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Categoriseren
E.A. Das-Smaal
Vrije Universiteit
Vakgroep P~'ychonomie

Een van de meest.fundamenteleaspectenvan het denken.is het vermogen om
overeenkomsten en verschillen tussen verschijnselen waar te nemen.
Gebeurtenissen herhalen zich zelden op exact dezelfde wijze. Onze
indrukken zijn in die zin telkens weer nieuw. Maar we vatten de dingen om
ons heen niet altijd als unieke en totaal nieuwe verschijnselenop. Het conceptuele systeemstelt ons.in staatom overeenkomstente z.ien tussen nieuwe
en oude ervaringen. DooI' categoriseren reduceren we de gevarieerde
i ndrtl kken tot overzichtelijke en herkenbare proporties. waardoor adequate
reacties mogelijk zijn. Mentale categorieënontstaan in het algemeen door
ervaring. Maar onze ervaring omvat meestal maar een beperkte steekproef
uit de hele verzameling van exemplarenVal} een categorie. Hoe kaj} deze
beperkte ervaring tot kennis over de totale categorie1elden? En hoe bepalen
we de grenzen van een categorie? Op de vraag hoe we op grond van ervaring een mentale representatievan een categorie vormen zijn verschillende
antwoordengegeven'. We gaan hier kort op in.

Verschillende opvattingen
In de klassieke opvatting \'an categorieënwordt aangenomendat alle exemplaren van een categorie een of meer kenmerken gemeenschappelijkhebben.
Als er sprake is van meer dan een gemeenschappelijkkenmerk, dan hebben
de kenmerken een bepaalderelatie. De relevante kenmerken en hun relaties
bepalen samen de categoriestructuur; ze zijn definiërend voor de categorie.
Kenmerken die niet bij alle categorie-exemplarenvoorkomen zijn irrelevant.
Door ervaring Ieren we welke kenmerken definiërend zijn. Categorisering
van nieuwe exemplaren gebeurt uitsluitend op grond van aan- of afwezigheid
van definiërende kenmerken. De categoriegrenzeu..zijndaarmee duidelijk
vastgelegd. Verschillen tussen categorie-exemplareu..ten
aanzien van de mate
waarin ze karakteristiek of 'typerend' zijn voor de categorie worden in deze
theorie niet verdisconteerd. Een voorbeeld van een goed gedefinieerde
categorie isdi~van driehoeken,ofoneveu..getallen..
Lang niet alle categorieën zijn echter zo' eenvoudig te definiëren.
Bovendien blijkt dat in verschillende taken vaak ook de niet-definiërendekenmerken van een categorie een belangrijke rol spelen(o.a. Rosch.,1975). Ze
dragen bij aan verschillen in typerendheid van exemplaren voor een
categorie, hetgeen onder andere tot uiting komt in de categoriseringssnelheid. I~ten we als voo.1.beelddecategorie fruit nemen. Een appel is.
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althans voor een westerling, een beter voorbeeld van deze categorie dan een
papaja. Ook de categoriegrenzen zijn niet altijd even duidelijk. Niet
iedereen is er zeker van of een tomaat, een cocosnootof een olijf wel tot de
categorie fruit gerekend mogen worden. De grenzen tussen categorieënals
groente en fruit zijn vaag.. Vage grenzen en typerendheidsverschillenstroken
niet met de klassieke opvatting van categorieën. Als alternatief zijn daarom
prototype-'theorieënvoorgesteld. Volgens deze theorieën hebben categorieën
een prototypische kern, waarmee de afzonderlijke exemplaren meer of
minder gelijkenis vertonen. Atypische exemplaren bevinden zich in het
grensgebied van de categorie. Typische exemplarendaarentegenzijn gegroepeerd rond het prototype.
