
Reprezentacja umysłowa.
Głównym zadaniem psychologii poznawczej jest zrozumienie dwóch rzeczy.
1. Jak to się dzieje, że świat jest reprezentowany w umyśle?
2. Jak przebiega proces przetwarzania informacji, by wspomniana w punkcie 1 

reprezentacja była możliwa?
Z tych dwóch problemów pierwszy jest bardziej podstawowy, ponieważ możliwe jest 
przetwarzanie informacji obecnej już w umyśle i dlatego od niego należy rozpocząć.
W jaki sposób człowiek przedstawia sobie w umyśle otaczającą go rzeczywistość?
Dwa opisy literackie: 
Pierwszy pochodzi z powieści pod tytulem "Król zamczyska", której autorem jest Seweryn 
Goszczyński - http://pl.wikipedia.org/wiki/Seweryn_Goszczyński


Drugi - fragment "Czarodziejskiej góry" Tomasza Mana -
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Czarodziejska_Góra 




W opisie Goszczyńskiego - pominawszy fakt, że powieść napisał w 1842 roku - chodzi o 
zbiór cech pozwalający na utworzenie sobie w umyśle czytajacego obrazu postaci.
U Mana natomiast opis jest relacją ze spotkania z zupełnie nowym, w owym czasie, 
wynalazkiem jakim była fotografia rentgenowska.
Opis postaci może odwoływać się do już znanych czytelnikom wyobrażeniom osób 
poznanych w przeszłości. Opis wynalazku i wrażeń związanych z jego poznaniem nie 
może odwoływać się do żadnych analogicznych sytuacji.
Opowieść pochodząca z tomu "Opowieści derwiszów" pod tytułem "Ślepiec a sprawa 
słonia" 
Można ją streścić tak:
Trzech ślepców spotkało na drodze słonia. 
Jeden dotknął trąby i stwierdził, ze trzyma węża.
Drugi zderzył się z nogą słonia i był przekonany, że natknął się na słup.
Trzeci złapał się za ogon i zdawało mu się, że trzyma sznur.
Słoń może być przykładem realnie istniejącego obiektu. Wypowiedzi trzech ślepców są 
obrazem trzech rożnych sposobów umysłowej reprezentacji tego obiektu.
Reprezentacja poznawcza - to umysłowy odpowiednik obiektów realnie istniejących, 
fikcyjnychnlub hipotetycznych. Obiektem reprezentacji może być przedmiot, osoba, 
kategoria lub relacja. Reprezentacja poznawcza zastępuje swoj obiekt w procesach 
przetwarzania informacji.

(E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura - Psychologia poznawcza; s.61)



Definicja modelu Janusza Dietricha.
 
Ogólnie mówiąc reprezentacje powstają poprzez jakiś rodzaj bezpośredniego 
odwzorowania (pieczęć), lub w wyniku procesu tworzenia skomplikowanej struktury 
umysłowej. Pierwszy rodzaj poglądu określa się realistycznym, drugi natomiast 
konstruktywistycznym.
Koncepcja w myśl której realne rzeczy zachowują swoją formę i wygląd w reprezentacji 
umysłowej pochodzi od Platona i była kontynuowana przez Arystotelesa i bardzo znacząco 
zmodyfikowana przez Tomasza z Akwinu, który tak ujmuje kwestię reprezentacji: 

Współcześnie psychologowie stosują koncepcję konstruktywistyczną i skupiają się na 
określeniu sposobu kodowania danych zmysłowych oraz sposobu organizacji danych 
umysłowych.






