden for, at der i hvert fald i 
den første halvdel af dette århundrede stort set ikke er blevet forsket i bevidsthed. 
Behaviourismens måde at håndtere problemet om bevidsthed på, var at placere den 
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inden for væggene af den menneskelige ‘sorte boks’, hvorved den i realiteten 
benægtede dens eksistens [Copeland, 1993, p. 163]. 

Det er imidlertid en skæbnesvanger konsekvens, idet andre vigtige mentale begre-
ber som subjektivitet, intentionalitet og mental kausalitet kun kan forstås under 
hensyntagen til bevidstheden. Det kan virke underligt at tillægge bevidstheden så 
stor en betydning, når man betænker, at størstedelen af menneskets mentale 
tilstande, overbevisninger, ønsker og erindringer på et givent tidspunkt er ube-
vidste. Men der er en afgørende logisk forbindelse mellem bevidsthed og det ube-
vidste, idet en given mental tilstand for at kunne være ubevidst, principielt også 
skal kunne være bevidst [Searle, 1994b, p. 548]. 

Det er egentlig ikke muligt at udtale sig sikkert om ret meget vedrørende bevidst-
hedens væsen. Alligevel er der en vis intuitiv konsensus om, at bevidstheden er et 
samlingspunkt af en eller anden art. Hegel formulerer det som følger: 

“Initially therefore, consciousness is active in that it brings . . . various 
sensations together in one point, and we see that with regard to feeling, it is 
something quite different. The matter under consideration here is this 
unification of the various determinations of sensation in one point, and then the 
separation of the general objects in space.” [Hegel, 1807, § 418, p. 37] 

Men herudover mener Hegel, at bevidstheden overskrider sansningens grænse, 
idet den også omfatter refleksion eller tanke og det sansede objekt som levende 
væren i sig selv [ibid., § 417, p. 31]. 

Endvidere er der almindelig enighed om, at bevidstheden eksisterer som en dis-
kontinuert sekvens af indholdsnærvær tilknyttet et subjekt. Bevidstheden har altså 
altid et indhold og tilhører et subjekt. Og selvom man let kan observere andre 
mennesker, kan man ikke observere deres bevidsthed og dermed heller ikke deres 
subjektivitet. Som Searle påpeger, kan man heller ikke observere sin egen bevidst-
hed og subjektivitet, da enhver observation man gør, i sig selv er, hvad man antager 
at ville observere [Searle, 1992, p. 99]. 

Definition af bevidsthed 
Copeland beskriver tre definitioner af bevidsthed. Den første kalder han grundlæ-
ggende bevidsthed. I henhold til denne definition er noget bevidst, hvis det er i 
stand til at percipere verden gennem sanseorganer og er i stand til at udføre indre 
aktiviteter som ræsonnement, overvejelse, vurdering, planlægning etc. Som 
eksempel anfører Copeland den situation, at man samtidig med at man kører bil er 
i samtale med en anden person. Sanseinformation tilflyder nervesystemet, man 
tager beslutninger og planlægger turen, alt sammen uden at være opmærksom på 
det, man gør. I henhold til denne definition af bevidsthed, er føreren af bilen 
eksempelvis bevidst om en bil, hun er ved at overhale, selvom hun måske ikke er 
decideret har rettet sin opmærksomhed mod den [Copeland, 1993, p. 164 f]. 

Den anden definition af bevidsthed, som Copeland refererer til, beskriver bevidst-
heden som en fortolkende monitor eller et styresystem (operating system). Denne 
definition kaldes ofte monitorerende bevidsthed (monitoring consciousness). 
Eksperimenter på patienter med blindsyn efter en hjerneoperation understøtter den 
opfattelse, at bevidstheden er en monitorerende proces. Patienterne rapporterer, at 
de har mistet en del af det visuelle felt og er ude af stand til at opfatte lys og 
mønstre, der projiceres på den blinde region. Men eksperimenter viser, at 
patienterne rent faktisk opfatter disse sansedata, selvom de ikke er bevidst om det 
[Copeland, 1993, p. 166]. David Armstrong har anvendt følgende analogi om 
denne opfattelse af bevidstheden: 
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“In perception the brain scans the environment. In awareness of the perception 
another proces in the brain scans the scanning.” [Armstrong, 1971, p. 94] 

Det er blevet foreslået, at bevidstheden som monitor tilfører information til hjer-
nens talecentre. Monitorering skulle således være den funktion, der gør mennesket 
i stand til at tale indvendigt med sig selv. Som begrundelse for denne teori, frem-
fører dens fortalere undersøgelser af epilepsi-patienter, der har fået fjernet for-
bindelsen mellem hjernens to hemisfærer, ved at den såkaldte corpus callosum er 
blevet gennemskåret. Disse undersøgelser viser, at højre hemisfære behandler 
information fra den venstre side i det visuelle felt og vice versa. Hos højrehåndede 
er talecentret normalt lokaliseret i den venstre hemisfære, og omvendt er det 
placeret i højre hemisfære hos venstrehåndede. Michael Gazzaniga har for 
eksempel gennemført et eksperiment, hvor en trekant kortvarigt vises for det 
venstre øje samtidig med at en cirkel vises for det højre øje. Når en højrehåndet 
patient bliver spurgt om, hvad han så, svarer han at han så en cirkel. Men når man 
beder ham om med venstre hånd at tegne, hvad han så, tegner han en trekant. Og 
hvis man spørger, hvad det er, han har tegnet svarer han en gang til, at det er en 
cirkel. Gazzaniga foreslår derfor, at bevidstheden er en monitor, der ikke blot 
monitorerer, men også gætter om det, den ikke med sikkerhed ved, hvorved den 
bliver aktivt fortolkende [Copeland, 1993, p. 167]. 

Den tredje definition på bevidsthed, som Copeland behandler, identificerer be-
vidstheden med henholdsvis intentionelle tilstande og sansetilstande og kaldes of-
te fænomen-bevidsthed (phenomenal consciousness). Bevidstheden er efter denne 
definition en samlebetegnelse for forskellige former for oplevelse, opmærksom-
hed eller opfattelse, det vil sige det, der normalt omtales som bevidsthedstilstande, 
herunder sansedata, perceptioner, erindrings-, forventnings- og fantasiforestilling-
er, følelser, stemninger og tænkning. 

Det er denne form for bevidsthed, der gør, at to mennesker sandsynligvis har næ-
sten de samme sansefornemmelser, når de ser en rød rose. For at illustrere denne 
definition kan man forestille sig en person, der er opvokset i sorte og hvide 
omgivelser, men alligevel lærer alle funktionelle og fysiske fakta om farvesyn. 
Den dag denne person første gang konfronteres med en verden i farver, vil ved-
kommende trods sin faktuelle viden om farver erfare noget nyt, nemlig oplevelsen 
eller fornemmelsen af farver. Det vil da være naturligt, om der falder en be-
mærkning i retning af: “Jeg har altid vidst, at jordbær var røde, men jeg vidste 
ikke, at rød er sådan”. Oplevelsen eller fornemmelsen af farver kan derfor ikke 
reduceres til funktionelle eller fysiske fakta [Guttenplan, 1994a, p. 49; Block, 
1994b, p. 514]. Samuel Guttenplan beskriver dette fænomen på følgende vis: 

“That we know what we feel, that we know this in a way no one else can, and 
that we cannot fully convey what it is like to have these feelings - these things 
seem just obvious to many people.” [Guttenplan, 1994a, p. 61] 

Disse fornemmelser, oplevelser eller sansekvaliteter har fået betegnelsen qualia. 
Hvorfor føles det på en bestemt måde, når man sanser et bestemt objekt eller fæ-
nomen? Hvordan kan man vide, om ting, der kaldes røde, ser ens ud for to menne-
sker? Måske svarer en rød ting for den ene til den fornemmelse, den anden har, 
når han ser en ting, de begge kalder grøn. Copeland beskriver forholdet mellem 
bevidstheden og qualia på følgende vis: 

“A conscious entity is one whose sensory interactions with the world are 
customarily accompanied by qualia of some sort.” [Copeland, 1993, p. 171] 

Der er gjort mange forsøg på at forklare fænomenet qualia. For det første er det 
omstridt, hvorvidt qualia overhovedet eksisterer. Opponenter mod eksistensen af 
qualia mener, at indholdet af en sanseerfaring kan defineres rent intentionelt, funk-
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tionelt eller kognitivt. Qualia er således dybest set en illusion. En anden forklaring 
lyder, at qualia ikke befinder sig i hjernen, men er egenskaber ved de objekter, der 
sanses. Det er dog svært at få denne opfattelse til at harmonere med et fænomen 
som smerte. Da skulle følelsen af smerte eller bevidstheden om smerte være 
knyttet til bestemte objekter i bestemte situationer. En tredje forklaring, der 
forudsætter en dualistisk opfattelse af forholdet mellem sind og legeme og derfor 
stemmer bedre overens med den erkendelsesteori, der er fremstillet ovenfor, 
hævder, at evnen til at erkende qualia er en egenskab ved det enkelte subjekts sind. 
Eller sagt på en anden måde: Hvis det er muligt at fremstille en logisk computer 
med et sind, vil det også være muligt at skabe en computer, der kan fornemme 
farven rød. Modsat vil en computer ikke kunne opleve qualia alene på grund af et 
bestemt design, som identitetsteorierne hævder eller som følge af en bestemt 
kognitiv funktionalitet, som funktionalismen hævder118. 

Også et fænomen som opmærksomhed hører hjemme under fænomen-definitionen 
af bevidsthed, idet menneskets bevidsthedstilstande ofte er rettede mod noget, som 
det mener noget om. Denne egenskab kaldes intentionalitet (ikke at forveksle med 
begreberne intention eller intension). Det er imidlertid vigtigt at skelne mellem 
bevidsthed og intentionalitet. En intentionel tilstand, som for eksempel en 
overbevisning om at Christian X var en dansk konge, kan godt være ubevidst mens 
man sover. Og modsat er ikke alle bevidste tilstande intentionelle. For eksempel 
kan en pludselig angstfølelse godt være bevidst uden dermed at være intentionel. 
Når en tilstand samtidig er bevidst og intentionel betegnes den opmærksomhed 
[Searle, 1994a, p. 380]. 

En intentionel mental tilstand er kendetegnet ved at være i et forhold til et indhold, 
idet det er rettet imod et objekt. Om dette objekt eksisterer eller ej, er ikke af-
gørende. Det centrale er, at bevidstheden i modsætning til det blot fysiske viser 
hen til noget andet. Hos Husserl er intentionaliteten kendetegnet ved følgende 
grundtræk. Der kan skelnes mellem det, som bevidstheden er rettet imod (inten-
tum) og bevidstheden om denne rettethed (intentio). På intentio-siden kan skelnes 
mellem de blotte sansedata (Empfindungsdaten), der ikke selv er intentionale, og 
de egentlige intentionale bevidsthedstilstande (akter). Akterne indgår i en 
bevidsthedsstrøm, der viser tilbage til jeg’et som bevidsthedens identitetspol. På 
intentum-siden findes en genstand (Gegenstand), for eksempel en ting, et sags-
forhold eller en idé, idet denne genstand intenderes gennem en mening (Sinn, 
Bedeutung). Genstanden kan være mere eller mindre direkte givet. Den mest 
direkte givethed svarer på intentio-siden til Husserls såkaldte anskuelse af sagen 
selv (die Sache selbst) eller af fænomenet [Lübcke, 1983, p. 216]. 

Den genstand, bevidstheden er rettet mod, kan være bevidstheden selv, hvorved 
begrebet selvbevidsthed eller metabevidsthed opstår. Selvbevidstheden giver men-
nesket mulighed for at reflektere over sig selv som subjekt. Der er imidlertid også 
mange filosoffer, der hævder at selvbevidstheden er en selvstændig form for 
bevidsthed. Eksempelvis hævder Fichte, at selvbevidstheden er karakteriseret ved, 
at jeg’et står i et umiddelbart forhold til sig selv, hvori jeg’et ikke gør sig selv til 
genstand. Hans argumentation er, at hvis man antager, at al intentionel bevidsthed 
er fulgt af selvbevidsthed, så må selvbevidsthed være forskellig fra intentionel 
bevidsthed. For hvis selvbevidsthed var en form for intentionel bevidsthed, så ville 
selvbevidstheden selv være fulgt af en ny intentionel bevidsthed af en anden orden, 
der som intentionel bevidsthed ville være fulgt af en selvbevidsthed af tredje orden 
etc. Ergo er en persons forhold til sin egen bevidsthed noget andet end en 

                                                   
118 For en mere uddybende diskussion om forholdet mellem qualia og funktionalisme, se Guttenplan, 1994, pp. 515-

518. 
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genstandsgørende intentionel bevidsthed. Så vidt er mange filosoffer enige. 
Derimod er man dybt uenige om, hvad selvbevidsthed da så nærmere er [ibid., p. 
55]. 

I det følgende er det primært den sidste definition på bevidsthed, det vil sige fæ-
nomen-bevidstheden, der vil blive diskuteret. 

Bevidsthedens fysiologi 
Et af de mere bemærkelsesværdige studier angående bevidstheden er foretaget af 
den amerikanske neurolog og nobelprismodtager Roger Wolcott Sperry (1913-
1994), der i et forsøg på at gøre livet tåleligt for omkring tyve svært ramte epilep-
sipatienter har lagt et snit igennem corpus callosum, der er et nervebundt på om-
kring 200 millioner nerver, som forbinder hjernens to hemisfærer. Disse patienter 
har efter operationen været genstand for grundige og systematiske undersøgelser, 
og Sperry og hans folk har samlet en mængde observationer, der igen og igen er 
blevet bekræftet. Sperry benyttede lejligheden til at undersøge responser fra kun 
én hemisfære, da de enkelte hemisfærer nu ikke længere var under påvirkning af 
deres modpart. Alle hans patienter havde deres lingvistiske områder lokaliseret i 
den venstre hemisfære, som derfor kaldes den dominerende hemisfære. Den 
enestående opdagelse ved disse undersøgelser var, at for alle patienterne var 
bevidst oplevelse forbundet med deres dominerende hemisfære. De pårørende til 
patienterne bemærker, at hverken det sproglige udtryk eller hukommelsen ser ud 
til at være væsentlig påvirket af operationen. Og patienterne oplever stadig en 
mental enhed i selvbevidstheden, men de er ubevidste om alt, hvad der rører sig i 
deres underordnede hemisfære. Konklusionen må derfor være, at hos raske 
patiener foregår alt bevidsthedsliv i den dominerende hemisfære, og den 
underordnede hemisfære kommunikerer alle bevidsthedstilstande med den 
dominerende hemisfære gennem corpus callosum [Popper & Eccles, 1983, pp. 
311-333]. 

Senest har Crick og Christoff Koch i 1990 foreslået at det neurale grundlag for 
bevidstheden er visse faselåste 40 Hz neurale svingninger [Block, 1994a, p. 210]. 
Denne teori vil ikke blive uddybet yderligere her. 

Bevidsthedens kapacitet 
Eksperimenter viser at mennesket bevidst oplever et sted omkring 40 bit i sekundet 
[Nørretranders, 1993, p. 160]. Tilsvarende tilgår der sansningen mere end 11 
millioner bit i sekundet. Bevidsthedens båndbredde er altså omkring 1.100.000 : 
4, hvilket vil sige, at kun en milliontedel af det, der sanses, præsenteres direkte for 
bevidstheden119. Endvidere ved man, at bevidstheden modsat centralnervesyste-
met som helhed opfører sig sekventielt. Nørretranders henviser til dette forhold, 
når han skal forklare, hvorfor AI-paradigmet indtil videre har været en fiasko. De 
områder, det er lykkedes at simulere, har hørt til bevidsthedens forholdsvis smalle 

                                                   
119 Jvf. R. F. Schmidt & G. Thews (Eds.), 1989 ‘Human Physiology’, Berlin p. 172 citeret efter Nørretranders, 1993, 

p. 177: 

Sans Sanseindtag (bit/sek) Bevidst båndbredde (bit/sek) 
Syn 10.000.000 40 
Hørelse 100.000 30 
Følelse 1.000.000 5 
Smag 1.000 1 
Lugt 100.000 1 
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båndbredde. Men når talen falder på perception, er man på det ubevidstes område 
og dermed også en helt anden båndbredde. 

“Vi oplever ikke verden som rå data. Når bevidstheden oplever verden, har den 
ubevidste bortkastning af sanseinformation forlængst tydet tingene for os. Det 
vi oplever har fået betydning før vi bliver os den bevidst.” [Nørretranders, 1993, 
p. 228] 

Bevidsthedens efterslæb 
Såvel Eccles som Nørretranders beskriver de eksperimenter Libet i 1970’erne gen-
nemførte med tidsbestemmelser i bevidstheden [Popper & Eccles, 1983, pp. 256-
259; Nørretranders, 1993, p. 263]. Libets observationer viste, at hjernen mo-
biliserer et beredskabspotentiale 0,55 sekund før en bevidst handling, mens den 
bevidste beslutning først finder sted 0,20 sekund før handlingen. Den bevidste 
beslutning optræder altså 0,35 sekund efter at beredskabspotentialet indtræffer. 
Desuden viste Libet, at stimulation skal pågå mellem 0,25 og 0,50 sekund, for at 
sanseindtrykkene overhovedet når frem til bevidstheden, men at bevidstheden 
alligevel tidsfæster dem til starten af stimulationen. 

Der kan gives mange forklaringer (og bortforklaringer) på Libets ‘inkubationstid’. 
Hvis man vil anlægge en materialistisk tolkning, må hans resultater betyde, at 
bevidstheden efterrationaliserer eller antedaterer den bevidst initierede handling. 
Libet har senere vist, at en sådan korrektion finder sted for de sanseindtryk, der 
når bevidstheden. Det samme kan vise sig at være tilfældet for bevidst initierede 
handlinger. Libet vælger derfor at forklare bevidsthedens oplevelse af den frie 
vilje som en vetoret. Bevidstheden har alene fri vilje til at afværge handlingen, da 
bevidstheden om handlingen trods alt indtræffer før selve handlingen udføres. 

En mere dristig forklaring på bevidsthedens forsinkelse, kommer fra den dualisti-
ske lejr. Ifølge denne er bevidstheden en del af et transcendent sind, der først ini-
tierer den neurale del af bevidsthedstilstanden i hjernen efter 0,35 sekund. Eccles 
har fremsat en sådan dualistisk teori for, hvordan interaktion mellem det selv-
bevidste sind og hjernen kan forklares indenfor det fysiske paradigme og samtidig 
kan forklare det halve sekunds forsinkelse [Eccles, 1989; Popper & Eccles, 1983]. 
Problemet består i at forklare interaktionen mellem en verden af stof og energi og 
en verden af bevidsthedstilstande i det selvbevidste sind. Eccles foreslår en særlig 
zone i hjernebarkens hemisfærer, der står i forbindelse med det selvbevidste sind. 
Alle de områder i hjernebarken, der potentielt besidder denne egenskab kalder 
Eccles forbindelseshjernen120 (liaison brain). Kun på denne måde, hævder Eccles, 
kan man forene en relativt konstant personlighed med en hjerne under stadig for-
andring. 

Eccles nævner fire vidnesbyrd, der har været afgørende for hans teori. For det før-
ste udviser selvbevidste oplevelser en enhed, der kan karakteriseres ved intentio-
nalitet. For det andet finder Eccles, at der mellem de neurale begivenheder og det 
selvbevidste sind er en høj grad af korrespondens, men at de ikke er identiske. Det 
får ham til at foreslå interaktion. For det tredje opstår der som ovenfor nævnt 
uoverensstemmelser mellem tidsfæstelse af de neurale begivenheder og det 
selvbevidste sinds oplevelse af samme. Og endelig er det en kontinuerlig oplevel-

                                                   
120 Eccles hypotese fører tanken hen på Descartes’ pinealkirtel, om hvilken Peirce skriver: “Modern philosophy has 

never been able to shake off the Carteisan idea of the mind, as something that ‘resides’ - such is the term - in the 
pineal gland. Everybody laughs at this nowadays, and yet everybody continues to think of mind in this same 
general way, as something within this person or that, belonging to him and correlative to the real world. A whole 
course of lectures would be required to expose this error. I can only hint that if you reflect upon it . . . it is a very 
narrow view of mind.” [CP 5.128]. Jvf. CP 7.591. 
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se, at det selvbevidste sind kausalt udvirker de neurale begivenheder for eksempel 
i form af frivillige bevægelser. 

Eccles hypotese går på, at det bevidste sind er en selvstændig entitet, der aktivt er 
engageret i at skanne hen over mangfoldigheden af aktive centre i forbindelses-
områdernes moduler i den dominerende hemisfære. 

Hvad angår sanseindtryk, er den lange stimulationsperiode på op til 0,5 sekunder 
nødvendig for at opbygge et vægtigt og komplekst neuralt mønster, der kan opfan-
ges under selvbevidsthedens skanning. Eccles antagelse forklarer derfor, hvorfor 
bevidstheden er nødsaget til at foretage antedatering af sanseindtryk. 

Hvad angår bevidst initierede handlinger, foreslår Eccles, at det slet ikke er bered-
skabspotentialet, der starter handlingen, men derimod bevidstheden. Den vælger 
imidlertid altid at gøre det, netop når et beredskabspotentiale er startet 0,35 
sekunder forinden. Nørretranders sammenligner denne antagelse med et tog. Toget 
kører efter køreplanen, men passagererne bestemmer selv, om de vil tage toget 
[Nørretranders, 1993, p. 268]. Denne forklaring indebærer, at der må være en 
rytmisk variation i det elektriske felt i hjernen, som gør det hensigtsmæssigt at 
starte en handling, lige når feltet skifter, sådan som det sker, når der opstår et 
beredskabspotentiale. Som nævnt ovenfor, har Crick og Koch siden fremsat en 
teori, der underbygger Eccles teori, idet de har identificeret et 40 Hz svingningsfelt 
i hjernen. 