Typerendheidseffectendoen zich niet alleen voor bij natuurlijke categorieën
als groente en fruit. Das-Smaal& de Swart (1981) toondenze în een aantal
verschillende taken aan bij klassiek gedefinieerdeb~grippen als bijvoorbeeld
driehoek. Hetzelfde resultaat werd gevondendoor Armstrong, Gleitman &
Gleitman (1983). De klassieke opvatting biedt geen verklaring voor deze
effecten. Prototypetheorieëndoen dit wel. Een prototype is een abstractie,
een integratie van exemplaren in een geheugenstructuur. Er is daarbij geen
sprake van een noodzaak.van beperking tot louter definiërende eigenschappen. Categorie-lidmaatschapkan gradueel zijn. Typische exemplaren hebben voor de categorie meer karakteristieke eigenschappendan atypische
exemplaren. Van de atypische eigenschappenis het ook niet altijd duidelijk
of ze wel of niet bij de categoriehoreno
Een derde opvatting van categorieënis de exenlplaar-opvatting. Volgens dit idee worden categorieëngerepresenteerddoor de verzameling individuele exemplaren die iemand kento Er is hier dus geen sprake van een
geabsuoaheerde
representatie van een categorie, maar van een extensionele
beschrijving van wat de verzameling omvat. Categol'isering van een onbekend exemplaar wordt bepaald door de mate waarin het lijkt op een van de
bekende exemplaren° Bezwaren tegen de exemplaar-opvatting worden
opgesomd in Das~Smaal(1986a, p.125-126). Een argument tegen exemplaaropslag is bijvoorbeeld het feit dat men zich specifieke exemplarenvaak
slecht kan herinneren ° Bovendien blijken typerendheidseffectente verschillen voor relevante en irrelevante kenmerken van een zelfde exemplaar° Dit
is zonder abstractie van loelevantekenmerken moeilijk te verklaren. Het is
bij exemplaar-reploesentatie
trouwens helemaal de vraag wat een categorie
bijeenhoudt en wat men leerLals een begrip in de vorm van een definitie,
zonder voorbeelden, wordt geleerd.

Tegenstellingenen combinaties
Bovenstaande beschrijvingen zijn sulllmier.
Er bestaan varianten van de
theorieën. Zo verschillen prototypemodellen onderling ten aanzien van wat
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er nu precies geabstraheerdwordt. Dit kunnen bijvoorbc:eldfrequenties van
exemplaarkenmerkefizijn (o.a, Neumanfi, 1974), of afstandentussen exemplaren (posner & Keele, 1.970), of het kan een kwestie van integratie van
proposities zijn (Bransford & Franks, 1971). Binnen kenmerkfrequentiemodellen is weer onderscheid mogelijk tussen representatie van uitsluitend
afzonderlijke kenmerktn met bijbehorende frequenties (Kellogg, 1981), en
representatie van niet alleen enkelvoudigefrequenties, maar ook conjunctievefrequenti
dat wil zeggen representatievan correlaties tussen kenmerken
(Hayes-Roth & Hayes-Roth, 1977).. Daarnaast wordc:ncombinaties van de
genoemde opvattingen voorgesteld,zoals in de context-theorie van Medin &
Schaffer (1.978) waarin zowel exemplaar-representatie
als een meer abstracte
representatieveronderste1.d
wordt. Frequentle- en protorype-afstandsmodellen
blijken elkaar niet uit te sIuiten (Das-Smaal& de Swart 1984; 1986), Een
continu variabele dimensiewaardezoals de kleur rood kan zich binnen een
bepaaldecategorie (bijvoorbeeld appels)in verschillende varianten voordoen,
Deze varianten van de waarde rood verschillen in de mate waarin ze typerend
zijn voor de categorie. Daarnaastzijn er verschillen ten aanzien van de relatieve frequentie waarmee de waarde rood binnen deze categorie voorkomt.
De frequentie-variabele heeft, onafllankelijk van het effect van varianttyperendheid, ook duidelijke en specifieke effecten op het leren van
categorieën en de resultaten daarvan. Kortom, frequentie- en prototypeafstandsmodellen die
respectievelijk frequentieen
varianttyperendheidseffectenverklaren, kunnen elkaar aanvu!len. Een frequentiemodel waarbij wordt aangc:nomendat continue dimensies verdeeld zijn in
intervallen, en dat daarvan -net a!s bij discrete waarden-de frequenties worden gerepresenteerd, verklaart beide bov~ngenoemdeeffecten (Das-Smaal,
1986a), Een dergelijk model verenigt bovendien de klassieke en de
prototype-opvatting in die zin dat aan een 'klassieke' categorie met
definiërende waarden dezelfde catc:gol1seringsprincipes
teIl grondslag liggen
als aan categorieën met dimc:nsiewaarde11
die weliswaar frequent, maar toch
niet noodzakelijkerwijs bij alle exemp!arenin de categorie vool'komen.~

Prototypes:nut en problemen
Het prototype-ideevan Roschis aanleiding geweesttot veefnieuw onderzoek,
en dat niet alleen op cognitief psychologischgebied..De prototypebenadering
wordt de laatste tijd ook op andere dan alleen objectbegrippen toegepast.
