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Side 1 af 44 

1. Indledning  

 
Denne opgaves grundlæggende problemstilling kan og vil blive belyst fra forskellige vinkler, 

men her bliver emnet fremstillet på en særdeles autentisk måde via de elever, dette emne i 

sidste ende angår. Det følgende lille interview-klip er taget fra en undersøgelse sidste år.1  

 
Interviewer: Jeg vender tilbage til HOT-fysikken2 igen. Kan I sige, hvad I egentlig har lært i 
det der? HOT-fysik og er der noget af det I har lært der kan bruges i andre sammenhænge end 
bare fysik? 
- Pause  
J: Ja næsten alle naturvidenskabelige fag .. 
P: Ja, også dansk og sådan noget bruger du det jo også hele tiden at kunne gå op på et højere 
niveau…..I dansk er det jo ufattelig vigtigt at man netop besidder evnen til at analysere og 
sætte sig ud og .. altså det der med at kunne se noget udefra og kunne analysere.  
Interviewer: Er I enige i det? 
E: Ja 
J: HOT gik jo meget på fysik. ..Når man kommer til at tænke over det, så tror jeg den måde 
man tænker på bruger du å’ i dansk så’n lidt i dansk ..man ved man har en tekst og der står det 
og det og det okay det kan man løse på den måde  og det svarer bare til noget af ….Der har 
fysik hjulpet….. Du har en opgave og de og de og de ting du ved hvad har jeg af formler der 
passer til. Det hjælper til at åbne teksterne med. ….på en måde kan man sige. 
L: Jeg har aldrig nogensinde tænkt over det før Jonas siger det nu. Det har du nok ret i, man 
tænker på en hel anden måde efter at være kommet herud….Man lærer at tænke på en meget 
mere selvstændig måde….. 
 

Min problemstilling handler grundlæggende om samspil mellem fag, og om hvilke 

læringsmæssige muligheder dette samspil kan give ud fra forskellige syn på 

fakultetsgrundlaget. 

 Man kan sige, at mit emne handler om at klarlægge, hvilke læringsmæssige strukturer 

og muligheder vi designer til eleverne i det projektarbejde, der foregår primært i almen 

studieforberedelse skabt af gymnasiereformen. Heroverfor stiller jeg et alternativ, som er 

begrundet i en anden erkendelsesteori, end dem, der dominerer i gymnasiereformen.  

 Det er kun i kraft af denne kontrastering, at jeg begrundet kan vise, hvilke muligheder, 

vi går glip af. Det er der, jeg vil hen. Hvorfor, jeg vil den vej, er bl.a. motiveret i de 

perspektiver for specielt danskfaget, som designet af dette projektarbejde medfører. 

 Min problemformulering er formuleret således:  

 
                                                 
1 Interviewet er foretaget af Jens Kristensen på Horsens Gymnasium 2004 og indgik som bilag ved en opgave, vi 
skrev i fællesskab på masterstudiet. 
2 HOT betyder højere ordens lære, og eleverne  har deltaget i et sådant forsøgsprogram. Programmet vil blive 
udfoldet senere i opgaven. 
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Problemformulering: 

Ud fra en kognitivistisk (og neurologisk) inspireret konstruktivisme vil jeg redegøre for de 

resultater af førsproglige strukturer og deres relation til sproget, som denne forskning har 

blotlagt. Jeg vil analysere, hvilket fakultetssyn, der medfølger heraf. Analysen vil bl.a. 

udspille sig i en dialog med den herskende traditions opfattelse af virkeligheden og derfor 

også af fakultetsstrukturen. Herefter følger opgavens anden del, hvor jeg vil analysere og 

diskutere, hvilke konsekvenser disse forudsætninger konkret får i fagsammenspil i 

projektarbejde i almen studieforberedelse. Jeg vil analysere og diskutere, hvilke muligheder 

og begrænsninger dette giver. Grundforløbene bliver sporadisk inddraget. Der afsluttes 

kortfattet med en diskuterende perspektivering til metodesituationen i danskfaget. 

 

I opgaven kommer jeg generelt kun indirekte ind på spørgsmålet, hvorfor det skal forbeholdes 

meget kvikke elever at se de mere overordnede strukturer på tværs af fagene hen mod 

afslutningen på et treårigt undervisningsforløb, en erkendelse af strukturer, der gør læring 

lettere. Mit bagvedliggende spørgsmål er, hvorfor vi ikke pædagogisk-didaktisk tager 

konsekvensen heraf og – i stedet som udgangspunkt fokuserer på at se ligheder og 

læringsmæssigt lukrerer på parallelitets- eller projektions-tænkning? Og gør brug af 

ræsonnementsstrukturer i undervisningen, der kan skabe viden af højere orden. 