Bevidstheden udvælger under sin skanning information fra forskellige områder i 
hjernen i overensstemmelse med dens intentionalitet. Herefter integreres informa-
tionerne for at skabe oplevelsen af kontinuerlig bevidst enhed. Bevidst enhed skal 
altså ifølge Eccles ikke henføres til en neural syntese, men er en integrerende 
handling udført af det bevidste sind. Og vice versa øver det bevidste sind også en 
påvirkning tilbage på de neurale centre. Eccles teori indebærer derfor, at det 
selvbevidste sind udøver en overordnet fortolkende og kontrollerende funktion 
mod de neurale begivenheder ved en interaktion hen over skellet mellem den 
materielle verden og idéernes verden. 

En afgørende indvending mod Eccles teori lyder, at hvis sindet ikke er stofligt, kan 
det heller ikke påvirke stoffet eller energistrømmene i hjernen. Hvis der foregår en 
energiudveksling mellem en materiel hjerne og et immaterielt sind, er teorien 
derfor i modstrid med termodynamikkens første hovedsætning om energiens be-
varelse og må derfor afvises. Eccles, der fik Nobelprisen for opdagelsen og 
udforskningen af synapserne mellem de enkelte nerveceller, har imidlertid et en-
kelt svar. Studier af synapserne mellem boutoner og dendritter viser nemlig, at de 
neurotransmittere, der overføres i synapserne, er så små, at de ligger inden for det 
kvantemekaniske område. Således kan synapsen altså påvirkes uden energiforbrug 
ved at påvirke det sandsynlighedsfelt, der fastlægger sandsynligheden for 
overgangen fra en kvantetilstand til en anden. Det er vigtigt at pointere, at Eccles 
ikke påstår, at bevidstheden er et kvantemekanisk sandsynlighedsfelt, men blot 
opstiller den hypotese, at den dualistiske interaktion kunne foregå på lignende 
måde uden entropitilvækst. På denne måde kommer han hverken i konflikt med 
termodynamikkens første eller anden hovedsætning [Holm, 1994, p. 25]. Eccles 
konklusion er derfor: 

“Der er intet videnskabeligt grundlag for den opfattelse at den introspektive 
oplevelse af at initiere en viljespræget handling er illosorisk.” [Eccles citeret 
efter Nørretranders, 1993, p. 268] 
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Semiosis og selvbevidsthed 
I alle tilfælde kan det konkluderes, at de sansedata, der når bevidstheden, er efter-
redigerede, så bevidstheden ikke opdager, at andre dele af organismen har været 
påvirket af denne sansning i op til et halvt sekund, når bevidstheden indtræffer. Og 
at bevidstheden opfatter sig selv som igangsætter, selvom det ikke er sikkert at den 
er det, da beredskabspotentialet er indtrådt førend bevidsthedens beslutning. 
Peirces opfattelse af semiosis kan måske kaste lys over dette fænomen. 
Menneskets situation er den, at det aldrig oplever objekter undtagen gennem 
tidligere tegn i semiosis, og at det ikke engang er bevidste om visse tegn, med 
mindre de er betegnet i efterfølgende tegn [Sheriff, 1994, p. 57]. Bevidstheden er 
altså hele tiden mindst ét led bagud i semiosis i forhold til perceptionen. 

“We can’t be entirely data-driven, else steady flow of information from the 
sensory system would completely occupy our attention: we must be able to 
exclude the excludable, to concentrate upon that which is most important (or 
interesting) at the moment.” [Norman, 1980, p. 17] 

Hvad er det, der gør, at en person intuitivt opfatter sig selv som en samlet identitet, 
det vil sige som et ego. Peirce afviser en intuitiv forståelse af selvbevidstheden. 
Én ting er at have en intuition, men det er derimod noget helt andet intuitivt at 
vide, at der er tale om en intuition. Der er ifølge Peirce intet bevis for, at mennesket 
er i besiddelse af en intuitiv evne til at skelne intuition fra anden kognition, selvom 
det kan føle det sådan [Peirce, 1868b, q. 1, p. 1]. Som argument for, at det ikke er 
muligt at skelne intellektuelle resultater fra intuitive data, fremfører Peirce blandt 
andet den blinde plet på nethinden, som organismen intellektuelt kompenserer for, 
det faktum at det ikke med følesansen er muligt at skelne forskellige vævninger 
fra hinanden uden at bevæge fingeren hen over dem og dermed sammenligne flere 
sansninger, samt at evnen til at skelne tonehøjder opstår som resultat af 
hastigheden af de impulser, vibrationerne danner, når de rammer øret [ibid., q. 1, 
p. 3]. Mennesket kan altså med andre ord ikke stole på sine sanser og derfor heller 
ikke på sin intuitive erfaring af, at det udgør en samlet identitet, med en 
metabevidsthed om disse sansninger. 

“It is to be concluded, then, that there is no necessity of supposing an intuitive 
self-consciousness, since self-consciousness may easily be the result of 
inference.” [Peirce, 1868b, q. 2, p. 7] 

Peirce finder i stedet forklaringen på selvbevidsthed i hans begreb om semiosis. 
Han argumenterer for, at den mest naturlige forklaring på selvbevidsthed er den, 
at et menneskes tanker konstitueres af tidligere tanker. Semiosis er ikke kun en 
måde at bringe et umiddelbart objekt ind i tanken, men det er også en måde at 
akkumulere et selvbevidst ego. En interpretant bærer i sig både et repræsentamen 
og objekt fra det led i semiosis, der konstituerede den. I næste led føres både 
repræsentamen og objekt samt disses interpretant og dettes objekt videre og i 
leddet efter føjes endnu et objekt- og interpretant-par til kæden. Som tidligere 
nævnt kan ét tegn derved opnå at repræsentere en mængde objekter [jvf. CP 2.232]. 
På denne måde bliver det muligt for bevidstheden at blive opmærksom eller 
bevidst om sine egne processer, der er indlejret i kæden af objekter og inter-
pretanter [Sheriff, 1994, p. 35 f]. Semiosis så at sige akkumulerer et selv eller en 
identitet og gør mennesket i stand til at udvikle sig fra bevidst til metabevidst [jvf. 
Peirce, 1868b, q. 2, p. 6 og q. 7, p. 10]. 

“Only a conscious person can think and . . . it is necessary to think in order to 
reason. This is the crudest of notions of what it is to think. In truth, the kind of 
thinking for which experience seems to show us that, we know not why, 
consciousness is indispensable, is self-control - whether it be intellectual or 
moral. Nobody had proved that an automatic engine cannot exercise self-
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control, beyond a specific self-adjustment for which its construction has 
provided, but nobody has ever succeeded in designing such a machine far less 
in executing it” [Peirce, 1906] 

Man kan sige, at bevidstheden er en pegepind, der både peger på det sidste repræ-
sentamen i kæden af tegnrelationer og samtidig kan pege i de dele af hukommel-
sen, der er tilgængelige og hvor tidligere repræsentamener i semiosiskæden under 
en eller anden form befinder sig.  

Peirce går endnu videre, idet han hævder, at i ingen enkelt bevidsthedstilstand fin-
der man kognition eller repræsentation, men kun i medieringen mellem disse be-
vidsthedstilstande opstår tegnrelationen og dermed semiosis [Peirce, 1868c, p. 11]. 

“In short, the Immediate . . . runs in a continuous stream through our lives; it 
is the sum total of consciousness, whose mediation, which is the continuity of it, 
is brought about by a real effective force behind consciousness.” [Peirce, 
1868c, p. 11] 

 

 

FIGUR 9-L - SEMIOSIS SOM DUALISTISK INTERAKTION 
Skematisk fremstilling af bevidsthedens rolle i erkendelsesprocessen. Under semiosis opsamles bevidsthedens egne 
processer i tegnkæden, hvorved muligheden for selvbevidsthed opstår. 

Så snart bevidstheden ophører med at fokusere på tegnrelationen, ophører semio-
sis. Peirce er ikke særlig præcis i sin opfattelse af bevidsthedens rolle for semiosis. 
I sin tidlige filosofi beskriver han tegnet som et repræsentamen, det vil sige som 
noget, der står for noget for nogen [CP 2.228].  

“Now the representive function of a sign lies neither in its material quality nor 
in its pure demonstrative application; because it is something which the sign is, 
not in itself or in a real relation to its object, but which it is to a thought, while 
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both of the characters just defined belong to the sign independently of its 
addressing any thought.” [Peirce, 1868c, p. 9 f] 

Og et tegn er ikke et tegn, med mindre det fortolkes af tanken og addresserer sig 
til nogens bevidsthed [CP 7.356]. Det erkendende subjekt er altså en forudsætning 
for semiosis. Men senere, omkring århundredskiftet skriver han imidlertid: 

“Logic will here be defined as formal semiotic. A definition of a sign will be 
given which no more referes to human thought than does the definition of a line 
or the place which a particle occupies, part by part, during a lapse of time.” 
[Peirce citeret efter Colapietro, 1989, p. 6] 

Fortolkning er herefter en formel relation mellem tegn, snarere end en subjektiv 
handling. Herved introducerer Peirce fortolkning uden et bevidst subjekt. Og i et 
brev til Lady Welby dateret den 23. december 1908, hævder han, at hans henvis-
ning til det erkendende subjekt blot tidligere er medtaget i hans tegndefinition af 
pædagogiske grunde. Det afgørende er, at tegnet afsætter sin interpretant. Det be-
høver imidlertid ikke ske i en person. 

“I define a Sign as anything which is so determined by something else, called 
its Object, and so determines an effect upon a person, which effect I call its 
Interpretant, that the latter is thereby mediately determined by the former. My 
insertion of ‘upon a person’ is a sop to Cerberus, because I despair of making 
my own broader conception understood. I recognize three Universes, which are 
distinguished by three Modalities of Being.” [Peirce, 1953, p. 29] 

Colapietro argumenterer for, at da alle relationer med større kompleksitet end tria-
der ifølge Peirce kan reduceres til triader, kan også bevidstheden og tegnets grund 
reduceres til blot elementer i den triadiske relation [Colapietro, 1989, p. 5]. Dette 
ville kunne forklare Peirces ambivalente beskrivelser af bevidstheden. Men i 
sætningen efter i brevet til Lady Welby fortsætter Peirce med en beskrivelse af tre 
universer. Om det første univers skriver han, at “whatever is in this Universe must 
be present to one consciousness”. Som det senere vil fremgå af Peirces 
fænomenologi, er dette univers indlejret i de øvrige to, hvorfor det vil blive 
fastholdt i denne ahandling, at alle tre universer kræver bevidsthed for at eksistere, 
omend Peirce som begrebsrealist næppe vil acceptere, at hans tre universer alene 
eksisterer i bevidstheden. 

“It can be shown from the fact that the soul itself is of the nature of a sign, that 
such semiotic life there could not be unless there were a substantial and 
conscious life as the basis of it.” [Peirce citeret efter Colapietro, 1989, p. 86] 

Og i langt de fleste øvrige steder i sine papirer fastholder Peirce, at tegnet kræver 
et mentalt subjekt, for at semiosis og dermed erkendelsen kan finde sted [jvf. CP 
2.299]. Et tegn er et repræsentamen med en mental interpretant, skriver han et sted, 
hvor det ikke i sammenhængen er nødvendigt at fastholde, at interpretanten opstår 
i den mentale bevidsthed [CP 2.274]. Det vil derfor her blive fastholdt, at semiosis 
kræver bevidsthed, omend det kan diskuteres hvorvidt tegnet i sig selv, såfremt 
det kunne eksistere uafhængigt af semiosis, kunne forekomme, uden at interpre-
tanten afsættes i en bevidsthed121. 

Et tegn opstår altså først i det øjeblik, nogen opfatter det som tegn, hvilket vil sige, 
opfatter det som noget, der står for noget andet, hvilket i sig selv er betinget af 
tegnets tredje element, interpretanten. Betingelsen for at opfatte noget som et tegn, 

                                                   
121 Peirce forsøger sig selv med en sådan formel tegndefinition. Et tegn “is an object which is in relation to its object 

on the one hand and to an interpretant on the other, in such a way as to bring the interpretant into a relation to 
the object, corresponding to its own relation to that object.” [CP 8.332]. 
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er altså kendskab til et objekt, og at mennesket i sin bevidsthed formår at lade 
tegnet fremkalde en formidlende repræsentation, interpretanten, der udtrykker, at 
tegnet er et tegn for dette objekt [Mark, 1993, p. 57 f].  
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Kapitel  10 

Konklusion 

et kan således konkluderes, at semiosis forudsætter et bevidst erkendel-
sesteoretisk subjekt. 

“Semiosis never rises ex novo and ex nihilo.” [Eco, 1976, p. 256] 

Derfor må også den kognitive psykologis materialistiske opfattelse af erkendelsen 
som blind deduktiv symbolbehandling eller induktiv parallelt distribueret repræ-
sentation afvises, idet en sådan opfattelse ikke levner plads til oplevelsen eller for-
nemmelsen af det sansede (qualia). Computerprogrammer kan således ikke 
repræsentere virkeligheden, idet de selv er repræsentationer af virkeligheden. De 
ved ikke, hvorfor de repræsenterer, og de kan ikke fornemme repræsentationen. 

Da den kognitive psykologi endvidere ikke gør rede for, hvorledes tegnrelationens 
betydning konstitueres, defineres erkendelsen i stedet ved semiosis, idet Peirces 
teori om semiosis redegør for den erkendelsesmæssige betydningsdannelse. 
Betydning opstår ifølge denne i form af interpretanter i en uendelig tegnproces. 
Denne teori medfører, at såfremt semiosis kan implementeres i computermedia, er 
det muligt at skabe erkendende computermedia. Det er derfor væsenligt, at teorien 
om semiosis og dens forudsætninger klargøres. 

Det er denne afhandlings tese, at semiosis udgør en indeterministisk interaktion 
mellem det umiddelbare objekt til stede som impulser eller signaler legemet på 
den ene side, og repræsentamenet til stede som resultat af tidligere erkendt betyd-
ning i sindet på den anden side. Under denne interaktion eller semiosis konstitueres 
en interpretant, der samtidig er erkendelsens indhold eller betydning og udgør den 
aktuelle bevidsthedstilstand. Denne dannes ved abduktive perceptuelle domme i 
perceptionen og udledes deduktivt samt verificeres induktivt i tanken. 

Som det fremgik af afhandlingens første del, er det nødvendigt at skelne mellem 
tegn og media. I anden del er der argumenteret for, at en sådan demarkation også 
må være gældende for forholdet mellem sind og legeme, der således tilhører hver 
deres virkelighed og følger forskellige love. Disse virkeligheder er transcendente 
for hinanden, hvorfor den fremsatte erkendelsesteori må tage højde for trans-
cendens. For imidlertid at kunne redegøre for de kausale relationer mellem de to 
virkeligheder og fænomener som den frie vilje, må det antages, at der finder inter-
aktion sted mellem disse. Som Eccles har vist kan denne interaktion eksempelvis 
ske som i et kvantemekanisk sandsynlighedsfelt. 

Endvidere må det antages, at begreber som kausalitet samt mikro- og makrostruk-
turer er forudsætninger for erkendelsen, snarere end egenskaber ved virkeligheden. 

D 
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Ikke at de ikke eksisterer i virkeligheden, men erkendelsen må a priorisk være 
forberedt til at tolke disse fænomener. Ingen af disse fænomener kan derfor 
anvendes til at beskrive forholdet mellem sind og legeme, idet de selv er for-
udsætninger for erkendelsen. For både at tilfredsstille den intuitive opfattelse af, 
at mennesket lever i to verdener og samtidig redegøre for den kausale sammen-
hæng mellem mentale og neurale tilstande, er det valgt at fremsætte en inter-
aktionistisk dualistisk epistemologi. 

Dermed elimineres også argumenterne for både holisme og materialisme. Mate-
rialismen udelukker muligheden af transcendens, og holismen tager ikke den ma-
terielle virkelighed tilstrækkeligt seriøst. Endvidere har konstruktivismen det pro-
blem, at påvirkningen mellem de emergente niveauer kun går den ene vej. Derfor 
forslås her interaktionisme som en plausibel forklaring på, hvorledes mentale 
tilstande kan opstå af fysiske eller neurale tilstande. 

Ud fra kvantemekanikkens beskrivelse af forholdet mellem iagttager og virkelig-
hed, må det være klart, at i forhold, der kræver en fortolker, det vil sige i forhold, 
hvor iagttagelsessituationen kan variere som i abstraktion og repræsentation, må 
der bestå et indeterministisk forhold mellem det iagttagne og dets repræsentation 
i iagttageren. Semiosis og dermed erkendelsen er netop sådan et forhold, hvorfor 
det må hævdes, at sindet står i et indeterministisk forhold til det fysiske og dermed 
legemet. 

Selvom genetikken umiddelbart ser ud til at tilbagevise denne påstand, kan dette 
imidlertid ikke være tilfældet, da det ikke er muligt at forklare livet i rent determi-
nistiske termer. Genetikken kan ikke forklare hvorfor cellen deler sig. Den ge-
netiske kode må tolkes i en teleologisk fortolker. Kun i semiosis finder man prin-
cippet om fortolkning. Derfor kan genetikken ikke forklare erkendelsen, da se-
miosis og dermed en form for erkendelse må ligge til grund for cellens afkodning 
af genetisk information. Ergo må al erkendelse være autonom og stå i et frit (in-
deterministisk) forhold til den verden, den fortolker, for at kunne danne dens be-
tydning eller mening. 

Med et indeterministisk og interaktionistisk forhold mellem sind og legeme kan 
mennesket i semiosis frit erkende den virkelighed, det er sat i. Denne erkendelses-
teori forklarer altså samtidig den intuitive opfattelse af mennesket som et subjekt, 
der lever i to verdener, ligesom den forklarer den almindelige oplevelse af en 
(delvis) fri vilje. 

Det er altså ikke helt så enkelt som at frembringe erkendende computere, som den 
kognitive psykologi har prøvet at give indtryk af. Såfremt den her fremstillede 
teori holder stik, skal et sådant medium nemlig underbygge den abduktive slut-
ningsform samt tage højde for interaktionen med et individuelt transcendent sind. 
Problemet er imidlertid at skabe et ‘kunstigt sind’, såfremt det er transcendent og 
dermed uden for erfaringens virkefelt. 

Man kan mod den her fremsatte erkendelsesteori argumentere, at der må være en 
første erkendelse i semiosiskæden, hvis man vil undgå uendelig regres. Det hele 
kan ikke være idéer eller begreber. Nogle af idéerne må handle om andet end idéer. 
Hviler den nuværende erkendelse på tidligere erkendelser, må erkendelsen i sidste 
ende have et første led. Selvom denne afhandlings hovedanliggende ikke er af 
teologisk art, vil pelsen alligevel blive vovet ved at fremsætte en hypotese, der kan 
forklare dette forhold. Hvad nu, hvis den fysiske verden i sig selv er en inkarnation 
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af idéer eller logos122? Det giver ikke svaret, på om semiosiskædens regres er 
uendelig eller kan føres tilbage til et origo. Men det gør spørgsmålet ubetydeligt, 
idet semiosis dermed pludselig er forudsætningen for den fysiske virkelighed og 
ikke omvendt. Denne tanke kan perspektiveres ved et citat af Aristoteles: 

“Logos’ princip og begyndelse er ikke logos, men noget større. Men hvad er 
større end logos uden det guddommelige?” [Aristoteles i ‘Den eudemiske etik’ 
citeret efter Øhrstrøm, 1989, p. 99] 

Denne tanke vil ikke blive forfulgt yderligere, men i stedet vil der i afhandlingens 
sidste del kort blive diskuteret en række ontologiske forudsætninger og kon-
sekvenser, som den fremsatte epistemologi giver anledning til. Et vigtigt spørgs-
mål er, om erkendelsen er forankret i en a priorisk og transcendent platonisk 
idéverden. Den sidste del af afhandlingen vil fokusere på dette forhold ved bringe 
den fremsatte semiotiske epistemologi ind i en ontologisk kontekst og derved 
prøve at afdække relationen mellem semiosis og virkeligheden. 

                                                   
122 En tanke, som også Walter Benjamin (1892-1940) var inde på, idet han opfattede virkeligheden som en tekst, der 

skal erkendes gennem en hermeneutisk proces. Hans begrundelse er, at verden blev skabt gennem Guds ord, 
hvorfor den også må ‘læses’ som Guds ord [Lübcke, 1982a, p. 258]. 
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En semiotisk ontologi 
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123 “Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os . . .” [Johannesevangeliet, kap. 1, vers 14]. 
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Kapitel 11 

En semiotisk virkelighedsforståelse 

ennem afhandlingen er der vokset såvel omridset af en epistemologi 
som fragmenter af en ontologi frem. Der vil nu overordnet blive gjort 
forsøg på at fylde lidt flere brikker på den virkelighedsforståelse som 
denne epistemologi er født i. Rækkefølgen er ikke tilfældig: Man kan 

kun beskrive virkeligheden, sådan som man erkender den. Ontologien må udledes 
af epistemologien, da erkendelsesteorien sætter grænserne for erkendelsen af det 
værende. Det betyder endvidere, at ontologien altid vil være af rent spekulativ ka-
rakter. Hvem kan for eksempel benægte, at det stof, der omgiver mennesket, har 
andre egenskaber end tid og rum, det vil sige egenskaber, som transcenderer den 
menneskelige erkendelse? Ligesom det ikke er muligt at se sit eget øje gennem 
dette øje, med mindre man anvender et spejl, er det måske umuligt at erkende er-
kendelsen gennem erkendelsen. Måske kan netop dette forhold afskære mennesket 
fra nogensinde at nå frem til en sand epistemologisk og ontologisk erkendelse. 
Eller er der givet et spejl? Og hvis det er tilfældet, hvordan kan dette spejl er-
kendes, og hvordan skal dets refleksion af virkeligheden forstås? 