Psychologische begrippen als intelligentie (Neisser, 1979), emotie (Fehr &
RusseU, 1984) en motivatie (de Jong, in voorbereiding) blijken een prototypestructuur te hebben, evellals categorieënvan persoonlijkheidseigenschappen (Buss & Craik, 1983; Smid & Zwindernlan, 1986) en van sociale perceptie {Cantor., M.ischet& Schwarti, 1982;Cohen, f983). Bij de toepassing
van prototyp~s ih het persoonlijkheidsonderzoek worden verschillende
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vaardigheden, kenmerken, gedragingen of situaties onderscheiden naar de
mate waarin ze typerend zijn voor een begrip uit dit domein. Zo blijkt dat
mensen opgewondenheid als een meel- typisch kenmerk van emotie
beschouwen dan bijvoorbeeld verveeldheid. Op deze wijze trachten onderzoekers ordening aan te brengen in de vaak vageinhoud van dezebegrippenNaast begripsanalyse worden de resu.1taten
ook wel gebruikt voor vragenlijstconstructie. Al met al lijkt het prototype-ideevoor deze gebiedeneen vruchtbare benadering te zijn.
Hoewel prototypemodellen momenteel op de meeste steun van ond~rzoekers mog~n rekenen (Cohen & Murphy, 1984), zijn ze niet vrij van problemen. De modellen zijn niet erg specifiek ten aanzienvan de vraag hoe
een prototype gevorn1d wordt (de Swart, .1981). Een ander probleem is de
kwestie van categoriegrenzen. Waardoor worden ze bepaald? Prototypetheorieën mogen dan stellen dat de grenzen vaag zijQ, maar daarmeeis nog
niets gezegd over hoe iemand grenzen aan een categorie stelt. Een controversieel punt bij prototypetheorieënis de vraag of gezamenlijk voorkQ,111en
(correlatie) van kenmerken het categoriserenbeinvloedt. Enerzijds wordt
gesteld dat stimulusdimensies onafl1anke.lijkzijn en dat alleen enkelvoudige
frequenties van kenmerken gerepreseQteerdworden (Kellogg, 198]). Eeo
ander gezichtspunt is dat ))aast el1kelvoudigefrequenties ook correlaties van
kenmerken een rol spelen (Rosch, 1975; Hayes-Roth& Hayes-Roth, 1977;
Medin & Schaffer, 1978; Medin, Altom, Edelson & Preko, 1982; DasSmaal, 1986a).