 Spørgsmålet forbliver ubesvaret, idet de formelle og udslagsgivende politisk-

administrative betingelser for reformens tilblivelse ligger langt ud over denne opgaves 

rækkevidde.  

 

1.1. En kortfattet karakteristik af de to afgørende tankestrukturer bag rammerne 

for fagligt samarbejde i gymnasiereformen 

  
For at kunne forstå de rammer for fagligt samspil, der sættes af gymnasiereformen, er jeg er 

nødt til at undersøge, hvad disse rammers forudsætninger er.  

 Med reformen er nye initiativer og tænkemåder blevet introduceret i gymnasiet. Vi har 

fået fællesfaglige læringsområder såsom almen studieforberedelse, almen sprogforståelse og 

naturvidenskabeligt grundforløb og med dem distinktionen fakultetsgrupper og fakultetsfag. I 

disse nye initiativer ligger der muligheder og begrænsninger. 

 Begrænsningerne kan være af ret grundlæggende konventionel ideologisk art. Vi har 

således i vor klassiske europæiske kultur en dikotomisk tænkning af ontologisk art (sjæl-
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legeme) subjekt-objekt-modsætning, der medfører en videnskabsteoretisk dikotomi bl.a. 

forårsaget af platonismen, kristendommen, og Descartes adskillelse af res cogitans og res 

extensa. Hvor stor betydning denne filosofiske og religiøse dualisme har for vores måde at 

tænke verden på, er ret undervurderet. Filosofisk-kulturelt på universiteterne er vi gået fra en 

ontologisk over erkendelsesteoretisk til en sprogteoretisk kognitivistisk funderet 

virkelighedsopfattelse, men dette erkendelsesmæssige forløb bliver hele tiden indhentet – 

også på universiteterne af den gamle ontologiske og erkendelsesteoretiske dualisme. Der er et 

stort hang-over.  

  En anden begrænsende faktor af videnskabsteoretisk karakter er J. Habermas 

eksternalistiske karakterisering af fakultetsgrupperne i tre hovedkategorier ud fra 

erkendelsesinteresser. På grund af J. Habermas’ udbredte indflydelse i 70’erne, har alle 

gymnasielærere og folkeskolelærere lært om disse tre erkendelsesinteresser og deres 

genstandsområde.: 1) den beherskende instrumentalistiske erkendelsesinteresse 

(naturvidenskaberne) 2) den forstående erkendelsesinteresse (humaniora) og 3) den frigørende 

erkendelsesinteresse (samfundsvidenskaberne). Det har været og er stadigvæk en del af 

lærernes egen faglige selvforståelse. Denne stigmatiserende reduktion af fakulteternes 

erkendelsesinteresser, og dermed også af fagenes dannelsesmæssige potentiale, er en del af 

den bevidsthed, som er realiteten i gymnasiet. I reformen er der aftryk af den triadiske 

fakultetsinddeling i læseplan og vejledning for almen studieforberedelse. Læseplan for almen 

studieforberedelse stk. 2.2 lyder således: ”Gymnasiets tre faglige hovedområder udgør således 

den faglige grundstruktur for arbejdet med emner i almen studieforberedelse i alle 

studieretninger.” Og videre, ”For den enkelte elev skal summen af emneforløbene ved 

inddragelse af alle tre faglige hovedområder bidrage til at give sammenhæng og overblik..”  

At der virkelig er tale om et volumenmæssigt ligeværdigt triumvirat, viser flg. citat stk. 3.1: ” 

Skolen sikrer, at der over hele gymnasieperioden er en bred dækning af emner på tværs af fag 

og alle tre faglige hovedområder. 

  Vender vi tilbage til den dualistiske eller dikotomiske struktur, falder det 

naturvidenskabelige grundforløb og humaniora – nej hov - almen sprogforståelse i øjnene. Vi 

har den klassiske rollebesætning med naturvidenskab, men humaniora har fået en drejning – 

et ”linguistic turn”. Men den klassiske vesteuropæiske dualistiske tænkemåde spores nu 

stadig. Man har med naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse skabt to 

intrafakultære udviklingsrum – et rum for fagene under det naturvidenskabelige fakultet, hvor 

man kan støtte og dyrke fagenes ligheder eller fællestræk – og et rum for de humanistiske 

sprogfag, hvor der er lagt vægt specielt på en fælles indsats for en grammatisk platform, 

hvorfra sprogenes semantiske udfoldelse videre kan udfoldes i de enkelte sprogfag. Der er 
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fine muligheder her for dyrkelsen af fælles strukturer, både grammatisk, men også i de øvrige 

aspekter af sprogforståelsen, som bliver introduceret i forløbet. 