“Det, Philosopherne tale om Virkeligheden er ofte ligesaa skuffende, som når 
man hos en Marchandiser læser paa et Skilt: Her rulles. Vilde man komme med 
sit Tøi for at faae det rullet, saa var man narret; thi Skiltet er blot tilsalgs.” 
[Kierkegaard, 1962a, p. 34] 

Nørretranders rapporterer i bogen ‘Mærk verden’ fra et møde mellem en række 
fysikere på Santa Fe Institute i 1990, hvor den amerikanske fysiker John A. Whee-
ler skulle have udtalt om virkeligheden: 

“Der er intet rum og ingen tid . . . der er ikke noget derude derude. Ideen om ét 
univers er tåbelig: Verden. Vi er alle deltagende observatører i verden - det er 
et mirakel, at vi hver især kan danne det samme billede af universet. Men når 
ugen er omme ved vi måske hvordan vi kan forklare dette ud fra ingenting.” 
[Wheeler citeret efter Nørretranders, 1993, p. 22] 

I et forsøg på helt overordnet at addressere disse problemstillinger vil der her i 
afhandlingens sidste del kortfattet blive beskrevet nogle få af ontologiens centrale 
overvejelser og deres konsekvens for afhandlingens problemstilling. I dette kapitel 
vil der indledningsvis blive givet en introduktion til ontologi-begrebet, hvorefter 
der vil blive gjort rede for to af ontologiens grundlæggende problemstillinger, 
nemlig forholdet mellem realisme og nominalisme samt forholdet mellem 
idealisme og materialisme. Endelig vil der med udgangspunkt i Peirces fænom-
enologi blive givet et bud på en semiotisk ontologi. 

G 
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11.1 Ontologi 
Ontologien er studiet af det værende forstået som læren om de særegne og nød-
vendige træk, der er fælles for alle eksisterende genstande, materielle såvel som 
immaterielle. 

Metafysikken 
Ontologien kan føres tilbage til Aristoteles’ manuskrift ‘Den første filosofi’, der 
fra omkring 1. årh. f. Kr. er blevet kaldt ‘Metafysikken’. I dette rejser han en række 
grænsespørgsmål om, hvad der er hinsides eller bag den fysiske verden, spørgsmål 
som enhver konsekvent gennemført naturfilosofi må stille sig selv. Ifølge 
Aristoteles vil besvarelsen af disse spørgsmål afdække en række basale principper, 
på hvilke alle andre videnskaber hviler. Fra starten var metafysikken og teologien 
tæt sammenknyttede, og Aristoteles kalder selv flere steder hans ‘første filosofi’ 
for teologi. Men i det syttende århundrede blev metafysikken opsplittet i to 
discipliner, idet der opstod en skelnen mellem metaphysica generalis, der 
omhandler generelle begreber og kategorier for det værende og metaphysica 
specialis, som er en lære om det særligt priviligerede værende, der udgør den 
ubetingede grund for alt andet. Metaphysica specialis er derfor en lære om det 
absolutte, det ene, om Gud og dermed en syntese mellem teologi og metafysik. 
Ontologien er i dag blot et andet ord for metaphysica generalis. Termen blev 
introduceret i filosofien af den tyske skolastiker Rudolf Göckel i hans filosofiske 
leksikon fra 1613, og blev udbredt med den tyske filosof Christian von Wolffs 
(1679-1754) hovedværk ‘Philosophia Prima sive Ontologia’ fra 1730. Hvor Ari-
stoteles i sin metafysik udelukkende havde beskæftiget sig med eksisterende 
genstande, omfatter Wolff også det muligt værende med sin ontologi. 

Kants kritiske metafysik 
Hos Kant findes den klassiske bestemmelse af metafysikken eller ontologien som 
et sæt af nødvendigvis sande, syntetisk a priori påstande, der udtaler sig om for-
hold, der går ud over enhver mulig erfaring. Kant kritiserer rationalisternes forsøg 
på med udgangspunkt i den rene fornuft at fremsætte en metafysisk lære om tingen 
i sig selv. Mens han mener at have bevist, at mennesket har en transcendental, 
syntetisk a priori viden om erfaringens forudsætninger, så afviser han rationalis-
ternes forsøg på at transcendere enhver mulig erfaring. I særdeleshed afviser han, 
som det er fremgået, at mennesket kan have syntetisk a priori viden om de tre 
fornuftsidéer, som traditionelt har været diskuteret i den specielle metafysik, 
nemlig idéen om sjælen som en udelelig substans, idéen om verden som en 
afsluttet helhed og idéen om Gud som et uendeligt intellekt [Lübcke, 1983, p. 230]. 
Kants definition af metafysikken og hans kritik af denne har været medvirkende 
til, at de klassiske metafysiske spørgsmål hos mange moderne filosoffer enten er 
blevet opgivet eller er blevet diskuteret inden for en logisk, sprogfilosofisk eller 
transcendentalfilosofisk diskussionsramme [ibid., p. 295]. 

Meinongs ontologi 
I starten af dette århundrede tilfaldt det den tyske filosof Alexius Meinong (1862-
1920) at udarbejde en universel genstandsteori i sit værk ‘Über Gegenstands-
theorie’ fra 1904, ifølge hvilken alt, hvad en bevidsthed kan rette sig imod, kaldes 
en genstand. Hvor metafysikken hidtil havde beskæftiget sig med hele den 
eksisterende virkelighed, har genstandsteorien et langt videre arbejdsfelt, idet den 
beskæftiger sig med alt, hvad der kan blive genstand for en bevidsthed, uanset om 
det eksisterer eller ej. Ifølge Meinong er der lige så mange genstandstyper, som 
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der er forskellige typer af bevidsthedsakter, og det er ontologiens opgave at 
klassificere disse. Svarende til fire hovedtyper af af oplevelser, nemlig forestilling 
(Vorstellen), tænkning (Denken), følelse (Fühlen) og begær (Begehren), eksisterer 
der fire hovedtyper af genstande, nemlig objekter, objektiver, dignitativer og 
desiderativer. 

Husserls fænomenologi 
Delvis under indflydelse af Meinong, men også med inspiration fra samtidens lo-
gik og matematik, fremsatte Husserl i hans værk ‘Logical Investigations’ fra 1913-
21 idéen om en en formalontologi. Denne ontologi skulle beskæftige sig med 
formalontlogiske kategorier såsom objekter, tilstande, egenskaber, slægtskaber, 
arter, enheder, flerheder, tal, rækker, relationer, forbindelser, dele, helheder, 
afhængigheder etc. Ligesom Meinong mente Husserl, at det er umuligt at forestille 
sig bevidstheden, uden at denne bevidsthed forestilles som rettet imod en genstand. 
Om genstanden faktisk eksisterer eller ej, er her underordnet, ligesom det er 
underordnet, om bevidstheden tager fejl i sin beskrivelse af det, den oplever. Det 
afgørende er, at bevidstheden er præget af sin intentionalitet [ibid., p. 198]. 

Til hver formalontologisk genstandstype svarer principielt en række alternative 
materielle realiseringer, der hver har sin egen materielle eller regionale ontologi. 
Hvor formalontologien har til opgave at angive de generelle træk ved ethvert mu-
ligt værende, er det materialontologiens eller den regionale ontologis opgave at 
gøre rede for forskellige typer af værender, for eksempel tallenes materielontologi 
eller de fysiske legemers materielontologi. Den materielle ontologi behandler de 
enkelte genstandstypers bestemte materiale og er uafhængig af sanseerfaringen, 
det vil sige er a priori. Kendskab til den materielle ontologi er et kriterium på, 
hvad der er gode og dårlige empiriske videnskaber, idet sammenblanding af 
genstandsområder uvilkårligt vil føre til fejlslutninger [Lübcke, 1982a, pp. 52-58]. 

11.2 Idealisme, realisme og materialisme 
Ontologiens hovedspørgsmål er naturligvis, hvori virkeligheden består. På dette 
spørgsmål er der traditionelt givet tre overordnede svar. Idealismen hævder, at vir-
keligheden på radikal vis er bestemt og konstitueret af erkendelse og tænkning, 
således at der ikke kan findes nogen virkelighed, der er uafhængig af den men-
neskelige erkendelse eller objektive principper. Modsat hævder realismen, at der 
findes en virkelighed, der eksisterer uafhængigt af, om den bliver erfaret eller kan 
erfares. Endelig hævder materialismen, at alt virkeligt er fysisk. 

Idealismen findes i flere afskygninger. Ifølge Platon er det virkelige det, der er 
uforanderligt og uforgængeligt. Disse evige og uforanderlige størrelser eller ab-
strakte objekter kalder Platon idéerne (eide eller ideai), og mennesket kan alene 
begribe dem i kraft af tænkning. De fænomener, der findes i den sanselige rum-
tidslige verden, er kun virkelige i det omfang, de har del i idéerne, og de kan kun 
erkendes i kraft af idéerne, for eksempel ved anvendelse af begreber. På samme 
måde som enkeltting kan have del i idéerne, kan en idé have del i en anden idé. 
Platon ordner således idéernes verden i et hierarki, hvor enhedens idé, der er den 
mest almene og mest indholdsfyldte, er den øverste. Platons idéer er selvstændige 
almenbegreber, der eksisterer uafhængigt af enkelttingene og det menneskelige 
sind. Platons idealisme omtales derfor ofte som objektiv idealisme [Lübcke, 1983, 
p. 204]. 
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FIGUR 11-A - VERDEN I GUDS COMPUTER 
[Kilde: Computer World, 27. januar 1995, bagsiden. ã Søren Jessen] 

For Berkeley derimod gælder det, at idéerne kun eksisterer, for så vidt som de 
erfares af en bevidsthed. At være er at blive perciperet (esse est percipi). Ifølge 
Berkeleys subjektive idealisme eller immaterialisme er det eneste, der eksisterer, 
aktive sind og deres idéer. Hans kritik er især rettet mod tanken om en bevidst-
hedsuafhængig, materiel substans. Mennesket kan ikke direkte sanse materielle 
ting, men kun dets idéer. Det er derfor utænkeligt, at noget eksisterer uafhængigt 
af bevidsthed. Idet man prøver at forestille sig en sådan entitet, bringes den netop 
i relation til bevidstheden i kraft af forestillingen om den [ibid., p. 204]. 

I henhold til Kant må genstandene rette sig efter erkendelsen, hvis man skal kunne 
redegøre for den kendsgerning, at mennesket har universel og nødvendig erken-
delse, for eksempel i matematikken. Kant kalder sin form for idealisme for kritisk 
eller transcendental idealisme, idet den, som det tidligere er fremgået, omfatter 
erkendelsens transcendentale mulighedsbetingelser. Det er muligt at have sand og 
universel erkendelse af fænomenerne, fordi de er bestemt eller konstitueret af 
anskuelsesformerne og kategorierne. Kant forsøger at gendrive Berkeleys 
subjektive idealisme, idet han hævder, at mennesket ikke kan blive bevidst om sig 
selv uden at have bevidsthed om materielle ting [ibid., p. 204]. 

Realismen mener ikke, at virkeligheden står i et sådant afhængighedsforhold til 
erkendelsen eller bevidstheden. Den rum-tidslige virkelighed eksisterer uafhæn-
gigt af den menneskelige bevidsthed. Realismen følges som oftest af den erken-
delsesteoretiske opfattelse, at mennesket med dets sanseerfaringer har tilgang til 
en bevidsthedsuafhængig virkelighed. Også denne opfattelse findes i forskellige 
afskygninger. Den naive realisme hævder, at sanseerfaringerne giver direkte og 
sikker tilgang til virkeligheden. Den repræsentative realisme hævder, at sanseer-
faringerne hidrører fra den fysiske virkelighed, men aldrig kan give sikker erken-
delse. Det, der direkte erfares, er altid repræsentationer af virkeligheden, for ek-
sempel i form af sansedata, og det er ikke muligt at sammenligne disse med vir-
keligheden. Den kritiske realisme, der er en mellemposition mellem de to øvrige, 
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fastholder på én gang, at sanseerfaringerne kun giver indirekte adgang til virke-
ligheden, og at det er muligt at trænge bagom sanseerfaringerne til en velbegrundet 
opfattelse af den fysiske virkelighed [ibid., p. 362]. 

Materialismen er en særlig form for metafysisk realisme, der hævder, at alt, hvad 
der eksisterer, i virkeligheden er ting eller processer, der kun har fysiske egen-
skaber eller kan reduceres hertil. Den klassiske materialisme har en lang tradition 
i europæisk filosofi, idet den kan føres tilbage til Anaxagoras og Demokrit. De 
antog, at materielle legemer helt eller delvist udfylder rummet, og at disse kan 
skubbe eller støde til andre legemer. Verden er et urværk af legemer der støder 
eller skubber til hinanden som tandhjul. Ifølge denne klassiske materialisme er 
stød således den naturlige forklaring på kausale relationer. 

Teorien blev først anfægtet af den Newtonske gravitation, som viste at materien 
ikke blev styret af stød, men af træk, og at aktion var afhængig af afstanden mellem 
legemer og ikke af kontakten mellem dem. Både Newton og hans efterfølgere 
forsøgte at forklare gravitationen med teorien om stød, dog uden held. Den klas-
siske materialisme blev yderligere rystet, da den engelske fysiker og nobel-
prismodtager Joseph John Thomson (1856-1940) opdagede elektronen, og dermed 
viste at atomet var deleligt. Nu skulle materiens mindste dele beskrives i form af 
elementarpartikler, og ingen kunne ikke være sikker på, at disse ikke også var 
delelige. Opdagelsen af elektronen ødelagde også idéen om stød som en essentiel 
mekanisme, idet stød nu kunne forklares som modsat rettede kræfter mellem ens 
ladede partikler. Og endelig viste teorien, at elementarpartikler som elektroner 
kunne dannes fra fotoner eller lyskvanter og igen omdannes til fotoner. Men lys er 
ikke stof, selvom både lys og stof er energiformer. Stof har derfor ikke 
nødvendigvis længere substans, da det ikke bevares. Det kan nedbrydes og 
nydannes. Stof eller materie er tæt pakket energi, der er transformerbart til andre 
energiformer som lys og varme. Stof er derfor af naturen proces. Universet er ikke 
længere en samling af substans eller essens. Det er i stedet en mængde af 
begivenheder eller processer, der vekselvirker [Popper & Eccles, 1983, p. 6 f]. 
Moderne materialisme inddrager derfor både stof og processer i dens definition af 
virkeligheden. 

Den epistemologiske konsekvens af materialismen er, som det er fremgået, at det 
benægtes at der findes irreducible fænomenologiske egenskaber såsom sind og 
bevidsthed. Skal man acceptere sådanne egenskaber inden for rammerne af ma-
terialismen, ender man i egenskabsdualisme, der ikke er mere konsistent med ma-
terialismen end substansdualismen [Searle, 1992, p. 28]. 

Som det tidligere er fremgået, afviser Peirce materialismen med den begrundelse, 
at sindet ikke kan være styret af en blind mekanisk lov, men at virkelighedens lov 
er associationens lov, af hvilken materiens mere specielle love udspringer [CP 
6.277]. I stedet vælger Peirce først realismen og derefter idealismen, idet han lader 
sin realisme omfatte både idéverdenen og den fysiske verden [Christiansen, 1988, 
p. 14]. Peder Voetmann Christiansen beskriver Peirces realisme på følgende måde: 

“Hvis erkendelsen bygger på tegn, så må man i konsekvens heraf vælge at tro, 
at verden består af tegn. Disse tegn er ikke blot inde i hovedet på den enkelte, 
men også i den ydre verden, hvor de eksisterer uafhængigt af den enkeltes 
bevidsthed. Tegn kan oversættes til andre tegn, og det er alt, hvad vi kan gøre 
med vort sprog og vore handlinger.”  [Christiansen, 1988, p. 33 f] 

Peirces idealisme er derfor ikke en benægtelse af den materielle verdens eksistens, 
men en erkendelse af, at ethvert metafysisk valg og enhver form for forståelse 
tager sit udgangspunkt i idéerne. Materien er reel, men den er kun et ydre aspekt 
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af det værende og kan derfor ikke forklare de fysiske fænomener som eksempelvis 
følelse. 

11.3 Universalia 
Denne ontologiske diskussion om virkelighedens karakter fører naturligt over i 
debatten om almenbegrebernes eller universaliernes ontologiske status. Mens det 
nemlig er klart, at der findes individuelle entiteter, er stridens emne, hvorvidt der 
i tillæg hertil findes almene entiteter eller almenbegreber, såsom menneskearten, 
egenskaben ved at være bord, farven rød og relationen at være højere end noget 
andet [Lübcke, 1983, p. 439]. Er disse blot forestillinger i sindet eller er de selv-
stændigt eksisterende størrelser? Begrebsrealisme og nominalisme er to filosofiske 
yderpunkter, der giver modstridende svar på dette spørgsmål. Polemikken mellem 
dem går tilbage til den såkaldte universaliestrid, der rasede i senmiddelalderen. 

Realismen hævder, som det er fremgået, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af, 
om den bliver erfaret eller kan erfares. Sprogfilosofisk betyder det, at enhver sæt-
ning, der udtrykker en påstand, har en objektiv sandhedsværdi. Enhver sætning om 
virkeligheden er derfor enten sand eller falsk, selv om det ikke er muligt for nogen 
sprogbruger at afgøre, hvad der er tilfældet. Overføres dette forhold på 
almenbegreber, betyder det ifølge begrebsrealismen, at universalia eller almenbe-
greber har eksistens eller væren uafhængigt af et hvilket som helst antal personers 
bevidsthed. Universalierne kan eksistere helt uafhængigt af enkelttingene eller 
immanent i dem. De er mere og andet end de enkeltting, som falder under dem. 
For eksempel er farven rød ifølge begrebsrealismen mere og andet end klassen af 
røde ting. Universalierne indgår derved som en irreduktibel del af den objektive 
virkelighed. Et hovedargument for begrebsrealismen lyder, at uden antagelsen af 
universalia er det ikke muligt at forklare den menneskelige brug af generelle 
termer, i særdeleshed evnen til korrekt at anvende dem på enkeltting, som man 
ikke tidligere er truffet på. Mennesket formår at anvende den samme generelle 
term om mange forskellige individuelle entiteter, fordi det kender den egenskab, 
de er fælles om. Egenskaben forefindes objektivt og udgør den generelle terms 
mening, idet den styrer termens anvendelse [ibid., p. 439].  

I antikkens filosofi var begrebsrealismen enerådende, men i to væsensforskellige 
udgaver. Platon hævdede, at universalia eksisterer som idéer i en transcendent ver-
den, det vil sige forud for og uafhængigt af enkelttingene, mens Aristoteles deri-
mod mente, at universalia var immanente i enkelttingene, nemlig som enkelttinge-
nes former eller væsensegenskaber. 

Russell argumenterer for den platoniske begrebsrealisme, idet han tager udgangs-
punkt i relationerne. Relationer synes at have en eksistens, som på en eller anden 
måde er forskellig fra de fysiske objekter og også forskellig fra sindets og sanse-
datas eksistens. 

“Platons ‘idé-lære’ er et forsøg på at løse netop dette problem, og efter min 
mening er det et af de mest succesrige forsøg hidtil.” [Russell, 1974, p. 73] 

Rent faktisk forholder det sig således, at hvis nogen var opsat på helt at benægte, 
at der eksisterer universalia som kvaliteter, ville man ifølge Russell opdage, at man 
strengt taget ikke kan bevise, at de findes. Derimod kan man bevise, at der må 
være relationer, det vil sige den form for universalia, som verber og propositioner 
generelt står for [ibid., p. 76]. Relationen er derfor ikke afhængig af tanken, men 
tilhører den uafhængige verden, som tanken opfatter, men ikke skaber. Universalia 
er således ikke tanker, omend de er genstande for tanker, når de erkendes. 
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Som modsætning til begrebsrealismen formulerede William Ockham (ca. 1285-
1347) i 1300-tallet nominalismen, der tager afstand fra begge antikkens former for 
begrebsrealisme. Ifølge nominalismen eksisterer der intet ud over konkrete enkelt-
ting. Universalia eksisterer derfor ikke uafhængigt af tænkningen eller sproget, 
men kun for så vidt som nogen person forestiller sig dem. Almenbegreber eller 
universalia er navne, som tilskrives klasser af ting. De forskellige enkeltting, 
hvorom en term anvendes, har intet andet tilfælles end netop denne term. 
Begreberne er altså menneskelige konstruktioner eller betegnelser for klasser af 
ting. Universalia er en klasse af fænomener, der i sig selv ikke er udtryk for noget 
reelt. Derfor hævder nominalismen, at kvaliteter alene er afhængige af det objekt, 
hvori de materialiserer sig. De kvaliteter, som det logiske prædikat repræsenterer, 
kan således ikke have eksistens, med mindre der samtidig eksisterer et logisk 
subjekt, i hvilket det viser sig [Dinesen, 1992, p. 49]. 