In recente overzichtsartikelen komen een aantal belangrijke punten
naar voren die in prototypetheorieënin het algemeenniet aan de orde zijn
gesteld. In de eerste plaats wordt de flexibiliteit van het geheugensysteem
benadrukt (o.a. Barsalou, 1985; Das-Smaal 1986a; Johnson & Hasher,
1987; Oden, 1987). Mensen maken op flexibele wijze gebruik van
categorieën, onder meer afhankelijk van de taak (Das-Smaal,1986a) en van
de context (Labov, 1973; Roth & Shoben, 1983). Het onderzoekvan DasSmaal & de Swart (1984, 1986) geeft aan dat informatie die over de frequentie van kenmerken in een bepaaldecategoriegerepresenteerdis, beschikbaar
moet zijn onafl1ankelijk van informatie over het voorkomen van die kenmerken in een contrastcategorie. Aangeziende context vaak ex- of impliciet
de contrastcategorie bepaalt, is het dus vaak afhanke1ijkvan de context welke
kenmerken voor een categorie onderscheidenden daarmee voor categorisering het meest belangrijk zijn. Het bovenstaandegeeftaaQ dat er bij het
gebruik van categorieënsprakç is van flexibel manipuleren van de over een
categorie beschikbare gegevens. Zoals een metafoor een bepaald gemeenschappelijk aspect van elk van twee leden van dç vergelijking belicht, zo is
het ook meer in het algemeen mogelijk om deelaspectenvan categorieinformatie apart in het werkgeheugente manipuleJ'en,afhankelijk van de
eisen die de taak stelt. Deze flexibiliteit is moei1ijk voorstelbaar als alleen
wordt uitgegaan van vaste structuren, vaste opgeslagenkennis, Veel van
onze kennis lijkt te worden 'berekend', dat wil zeggenop het momeQtwaarop
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het nodig is in het werkgeheugengevormd. Daarom is het onderscheid
tussen opslag van verzamelingen gegevens over categorieën enerzijds, en
anderzijds procedures voor het gebruik ervan nodig. Onderzoeksresultaten
van Cohen (1984) suggereren dat dit onderscheid een neuro-anatomische
basis heeft. Cohen vond dat bij amnesiepatiëntenmet beschadiging van
bepaalde hersenstrucruren het geheugensysteem voor feitenkennis is
aangetast,terwijl de procedurelekennis nog intact is.
Een tweede punt waar de laatste tijd op wordt gewezenis het belang
van het verband tussencategorierepresentatieen andere niveaus van cognitief
functioneren, zowel hogere als lagere. Wat betreft de hogere niveaus vestigen met name Murphy & Medin (1985) de aandacht op de invloed die
iemands algemene aclItergrondkennisop het categoriserenheeft. Ze betogen
dat categoriserennauw verband houdt met de ontwikkeHng en toepassingvan
'theorieën'. Met deze theorieën bedoelenze coherente, geïntegreerdekennissystemen en opvattingen, geen wetenschappelijkeverklaringen. Mensen
zien bepaalde dingen als in een categorie bij elkaar behorend, omdat ze een
theorie hebben over hoe deze dingen verbondenzijn. In die zin is categoriseren 'top-down' bepaald door de meer algemenekennis en opvattingen die
iemand heef1. Categorieën zijn coherent voor zover ze passen in iemands
algemene achtergrondkennis en ideeën. Volgens Murphy & Medin kunnen
kenmerkmodellen in principe wel dezealgemenekennis omvatten, maar is dit
belangrijke aspecter tot nu toe nog niet in verdisconteerd.
Met betrekking tot een lager niveau van cognitief functioneren valt de
laatste jaren een toenemende populariteit van de .zogenaamde'distributedmemory' modellen te constateren(Hinton & Anderson, 1981; I.ran-Nejad &
Ortony, t984; Knapp & Anderson, J..984;Nilsson, 1984). UItgangspunt bij
deze modellen is dat de metafoor van gelokaliseerde geheugenopslagniet
deugt. Met de term 'verspreid' wordt bedoeld dat de representatievan kenmerken van categorieën verspreid is o\'er lIet hele geheugensysteem. Elke
geheugeneenheidbevat informatie die betrokken kan zijn bij de activering
van verschillende categorieën. Categorieënzijn gerepresenteerdals activatiepatronen van eenheden uit het hele systeem. Elke categorie heeft een
specifiek acti\'atiepatroon. Categorieën zijn geen permanente cognitieve
structuren, maar het zijn activiteitspatronenvan een voorbijgaande aard.
Dezelfde patronen kunnen op een later tijdstip wel weer opnieuw gevormd
worden. Het geheugen wordt dus gezien als een groot aantal functioneel
autonome eenhedendie parallel werken. Bij vele categorieënwordt dezelfde
eenheid geactiveerd; het is de specifieke combinatie van geactiveerde
eenheden die een bepaalde categorie vormt. De modellen met verspreide
representatie kunnen worden gezien als het substraat waarop de gangbare
categoriseringsmodeUenzijn gebaseerd. Assumptie van verspreide representatie sluit de categoriseringsmodellenniet uit (Knapp & Anderson, 1984;
Odel1, 1987). Een van de voordelen van de modelJen.met verspreide
representatie is dat ze de eerdergenoemdeflexibiliteit van categorieënkunnen
verklaren, omdat de context deel uitmaakt \'an de cönstellatie van
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geactiveerdeeenheden.