 Begrænsningen i den overordnede adskillelse fra naturfagene er, at naturfagene ikke 

også anskues som sprogbærende fag. Det verdenssprog, der har størst global udbredelse, er 

matematikken. At matematikken er udgrænset fra almen sprogforståelse er mærkeligt, men 

også læringsmæssigt beklageligt, da det matematiske sprog som eksempel på et helt specielt 

særsprog kunne perspektivere sprogenes væsen (det erkendelsesteoretiske perspektiv)3, deres 

funktionsmåder og muligheder. 

 I en anden belysning er udgrænsningen af naturfagene fra det sproglige område 

uhensigtsmæssig, idet naturfag også opererer med genrer, argumentation (ræsonnerende 

diskussioner af forklaringsmodeller og forsøg), forskellige illustrationsformer (modellering) 

og formidling – kort sagt mundtlig og skriftlig kommunikation.  

 Ved udelukkende at konstruere fagsamarbejdende læring med fællestræk inden for 

én fakultetsgruppe afskærer man sig fra at have de øvrige fakulteter med om læring af de 

eksisterende fællestræk.  

 På ovenstående baggrund synes den traditionelle dualisme mellem 

naturvidenskabelige fag og de humanistiske sprogfag at være uhensigtsmæssig. 

   Opsummerende kan vi konstatere, at der på grundforløbsplanet eksisterer en 

ontologisk dualistisk adskillelse, og at der endvidere i konstruktionen – almen 

studieforberedelse eksisterer en erkendelsesteoretisk triadisk tænkning, der forudsætter, at 

vidensområderne er grundlæggende forskellige. Der er ikke som sådan strukturlighed eller 

mulighed for at tænke på tværs eller at se, at der er overlappende områder.  Forfatterne til 

vejledningen er sig deres traditionsbundethed bevidst, idet de skriver i vejledningen s. 

4:”Faglighed er et fags traditioner for sagsforståelse og for særlige måder at gå til sagen på. 

Det er traditioner, som er blevet udviklet over længere tid i en fortløbende anvendelse af faget 

og i en dialog mellem toneangivende fagfolk…”. Én ting er at påberåbe sig traditionen som 

autoritet, et mere slagfærdigt argument er at argumentere ud fra de toneangivende fagfolk.

  Spørgsmålet er, om en sådan overordnet konception af vidensområderne er 

tidssvarende, dvs. er i overensstemmelse med den teoretiske viden om, hvad viden er, og 

tidssvarende med den faktuelle praksis eller funktionsmåde, som videnskabsområderne 

udfolder sig på i virkeligheden dvs. både i den offentlige (af staten støttede institutioner) og 

den private forskningssektor.  

  

                                                 
3 Der er ikke et sprog, der som matematikken bedre kan illustrere sprogenes konstruktivistiske træk. 
Distinktionen mellem naturlige sprog og deres udvikling over for kunstsprog kan sættes i et nyt lys for eleverne. 
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2. Indledning til den kognitivistiske position 
 I dette hovedafsnit vil jeg redegøre for, hvorfor det er problematisk at udmønte den 

studieforberedende kompetencetilegnelse via den fakultetstriadiske konventionelle 

metodeopfattelse. Kan en sådan fastfrysning af traditionelle strukturer fortsat være produktiv? 

Hvad siger nutidens forskning herom? 

 Jeg vil først fra flere forskellige vinkler vise, på hvilken måde tiden er løbet fra den 

skarpe dikotomi mellem natur og kulturbegrebet eller formuleret via begreberne 

humanvidenskaberne og naturvidenskaberne. Til denne belysning vil jeg først inddrage en 

fylogenetisk argumentation repræsenteret ved Peter K. A. Jensen. Efter denne foreløbige 

revurdering af skellet mellem fagområderne, vil jeg argumentatorisk vise problemstillingen 

fra en moderne kognitivistisk narrativ synsvinkel via Mark Turners teori, der viser sig at hvile 

på perceptions-eksperimentelle forsøg, hvorfor jeg vil inddrage Anette Karmiloff-Smiths 

forsøg af perceptionsstrukturer hos babyer.  Turners teori hviler også på neurologiske forsøg. 

Herefter følger Poul Ricæurs begrebskritik af Diltheys distinktion mellem at forklare og at 

forstå. 

 Til sidst i dette kapitel vil jeg kortfattet belyse og diskutere, hvordan de videnskabelige 

metoder faktuelt kan vandre på tværs af fakultetsgrænser.  