Nominalismen blev med den engelske empirisme næsten enerådende. Empirismen 
tilpassede dog nominalismen for at kunne forklare, hvorledes det er muligt, at 
mennesket kollektivt og uden vilkårlighed er i stand til at anvende almenbegreber. 
Hobbes hævdede, at de ting, hvorom et almenbegreb kan anvendes, ligner 
hinanden i én eller flere bestemte henseender. Således er anvendelsen af beteg-
nelsen ‘rød’ ikke vilkårlig, for skønt den ikke betegner en uafhængigt eksisterende 
størrelse, er der den grund til at kalde en given ting rød, at den ligner andre ting, 
der kaldes det samme. Russell har påpeget, at denne tilpasning reelt er en opgivelse 
af nominalismen, idet lighed er et almenbegreb forskelligt fra enkelttingene. Også 
Locke ændrede definitionen af nominalismen, idet han erklærede, at tingene 
besidder et dybere lag, en real essens, som aldrig vil kunne erkendes. Det der kan 
erkendes er kun tingenes nominelle essens, det vil sige de egenskaber, der 
anvendes til at karakterisere eller navngive dem med. Dermed tilnærmede han sig 
den konceptualistiske opfattelse. 

“Between the Nominal Essence, and the Name, there is so near a Connexion, 
that the name of any sort of Things cannot be attributed to any particular Being, 
but what has this Essence, whereby it answers that abstract Idea, whereof that 
Name is the Sign.” [Locke, 1967, bk. III, cp. III, § 16] 

Nominalismen er en væsentlig forudsætning for dette århundredes logiske positi-
visme. Kritikere af nominalismen har påpeget, at den resulterer i solipsisme, det 
vil sige den opfattelse, at alene jeg og mine bevidsthedstilstande eksisterer. 

Endelig er der konceptualismen, der opfatter almenbegreberne som et produkt af 
sindet. Selvom man råder over meningsfulde generelle termer, så følger det ikke 
deraf, at der uafhængigt af disse termers brug findes størrelser, som udgør deres 
meninger. Derfor argumenterer konceptualismen for, at almenbegreberne eksiste-
rer som bevidsthedsmæssige størrelser, der er kommet i stand ved abstraktion af 
visse ligheder mellem tidligere påtrufne enkeltting. 

Peirce, der i begyndelsen af sin virksomhed var præget af nominalismen, blev med 
årene stærkt kritisk overfor denne. Nominalismens problem er ifølge Peirce, at den 
i sin radikale udforming fører til en forestilling om, at alt er sprog, og at de 
egenskaber, som den ydre verden besidder, er noget mennesket tillægger den via 
sproget. Peirce endte derfor med at betegne sig selv som ideal-realist, på én og 
samme gang idealist og begrebsrealist. Peirce definerer en begrebsrealist på denne 
måde: 

“Anybody may happen to opine that ‘the’ is a real English word; but that will 
not constitute him a realist. But if he thinks that, whether the word ‘hard’ itself 
be real or not, the property, the predicate, hardness, is not invented by men, as 
the word is, but is really and truely in the hard things and is one in them all, as 
a description of habit, disposition, or behavior, then he is a realist” [CP 1.27] 
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“But in fact, at realist is simply one who knows no more recondite reality than 
that which is represented in a true representation.” [Peirce, 1868c, p. 18] 

Peirces realisme indebærer en syntese af virkelighed og tænkning. Det er denne 
syntese, der er beskrevet som erkendelse eller semiosis. Det er vigtigt for Peirce at 
fremhæve, at det i denne erkendelsesproces er muligt at opnå sikker viden om vir-
keligheden. Såfremt menneskene blev givet tilstrækkelig tid og information, vil de 
derfor på et eller andet tidspunkt nå frem til de samme konklusioner. Disse 
konklusioner er identiske med Peirces definition af virkeligheden. Det virkelige, 
lovene for fænomenernes adfærd, er ifølge Peirce, uafhængigt af det enkelte men-
neskes tænkning. [Dinesen, 1992, p. 52]. For Peirce var axiomerne at se som på-
stande, idet de ikke kan modbevises. Kan man ikke falsificere en lov eller et ud-
sagn, må man antage, at der er tale om et reelt virkende princip eller begreb. Be-
greberne er i den forstand hverken sande eller falske, men reelle [ibid., p. 14]. 

“Our external permanency would not be external, in our sense, if it was 
restricted in its influence to one individual. It must be something which affects, 
or might affect, every man. And, though these affections are necessarily as 
various as are individual conditions, yet the method must be such that the 
ultimate conclusion of every man shall be the same. Such is the method of 
science. Its fundamental hypothesis, restated in more familiar language, is this: 
There are Real things, whose characters are entirely independent of our 
opinions about them; those Reals affect our senses according to regular laws, 
and, though our sensations are as different as are our relations to the objects, 
yet, by taking advantage of the laws of perception, we can ascertain by 
reasoning how things really and truly are; and any man, if he have sufficient 
experience and he reason enough about it, will be led to the one True 
conclusion. The new conception here involved is that of Reality.” [Peirce citeret 
efter Buchler, 1955, p. 18] 

Virkeligt er derfor alt det, som i den endelige opfattelse vil blive tillagt eksistens, 
og ikke andet end det. Det er klart, at dette syn på virkeligheden er begrebsrealis-
tisk, fordi almenbegreber indgår i alle domme og derfor i sande meninger. Følgelig 
er almenbegreber lige så virkelige som de konkrete ting [Peirce, 1994, p. 215]. At 
foretage en distinktion mellem den sande forestilling om en ting og tingen selv, er 
blot at betragte ét og samme fænomen fra to forskellige perspektiver, for det 
umiddelbare tankeobjekt i en sand dom er virkeligheden [ibid., p. 217]. 
Eksempelvis er litteratur eller tekster i denne forstand ikke at betragte som 
fiktioner, idet de rent faktisk har eksistentiel realitet. De optræder i tid og rum og 
optræder i den virkelige verden, ikke i en rent tænkt verden. Set således, er det 
konteksten, der indikerer forskellen på fiktion og ikke-fiktion, en distinktion, der 
hos Peirce optræder som forskellen på det værende set som henholdsvis realitet, 
det vil sige positiv potentialitet eller ren tænkning, og eksistens, det vil sige 
faktiske begivenheder, der finder sted i tid og rum124 [Dinesen, 1992, p. 115]. 

“It is impossible to hold consistently that a quality only exists when it actually 
inheres a body. If that were so, nothing but individual facts would be true. Laws 
would be fictions; and, in fact, the nominalist does object to the word ‘law’, and 
prefers ‘uniformity’ to express his conviction that so far as the law expresses 
what only might happen, but does not, it is nugatory.” [CP 1.422] 

                                                   
124 En skelnen, som Peirce i øvrigt overfører på gudsbegrebet, idet han ikke taler om Guds eksistens, men om 

realiteten Gud [Dinesen, 1992, p. 131]. Peirces opfattelse af realitet indebærer, at der er tale om egenskaber, som 
ikke nødvendigvis behøver at realiseres i rum og tid, for at have realitet: “I define the real as that which holds its 
characters on such a tenure that i makes not the slightest difference what any man or men may have thought them 
to be, or ever will have thought them to be.” [CP 6.495]. 
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Dette synspunkt afholder imidlertid ikke Peirce fra at indrømme, at et sanseindtryk 
kun er en mulighed for sansningen eller følelsen. Men han fastholder, at denne 
mulighed forbliver mulig, også når den ikke er aktuel. Peirce anfører i et brev til 
Lady Welby dateret den 14. marts 1909 et eksempel for at klargøre hans syn på 
virkeligheden. I en drøm er det, der drømmes, ikke virkeligt, da det er den 
drømmendes forstand, der gør drømmen sand. Men det faktum at en person har 
drømt, er virkeligt, ligegyldigt om han husker at have drømt eller ej [Peirce, 1953, 
p. 38]. Det virkelige er altså ikke virkeligt, fordi individer eller grupper af individer 
tillægger subjektet visse prædikater. Det er virkeligt, uanset hvad der tænkes om 
det. 

Med Peirce vil det her blive forudsat, at der er en virkelig verden derude, selvom 
kun dens repræsentation erkendes, sådan som den repræsentative realisme frem-
stiller det. Dens repræsentation præsenteres for mennesket gennem begreber eller 
idéer. Disse er virkelige i idealistisk platonisk forstand, og ligesom hos Platon, der, 
hvad angår eksistensen af ideér, var helhjertet begrebsrealist, må begrebernes 
selvstændige realitet anerkendes. Som det tidligere er fremført, betyder det 
imidlertid ikke, at selve erkendelsen af begreberne, det vil sige semiosis, kan ek-
sistere uafhængigt af et tolkende sind. Alligevel er begrebsrealismen afgørende for 
konstitueringen af betydningen i semiosis, idet tegnet må hvile på et platonisk a 
priorisk, transcendent og virkeligt grundlag. Denne hypotese vil blive uddybet i 
næste kapitel. 

11.4 Peirces faneroskopi 
Peirces realisme, logik og semiotik hviler på en klar fænomenologisk virkeligheds-
forståelse. At beskæftige sig med hans triadiske tegnrelation og al hans øvrige 
filosofi uden denne, er som at dissikere et æg for at opnå viden om hønen. Peirce 
bygger et omfattende videnskabeligt system125, i hvilket hans fænomenologi 
indgår som ikke-normativt fundament. 

I modsætning til Descartes, der tager udgangspunkt i den absolutte tvivl, mener 
Peirce ikke, at det er muligt at opnå absolut viden og følgelig heller ikke absolut 
tvivl. Der er visse ting, som det er ganske umuligt at tvivle på. Peirce kritiserer 
derfor Descartes og hans efterfølgere for at foregive tvivl på noget, som de rent 
faktisk ikke tvivler på [Dinesen, 1992, p. 19]. I stedet hævder Peirce, at alt, hvad 
man kan omtale, eksisterer. Det er derfor ikke så meget fænomenernes eksistens, 
som de forestillinger, subjektet gør om fænomenet, der er afgørende. Det er fæno-
menet, som det optræder i sindet eller tænkningen, Peirce observerer. 

Efter det græske ord for fænomen, faneron (åbenbar, tydelig), kalder Peirce sin 
fænomenologi for faneroskopi126. Med faneron mener Peirce alt det, der er til stede 
i tænkningen eller forestillingsevnen, uanset om det korresponderer med virkelige 
ting, det vil sige dynamiske objekter, eller ej. Det er vigtigt at være opmærksom 
på, at i Peirces filosofi er de umiddelbare objekter, som de viser sig i sindet, 
virkelige. Mentale fænomener er lige så virkelige som fysiske fænomener. 

“If I truly know anything, that which I know must be real” [CP 5.94] 

Det betyder imidlertid ikke, at subjektet i tænkningen direkte kan påvirke virke-
ligheden. 

                                                   
125 For en yderligere beskrivelse af Peirces videnskabelige system se Buchler, 1955 samt Dinesen & Stjernfelt, 1994. 
126 Andre steder kalder Peirce endvidere sin fænomenologi for ideoscopy [Peirce, 1953, p. 7]. 
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“[We] may define the real as that whose character are independent of what 
anybody may think them to be.” [CP 6.349] 

Peirce sammenligner selv faneronet med betegnelsen idé, som den bruges i euro-
pæisk filosofi, men fremhæver, at hans faneron er mere omfattende end den tradi-
tionelle opfattelse af idé-begrebet. Hvad der end viser sig i sindet, er ipso facto 
faneroner. 

“What I term phaneroscopy is that study which, supported by the direct 
observation of phanerons and generalizing its observations, signalizes several 
very broad classes of phanerons; describes the features of each; shows that 
although they are so inextricably mixed together that no one can be isolated, 
yet it is manifest that their characters are quite disparate; then proves, beyond 
question, that a certain very short list comprises all of these broadest categories 
og phanerons there are; and finally proceeds to the laborious and difficult task 
of enumerating the principal subdivisions of those categories.” [CP 1.286] 

Peirce beskriver sin faneroskopi som relationslogik eller kategorilære. Fanerosko-
pien er en logik, der er kendetegnet ved at etablere kategorier for fænomener ud 
fra forskelle i strukturel kompleksitet, det vil sige ud fra antallet af størrelser, der 
indgår i deres relationer. Kategoriseringen tager altså udgangspunkt i fænomener-
nes form eller struktur frem for deres substans [CP 1.288]. Formålet med fa-
neroskopien er at opstille en tavle over irreducible kategorier. 

“I essay an analysis of what appears in the world. It is not metaphysics that we 
are dealing with: only logic. Therefore, we do not ask what really is, but only 
what appears to everyone of us in every minute of our lives. I analyze 
experience, which is the cognitive resultant of our past lives, and find in it three 
elements. I call them Categories.” [CP 2.84] 

Peirces kategoritavle er etableret med inspiration fra Kants kategorier og klasser 
[CP 1.300], men hvor Kant kategoriserer forstanden som en forudsætning for for-
ståelsen af naturen, gør Peirce det omvendte og kategoriserer naturens temporale 
processer, som de analogt optræder i den menneskelige tænkning. På den måde 
bliver Peirces kategorier en kategorisering, der baserer sig på naturlige processer 
og disses analogi i tænkningen, og ikke en kategorisering der tager udgangspunkt 
i den menneskelige kognition [Dinesen & Stjernfelt, 1994, p. 14]. Den er altså ikke 
udelukkende en lære om, hvordan fænomenerne træder frem for subjektet, men en 
kategorisering af fænomenerne, som de er i sig selv, og som de træder frem for 
subjektet. Dette forhold er grundlaget for Peirces logiske begrebsrealisme. 

Peirce kalder sine tre kategorier eller værensformer for førstehed, andethed og 
tredjehed. Førsteheden eksisterer i kraft af sig selv og behøver ikke noget andet, 
andetheden eksisterer kun som en reaktion på noget første, og endelig er tredjehe-
den en formidlende instans mellem noget første og noget andet [Christiansen, 
1988, p. 29]. Peirce hævder at disse kategorier er umiddelbart tilgængelige for 
iagttagelsen: 

“I hold that we can directly observe them in elements of whatever is at any time 
before the mind in any way. They are the being of positive qualitative 
possibility, the being of actual fact, and the being of law that will govern facts 
in the future.” [CP 1.23] 

Peirces kategorier er ligesom Kants opstillet i overenstemmelse med logikken. For 
Peirce svarer førsteheden til prædikatet, andetheden til subjektet og tredjeheden til 
kopula, det vil sige den forbindende dom mellem subjekt og prædikat. Ligeså 
overfører Peirce sine kategorier til psykologien, hvor han hævder, at de svarer til 
følelse, vilje og erkendelse [CP 1.332]. I det hele taget mener Peirce at kunne 
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anvende faneroskopien på alle livets områder, og dermed bygge bro over af-
grunden mellem den fysiske virkelighed og alle andre mulige virkeligheder. 

“Han [Peirce] er overbevist kristen og har læst kirkefædrene: treenigheden er 
for ham det højeste udtryk for den triadiske kategorilære. Men først og fremmest 
er han kemiker, fysiker, astronom og logiker. At bygge en bro, der kunne 
spænde over afgrunden mellem fysik og metafysik var for ham et livsprojekt, 
som ikke kunne afsluttes med 80.000 hektisk nedskrevne sider. Han bruger ikke 
sine egne religiøse oplevelser som argument for sine videnskabelige teorier, 
men man mærker, at de har haft afgørende betydning for ham.” [Christiansen, 
1988, p. 58 f] 

11.4.1 Førstehed 
Førstehed er en værensform, der omfatter alt, sådan som det er, positivt og uden 
reference til noget som helst andet [Peirce, 1953, p. 8]. Førstehed er et monadisk 
begreb. Det består i rene kvaliteter, der eksisterer i kraft af sig selv, uden relationer 
til noget andet, og uanset om disse kvaliteter foreligger realiserede eller ej. Peirce 
nævner som eksempel kvaliteten af den følelse, der findes, når man isolerer en af 
de menneskelige sanser og udelukkende registrerer ren farve, ren lyd, ren duft eller 
ren smag. Førstehed er kvaliteten af følelsen i sig selv, en usammensat følelse uden 
tid [Dinesen, 1992, p. 27; CP 1.304]. Men han fremhæver samtidig, at førstehed 
ikke omfatter selve sanseprocessen, men kun den egentlige følelseskvalitet, det vil 
sige qualia. Og endelig hævder han, at hele sindets indhold består af 
følelelseskvaliteter, på samme måde som hele rummet består af punkter eller hele 
tiden af øjeblikke [CP 1.317]. 

“By a feeling I mean an instance of that sort of element of consciousness which 
is all that is positively, in itself, regardingless of anything else.” [CP 1.306] 

Førsteheden består altså i følelse og form uafhængigt af tid. Det er forestillingen 
om nuet helt uden hensyn til fortid og fremtid. Der er ikke tale om at abstrahere 
tid eller rum, men om usammensatte kvaliteter [Dinesen, 1992, p. 28]. 

“The poetic mood approaches the state in which the present appears as it is 
present. The present is just what it is regardless of the absent, regardless of past 
and future . . . Imagine, if you please, a consciousness in which there is no 
comparison, no relation, no recognized multiplicity (since parts would be other 
than the whole), no change, no imagination of any modification of what is 
positively there, no reflexion - nothing but a simple positive character.” [CP 
5.44] 

Førstehed er fremherskende i følelse, når følelse vel og mærke skelnes fra objektiv 
perception, vilje og tanke. Det er en umiddelbar bevidsthed, der ikke omfatter 
selvbevidsthed. Der er altså ikke tale om refleksiv tænkende bevidsthed, ligesom 
et subjekt ikke er nødvendigt [CP 1.310]. Førstehed betegner væren, modalt set en 
potentiel eller mulig væren. Peirce hævder endda, at kvalitet er uafhængig af tid 
og realisering [CP 1.420]. Den er en tilstand. Endvidere kan fænomener i katego-
rien førstehed ikke opløses i flere dele, men er simple og usammensatte. Alting, 
hvor komplekst og heterogent det ellers måtte være, har dets kvalitet sui generis, 
dets sansningsmulighed, dets førstehed. 

Førstehed er en positiv værensform for det, der er, som det er, uden reference til 
noget andet. Førsteheden kan forestilles at eksistere uden nogen aktuelle forekom-
ster. I forhold til semiotikken henfører Peirce repræsentamenet til kategorien 
førstehed, idet det definitorisk eksisterer i sig selv uafhængigt af noget andet. I 
forhold til logikken svarer prædikatet i den logiske proposition til førstehed, det 
vil sige en mulig kvalitet, der gennem kopulaet tilskrives subjektet. 
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11.4.2 Andethed 
Andethed er en værensform, der omfatter alt, sådan som det er, med hensyn til 
noget andet, men uden hensyn til noget tredje [Peirce, 1953, p. 8]. Andethed skal 
derfor forstås uden et medierende tredje og er et dyadisk begreb. Førstehed består 
i sig selv, mens andethed indbefatter førstehed. Andethed er eksistens forstået som 
faktisk og aktuel væren, der samtidig indbefatter den mulige væren fra førstehe-
den. Eksistens er derfor dyadisk, skønt væren er monadisk [CP 1.329]. Eksistens 
er en faktisk afgrænsning af det mulige. Denne eksistentielle begrænsning af det 
mulige set som væren erfares som begivenheder. Andethed omfatter derfor 
aktuelle fakta eller aktuelle kendsgerninger. Andetheden omfatter således første-
hedens kvalitet og er så at sige dennes realisering. Hvor det første er muligt, er det 
andet nødvendigt. Fænomenerne reagerer med nødvendighed i duale relationer. 
Derfor er andethed også fremherskende i idéen om virkelighed, idet det virkelige 
i forhold til sindets frembringelser er noget andet. 

Andethed består i aktion og reaktion mellem to størrelser eller positioner [Dinesen, 
1992, p. 31]. Man kan derfor karakterisere andethed ved egenskaber som 
adskilthed, brud, modstand, manifestation, eksistens og kvantitet [Dinesen & 
Stjernfelt, 1994, p. 15]. Fænomener tilhører kategorien andethed, såfremt de eksi-
sterer som en gensidig påvirkning mellem to ting uden hensyn til noget tredje eller 
formidlende led [CP 1.322]. Først når der er to, har man for Peirce kvantitet. 
Andethed er fremherskende i idéerne om årsag og statiske kræfter. For årsag og 
virkning er to, og statiske kræfter opstår altid mellem par [CP 1.325]. 

En vigtigt aspekt ved andethed er erfaring. Den rene erfaring må ses som en grund-
læggende dyadisk begivenhed mellem en stabil tilstand og en pludselig ændring i 
denne, således at den stabile tilstand vil øve modstand mod tilstandsændringen. 
Erfaring defineres derfor af Peirce som subjektets sammenstød med den ydre 
verden [CP 1.336]. Mennesket støder ustandseligt på kendsgerninger, der skaber 
erfaring ved at få det til at tænke anderledes [CP 1.324]. Den dyadiske reaktion 
gælder både i den mentale verden og den fysiske verden. Mange af menneskets 
erfaringer er netop reaktioner eller umiddelbar modstand mod det, der opfattes 
som en ydre fysisk verdens påvirkning [Dinesen, 1992, p. 32]. Den rene erfaring 
er en dyadisk forbindelse mellem en stabil tilstand og en ændring af tilstanden, 
sådan at den stabile tilstand vil øve resistens for at modstå ændringen. 

I forhold til semiotikken kan tegnrelationens objekt og repræsentamen karakteri-
seres som tilhørende kategorien andethed, idet objektet definitorisk er bestemt ved, 
at repræsentamenet står for noget, og derfor eksisterer i et dyadisk forhold til noget 
første. I forhold til logikken, omfatter andetheden både prædikatet og subjektet, 
men vel og mærke uden forbindelsen mellem disse, dommen eller kopulaet, der 
tilhører tredjeheden. De kvaliteter, der er repræsenteret i den logiske proposition 
som prædikater, kan, som det er fremgået, anskues i sig selv som ren førstehed, 
men samtidig i forhold til hele propositionen set som egenskaber ved et subjekt, 
der udpeger en potentiel eksistens, det vil sige andethed [ibid., p. 38]. 