In het bovenstaande is een aantal open kwesties aangegeven met
betrekking tot prototypemodellen. Het onderzoek van Das-Smaal (l986a)
heeft resultaten opgeleverd die hier licht op kunnen werpen. Dit wordt in
het nu volgende behandeld.

Categoriegrenzen
Een onderwerp dat bij onderzoek naar het leren van categorieën niet veel
aandacht heeft gekregen is het vraagstukvan de vorming van categoriegrenzen. De vraag is welke rol de ervaring tijdens het Ieren van een categorie
speelt bij de vorming van categoriegrenzen. Onderzoek naar categoriegrenzen is gedaan door Das-Smaal (I 986a). In het onderzoekwerd de invloed
van ervaringsbreedte van typerendheid van varianten onderzocht. Zoals
verwacht resulteerde een brede ervaring in een uitgebreidere categorie dan
een meer beperkte ervaringsbasis,en in beter categoriserenvan de atypische
grensexemplarenvan de te Ieren categorie. De ervaringsbreedtebeïnvloedde
ook het oordeel over de typerendheid van categorie-exemplaren. Binnen de
te Ieren categorie liepen dezeoordelen relatief meer uiteen na een kleine dan
na een grote ervaringsbreedte.. Een beperkte ervaringsbreedte had, vergeleken met een brede ervaring, bovendienhet effect van categoriepolarisatie.
Dat wil zeggen, dezelfde fysische afstandenwerden verschillend beoordeeld,
afhankelijk van ervaringsbreedte. Behalve door ervaringsbreedte blijken
categoriegrenzenook te worden bepaalddoor de context waarin ze beoordeeld
moeten worden. Labov (1973) toonde aan dat contextde grenzenkan vel~leggen. Als bijvoorbeeld een bakje dat wat vorm betreft het midden houdt
tussen een schaal en een beker kennelijk als schaal in gebruik is, dan wordt
dat bakje vaker als schaal dan als beker gecategoriseerd..Hetzelfde geldt
mutatis mutandis voor categorisering als beker in plaats van schaal.
Mogelijk is hier sprake van een verschijnsel dat verwant is aan functionele
gefixeerdheid (Duncker. 1945). Hoe dan ook, uit het onderzoek blijkt dat
grenzen niet stabiel zijn. Ze worden op flexibele wijze, afhankelijk van de
situatie, bepaald.

nmerkcorrelatie en selectieveaandacht
Een volgende kwestie die nader onderzoek vergt betreft de representatie van
correlatie tussen kenmerken van een categorie. In onderzoek van Das-Smaal
(1986a) is duidelijk aangetoond hoezeer frequentie van kenmerken de
categorierepresentatie bepaalt. De vraag is nu of de kenmerken onafhankelijk van elkaar gerepresenteerd zijn of niet. Al eerder werd gesteld dal
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dit een controversieel punt is. Als mensengevoelig blijken te zijn voor kenmerkcorrelaties. betekent dat dan dat alle correlaties worden geregistreerd?
Hayes-Roth & Hayes-Roth (1911) veronderstellenin hun property-set model
van wel. Murphy & Medin (1985) stellen eveneensdat correlaties in mentale categorieën gerepresenteerdzijn -hoewel ze in hun ogen niet altijd op
empirische relaties hoeven te berusten. ze kunnen ook persoonlijke opvattingen over relaties weerspiegelen. Murphy & Medin wijzen echter op een
moeilijk punt. Ze merken op dat het grote aantal correlaties waarmeerekening gehouden moet worden als alle correlaties gerepresenteerdzijn, wel
onwaarschijnlijk hoog wordt. Een beperkend criterium lijkt geboden. Op
grond waarvan zouden juist bepaalderelaties kunnen worden geregistreerd
en andere niet? Onderzoek van Das-Smaal(1986a) geeft een indicatie van
een beperking ten aanzienvan het aantal correlaties dat van invloed is bij het
gebruik van categorieën in verschillende taken. Uit dit onderzoek is
gebleken dat de typerendheid van een voor categoriseren niet relevant kenmerk alleen dan toenam als dit kenmerk vaak samenvoorkwaIn met een kenmerk dat voor categoriserenzwaarwegendis. Dit laatste aspectbiedt bovendien een mogelijke oplossing voor de eerdergenoemdecontroverse. Kellogg
(1981) vond in zijn categoriseringsexperimentgeen effect van correlaties.
Maar het onderzoek van Kellogg kan een vertekendbeeld geven, want in zijn
onderzoek waren de kenmerken waartussende correlaties werden gevarieerd
beide irrelevant voor de categoriseringsbeslissing. Resultaten uit andere
experimenten van Das-Smaal& de Swart (1981) wijzen erop dat bij een goed
gedefinieërde categorie als door Kellogg gebruikt werd, de aandacht gericht
wordt op relevante en niet, of in mindere mate, op irrelevante kenmerken.
Typerendheid van relevante kenmerken had duidelijk invloed op het Ieren
van categorieën. terwijl tegelijkertijd typerendheid van de irrelevante kenmerken totaal geen effect bleek te hebben. Das-Smaal& de Swart (1986) en
Das-Smaal,de Leeuw & Orlebeke (1981) merken op dat er sprake is van een
interactie tussen selectiviteit van de aandacht en de kennis die wordt opgebouwd. In de loop van het leerproces wordt de aandachtsteeds meer door
hypothesenen verwachtingen gericht op kenmerkendie relevant geacht worden voor het categoriseren. Nosofsky (1986) komt op grond van zijn onderzoek naar de relatie tussen categoriserenen selectieve aandacht voor kenmerken tot dezelfde conclusie. De onderzoeksresultatenleiden samengenomen tot het volgende idee: alleen die correlaties welke aandacht krijgen doordat ten minste één van de gecorreleerdekenmerken van belang is voor
categoriseren -worden velwerkt en geregistreerd. Kenmerkcorrelaties worden in deze verklaring dus niet allemaal gerepresenteerd. Ze worden geregistreerd voor zover ze worden opgemerkt. Dit is een kwestie van selectie\'e
aandacht.
Selectieve aandacht kan (a) gebaseerdzijn op stir1lLlluskenmerkenals
nieuwheid. opvallendheidenzovoort. De informatieverwerking is in dit geval
voornamelijk' bottom-up' , 'data-driven', dat wil zeggen door de stim uli
bepaald; (b) meer p[aJvnatig zijn, en gebaseerdop iemands hypothesen
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(verwachtingen, belangstelling, intenties), voortvloeiend uit zijn schema's of
kennisstructuren. Informatieverwerking is dan meer 'top..down', en doelgericht, met andere woorden er wordt op grond van een schemabepaaldeinformatie gezocht; (c) plaatsvindenop aanwijzing Val/.al1-deren,
zoals dat bijvoorbeeld op school wel gebeurt (Gibson & Rader, 1979). Ook hier is de
verwerking 'top-down', maar dan door anderen ingegeven (Das-Smaal,
1986b). Het is met name de tweedevorm van selectiedie Murphy en Medin
benadrukken. Inderdaad is ervaring, en de neerslag daarvan in het kennissysteem, van grote invloed op de wijze waarop iets wordt opgevat en
onthouden. Daarvan zijn in de literatuur talloze voorbeeldente vinden (zie
bijv. BartJen, 1932; Chase & Simon, 1973: Chi, 1978: Das-Smaal, 1987).
Dit is uiteraard een kwestie van ontwikkeling. In de vroege jeugd is er
verhoudingsgewijs meer sprake van het hierboven sub a genoemdetype selectieve aandacht, maar er volgt een ontwikkeling van het sub a naar het sub b
genoemde selectietype (W right & Vlietstra, 1975). Nieuw te vormen
categorieën raken steeds meer ingebed in het aanwezige kennissysteem.
Ideeën of hypothesen gaan steeds meer bepalenwaar de aandacht naar toe
gaat, en dit is mede van invloed op de categoriseringvan nieuwe ervaringen.