“It is not necessary that the subjects should be existentially of the nature of 
subjects - that is, that they should be substantial things - since it may be a mere 
wave or an optical focus, or something else of like nature which is the subject 
of change, yet it is necessary that these subjects should be in some measure 
permanent, that is, should be capable of accidential determination, and 
therefore should have dyadic existence.” [CP 1.493] 
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11.4.3 Tredjehed 
Tredjehed er en værensform, der omfatter alt, sådan som det er, ved at bringe noget 
andet og noget tredje i et forhold til hinanden [Peirce, 1953, p. 8]. Tredjehed er et 
triadisk begreb, der involverer såvel førstehed som andethed og sit eget medie-
rende eller syntetiserende aspekt. Fænomener tilhører derfor kategorien tredjehed, 
hvis de eksisterer som en ‘tredje’ medierende instans mellem førstehed eller 
kvalitet og andethed eller kvantitet. 

“By the third, I mean the medium or connecting bond between the absolute first 
and last. The beginning is first, the end second, the middle third. The end is 
second, the means third” [CP 1.337] 

Denne relation består i love, konventioner eller tanker. Set som begreb, er det selve 
den syntetiske, medierende bevægelse, der konstituerer tredjeheden [Dinesen, 
1992, p. 39]. Denne bevægelse består i en generel lovmæssighed. Peirces påstand 
er nu, at hvor der er lovmæssighed, er der også erkendelse. Og som en konsekvens 
heraf, at hvor der forekommer virkelige fænomener, må der også være erkendelse. 
Virkeligheden finder sted som en lovmæssighed i erkendelsen. Det virkelige er 
ikke det, der findes i erkendelsen, men det virkelige er virkeligt, såfremt det bærer 
et element af erkendelse eller tanke i sig [Debrock, 1994, p. 6]. Årsagen er, at både 
erkendelsen og naturen deler tegnets struktur, og intet tegn kan eksistere uden 
tredjeheden, det vil sige uden de love, der konstituerer interpretanten. 

Tredjehed repræsenterer en mulig fremtidig lovmæssighed. Man kan ikke vide no-
get eksakt om fremtiden, men man kan vide noget generelt. Man kan forudse, at 
visse begivenheder følger af visse andre. Det generelle element betyder ifølge Di-
nesen, at der ikke tænkes på de individuelle, specifikke handlinger, men den lov, 
der får dem til at manifestere sig, også kaldet intention. Det er her vigtigt at forstå 
intention som et begreb, der indebærer både generel lovmæssighed og menn-
eskelig hensigt [Dinesen, 1992, p. 41]. 

“Being in futuro appears in mental forms, intentions and expectations. Memory 
supplies us a knowledge of the past by a sort of brute force, a quite binary 
action, without any reasoning. But all our knowledge of the future is obtained 
through the medium of something else.” [CP 2.86]  

Tredjeheden konstituerer som sagt tegnets betydning. Betydning kan nemlig ikke 
reduceres til kvalitet eller erfaring, men indebærer en mediering mellem de to væ-
rensformer. Interpretanten er defineret som den instans for hvilken, noget står for 
noget, og derfor eksisterer som formidlende instans mellem noget ‘første’ og noget 
‘andet’. Det som tegnet formidler er dets betydning, og den idé, det giver anledning 
til, er dets interpretant [CP 1.339]. 

I forhold til logikken omfatter tredjeheden den stabile forbindelse mellem subjekt 
og prædikat, det vil sige kopulaet, der foretager en mediering mellem de to ele-
menter. Set som begreb er det selve den syntetiske, medierende bevægelse, der 
foretager en enkel slutning eller dom [Dinesen, 1992, p. 39]. Peirce knytter end-
videre logikken og semiotikken sammen ved at fastslå, at den logiske dom eller 
kopulaet er identisk med semiotikkens symbolbegreb, hvori interpretanten er 
fremherskende. 

“Neither the predicate, nor the subjects, nor both together, can make an 
assertion. The assertion represents a compulsion with experience, meaning the 
course of life, brings upon the deliverer to attach the predicate to the subject as 
a sign of them taken in a particular way. This compulsion strikes him at a 
certain instant; and he remains under it forever after. It is, therefore, different 
from the temporary force which the hecceities exert upon his attention. This 
new compulsion may pass out of mind for the time being; but it continues just 
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the same, and will act whenever the occasion arises, that is, whenever those 
particular hecceities and that first intention are called to mind together. It is, 
therefore, a permanent conditional force, or law. The deliverer thus requires a 
kind of sign which shall signify a law that to objects of indices an icon 
appertains as sign of them in a given way. Such a sign has been called a symbol. 
It is the copula of the assertion.” [CP 3.435] 

Det bliver nu klart, at denne ontologi er hele fundamentet for den semiotiske er-
kendelsesteori, som ovenfor er fremstillet. Den abduktive hypotesedannelse i per-
ceptionen, der har sansekvaliteterne som sit genstandsområde tilhører kategorien 
førstehed. Den induktive konsekvensvurdering, der har erfaringen som sit gen-
standsområde tilhører andetheden. Og den deduktive kognitive betydningsdanne-
lse, der har meningsdannelsen som sit genstandsområde tilhører kategorien tred-
jehed. 

Først når det er muligt at frembringe metamedia, der kan optage kategorien tred-
jehed i sig, er der potentielt udsigt til at skabe erkendende metamedia. Men hvor-
ledes passer den logiske computer, som den kendes i dag til rammerne af Peirces 
faneroskopi? 

11.4.4 Computeren som fænomen 
I sig selv er den logiske computer et dyadisk fænomen, idet den udgør en realiseret 
form eller virkeliggjort mulighed uden egen mening. Formen er muligheden for at 
repræsentere syllogismer ved logiske kredsløb, og realiseringen er den faktiske 
påtrykning af binære oppositioner på aktuelle kredsløb. De fænomener som finder 
sted i den logiske computer er netop af typen årsag/virkning. Computeren som 
begreb må således indplaceres i kategorien andethed. Men de logiske processer 
hverken repræsenterer eller giver mening uden noget tredje, den medierende 
interpretant. Og den medierende interpretant opstår først i brugeren under inter-
aktion med computeren. En computer er altså først noget tredje, i det øjeblik en 
bruger tolker dens logiske processer, det vil sige i det øjeblik den manifesterer sig 
som metamedium i brugerens sind. Selve begrebet metamedium hører nemlig 
hjemme i tredjehedens mediering. 

Sagen er imidlertid ikke helt så enkel, som den her er fremstillet. Det er nemlig 
vigtigt at holde sig for øje, at det ikke er computeren som dynamisk objekt eller 
fysisk medium, der er dyadisk, for til det dynamiske objekt gives der slet ikke 
adgang. Det dynamiske objekt er, som tidligere fremhævet, transcendent i ordets 
egentlige forstand. Peirces kategorisering relaterer sig derfor alene til fænomener 
og dermed til tingenes umiddelbare repræsentation i semiosis. Derfor er compute-
ren som umiddelbart objekt sui generis dyadisk og hører hjemme blandt andethe-
dens fænomener, computeren som umiddelbart objekt i interaktion med brugeren 
er triadisk og tilhører dermed tredjeheden, mens computeren som dynamisk objekt 
eller fysisk medium er helt uden for brugerens rækkevidde. Det betyder imidlertid 
ikke, at den er uvirkelig, eller at computeren som begreb kun eksisterer, når der 
tænkes på den. Det betyder blot, at det ikke er muligt at sige noget absolut om den. 

Dette forhold gør sig imidlertid ikke kun gældende for media som computeren, 
men også for mennesket som medium, hvorfor der i næste kapitel skal redegøres 
for, om der er andre forhold, der adskiller disse to typer media. Men inden da vil 
Peirces faneroskopi kort blive sammenlignet med Kants metafysik for at sætte fa-
neroskopien i relief. 
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11.5 Peirce og Kant 
Peirce beundrede Kant, og han siger selv, at det har været afgørende for hele hans 
tænkning, at han som ung læste og lærte sig Kants ‘Kritik der reinen Vernunft’. 
Som det tidligere er fremgået, opererer Kant med erkendelsens stof og erkendel-
sens a prioriske form. Erkendelsens stof er sanseindtrykkene, og erkendelsens 
form er anskuelsesformerne tid og rum samt de tolv kategorier, hvoraf de to 
vigtigste er substans og kausalitet. Anskuelsesformerne tid og rum kan ikke 
borttænkes eller abstraheres i tænkningen, idet de er a prioriske127. 

Kant inddeler som nævnt sine kategorier i fire klasser: Kvantitet, kvalitet, relation 
og modalitet. I disse klasser ses tydeligt inspirationen til Peirces faneroskopi. Kant 
skriver selv om sin kategorisering: 

“The number of categories in each class is always the same, namely, three; - a 
fact which also demands some consideration, because in all other cases division 
a priori through conceptions is necessarily dichotomy. It is to be added, that the 
third category in each triad always arises from the combination of the second 
with the first.” [Kant, 1990, p. 64] 

Kants kategorisering giver således anledning til Peirces faneroskopi. Den medie-
rende tredjehed har tydeligvis sin oprindelse hos Kant128, og Peirces kategorier 
svarer stort set overens med Kants klasser, bortset fra at Peirce lader klassen af 
modaliteter, det vil sige mulighed, fakticitet og nødvendighed samt anskuelsesfor-
merne indgå i sine tre kategorier. 

Peirce kritiserer grundlæggende Kant for ikke at lade de a prioriske anskuelses-
former, tid og rum samt modalitet indgå som en integrerende del af hans kategori-
tavle. Peirces kategorier er baseret på en verden, der forandrer sig i tid. Deved 
bliver de implicit modale kategorier, som skelner mellem mulighed (førstehed), 
fakticitet (andethed) og nødvendighed (tredjehed) [Dinesen, 1992, p. 23 f]. Moda-
liteten udgør grænseværdier for fænomenernes placering i tid og rum. Fortiden 
består af fakta, der er til stede i tænkningen, af erfaringer, som er faktiske, forsåvidt 
de ikke kan bortabstraheres. Fremtiden åbner muligheden og er objekt for tro. Det 
mulige afgrænses af det faktiske, hvorved det umulige bliver grundlaget for 
fremtidens nødvendighed, som Dinesen formulerer det [ibid.]. Nuets nød-
vendighed består i de lovmæssigheder, der styrer begivenhedernes udvikling. Det, 
der umuligt kan være anderledes, må være nødvendigt. 

Med lovmæssighed mener Peirce ikke determinisme, men sandsynlighed. Peirce 
skelner mellem sandhed og sandsynlighed. I en fremtidig verden kan man ikke 
opnå absolut sandhed eller viden, men udelukkende tilnærmelser til en ideal værdi, 
sandheden. Begreberne eller kategorierne er derfor hverken sande eller falske, men 
reelle, fordi de er irreducible. De er reelt virkende love, hvis sandhedsværdi ikke 
kan bevises, men heller ikke falsificeres, idet empirien støtter hypotesen om 
kategoriernes realitet [Dinesen, 1992, p. 25]. 

Kategorierne er hos Kant betingelser for erkendelsen, idet de er betingelser for 
opfattelsesevnens syntese og den følgende dom, men de er ikke selv domme. De 
opstår ifølge Kant som følge af en metafysisk deduktion, der opstiller, hvilke ka-

                                                   
127 Et synspunkt som Einstein mange år senere støtter Kant i: “Time and space are modes by which we think, and 

not conditions in which we live.” [Einstein citeret efter Wheeler, 1990, p. 10]. 
128 Kant giver selv udtryk for en lignenede kategorisering i sin tredeling af transcendentale idéer: “All transcendental 

ideas arrange themselves in three classes, the first of which contains the absolute (unconditional) unity of the 
thinking subject, the second the absolute unity of the series of the conditions of a phenomenon, the third the 
absolute unity of the condition of all objects of thought in general.” [Kant, 1990, p. 209]. 
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tegorier, der faktisk findes, hvorefter en transcendental deduktion undersøger ka-
tegoriernes gyldighed. Kategorierne er nødvendige betingelser for erkendelse, idet 
erkendelse forudsætter, at der udsiges noget, det vil sige, at der foretages en dom. 
Først når kategorierne anvendes på det i tiden indtrufne, optager de tiden i sig 
[Kant, 1990, p. 106; Dinesen, 1992, p. 56 f]. Dette udtrykker Kant ved at kate-
gorierne skematiseres. Selvom Kant altså anbringer tiden som et a priori, der ikke 
kan abstraheres, så bliver den alligevel sat til side og først indtænkt i skema-
tiseringen af kategorierne [Dinesen, 1992, p. 23]. Havde Kant konsekvent gen-
nemført sin kategorisering ved at optage rum og tid i dem, kunne skematiseringen 
ifølge Peirce have revolutioneret hele hans filosofiske system. 

“His [Kants] doctrine of the schemata can only have been an afterthought, an 
addition to his system after it was substantially complete. For if schemata had 
been considered early enough, they would have overgrown his whole work.” 
[CP 1.35] 

Ser man på Peirces kategorier, indgår erkendelsens stof, sanseindtrykkene, i Peir-
ces første og anden kategori, idet de forligger som muligheder i første kategori og 
realiseres som erfaringer i anden kategori. Anskuelsesformerne tid og rum anses 
ikke af Peirce for at være a prioriske former. Erkendelsen af begivenheder i tid, 
betyder at tredjehed set som mediering ikke alene betragtes som logisk dom, men 
snarere som form [Dinesen, 1992, p. 57]. 

“The evolution of forms begins or, at any rate, has for an early stage of it, a 
vague potentiality; and that either is or is followed by a continuum of forms 
having a multitude of dimensions too great for the individual dimensions to be 
distinct.” [CP 1.196] 

For Peirce er tiden og rummet altså ikke kun et spørgsmål om a priori eller ej, men 
problemstillinger, der vedrører analysen af subjekt og prædikat. 

Et andet område, hvor Peirce kritiserer Kant, er dennes videreførsel af den ger-
manske adskillelse mellem subjektivitet og objektivitet. Peirce opfatter ikke san-
serne som værende adskilt fra intellektet, når det drejer sig om opfattelse af infor-
mationer fra sanserne [Dinesen, 1992, p. 107]. 

Det tredje kritikpunkt for Peirce er Kants opdeling af de logiske domme. Kant 
antager som tidligere nævnt, tre forskellige typer domme, nemlig de a priori ana-
lytiske, de a posteriori syntetiske og de a priori syntetiske domme. A priori domme 
vedrører de rene anskuelsesformer, idet de analyserer det logiske subjekt. A 
posteriori domme vedrører de erfarede eller sansede senere tilskrivninger. A priori 
syntetiske domme vedrører samtidig erfaringen og den a prioriske dimension. Det 
er ud fra denne sidste type, at Kant definerer erkendelsen. Erkendelsen er et 
samspil mellem erfaring eller sansning på den ene side og analysen af denne via 
de a prioriske principper på den anden side [ibid., p. 56]. Kants opfattelse af disse 
syntetiske domme er, at subjektet først opfatter dele, som efterfølgende forbindes 
i tænkningen. Peirce derimod mener, at subjektet først opfatter syntesen som form 
og derefter analyserer den og opdeler den i enkelte elementer, et synspunkt der på 
flere områder ligner gestaltpsykologien [ibid., p. 55]. Peirce kritiserer derfor både 
Kant og Hegel for at havne i nominalisme, idet de tillader a posteriori tilskrivning 
af almenbegreberne, som noget mennesket selv foretager [CP 1.384]. 

“I define the real as that which holds its characters on such a tenure that it 
makes not the slightest difference what any man or men may have thought them 
to be, or ever will have thought them to be” [CP 6.495] 

Denne opfattelse af virkelighed indebærer, at tingenes egenskaber ikke nødven-
digvis behøver realiseres i rum og tid, for at have realitet. Det, der nu står tilbage 
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at undersøge, førend det er muligt at afgøre, om det er muligt at skabe erkendende 
logiske computere, er, hvorfra disse egenskaber og almenbegreberne i givet fald 
får deres realitet. Hvori består for eksempel kategoriernes realitet? 
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Kapitel  12 

Tegnets grund 

 tillæg til selve tegnrelationen inddrager Peirce i sin semiotik et 
begreb, han kalder tegnets grund. Da et tegn er noget andet og 
mere end sit objekt, må der eksistere en forklaring eller en 
kontekst, der viser, hvordan, det vil sige på hvilket system eller 

grund, tegnet repræsenterer det objekt, som det gør [CP 2.230]. En sådan grund 
kan forklare, hvorfra tegn og almenbegreber får deres realitet og betydning. 
Tegnets betydning er givet i interpretanten, hvorimod dets grund er den idé, der 
konstituerer tegnets indhold eller mening over tid, sådan at dets interpretant er den 
samme idé og ikke en ny idé i hvert øjeblik af et tidsrum: 

“[The sign] stands for that object, not in all respects, but in reference to a sort 
of idea, which I have sometimes called the ground of the representamen. ‘Idea’ 
is here to be understood in a sort of Platonic sense, very familiar in everyday 
talk; I mean in that sense in which we say that one man catches another man’s 
idea, in which we say that when a man recalls what he was thinking of at some 
previous time, he recalls the same idea, and in which when a man continues to 
think anything, say for a tenth of a second, in so far as the thought continues to 
agree with itself during that time, that is to have a like content, it is the same 
idea, and is not at each instant of the interval a new idea.” [CP 2.228] 

Tegnets grund kan altså sammenlignes med Platons idéverden og endvidere kan 
Peirces udtalelse tydes derhen, at tegnets grund står i et ikonisk forhold (like) til 
tanken eller semiosis. Ethvert tegn er således forbundet med tre ting, grunden, ob-
jektet og interpretanten. 

“Here therefore, we have a divine trinity of the object, interpretant, and 
ground. . . . In many respects this trinity agrees with the Christian trinity; indeed 
I am not aware that there are any points of disagreement. The interpretant is 
evidently the Divine Logos or word; and if our former guess that a Reference 
to an interpretant is Paternity be right, this would also be the Son of God. The 
ground, being that partaking of which is requisite to any communication with 
the Symbol, corresponds in its function to the Holy Spirit.” [Peirce, 1982, p. 
503] 

Hvor forholdet mellem repræsentamen og objekt for Peirce udgør den egentlige 
logik, betegner han forholdet mellem repræsentamen og dets grund eller idé som 
ren grammatik. Denne har til opgave at fastslå, hvad der må gælde for de tegn, der 
anvendes af enhver videnskabelig intelligens, for at de kan have nogen mening [CP 
2.229]. 

I 
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Peirce er i øvrigt ikke specielt meddelsom hvad angår hans idé om tegnets grund. 
De fleste fortolkere hævder, at denne grund kan karakteriseres som en tendens 
eller udvikling, der er implicit til stede i semiosis. Erkendelsen eller semiosis er i 
henhold til denne opfattelse ikke kun noget, der er i mennesket, men først og 
fremmest noget mennesket er i [Sheriff, 1994, p. 25]. For eksempel skriver John 
K. Sheriff: 

“So far we have tried to show that, according to Peirce’s theory, mental 
phenomena evolved from the universal tendency of all things toward 
generalization, that general ideas are the generalization of feelings. Since the 
intrinsic quality of a general idea is feeling, it is capable of further 
generalization and in so doing brings other ideas along with it.” [Sheriff, 1994, 
p. 24] 

Denne afhandling er ikke enig i, at tegnets grund er immanent til stede i semiosis, 
men vil i stedet argumentere for at den transcenderer erkendelsen og dermed se-
miosis. I dette kapitel vil det derfor blive belyst, hvorvidt det er sandsynligt, at der 
eksisterer en sådan metafysisk grund, ligesom det vil blive diskuteret, om denne 
grund i givet fald er transcendent eller immanent, samt om den er a priorisk eller 
er afhængig af erfaringen. 

12.1 Metafysisk grund 
Antagelsen af en konstituerende metafysisk grund er på ingen måde ny. Gennem 
hele filosofiens historie, har filosoffer refereret til en immanent eller transcendent 
grund for betydningsdannelsen. Denne grund har fra starten været kædet sammen 
med kausalitet i den velkendte sætning nihil est sine ratione129 [jvf. Heidegger, 
1984, p. 110]. Hos Aristoteles opfattes grunden som det værendes årsag eller mu-
lighed. Årsag og grund er således integrerede begreber. 

“We believe we understand something unqualifiedly when we believe we know 
that this reason is the ground, the cause, of the thing and that the latter can 
accordingly not be otherwise than it in fact is.” [Aristoteles citeret efter 
Heidegger, 1984, p. 110] 

Med Leibniz indføres der et skel mellem grund (raison) og årsag (cause), selvom 
Leibniz fastholder en vis parallelisme mellem begrundelseskæderne og årsags-
kæderne. Leibniz introducerer en lære om den tilstrækkelige grunds princip (prin-
cipium rationis suffientis), det vil sige princippet om, at der altid er en grund til, at 
et udsagn er sandt, at et sagsforhold består, eller at noget eksisterer. Hos Hegel 
bliver denne søgen efter en sidste begrundelse til en lære om det absolutte [Lübcke, 
1983, p. 159]. 

Først hos Hume og Kant gennemføres det nu alment accepterede skel mellem 
grund og årsag på konsekvent måde. Kant argumenterer, som det er fremgået, for 
eksistensen af en transcendental grund, der ikke forklarer eksistensen af en gen-
stand ved at henvise til andre genstande, men i stedet angiver mulighedsbetingel-
serne for erfaringen af den pågældende genstand [ibid., p. 159]. 

Også Saussure opererer med et begreb om en grund, omend han mener at kunne 
finde denne immanent i tegnets objekt. 