Wat betreft het in het begin van deze paragraaf genoemdebeperkendecriterium voor registratie van kenmerkcorrelaties betekent dit dat er waarschijnlijk een ontwikkeling is van registratie van correlaties tussen die kenmerken welke door nieuwheid of opvallendheid de aandacht trekken, naar
registratie van correlaties waarop de aandacht 'top..down' gericht wordt.
Kenmerkcorrelatie kan op dezewijze een belangrijke bepalendefactor zijn bij
de samenhang die een mentale categorie toont. Het al eerder genoemde
onderzoek van Das-Smaal (1986a) laat zien dat correlaties inderdaad een rol
spelen bij categorievorming en dat dit met name geldt voor de correlaties
waarop aandacht gericht is. Welke correlaties dat zijn zal, zoals Murphy &
Medin benadrukken. voor volwassenenvooral gebaseerdzijn op ideeën. al
dan niet zelf ontwikkeld (zie selectieveaandachttype b en c). Deze ideeën
kunnen zorgen voor aandachtvoor bepaaldekenmerken, als een hogere orde
schema dat activering van lagere orde categorierepresentaties
beïnvloedt.~

Taakeisen el} flexlbellnfonnatlegebrulk
Gemak bij het interpreteren van nieuwe indrukken is niet de enige functie
van categorieën. Categorieën zijn noodzakelijk bij het denken en probleem
oplossen. Ze vergemakkelijken ook de communicatie. althans voor zover het
categorieën betreft die een naam hebben en waarover in een cultuur
algemene overeenstemming bestaat. Met betrekking tot categorieën zijn vele
cognitieve beoordelingen mogelijk.
Das-Smaal & de Swart (1984; 1986)
gaven hun proefpersonen na het leren van categorieën testtaken van verschillende aard. Dit waren onder andere een categoriseringstaak en een taak
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waarbij telkens uit twee exemplaren van dezelfde categorie het voor die
categorie meest typerende exemplaar gekozen moest worden. Categoriseringsgedrag en het onderling vergelijken van exemplaren op typerendheid
gaven consistent verschillende resultaten te zien (ten aanzien van de gehypothetiseerdefrequentie-effecten). Het verschil werd als volgt verklaard. Bij
categoriserenligt de nadruk op het onderscheidtussenverschillende (tevoren
geleerde) categorieën; bij paarsgewijzevergelijking binnen een categorie is
dit onderscheidsaspect-vertegenwoordigd door de mate van voorkomen van
kenmerken in de contrastcategorie-veel minder belangrijk. In het eerste
geval worden daarom de zogenaamdeonderscheidendekenmerken zwaarder
gewogen dan in het tweede geval, waar immers geen sprake is van een contrastcategorie. De gevonden frequentie-effectenwaren in overeenstemming
met dit idee. Resultaten van Kemler Nelson (1984) en van Ward & Scott
(1987) zijn in dit verband ook uitermate interessant. Zij vonden hetzelfde
taakeffect als hierboven beschreven. Bij een traditionele categorie-leertaak
(intentioneel Ieren) bleken de proefpersonenmet name te gaan letten op het
kenmerk dat het onderscheid tussen de categorieën maximaliseerde. De
intentioneel-leertaak werd in deze studies om bepaalde redenen vergeleken
met een incidenteel-ieertaak. Deze laatste taak kwam in feite neer op
paarsgewijs vergelijken. De opdracht was om van twee exemplaren te
bepalen welk van beide het meest typisch was voor een bepaaldecategorie.
Bij deze taak gaven de proefpersonen-in tegenstelling tot bij de categoriseringstaak -geen
extra ge\vicht aan het onderscheidende kenmerk.
Bovengenoemderesultaten wijzen op flexibel gebruik van opgeslageninformatie, afl1ankelijk van de taak. Effect van taakvereistenbij de beoordeling
van categorie-exemplarenis ook beschrevendoor Medin & Smlth (1984) en
door Landau (1981). De conclusie is dat verschillende taken verschillend
gebruik van categorie-informatie kunnen impliceren. Het theoretischonderscheid tussen declaratieve en procedurele kennis is in dit opzicht relevant.
Verschillende taken doen een beroep op verschillende procedures, waarbij
bijvoorbeeld declaratieve kennis over frequenties van kenmerken in een contrastcategoriesoms wel en soms niet wordt gebruikt.
De onderzoeksresultatenmaken duidelijk hoe belangrijk het is om te
weten welke eisen een taak stelt. Effect van taakverschil laat zien dat van
categorie-informatie op flexibele wijze gebruik gemaaktkan worden. Het is
niet waarschijnlijk dat alle aspectenvan categorierepresefitatiemet een enkele
taak te onderzoekenzijn. Welke eisen de verschillende taken in de gangbare
onderzoeksparadigma'sstellen is vooralsnog niet duidelijk. Systematische
analyse en categorisering van taken is daarom n,odig. Dit kan in de toekomst
eenzijdigheid van het onderzoekvoorkomen.

ConcltJsie
Tot slot van dit hoofdstuk over categoriserenvolgt een korte bespreking van

de belangrijke pllnten uit het voorafgaande. In het begin van dit hoofdstuk is
gewezenop de populariteit van prototypemodellen. Niettemin zijn er ook bij
deze modellen problemen te constateren. Een aantal daarvanwerd genoemd.
In de meeste categoriseringsmodellenwordt een categorieals een op zichzelf
staand iets gezien. Maar zoals in dit hoofdstuk werd aangegeven,is kennis
van categorieën nallW verbonden met het hele kennissysteem. Deze verbon~
denheid maakt het beeld gecompliceerderdan het beeld dat door de prototypetheorie wordt geschetst. Tal van interacties spelenzich af tussende verschillende vormen van kennis, en deze interacties hebbenook invloed op het
leren van nieuwe categorieën. Taak, context en contrastcategorieënspelen
daarbij een rol (Das-Smaal, I986a). Ook selectieveaandachtis daarbij van
belang. Onze voorkennis speelt een rol bij de keuze van wat we verwerken
en bij de interpretatie van datgene wat we meemaken. We nemen niet passief waar, maar we selecterenen interpreteren. Tegelijkertijd wordt ook de
bestaande kennisstructuur aangepastaan de nieuwe gegevens. Elaboratieve
verwerking zorgt er daarbij voor dat nieuwe categorieënbeter geleerd worden, ze worden ingebed in het kennissysteem(Das-Smaal,1987).
In categoriseringsmodellenmoet ook meer aandachtworden besteedaan het
feit dat mensen op flexibele wijze gebruik kunnen maken van categorieën.
Effecten van taakverschil wijzen erop dat het gebruik afhangt van de taak die
moet worden verricht. De rol van taakeisenverdient meer aandachtdan deze
tot nog toe in het categoriseringsonderzoekheeftgekregen.
In prototypemodellen wordt doorgaansook de kwestie van categorie-omvang
genegeerd. Individllele cognitieve stijlverschillen ten aanzien van categoriseringsbreedte zijn in deze een belangrijke factor (Detweiler, 1975). Daarnaast kan in het algemeengesteld worden dat bij het Ieren van categorieëntypische en atypische exemplaren elk een aparte functie hebben. Waar typische exemplaren met name nllttig zijn voor het Ieren van het centrale
gedeeltevan de categorie, spelenatypischeexemplareneen belangrijke rol bij
het voorkomen van fouten door ondergeneralisatie (Das-Smaal, 1986a).
Exemplaren uit het grensgebied tussen verschillende categorieën van
hetzelfde domein worden beter gecategoriseerdna ervaring met atypische

voorbeelden.
Representatie van correlaties tussen kenmerken vormt weer een ander
probleem. Onderzoeksresliltatenwijzen erop dat kenmerkcorrelaties worden
geregistreerd voor zover er sprake is van relevantievoor de categoriseringsbeslissing bij ten minste een van de gecorreleerdekenmerken. Dit houdt verband met de eerdergenoemdeselectiviteit van de aandachten de door Mllrphy & Medin (l 985) zo benadrukte organiserende invloed van achtergrondkennis bij de vorming van categorieën. Verder onderzoekis nodig om
bovengenoemdeaandachtsplintennader uit te werken. Daarbij zijn analyse
van taken, de invloed van context, de rol van voorkennis en het richten van
de aandachtbelangrijke factoren.
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