                                                   
129 “Intet er uden årsag” eller udtrykt positivet: “Alting har sin årsag eller grund”. Dette udsagn kaldes også Kalam-

argumentet, og har på grund af evolutionsteorierne været genstand for heftig debat i dette århundrede. 
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“De Saussure also stressed the same arbitrary relationship between the 
signified and its object, or the ‘ground’ of the sign as Peirce who makes the 
same point, termed it.” [Scott, 1990, p. 77] 

Endelig søger Heidegger med sin værensfilosofi at indføre et begreb om værens-
grund, ifølge hvilken væren er den grund, der muliggør begrebet grund i alle dets 
øvrige tidligere afskygninger. Enhver værensform har sin grund. Grund og væren 
hører sammen. Han hævder, at logikkens første grundlæggende princip (Grund-
satz) er metafysisk værensgrund. Metafysikken er altså grundlaget for logikken og 
ikke omvendt [Heidegger, 1984, p. 218]. Logikkens genstandsfelt er derfor 
transcendent sandhed. Værensgrunden er den primære karakter ved verden, og 
hvis verden er væren, så tilhører grunden essentielt væren [ibid.]. 

“From this ensues the true metaphysical sense of the principle of ground. The 
principle states that the basic, grounding character of ground as such belongs 
to the essence of being as such.” [Heidegger, 1984, p. 218] 

Man kan hævde, at denne værensgrund blot er det sidste og mest abstrakte bud på 
en sidste grund. 

Selvom flere har forsøgt at fratage den betydningskonstituerende metafysiske 
grund dens forankring i det transcendente [Jensen, 1990b, p. 19], vil der alligevel 
i det følgende blive argumenteret for, at tegnets grund, som Platons idéverden, 
både er a priorisk og transcendent.  

“The good therefore may be said to be the source not only of the intelligibility 
of the objects of knowledge, but also of their being and reality; yet it is not itself 
that reality, but is beyond it, and superior to it in dignity and power. It really 
must be miraculously transcendent” [Platon, 1987, bk. VI, 509b, 6-10, p. 309] 

12.2 Tegnets transcendente og transcendentale grund 
Selvom Peirce kritiserer Kant for ikke at inkludere anskuelsesformerne i sine ka-
tegorier, er det ikke umiddelbart muligt i Peirces egen faneroskopi at henføre teg-
nets grund til nogen af de tre kategorier, der udelukkende kategoriserer fænomen-
verdenen. Spørgsmålet melder sig derfor naturligt, om tegnets grund kan ind-
placeres i en af de tre kategorier, om tegnets grund udgør selve kategoriseringen, 
eller om tegnets grund i stedet består i en transcendent idéverden, der konstituerer 
kategorierne. Andre steder, hvor Peirce anvender betegnelsen ‘grund’, kunne 
indikere, at grund skal opfattes som en abstraktion, der er forskellig fra førstehed, 
samtidig med at den konstituerer førstheden i form af kvalitet og væren [Peirce, 
1868a, § 7, p. 3]. Det er i denne sammenhæng vigtigt at erindre, at førsteheden i 
Peirces faneroskopi er indlejret i andetheden og tredjeheden. Grunden for væren i 
førstehed kan derfor forstås derhen, at der ikke er væren uden kvalitet. Grunden 
for definitiv eksistens i andetheden skal sikre, at der ikke er aktualitet uden 
manifestation. Og grunden for lovmæssighed i tredjeheden skal sikre, at der ikke 
findes betydning uden regelmæssighed og kontinuitet over tid og rum [Olshewsky, 
1994, p. 28]. 

Tegnets grund fungerer hos Peirce som en form for idémæssig stabilisator. Han 
nævner, at idé skal forstås som den enhed, der er i tænkningen, dette at man på to 
forskellige tidspunkter tænker noget, som kan identificeres som den samme idé. 
Altså betyder idé nærmest den konsistens eller enhed, der findes i erindringen. 
Man kan huske en masse forskellige ting, men man erindrer i almene idéer, hvortil 
tingene knytter sig. Der er identitet i disse idéer. 

Begrebet om tegnets grund fører umiddelbart tanken hen på Peirces begreb om 
synechisme. Når Peirce antager at sproglige tegn, tanker og følelser hænger sam-
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men med tegn i den ydre verden, kan man med god ret tolke dette hen imod tegnets 
grund. Peirce opfatter personligheden som en generel idé, et sammensat symbol, 
og synechismen leder naturligt til den opfattelse, at den hierarkiske opbygning af 
sammensatte symboler ikke afsluttes med den individuelle personlighed. Ideen om 
disse overordnede, men ikke overnaturlige, niveauer af levende symboler hentyder 
Peirce selv til, idet han taler om en personlig forbindelse med Gud og 
mellemmenneskelige kontinuerte forbindelser [Christiansen, 1988, p. 60]. 
Einstein addresserer problemet om forholdet mellem idéverdenen og erfaringen 
fra en lidt anden synsvinkel i sin fremstiling af relativitetsteorien: 

“For even if it should appear that the universe of ideas cannot be deduced from 
experience by logical means, but is, in a sense, a creation of the human mind, 
without which no science is possible, nevertheless this universe of ideas is just 
as little independent of the nature of our expericences as clothes are of the form 
of the human body.” [Einstein, 1967, p. 2] 

I anden del af afhandlingen blev der argumenteret for, at erkendelsen er semiosis. 
Endvidere blev det forudsat, at denne semiosis finder sted i en interaktion mellem 
hjerne og sind. Ifølge Peirce forudsætter semiosis tegnets grund. Hvis man ikke 
vil acceptere, at tegnets grund er transcendent, må tegnets grund i sagens natur 
have udviklet sig i bevidsthedslivet og dermed i semiosis, da semiosis eller 
tænkningen er den eneste kendte form for bevidsthedsliv, såfremt det fastholdes, 
at semiosis kræver bevidsthed. Dermed ville semiosis forudsætte semiosis, og man 
ville ende op med en circulus vitiosus130. Såfremt det fastholdes, at erkendelse og 
semiosis er én og samme sag, må tegnets grund derfor være transcendent i 
platonisk forstand og transcendental eller a priorisk i kantiansk forstand. 

Denne erkendelsesteori bryder derfor i virkeligheden med den kartesiske dualis-
mes tanker om to virkeligheder, idet der med tegnets grund indføres en tredje kon-
stituerende virkelighed. Denne teori underbygger Poppers teori om tre verdener 
eller værensregioner, der objektivt eksisterer sideordnet. Den første verden, der er 
den fysiske verden, den anden verden, der er den psykiske eller mentale verden og 
den tredje verden, der er en verden af objektiv mening eller konstituerende idéer. 

Disse verdener kan relateres til Peirces tre kategorier, men kan imidlertid ikke 
umiddelbart indplaceres i disse. Idéverdenen eller tegnets grund er en verden, der 
konstituerer de rene (sanse-)kvaliteter som mulige fænomener, det vil sige en 
verden, hvori førsteheden determineres. Over for denne består den fysiske verden, 
der indeholder alt, hvad der kan beskrives i termer af stof, energi og form, herunder 
alle menneskelige legemer. Denne verden kan opfattes som en inkarnation af 
idéverdenen eller logos og er en verden, hvori andethedens faktiske fænomener 
manifesterer sig. Endelig er den mentale verden en virkelighed, hvori tredjehedens 
mediering mellem kvalitet og manifestation skaber betydning gennem semiosis 
eller erkendelse. Den mentale verden står i et indeksikalt forhold til den fysiske 
verden, et ikonisk forhold til idéverdenen og udgør selv en symbolsk relation 
mellem idéverdenen og den fysiske verden. 

                                                   
130 Cirkelslutning. 
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FIGUR 12-A - ERKENDELSESPROCESSEN OG TEGNETS GRUND 
Skematisk fremstilling af erkendelsesprocessen, der illustrerer tilhørsforhold til de tre ontologiske verdener. 

Hvis selve erkendelsen består i semiosis, må det antages, at de tre verdener udgør 
en form for metasemiosis, der muliggør fænomenverdenen og dermed erkendel-
sen. De tre verdener står således i et dynamisk forhold til hinanden, hvorved nye 
idéer med tiden kan tilføjes idéverdenen fra den mentale verden, efter samme 
princip som i semiosis, hvor enhver ny interpretant så at sige optages i re-
præsentamenet som erfaring. Så langt kan denne afhandling følge Peirce i hans 
synechisme. Men selv om idéverdenen vekselvirker med den mentale verden, kan 
afhandlingen ikke følge Peirce i, at idéverdenen er immanent til stede i semiosis 
og derfor en del af fænomenverdenen. Med den her fremsatte metaontologi 
genindføres derfor skellet mellem subjekt og objekt i fænomenologien og se-
miotikken, idet semiosis kan opfattes som en udelukkende subjektiv proces og me-
tasemiosis eller de tre verdener som objektive. 
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Kapitel 13 

Sammenfatning og konklusion 

et er under fremstillingen godtgjort, at semiotikken udgør en bæredygtig 
teori for betydningspraksis og dermed for erkendelsen. Betydning kan 
defineres som en interpretant, der opstår i sindet hos det erkendende 
subjekt i en relation mellem et objekt, et repræsentamen og interpretan-

ten. 

Endvidere er der argumenteret for, at det er væsenligt at skelne mellem media og 
tegn, idet media defineres som signaloverførende materielle kanaler, mens tegn 
defineres som betydningsskabende triadiske relationer. Der er imidlertid ikke 
noget til hinder for, at meddelelser, der overføres af et medium, ved manifestation 
i et dynamisk objekt kan give anledning til tilblivelsen af en tegnproces og dermed 
til betydning. 

Denne skelnen mellem information og betydning får afgørende indflydelse på de 
kognitive paradigmers materialistiske opfattelse af erkendelsen som blind deter-
ministisk symbolbehandling. Denne må afvises, idet den ikke kan forklare konsti-
tueringen af betydning i erkendelsen, men udelukkende behandler mennesket som 
et formelt informationsbehandlende system. En sådan beskrivelse levner ikke 
megen plads til oplevelsen eller fornemmelsen af det sansede (qualia) med mindre 
denne reduceres til et ledsagefænomen af en rent materialistisk proces. Com-
puterprogrammer ved således ikke, hvorfor de repræsenterer, ligesom de kan ikke 
fornemme denne repræsentation. Endvidere kan de kognitive paradigmers 
fundering i den deduktive (AI) og induktive logik (konnektionisme) ikke redegøre 
for fænomener som kreativitet og frembringelsen af nye idéer og begreber, 
fænomener som Peirce favner i sin abduktive logik. 

Disse kritikpunkter gør, at erkendelsen i stedet defineres ved semiosis, idet Peirces 
teori om semiosis redegør for den erkendelsesteoretiske betydningsdannelse. Be-
tydning opstår ifølge denne i form af interpretanter i en uendelig tegnproces. Det 
er denne afhandlings tese, at semiosis udgør en indeterministisk interaktion mel-
lem det umiddelbare objekt til stede som impulser eller signaler i legemet på den 
ene side, og repræsentamenet til stede som resultat af tidligere erkendt betydning 
i sindet på den anden side. Under denne interaktion eller semiosis konstitueres en 
interpretant, der samtidig er erkendelsens indhold eller betydning og udgør den 
aktuelle bevidsthedstilstand. Denne dannes ved abduktive perceptuelle domme i 
perceptionen og udledes deduktivt samt verificeres induktivt i tanken. 

Ligesom der skelnes mellem tegn og media, er der argumenteret for, at der også 
må skelnes mellem sind og legeme, der således tilhører hver deres virkelighed og 

D 
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følger forskellige love. Disse virkeligheder er transcendente for hinanden. For 
imidlertid at kunne redegøre for de kausale relationer mellem de to virkeligheder, 
må det antages, at der finder en vis interaktion sted mellem disse. 

Endvidere er der argumenteret for, at begreber som kausalitet samt mikro- og ma-
krostrukturer er forudsætninger for erkendelsen snarere end egenskaber ved virke-
ligheden. Ingen af disse fænomener kan derfor anvendes til at beskrive forholdet 
mellem legeme og sind, idet de selv er forudsætninger for erkendelsen. For både 
at tilfredsstille den intuitive opfattelse af, at mennesket lever i to verdener og 
samtidig redegøre for den kausale sammenhæng mellem mentale og neurale 
tilstande, er der argumenteret for en interaktionistisk dualistisk epistemologi. 

Ud fra kvantemekanikkens beskrivelse af forholdet mellem iagttager og virkelig-
hed, må det være klart, at i forhold, der kræver en fortolker, det vil sige i forhold, 
hvor iagttagelsessituationen kan variere som i abstraktion og repræsentation, må 
der bestå et indeterministisk forhold mellem det iagttagne og dets repræsentation 
i iagttageren. Semiosis, og dermed erkendelsen, er netop sådan et forhold, hvorfor 
det hævdes, at erkendelsen står i et indeterministisk forhold til det fysiske og 
dermed legemet. Ergo må al erkendelse være autonom og stå i et frit forhold til 
den verden, den fortolker, for at kunne danne dens betydning eller mening. 

Med et indeterministisk og interaktionistisk forhold mellem sind og legeme kan 
mennesket i semiosis frit erkende den virkelighed, det er sat i. Denne erkendelses-
teori forklarer samtidig den intuitive opfattelse af mennesket som et subjekt, der 
lever i to verdener, ligesom den forklarer den almindelige oplevelse af en delvis 
fri vilje. 

Spørgsmålet er nu, hvorvidt den ydre verden er virkelig, hvorvidt det mentale er 
virkeligt og hvorvidt de almenbegreber, der i semiosis anvendes til repræsentation 
af den indre og ydre verden, er virkelige? Såfremt hypotesen om interaktionistisk 
dualisme ønskes fastholdt, må det hævdes, at både legeme og sind er virkelige 
størrelser. Og såfremt erkendelsen kan sidestilles med repræsentation og semiosis, 
må det endvidere være gældende, at begreberne eller idéerne er virkelige. 
Realismen må derfor gælde både den fysiske verden og begreberne i sindet. Teg-
nene er virkelige entiteter, omend de forudsætter et sind for at kunne manifestere 
sig og afsætte deres betydning. 

Det næste spørgsmål, der melder sig er, hvorvidt de logiske computere kan gribe 
begreberne. I henhold til Peirces faneroskopi er computeren i sig selv kun et dya-
disk fænomen og tilhører dermed kategorien andethed. Den må derfor have tilført 
en medierende tredjehed for at kunne frembringe interpretanter eller betydning, 
der tilhører tredjehedens kategori. Men er det overhovedet muligt at føre 
computeren ind i tredjehedens kategori? For at svare på dette, er det undersøgt 
hvorfra almenbegreberne får deres realitet, idet dette må være en forudsætning for 
semiosis og dermed tredjehed. Afhandlingen svar er tegnets grund. 

Såfremt tegnets grund er forudsætningen for semiosis, og såfremt det fastholdes, 
at erkendelse og semiosis er én og samme sag, må tegnets grund ligge uden for 
erkendelsens sfære og dermed være transcendent. Er den forudsætning for erken-
delsen, må den endvidere i sagens natur være transcendental. Den menneskelige 
erkendelse hviler altså på en transcendent og transcendental grund. 

Erkendelsen er således et samspil eller en interaktion mellem tre selvstændige af 
hinanden uafhængige virkeligheder: Den fysiske virkelighed, den mentale virke-
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lighed og en transcendent betydningskonstituerende begrebs- eller idéverden131, 
hvortil der refereres under sindets semiosis. 

 

FIGUR 13-A - ERKENDELSESPROCESSEN 
Skematisk fremstilling af erkendelsesprocessen, som den er fremstillet i afhandlingen. Illustrationen er stærkt foren-
klet, idet erkendelsen i sit væsen er kompleks og sandsynligvis ubeskrivelig og, som det er fremgået, i store træk 
transcendent. 

Det er altså ikke helt så enkelt at skabe erkendende logiske computere, som den 
kognitive psykologi har villet give indtryk af. Såfremt den fremstillede teori holder 
stik, skal et sådant medium nemlig tage højde for interaktionen med et individuelt 
transcendent sind samt en transcendent og transcendental grund, som i et voveligt 
forsøg her har fået betegnelsen logos. Problemet er imidlertid at skaffe sig viden 
om en virkelighed, der både er en forudsætning for den menneskelige erfaring samt 
er transcendent og dermed uden for erfaringens virkefelt. Det er derfor denne 
afhandlings konklusion, at det sandsynligvis aldrig vil lykkes mennesket at 
frembringe erkendende artefakter. Skal det lykkes, må erkendelsen inkarneres. 
Alle andre former for implementation er dybest set ren simulation. 

Peirce kommenterer selv det afsnit fra Gullivers rejse, som blev citeret i afhand-
lingens indledning, ved at hævde, at det er Swifts hensigt  

                                                   
131 Det ligger ikke inden for rammerne af denne afhandling at forsøge at åbenbare tegnets grund, og selvom mange 

filosoffer gennem tiden har forsøgt det, er det ikke muligt at nå dertil ad videnskabelig vej, såfremt denne grund 
virkelig er både transcendent og transcendental. Leibniz beskrev tegnets grund teologisk, idet han formulerede, at 
når Gud kalkulerer gennem synlige tegn og konverterer sin tænkning til gerning, da opstår verden (“Cum Deus 
calculat et cogitationom exercet, fit mundus.” [Leibniz citeret efter Heidegger, 1984, p. 28]). Væren opstår af 
logos, eller som Heidegger formulerede det, ontologien kommer af logikken [ibid., p. 28]. Er der hold i disse 
teologiske argumenter, har den her udviklede ontologi vide konsekvenser, idet hypotesen om “it from bit” må 
afvises og i stedet erstattes af “it from logos”. 
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“to ridicule the Organon of Aristotle and the Organon of Bacon, by showing 
the absurdity of supposing that any ‘instrument’ can do the work of the mind.” 
[Peirce citeret efter Jensen, 1993, p. 33] 

Der er argumenteret for, at Peirce ikke var uenig i denne hensigt, selvom han ikke 
afviser, at sådanne ‘instrumenter’ kan udsige noget om den menneskelige erken-
delse. Men de kan ikke erstatte den. Peirce medgiver, at syllogismer er rent me-
kaniske processer, der kan udføres af maskiner. Men det betyder ikke, at erken-
delsesprocessen er rent mekanisk, selvom Peirce baserer denne på sine tre logiske 
slutningsformer, abduktion, deduktion og induktion. Peirce hævder, at en sådan 
antagelse ville være at forveksle kortet med landskabet [Peirce, 1869, p. 5]. 

“It is shown that no number of syllogisms can constitute the sum total of any 
mental action, however restricted. This may be freely granted, and yet it will 
not follow that the syllogism does not truly represent the mental action, as far 
as it purports to represent it at all . . . The syllogism is not intended to represent 
the mind, as to its life or deadness, but only as to the relation of its different 
judgments concerning the same thing. And it should be added that the relation 
between syllogism and thought does not spring from considerations of formal 
logic, but from those of psychology.” [Peirce, 1869, p. 5] 

Menneskeheden må derfor nok belave sig på også i fremtiden at betragte den lo-
giske computer som avanceret artefakt og medium, omend som metamedium. 

“There are encouraging signs that, after several false starts, computers are 
finally taking their proper place as aids to managers’ intuituve minds” [Dreyfus 
& Dreyfus, 1986, p. 192] 

Popper slutter sin afhandling om interaktionisme med følgende profeti: 

I predict that we shall not be able to build electronic computers with conscious 
subjective experience . . . Turing [1950] said something like this: specify the 
way in which you believe that a man is superior to a computer and I shall build 
a computer which refutes your belief. Turing’s challenge should not be taken 
up; for any sufficiently precise specification could be used in principle to 
programme a computer. Also, the challenge was about behaviour - admittedly 
including verbal behaviour - rather than about subjective experience.” [Popper 
& Eccles, 1983, p. 208] 

Kulminationen af erkendelse er at have bevist, at en hypotese er falsk. For hver 
gang man opdager, hvad virkeligheden ikke er, er der indirekte skabt mere erken-
delse af, hvad virkeligheden er. Hvis den her fremstillede teori antages, er der 
mange penge at spare på forskningen i kunstig intelligens og kunstig erkendelse. 
Dermed være ikke sagt, at forskningen i kunstig intelligens over en bred kam er 
ufrugtbar. Den har affødt mange anvendelige biprodukter og teknologier, som for 
eksempel ekspertsystemer, neurale netværk og fuzzy logic, der i dag indgår som 
en naturlig del i almindelige dagligvarer. 

Alligevel håber jeg, at jeg som den lille enfoldige dreng hos Hans Christian An-
dersen har været med til at hviske efter drømmen om kunstig erkendelse: “Men 
han har jo ikke noget på!” [Andersen, 1995, p. 80]. 

“I et anfald af begejstret vanvid skabte jeg et tænkende væsen og var forpligtet 
over for ham, så vidt det stod i min magt, at sikre hans lykke og vel. Dette var 
min pligt, men der var en anden der gik forud for den. Mine pligter mod min 
egen arts skabninger havde større krav på min opmærksomhed, eftersom de 
indbefattede en større del af lykke eller ulykke.132” [Shelley, 1994, p. 209 f.] 

                                                   
132 Dr. Frankensteins sidste ord på sit dødsleje. 
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Ordliste 

Abduktion. En syllogisme, hvori oversætningen er sand, men undersætningen og dermed kon-
klusionen kun sandsynlig. Hos Peirce er abduktionen en slutningsform ved siden af de-
duktion og induktion, til opstilling af hypoteser, der forklarer kendsgerninger ved, at de 
følger deduktivt af hypotesen. 

Absolutisme. Filosofisk opfattelse ifølge hvilken bestemte sandheder eller bestemte værdier 
har absolut gyldighed uafhængigt af person, tid og sted. Modsat relativisme. 

Adaptation. Tilpasning; udtrætning; organismes stræben efter ligevægt med omgivelserne. 
Adiabatisk. Forandring i luftmasses tryk, rumfang og temperatur uden tilførsel eller afgivelse 

af varme. 
Afasi. Tab af sproglig evne. 
Afbildning. Hos den tidlige Wittgenstein en teori, der hævder, at man, for at afgøre hvorvidt 

en sætning er sand, må bruge sanserne til at afgøre om sætningen afbilder en eksisterende 
kendsgerning. 

Affektion. Det følelsesbetonede; følelsesliv; sindsstemninger. 
Afferent nerve. Indadledende eller sensitiv nerve, der fører impulser ind mod centralnervesy-

stemet. 
Akronym. Forbogstavsord; initialord; ord dannet af begyndelsesbogstaverne i flere ord. 
Aksiom. En grundsætning, som accepteres uden bevis, hvad enten den anses at gælde pr. kon-

vention, eller den anses for selvindlysende sand. I matematikken tjener aksiomerne som 
udgangspunkt for beviser af andre sætninger, hvorved et logisk tankesystem bygges op. 

Aktionspotential. Ændring i den elektriske spændingsforskel mellem henholdsvis yder- og in-
derside af cellemembranen i et neuron. 

Amnesi. Tab af dele eller hovedparten af evnen til hukommelse. 
Amorf. Uden bestemt form; formløs. 
Amplitude. Bølgers svingningsbredde. 
Amygdala. Et hjernecenter. 
Analytisk dom. En dom, hvis sandhedsværdi kan afgøres ved en logisk analyse af de begreber, 

der indgår i dommen. I en analytisk dom er prædikatet allerede indeholdt i subjektet og 
føjer således ikke noget nyt til det. 

Anorganisk. Uorganisk; livløs. 
Antedatere. Angive for tidlig dato på eksempelvis et dokument. 
Antinomi. Et par love, maksimer, principper eller regler, der viser sig at stride mod hinanden, 

når de anvendes. 
Antropomorfisere. Menneskeliggøre; overføre menneskelige egenskaber på noget ikke-men-

neskeligt. 
A priori. På forhånd givet; uafhængig af eller forud for (sanse)erfaringen; rent logisk begrun-

det. 
A posteriori. Det, der kommer efter erfaringen og som er afhængigt af erfaringen. 
Artefakt. Kulturlig ting, der medierer et subjekts handlinger mod et andet subjekt eller mod et 

objekt; genstand eller fænomen, der vidner om menneskelig aktivitet. 
Atomisme. Filosofisk betragtningsmåde, der indebærer en opdeling af helheder i isolerede ele-

menter, som er relativt uafhængige eller uden nødvendige indbyrdes relationer; teori, der 
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betragter virkeligheden eller et undersøgelsesområde som opbygget af sidste udelelige 
eller uanalyserbare, selvstændige enheder. 

Attitude. Stillingtagen; indstilling. 
Attribut. Genstand, der som kendetegn tillægges en guddom eller personlighed; væsentlig 

egenskab ved en ting eller et væsen. 
Autonomi. Selvstyre; selvbestemmelse; selvgyldighed; selvforvaltning. 
Autonomt nervesysten. Den ubevidste, ikke viljestyrede del af nervesystemet. 
Axon. Lang nervetråd, der fører impulser bort fra neuronets cellelegeme. 
Ballist. Kastemaskine anvendt i oldtid og middelalder til udslyngning af sten eller store pile 

mod fjenden. 
Begrebsrealisme. Den opfattelse at almenbegreber eksisterer i sig selv og er virkelige. De er 

således ikke mindre virkelige end de enkeltting, der falder ind under dem. 
Behaviourisme. Retning inden for psykologien, der anser menneskets adfærd for psykologiens 

genstand, og som betragter det som psykologiens opgave at fastslå lovmæssige sam-
menhænge mellem ydre påvirkninger og adfærdsmæssige reaktioner. Psykologien må 
således kun bygge på slutninger ud fra den iagttagelige adfærd. 

Bilateral. Dobbeltsidig; ens på begge sider; tosidet; tosidig. 
Binær. Dobbelt; toleddet. 
Bit. Af binary digit. Binært ciffer, normalt repræsenteret ved 0 og 1. En bit repræsenterer den 

mængde information, der er nødvendig for at foretage et valg mellem to ligeværdige al-
ternativer. 

Bouton. Knopformet udvidelse for enden af aksecylinderens nerveterminaler på et neuron. 
Bueminut. � grad. 
Buesekund. � bueminut. 
Byte. En informationsenhed bestående af (otte) bit. Tegnsæt er normalt opbygget med én byte 

som enhed for ét tegn. 
Church-Turing tesen. Tese, der siger, at ethvert algoritmisk kalkulerbart system kan simuleres 

af et universelt symbolsprog, som eksempelvis Turing-maskinen. 
Circulus vitiosus. Cirkelslutning. Urigtig bevisførelse, hvor beviset for en påstand støttes på 

en påstand, hvis sandhed er uafhængig af den første. 
Cytosol. Celleslim bestående af vand, proteiner, lipider, kulhydrater, mitokondrier og ioner. 

Omgiver kernen i en celle. 
Dedikere. Tilegne. 
Deducere. Udlede; slutte; aflede; godtgøre. 
Deduktion. En slutningsform, hvor et udsagn (teorem) udledes fra andre udsagn (aksiomer) i 

overenstemmelse med logiske slutningsregler; den slutningsmåde, hvor der sluttes fra 
noget alment til noget specielt. Deduktionen er syntaktisk, idet det er muligt at følge 
slutningsreglerne og at kontrollere følgerigtigheden af deduktionen, uden at man behøver 
at kende den mening, der forbindes med de ord, som optræder i præmisser og konklusion. 

Deklarativ. Fremsættende. 
Dendrit. En tilførende gren til en nervecelle. 
Denotatum. Betegnelse; benævnelse; hovedbetydning; grundbetydning. 
Densitet. Forholdet mellem masse og rumfang. 
Determinere. Bestemme. 
Determinisme. Den opfattelse at enhver begivenhed er årsagsbestemt på en sådan måde, at den 

indtræffer som det uundgåelige udfald af forudgående betingelser. Determinismen fører 
som oftest til benægtelsen af, at mennesket er i besiddelse af fri vilje. 

Diakritisk. Skelnelig. 
Diakroni. Forløbet af sprogets historiske udvikling, i modsætning til synkroni. 
Dialektik. Tænkning, diskussion eller udvikling gennem modsætninger. 
Dialogisme. En slutningsform med én præmis og flere alternative konklusioner. 
Diffraktion. Lysets og elektronernes bøjning. 
Dikotomi. Tvedeling, således at de to dele gensidigt udelukker eller står i modsætning til hin-

anden. 
Disjunktiv. Adskilt; adskillende; uforenelig. 
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Diskret. Klart afgrænset; selvstændige smådele; om det forhold at sprogets elementer er ad-
skilte. 

Diskurs. Den ræsonnerende virksomhed, der bestemmer sin genstand ved logisk udvikling led 
for led. Modsætning til intuition. 

Dissipere. Sprede; forøde; ødsle. 
Dissociation. Opløsning; spaltning; modstrid. 
Dogmatisme. Erkendelsesteoretisk retning, der hævder, at der findes en almengyldig, objektiv 

og sikker sandhed, som mennesket i kraft af sin fornuft er i stand til at erkende. 
Dualisme. En teori, der hævder eksistensen af to grundlæggende forskellige virkeligheder eller 

grundkræfter i verden, som skal forklares ud fra to klart adskilte og uafhængige grund-
principper. Med udgangspunkt i denne teori hævdes det endvidere, at sindet eller sjælen 
tilhører den ene af disse virkeligheder, mens den materielle verden og dermed legemet 
tilhører den anden. 

Dyade. Tohed; et par enheder betragtet under ét. 
Dynamisk. Virksom ved egen kraft. 
Dynamisk objekt. I Peirces terminologi objektet i sig selv eller objektet i absolut forstand. Det 

erkendende subjekt har kun adgang til det dynamiske objekt gennem det umiddelbare 
objekt. 

Efferent nerve. Udadledende nerve, der fører impulser bort fra centralnervesystemet. 
Eidetisk. Med usædvanlig fremtrædende, tydelige erindrings- og forestillingsbilleder, der sy-

nes at komme ind fra omverdenen. 
Ekfori. Oversættelse af det engelske ord ecphory. Fremkaldelse af en disposition fra en latent 

til en åbenbar tilstand. Her anvendt om det at genkalde eller genoplive en følelse eller et 
minde ved hjælp af en stimulus. 

Eksformation. Den information, der er bortkastet inden en meddelelse modtages. 
Ekspressiv. Udtryksfuld; vedrørende aktiv sprogbeherskelse. 
Ekstension. Begrebsomfang, i modsætning til intension. Kan i den moderne logik og filosofi 

oversættes med reference. 
Ekstinktion. Svækkelse i styrke; udslukning. 
Elementarsætning. Hos den tidlige Wittgenstein en sætning, der kun består af benævnelser, 

det vil sige ikke indeholder almenbegreber. 
Emblematik. Læren om symboler. 
Emergens. Opståen; frembryden; skabende udviklingsprincip. 
Empirisme. Erkendelsesteoretisk retning, der hævder, at al viden om virkeligheden stammer 

fra sanseerfaringen. 
Engram. Erindingsbillede eller hukommelsesspor. Engrammerne udgør tilsammen hukommel-

sen. 
Enteleki. Hos Aristoteles det i stoffet boende ideelle, virksomme princip. 
Entitet. En helhed; en enhed; en ting. 
Entropi. Mål for den uorden eller den grad af desorganisation, der hersker i et lukket system 

(for eksempel en luftarts molekyler) og som kun kan vokse. I informationsteorien et 
kvantitativt mål for informationsmængden. 

Entscheidungsproblemet. Spørgsmålet om hvorvidt matematikken kan betragtes som afgør-
bar eller bevisbar, det vil sige, om der eksisterer en endelig metode, der i princippet kan 
anvendes på enhver matematisk antagelse med garanti for en korrekt afgørelse af an-
tagelsens sandhed. 

Enzym. Protein, der har den egenskab at kunne katalysere en bestemt kemisk proces eller en 
bestemt type af kemiske processer. 

Epistemologi. Her anvendt som betegnelse for erkendelsesteori. 
Essentia. Hvad et værende er. 
Essentialisme. Den opfattelse at substanserne har essens, det vil sige nødvendigvis eller væ-

sentligt har bestemte egenskaber, uden hvilke de ikke ville eksistere eller være, hvad de 
er. Men egenskaberne har ingen selvstændig eksistens. En egenskab eksisterer kun i kraft 
af, at der findes substanser, der har disse egenskaber. 

Etik. Moralfilosof; den gren af filosofien, som beskæftiger sig med moralske fænomener. 
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Erkendelsesteori. Den del af filosofien, der beskæftiger sig med den menneskelige erkendelses 
kilder, væsen, betingelser, gyldighed og rækkevidde. 

Excitabilitet. Pirrelighed; irritabilitet. 
Existentia. At det værende er. 
Ex nihilo. Af intet. 
Fagocytere. Optage fremmede legemer i en celle. 
Fallibilisme. Erkendelsesteoretisk opfattelse, hvorefter erkendelsen ikke har noget sikkert 

grundlag i form af selvindlysende sandheder, ufejlbarlige iagttagelser, a prioriske prin-
cipper eller andet. Den menneskelige viden er altid foreløbig. 

Falsifikation. Påvisning af, at noget er falsk. 
Faneroskopi. Peirces betegnelse for sin fænomenologi. 
Fonem. Sprogligt distinktivt udtrykselement; sprogets mindste kombinerbare enheder, som tje-

ner til betydningsadskillelse, men som selv er uden specifikt betydningsindhold; et givet 
sprogs mindste lydlige enhed betragtet ud fra dens rolle i sprogets struktur uden hensyn 
til de varianter, den manifesterer sig i. 

Fonetik. Videnskaben om de konkrete sproglyde betragtet som materielle, fysisk-akkustiske 
fænomener. 

Fonologi. Sprogvidenskabelig gren, der undersøger sprogets lydlige side med hensyn til betyd-
ningsfunktion. 

Fri vilje. Evnen til at foretage et på forhånd uafgjort valg mellem flere forskellige handlemu-
ligheder. Viljen er således ikke bestemt nødvendigt eller årsagsmæssigt. 

Funktionalisme. Den teori at bevidsthedstilstande er at forstå som hjerneprocessernes (eller et 
andet systems) funktioner. Disse forstås i lighed med computerprogrammer. En bevidst-
hedstilstand er derfor ikke identisk med nogen hjernetilstand, men med en del af det 
‘program’, hjerneaktiviteten sætter mennesket i stand til at udføre. 

Fysikalisme. En opfattelse, ifølge hvilken fysikken er grundvidenskab. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at fysikalismen ikke hævder, at alt mentalt kan reduceres til fysik, men 
blot at det mentale kan beskrives videnskabeligt. 

Fænomen. Tilsynekomst; noget, der viser sig, fremtoning. Platon skelner mellem fænomen og 
idé. Idéen er det fælles væsen, som findes i alle de individuelle fænomener. 

Fænomenologi. Læren om fænomener, som de viser sig for en bevidsthed. 
Ganglie. Hob af nerveceller. 
Generativ grammatik. I Chomskys sprogbygning betegnelsen for et begrænset grammatisk 

regelsæt, inden for hvilket en sprogbruger kan udtrykke et uendeligt antal meninger. 
Genuin. Ægte; naturlig; uforfalsket. 
Gestalt. Skikkelse; form. 
Gliaceller. Støtteceller for neuronerne. 
Glossematik. Louis Hjelmslevs strukturelle sprogteori, der viderefører Saussures teorier. 
Glosseme. I glossematikken den mindste sproglige enhed. 
Hemisfære. Hjernehalvdel. 
Heraldik. Læren om våbenskjolde. 
Hermeneutik. Fortolkningskunst; læren om metoder og principper for fortolkning af især ånds-

videnskabelige fænomener. 
Heuristik. Retningslinier for mulig forskning; de metodologiske regler, som angiver i hvilken 

retning et forskningsprogram bør gå; datamatisk problemløsningsmetode; tommelfinger-
regel. 

Holisme. Den filosofiske opfattelse at helheder, ikke deres bestanddele, er det afgørende, idet 
helheden er forskellig fra summen af de enkelte dele, og det ikke er muligt at konstruere 
helheden fra delene. Alting udgør således en sammenhængende helhed. Står i modsæt-
ning til reduktionisme. 

Hylemorfisme. Betegnelse for Aristoteles’ lære om, at alt værende undtagen Gud består af 
materie og form. Hylemorfismen fastholder endvidere, at materien erkendes gennem sin 
form. 

Ibidem. Sammesteds. 
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Idé. Hos Platon betegner idéen tingenes væsen og årsag eller deres almenbegreb. Det er i denne 
betydning, ordet anvendes her. 

Idealisme. Den anskuelse at alt, hvad der eksisterer, eller i det mindste alt, hvad man kan vide 
eksisterer, i en eller anden forstand er bestemt og konstitueret af erkendelsen og tænk-
ningen. Modsætning til realisme og materialisme. 

Idéverden. Hos Platon betegnelse for en virkelighed af idéer, der ligger uden for rum og tid og 
erkendes i kraft af noget andet end sanserne, nemlig tænkningen. Bag al foranderlighed 
i såvel erkendelse som moral ligger denne urokkelige orden, ifølge Platon det mest 
virkelige og objektive af alt det eksisterende. 

Identitetspol. Udtryk anvendt af Husserl. Ligesom alle længdegraderne samles i henholdsvis 
Syd- og Nordpolen, kan strømmen af bevidsthedsakter siges at samle sig i henholdsvis 
jeg’et (intentio), og den genstand bevidstheden er rettet imod (intentum). 

Illokutionær handling. Ytringsiboende handling; den handling der udføres ved at anvende en 
sætning indeholdende for eksempel en påstand, et løfte, et ønske, en ordre eller et spørgs-
mål. 

Illumination. Belysning. 
Immanent. Iboende, her anvendt om det, der ligger inden for grænserne for mulig erfaring. 
Imperativ. Bydemåde; påbud. 
Induktion. Slutning fra enkelttilfælde til almen lov, det vil sige en slutningsform, hvor præ-

misserne underbygger konklusionen uden dog at medføre denne logisk. For induktive 
slutninger vil det altid være muligt uden selvmodsigelse at hævde præmisserne og be-
nægte konklusionen. 

Inferens. Følgeslutning; fornuftslutning. 
Informationsteori. Kommunikationsteori; matematisk teori, der angår de statistiske lovmæs-

sigheder ved transmission og bearbejdning af information. 
Innervere. Forsyne med nerveforbindelse; give impulser gennem nervebanerne. 
Instrumentalisme. Videnskabsteoretisk opfattelse, der vurderer videnskabelige teorier som in-

strumenter eller værktøj, der anvendes som midler til at producere forklaringer, fremføre 
forudsigelser og foretage handlinger. Naturlovene beskriver ifølge denne opfattelse ikke 
på realistisk vis naturens indretning, men er blot hensigtsmæssige regler eller 
instrumenter til beregning eller manipulation af naturfænomenerne. 

Intelligibel. Forståelig; fattelig; klar; hvad der kun kan fattes med forstanden, men ikke med 
sanserne. 

Intension. Begrebsindhold, i modsætning til ekstension. Kan i moderne logik og filosofi over-
sættes med mening. 

Intentio. Bevidstheden, som er rettet mod noget. 
Intentionalitet. Den lære, at bevidstheden altid er rettet mod et objekt; målrettethed. 
Intentum. Det, som bevidstheden er rettet imod. 
Interaktion. Vekselvirkning mellem systemer, således at de gensidigt påvirker hinanden. 
Interferens. Overlejring; gensidig indvirkning af sammentræffende bølger; vekselvirkning af 

forskellige bølgebevægelser. 
Interpretant. Den del af Peirces triadiske tegnrelation, der forbinder eller medierer repræsen-

tamenet med objektet og dermed relaterer det, der repræsenterer, med det, der repræsen-
teres. Interpretanten er således den idé eller forestilling, tegnet skaber i det erkendende 
subjekt. Den er tegnets betydning. 

Intervention. Indgriben; mellemkomst; mægling. 
Intracellulær. Som foregår eller befinder sig inde i cellen. 
Introspektion. Iagttagelse af ens egen bevidsthed og dens tilstande og aktiviteter. 
Intuition. Umiddelbar anskuen eller opfattelse uden logisk tænkning eller videnskabelig erfa-

ring; pludselig umiddelbar forståelse af en helhed eller en sammenhæng. 
Invention. Opfindelse; påfund. 
Ipso facto. Egenmægtigt; ved gerningen selv. 
Irreduktibel. Som ikke kan reduceres eller bringes på simplere form. 
Isomorfi. Strukturlighed; lighed i form. 
Iteration. Gentagelse. 
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Kaos. Noget kan betegnes kaotisk, hvis den mindste ændring i dets udgangsbetingelser over tid 
fører til fuldstændig forandret adfærd. 

Kategorisk udsagn. Et usammensat udsagn, som ved hjælp af ordet ‘er’ forbinder to begreber. 
Kausal. Årsagsbestemt; indeholdende en årsag. 
Kognition. Psykiske processer, der omfatter dele af perceptionen, tænkning og læring; det in-

tellektuelle. Modsat vilje og sansning. 
Kohererensteorien. En opfattelse, der hævder, at et udsagn er sandt, såfremt der er sammen-

hæng med andre udsagn om samme sagforhold. Det betyder, at det ikke må stride imod 
disse. 

Kommunikation. Overførsel af en meddelelse fra en afsender gennem en kanal til en modtager. 
Kommutation. Ombytning; forandring. For at to sproglige udtryk kan bestemmes som ens, må 

ombytning af deres indhold ikke medføre en ændring i udtrykssystemet. 
Kompetens. Chomskys betegnelse for den talendes eller hørendes viden om sit sprog. 
Kompleksitet. Spændingsfeltet mellem kaos og kosmos. 
Komplement. Udfyldende eller fuldstændiggørende del. 
Komplementær. Betegnelse for modsætninger, der ikke udelukker hinanden, men hver for sig 

udtrykker lige væsentlige sider af det iagttagne objekt. 
Konceptualisme. Den opfattelse, at anvendelsen af et almenbegreb om en individuel entitet er 

styret af et bevidsthedsmæssigt koncept eller forestillingsbillede. 
Konformation. Formning; form. 
Konjektural. Byggende på formodninger. 
Konjugere. Forbinde. 
Konkordans. Overensstemmelse. 
Konnektionisme. Den forestilling at tænkningen og erkendelsen helt eller delvist kan repræ-

senteres distribueret i en kontingent struktur af vægtede forbindelser mellem enheder i et 
netværk. 

Konsensusteorien. En opfattelse, der hævder, at det sande er det, som en uendelig mængde af 
mennesker ville nå frem til, hvis de i al evighed efterprøvede en given påstand. 

Konstantiv. Beskrivende eller konstaterende ytring. 
Konstituent. Sproglig enhed, der udgør en væsentlig del af en sproglig konstruktion; kompo-

nent. 
Konstituere. Stifte; udgøre grundlaget for; organisere. 
Konstruktivisme. En teori, der hævder, at selvom helheden er mere end summen af delene, 

kan helheden alligevel konstrueres ud fra delene, uden at det dermed nødvendigvis er 
muligt at reducere helheden til dens dele. 

Kontingent. Tilfældig eller vilkårlig, modsat nødvendig. En kontingent dom er en dom, hvis 
sandhed eller falskhed ikke er kendt i og med forståelsen af den. 

Kontradiktionsprincippet. Selvmodsigelsesprincippet. Det princip, at en kendsgerning enten 
kan bestå eller ikke bestå. Ingen utvetydig dom kan på én gang være både sand og falsk. 

Kontraktion. Sammentrækning; forkortelse. 
Kontraposition. Den logiske operation, hvor konklusionen i en slutning ombyttes med en af 

præmisserne, og der indsættes ‘ikke’ i de to sætninger, der ombyttes. 
Konvertibel. Som kan konverteres. 
Kopula. Forbindelsesleddet mellem subjekt og prædikat. 
Koreografi. Optegnelse og beskrivelse af danse. 
Korrelation. Gensidigt afhængighedsforhold; Matematisk udtryk for, i hvor høj grad to varie-

rende størrelser udviser sammenhængende variation. 
Korrespondens. Overensstemmelse; modsvarighed. 
Korrespondensteorien. En opfattelse, der hævder, at et udsagn er sandt, såfremt det stemmer 

overens med virkeligheden. 
Kosmologi. Metafysisk lære om verdensaltet; studiet af universet som helhed, dets struktur og 

udvikling. 
Kosmos. Betegnelse for den ordnede verden. 
Kriticisme. Kants og nykantianernes betegnelse for deres egen filosofi, der modsat den tradi-

tionelle dogmatiske metafysik søger at undersøge den menneskelige erkendelses arbejds-
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måder, grænser, muligheder og oprindelse som forudsætning for de videre filosofiske 
undersøgelser. 

Kvant. Den mindste mængde, hvori varmestråler og elektromagnetiske stråler kan afgives og 
optages. 

Kvantemekanik. Læren om, hvordan kvanter opfører sig. 
Kybernetik. Videnskab, der med matematiske metoder udforsker kommunikationstekniske 

problemer i forbindelse med styring af og intern kommunikationsudveksling i komplek-
se, fortrinsvis selvstyrende, dynamiske systemer. Kybernetikken har inden for psykologi 
og filosofi givet anledning til den opfattelse, at også bevidsthed og intelligens kan be-
skrives matematisk. 

Langue. I Saussures semiologi en betegnelse for sprogsystemet, som angiver sprogets formelle 
og konventionelle betingelser og som indeholder dets ord og klassifikationsmetoder. 

Latent. Skjult; som endnu ikke er kommet til udfoldelse eller udbrud. 
Libertarianisme. En opfattelse, der hævder, at mennesket er i besiddelse af fri vilje, idet den 

vælgende står over naturens kausalitet i en transcendent frihed, der ikke må sidestilles 
med tilfældighed. 

Lingvistik. Videnskab, der undersøger sproglig struktur og virksomhed. 
Logisk dybde. Den mængde information, der er bortkastet under et fysisk objekts tilblivelse. 
Logos. Græsk ord for blandt andet ord, fornuft, tanke, verdensorden og logik. 
Lokutionær handling. Den handling, hvori en sætning ytres eller artikuleres. 
Luminans. Lysstyrke. 
Maksime. De subjektive regler, ifølge hvilke man virkelig handler. 
Materialisme. En metafysisk teori, der hævder, at alt, hvad der eksisterer, i virkeligheden er 

ting eller processer, der kun har fysiske egenskaber. Virkeligheden kan derfor forklares 
alene ud fra fysikken, og bevidsthedsfænomener kan reduceres til fysiske processer i 
legemet eller i den ydre adfærd. 

Medium. Et objekt, der optræder som formidlende instans mellem en afsender og én eller flere 
erkendende subjekter på tværs af tid og rum. 

Mekanisme (eller mekanicisme). Den opfattelse, at alt i naturen i kraft af mekanikken kan 
forklares som legemer i hvile eller bevægelse og således ikke har noget indbygget formål. 
Modsætning til vitalisme og teleologi. 

Mentalisme. Metafysisk ankuelse ifølge hvilken, virkeligheden er ånd. 
Meta-. Iblandt; efter; senere end; ud over. Her primært anvendt i den stringente betydning ‘in-

deholdt i sig selv’. 
Metafysik. Læren om det værende, for så vidt som det er, specielt en lære om de nødvendige 

og væsentlige træk ved det værende. Endvidere er der en tendens til at bestemme meta-
fysikken som en lære om det særligt privilegerede værende, der udgør den ubetingede 
grund for alt andet. Metafysikken har derved traditionelt været en lære om det absolutte. 

Metamedium. Et medium, der er i stand til at formidle tegn, for hvilke det gælder, at de deter-
minerer en interpretant, hvis umiddelbare objekt derved erkendes som et medium. 

Metonymi. Betegnelse af et begreb med et ord, som er nært forbundet med det. 
Mnemonic. Mnemoteknisk; som understøtter hukommelsen. 
Modalitet. Måde at være eller tænke på; en logisk doms forhold til erkendelsen som virkelig, 

nødvendig eller mulig. 
Moment. Kort tidsrum; øjeblik; tidspunkt; afsnit; virkende kraft; vigtig faktor; særkende; ven-

depunkt. 
Monade. I Leibniz’ filosofi enkelte usammensatte substanser, der udgør virkelighedens fysiske 

grundelementer. 
Monisme. Den opfattelse, at der kun eksisterer én fundamental form for virkelighed, og at den-

ne kan forklares ud fra et eneste grundprincip. 
Morfem. Sprogets mindste betydningsbærende enhed. 
Morfogenese. Oprindelse og udvikling af en form eller struktur gennem hele dens eksistens 

eller ved regeneration. 
Morfologi. Læren om formernes betydning. 
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Myelinskede. Fedtholdig marvskede, der omgiver axonets centrale del, aksecylinderen på neu-
ronet. 

Nasal. Vedrørende næsen. 
Neuron. Nervecelle. 
Neurotransmitter. Signalmolekyle. De mest udbredte og kendte typer af neurotransmittere er 

acetylkolin, noradrenalin og adrenalin. 
Nihilisme. Benægtelse af, at der eksisterer et objektivt grundlag for erkendelsen. 
Node. Knudepunkt; center. 
Nomenklatur. En videnskabs eller et fags fagudtryk eller terminologi. 
Nominalisme. Den opfattelse, at der ikke eksisterer almenbegreber, men at disse blot er navne 

på individuelle entiteter. Idéer og begreber (universalia) er ikke reelle, men blot sam-
menfattende navne for fænomener. 

Nucleus. Kerne. 
Objekt. 1. I Peirces terminologi den del af den triadiske tegnrelation, der repræsenteres, det vil 

sige, den genstand eller det fænomen i den indre eller ydre virkelighed, som tegnet re-
fererer til. 2. Person, sag eller ting samt ikke-sanselige fænomener, der er genstand for 
betragtning, undersøgelse, fremstilling eller følelse. Modsat subjekt. 

Objektivisme. Den anskuelse at erkendelsen tager sit udgangspunkt i noget offentligt tilgæn-
geligt, for eksempel fysiske objekter eller sproget. Erkendelsen er således uafhængig af 
tid, sted og den erkendende person. 

Okkasionalisme. Den opfattelse, at ingen begivenheder i naturen er årsag til noget andet, men 
at de er anledning for Gud til hele tiden at gribe ind og sikre verdensordenen.. 

Olfaktorisk. Vedrørende lugtesansen. 
Ontologi. Læren om det værende, for så vidt som det er; filosofiske teorier om de generelle 

træk ved verdens beskaffenhed. Her anvendt mere eller mindre synonymt med den gene-
relle metafysik. 

Organel. Levende dannelser i cytosol med speciel stofskiftefunktion. 
Origo. Oprindelse; udspring; begyndelsespunkt. 
Panpsykisme. Den opfattelse, at alt er besjælet, at selv tingene er af psykisk natur. 
Panteisme. Den anskuelse, at Gud er ét med naturen. Virkeligheden er Gud, og Gud er virke-

ligheden. 
Paradigmatisk opposition. Opposition i sprogets system af fonemer. 
Paradigme. De normer og mønstre, der er fælles for medlemmer af et videnskabeligt samfund. 
Parallelisme. Epistemologisk opfattelse, der hævder, at sjæl og legeme forløber parallelt uden 

interaktion imellem dem; den opfattelse, at bevidsthedsforløbet svarer til legemets 
processer. 

Parole. I Saussures semiologi en betegnelse for individets og samfundets praktiske anvendelse 
af sproget. 

Parser. Den komponent, der under programoversættelse eller fortolkning foretager den syntak-
tiske analyse . 

Parsertræ. Grafisk fremstilling af forholdet mellem en tekst og dens grammatik. 
Pentade. Femhed; gruppe på fem, der betragtes under ét. 
Perception. Sanseopfattelse; sanseformidlet erfaring af genstande, situationer m.m.; bearbejd-

ning af emner umiddelbart fremkaldt ved sansepåvirkning udefra eller fra den egne or-
ganisme. 

Performans. Chomskys betegnelse for sprogudøvelse. 
Performativ. En påstand, som også er en talehandling; handlingsytring. 
Perlokutionær handling. Ytringsformidlende handling; en talehandling, der fremkalder en 

virkning i omgivelserne i kraft af ytringens udtalelse. 
Permeabilitet. Gennemtrængelighed. 
Perspektivisme. Anskuelse, der hævder, at hvert menneske ser verden ud fra sin personlige 

synsvinkel, hvilket medfører, at al erkendelse er relativ, ligesom at virkeligheden kun er 
summen af alle mulige perspektiver. 

Pipelining. Et princip i datalogien, efter hvilket, behandlingen af en ny programinstruktion på-
begyndes, endnu førend udførelsen af den foregående instruktion er færdigbehandlet. 
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Plastisk. Som kan formes; formbar; som fremtræder rumligt. 
Pluralisme. Den opfattelse, at der eksisterer en flerhed af virkeligheder eller grundkræfter, der 

kan forklares ud fra klart adskilte og uafhængige grundprincipper. 
Posthumt. Udgivet efter forfatterens død. 
Pragmaticisme. Peirces senere betegnelse for sin pragmatisme. 
Pragmatik. Den videnskab, der udforsker de kommunikative midler, sproget i dets relation til 

mennesket, og som betragter sproghandlingen i dens kontekst i bredeste forstand. 
Pragmatisk sandhedsteori. En opfattelse, der i sin mest yderliggående form hævder, at det 

sande er det nyttige og frugtbare. 
Pragmatisme. Udtrykket er oprindeligt indført af Peirce i 1878 som betegnelse for hans teori 

om mening. Ifølge denne er indholdet af et logisk udtryk lig med den praktiske forskel, 
der er, mellem dens sandhed og dens falskhed. I James’ senere udformning er en over-
bevisning sand, hvis den er nyttig eller tilfredsstillende for dem, der har den. Da Peirce 
ikke var enig i James’ drejning, ændrede han betegnelsen for sin teori til pragmaticisme. 

Progression. Række af led mellem hvilke der består et vist forhold; fremadskridende proces. 
Proposition. Dom; udsagn; sætning fremsat til diskussion; forslag. 
Provisorisk. Foreløbig; midlertidig. 
Prædestination. Forudbestemmelse. 
Prædikat. Det, der i et logisk udsagn udsiges om subjektet. 
Psykologisme. Den opfattelse, at psykologien er filosofiens grundlag, det vil sige, at erkendelse 

og vurdering må forstås ud fra psykologiske fænomener og lovmæssigheder. 
Qualia. Fornemmelsen af det erkendte; følelseskvalitet; oplevelsen af egen erkendelse. 
Rationalisme. Erkendelsesteoretisk retning, der modsat empirismen hævder muligheden af at 

opnå viden om virkeligheden alene ved brug af den (medfødte) menneskelige fornuft. 
Realisme. Den opfattelse, at virkeligheden eksisterer uafhængigt af, om den bliver erfaret eller 

kan erfares. Modsat idealisme. 
Recessiv. Om arvelig egenskab: vigende; mindre tilbøjelig til at dominere. 
Reduktionisme. Den opfattelse, at helheder er summen og kun summen af de enkelte dele og 

kan reduceres til disse dele. 
Redundans. Den ikke strengt nødvendige del af en meddelelse, der skaber en sikkerhedsmar-

gen for fuld forståelse af meddelelsen selv ved støj. I informationsteorien de ikke udnyt-
tede muligheder eller det spild der sker ved overførsel af information. Overinformation 
af kontrolmæssige grunde; én minus den relative entropi. 

Refraktær tilstand. En tilstand, hvor et neurons excitabilitet er nedsat. 
Regres. Det at gå tilbage i det uendelige for at få klarhed over betingelser og årsager. 
Relativisme. Erkendelsesteoretisk retning, der hævder, at sandheden er subjektiv og derfor ikke 

almengyldig. Det, der er sandt for ét menneske, er derfor ikke nødvendigvis sandt for et 
andet. En opfattelse eller dom er derfor kun sand relativt til en bestemt sammenhæng. 
Modsat absolutisme. 

Repræsentamen. Den del af Peirces triadiske tegnrelation, der henviser til noget. Repræsenta-
menet er tegnets fremtrædelsesform uden hensyn til dets betydning. 

Resistens. Modstand. 
Reversibel. Om proces, der fuldstændigt kan bringes tilbage til sin begyndelsestilstand; vend-

bar. 
Rigid. Stiv; fast; streng; ubøjelig. 
Scientisme. Den opfattelse, at naturvidenskaberne udtømmende kan redegøre for hele virkelig-

heden. 
Semantik. Betydningsvidenskab; læren om ordenes betydning eller sætningskonstruktionernes 

indhold eller mening. Den side af semiotikken, der beskæftiger sig med tegnenes be-
tydning. 

Semiologi. Generel videnskab om tegnsystemer og betydningspraksis. Betegnelsen semiologi 
anvendes på Saussures dyadiske og strukturalistiske videnskab, ofte i modsætning til 
Peirces semiotik. 

Semiotik. Generel videnskab om tegnsystemer og betydningspraksis. Betegnelsen semiotik fin-
der primært anvendelse på Peirces triadiske og fænomenologiske tegnteori. 
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Sensualisme. En radikal form for empirisme, der hævder, at al erkendelse stammer fra sanse-
fornemmelser. 

Signatum. I den stoiske filosofi betegnelsen for den for forstanden tilgængelige del af tegnet, 
det vil sige tegnets indholdsside eller betegnede del. 

Signans. I den stoiske filosofi betegnelsen for den sanselige del af tegnet, det vil sige tegnets 
udtryksside eller betegnende del. 

Signifiant. I Saussures semiologi en betegnelse for det sproglige tegns materielle eller akkusti-
ske side, det vil sige dets udtryk. 

Signifié. I Saussures semiologi en betegnelse for det sproglige tegns indholdsside, det vil sige 
dets mening. 

Singularitet. Et punkt for en matematisk funktion, hvor funktionen ophører med at være ana-
lytisk. 

Skepticisme. Erkendelsesteoretisk retning, der hævder, at sandheden slet ikke findes, og hvis 
den gør, er den ikke tilgængelig for den menneskelige fornuft. 

Skolastikken. Sammenfattende betegnelse for middelalderens vestlige filosofisk-teologiske 
lærebygninger, som de kom til udtryk i undervisningen ved universiteter og katolske læ-
reanstalter. 

Solipsisme. Den opfattelse, at et individs oplevelser og erfaringer er det eneste, der kan vides 
noget om. Viden bliver derved noget aldeles subjektivt, og man kan ikke efter denne 
opfattelse udelukke, at man er alene i universet og at intet andet findes. 

Soma. Cellelegeme. 
Somatisk nervesystem. Den bevidste, viljestyrede del af nervesystemet. 
Sprogspil. Hos den sene Wittgenstein en betegnelse for praksissammenhænge, hvori sproglige 

aktiviteter uløseligt er sammenflettet med ikke-sproglige aktiviteter. 
Stipulation. Bestemmelse; aftale. 
Stokastisk. To hændelser siges at være stokastisk uafhængige, såfremt sandsynligheden for, at 

begge indtræffer, er lig med produktet af sandsynlighederne for, at hver af hændelserne 
indtræffer. Hvis en række af begivenheder kombinerer et vilkårligt element med en 
udvælgelsesproces, sådan at kun visse resultater af vilkårligheden tillades at vare ved, 
kaldes rækken stokastisk. 

Stoppeproblemet. Det forhold, at det ikke altid er muligt forud at afgøre, hvorvidt Turing-
maskinen for et givet input vil fortsætte i det uendelige eller nå frem til en sluttilstand. 

Strukturalisme. En betragtningsmåde, der ser sproget som et system af tegn, nærmere bestemt 
et system af indre forskelle eller afhængighedsforhold mellem sprogets elementer. Denne 
betragtningsmåde overføres i strukturalismen også på andre områder end lingvistikken, 
med den begrundelse, at disse områder selv fremviser en sproglig struktur og kan 
betragtes som tegnsystemer. 

Subjekt. 1. Det erkendende, følende og handlende jeg, i modsætning til objekt. 2. Det, der i et 
logisk udsagn udsiges noget om i prædikatet. 

Subjektivisme. Erkendelsesteoretisk opfattelse, der hævder, at erkendelsen skal tage sit ud-
gangspunkt i subjektets egne bevidsthedstilstande; anskuelse, som benægter eksistensen 
af almengyldige sandheder og handlenormer. 

Subliminal. Underbevidst. 
Substratum. Grundlag. 
Sui generis. For sig selv; i sig selv; i sin art; enestående. 
Syllogisme. Et argument med to præmisser og én konklusion, som alle er kategoriske udsagn. 
Synapse. Berøringsstedet mellem to neuroner. 
Syndrom. Et antal symptomer, der tilsammen karakteriserer en vis sygdom; sygdomsbillede. 
Synechisme. En teori formuleret af Peirce, der hævder, at sproglige tegn, tanker og følelser i 

sindet hænger sammen med tegn i den ydre verden, og at denne sammenhæng muliggør 
en indføling i tingene, som det ofte vil være umuligt at redegøre for med ord. 

Synkroni. Beskrivelse af sprogtilstanden på en bestemt tid, i modsætning til diakroni. 
Syntagmatisk opposition. Opposition i det sproglige forløb. 
Syntagme. Kombination af morfemer; sproglig forløbsenhed, som er sammensat af mindre en-

heder. 
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Syntaks. Sætningsbygning; sætningslære; den del af grammatikken, der behandler de helheder, 
hvori ordene optræder som led. Den del af semiotikken, der beskæftiger sig med den 
struktur, hvorefter tegn kombineres til at udgøre sammensatte tegn. Syntaksens regler 
formidler mellem sprogets semantik og dets lydlige form. 

Syntese. Sammenfatning af enkeltheder til en helhed, i modsætning til analyse. 
Syntetisk dom. En dom, hvori prædikatet ikke er indeholdt i subjektet. 
Tabula rasa. Tom tavle. 
Tautologi. Ord, der på dobbelt måde udtrykker det samme, overflødigt; et system af sammen-

kædede logiske domme, i hvilket gyldigheden af leddene imellem dem ikke kan be-
tvivles. 

Teleologi. At opfatte noget som bestemt af formål eller hensigt; den opfattelse, at en tings for-
mål er grunden eller årsagen til dens tilblivelse. Modsætning til mekanisme. 

Temporal. Vedrørende tindingen. 
Tensorprodukt. Givet f = (x, y) og r = (i, j) er tensorproduktet f Ä r = (xi, xj, yi, yj). 
Teorem. En sætning, der kan bevises i et aksiomatisk system, det vil sige som følger af syste-

mets aksiomer i kraft af dets slutningsregler. 
Termodynamik. Teoretisk varmelære, der behandler forholdet mellem varme og energi. 
Tetrade. Firhed; gruppe på fire, der betragtes under ét. 
Token. Forkomst af en type. 
Topologi. Læren om geometriske kurvers og fladers sammenhængsforhold. Anvendes i struk-

turalismen overført på sprogets form og struktur. 
Transcendent. Her anvendt om det, der overskrider grænserne for mulig erfaring. 
Transcendental. Efter Kant skelnes mellem transcendent og transcendental. Hvor det trans-

cendente er det, der ikke kan gøres til genstand for erfaringen, er det transcendentale a 
prioriske forudsætninger for, at man kan erfare en genstand. En transcendental betingelse 
er hverken selv en empirisk genstand eller et kontingent, empirisk sagforhold, men en 
særegen betingelse for, at empiriske genstande og sagforhold i det hele taget kan erfares. 
For eksempel mener Kant, at en genstand for at kunne erfares må befinde sig i rum og 
tid og være led i en kæde af årsager og virkninger. Brugen af disse begreber på, hvad der 
ligger uden for erfaringen, er derimod transcendent. 

Transformation. Omdannelse; omformning. 
Transient. Forbigående; flygtig; kortvarig. 
Transskription. Omskrivning af en tekst til et andet tegnsystem. 
Triade. Trehed; en gruppe på tre, der betragtes under ét. 
Truisme. Banal sandhed. 
Umiddelbart objekt. I Peirces terminologi tegnets reference til et objekt, det vil sige det er-

kendte objekt. 
Universalie. Almenbegreb. 
Vermicelli. Små ormelignende strukturer eller organismer. 
Vesikel. Blære, der omkapsler en neurotransmitter. 
Viskositet. Væskers gnidningskoefficient; tykflydenhed; sejhed. 
Vitalisme. Teori, hvorefter alt organisk liv beror på en enestående livskraft, hvis beskaffenhed 

ikke kan forklares ud fra fysisk-kemiske lovmæssigheder. Modsætning til mekanisme. 
Ækvivalens. Lighed i værdi eller gyldighed. 
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