  

 

2. 2. En evolutionshistorisk blotlæggelse af menneskets forhold til natur og 

kultur 

 
I 1859 udgav Charles Darwin sit værk om arternes oprindelse. Værkets grundlæggende tese 

var her, at alle skabninger – mennesket inklusivt – var underlagt tilpasningsloven, at arternes 

overlevelse var betinget af deres tilpasningsevne til omgivelsernes rammer. Dette er, hvad alle 

børn lærer i sekulariserede4 vestlige samfund. Men hvad man glemmer at tilføje i samme 

åndedrag er formuleret sloganagtigt af Karl Marx: Det er ikke menneskets primære opgave at 

tilpasse sig omgivelserne, men derimod at tilpasse omgivelserne til menneskets behov. Marxes 

tese var nemlig, at mennesket ved sin skaben gennem arbejde var i stand til at omforme 

virkeligheden – ikke blot samfundet og mellemmenneskelige relationer, men også naturen til 

menneskets vederkvægelse.  

                                                 
4 At man af fundamentalistiske religiøse grunde som creationisterne i USA, eller hos pinsebevægelsen i 
Danmark og hos fundamentalistiske muslimer og jøder afviser dette udsagn, er blot eksempler på undtagelser. 
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 I vort årtusinde kan vi med det forudgående årtusindes arkæologiske flid og teoretiske 

dygtighed konkludere, at både Darwin og Marx havde ret.  Mennesket havde fylogenetisk, 

som Darwin havde forudsagt, kæmpet på samme betingelser som alle andre levende væsener 

på jorden for overlevelse ved hjælp af den genetiske tilpasningskapacitet indtil ca. 40. - 

50.000 år siden. Herefter sker der en ændring, hvor mennesket begynder at omskabe sit miljø 

til dets behov som Marx hævdede var særkendetegnende for mennesket.   

 Peter K. A. Jensen har i sin artikel: Det store skridt fremad kortfattet og overskueligt 
opsummeret de empiriske fund bag det evolutionsmæssige ryk. Han forklarer først:  
  

”Forud for det moderne menneskes oprindelse gik udviklingen af den 
menneskelige anatomi og adfærd langsomt hånd i hånd. Men efter 
tilsynekomsten af det moderne menneske er væsentlige anatomiske 
ændringer stort set ophørt, hvorimod den adfærdsmæssige (kulturelle) 
evolution er accelereret dramatisk.”5  
 

 Vi har således bevæget os op på et andet bevidsthedsniveau ved hjælp af kulturen. 

 

”Alt tyder i dag på, at det moderne menneskes centralnervesystem først for 
omkring 50.000 år siden muliggjorde en udvikling hen imod et kulturelt 
stade, der nærmede sig de moderne kulturer af i dag. Men fra dette 
tidspunkt og fremefter er der ingen som helst tvivl om, at kulturen blev den 
altdominerende evolutionære drivkraft i den fortsatte udvikling (…) 
Mennesket har siden i meget betydelig grad indvirket på og ændret det 
naturlige miljø og herigennem påvirket livsvilkårene og dermed den 
naturlige udvælgelse af alle andre levende organismer”.6  

 

Man kan sige, at der her gives en evolutionær fylogenetisk argumentation for umuligheden af 

dikotomien mellem den ydre natur (naturen i sig selv) og den menneskeskabte virkelighed 

(kulturen), i kraft af at mennesket bliver i stand til at løsrive sig fra en ren determinering af 

naturen og herfra til at forme naturen efter sine behov. Kulturbegrebet indbefatter 

selvbevidsthed og sprog herunder kunst, og således udrustet er mennesket i stand til at agere i 

en sfære af ’væren for sig og væren for andre’, men en konception af ’naturen i sig selv’ er 

umulig. Filosoffen I. Kant har spidsformuleret dette erkendelsesteoretiske forhold i sit værk 

fra 1781: Kritik der reinen Vernunft med konstateringen af, at ’das Ding an sich’ er principiel 

uerkendbar for os. Vi er altid allerede placeret i en ’das Ding für uns’-relation. At denne 

relation så internt for arten homo sapiens har været rig på betydningsproduktion (kultur) er én 

ting, men at den også viser sig at være den fysisk-biologiske evolution overlegen - at den kan 

                                                 
5 Kritik nr. 174 s. 46. I artiklen godtgør Jensen endvidere for fremkomsten af kunstgenstande i de forskellige 
regionale områder og fremkommer med tesen om disse genstandes sandsynlige forankring i en religiøs praksis. 
6 Kritik 174, s. 47 og fra venstre spalte s. 48 
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true andre arters overlevelse og evolution, samt i sidste ende også vores egen - er den 

problemstilling, som vi i dette årtusinde for alvor må besinde os på. 

 Hvad vores nuværende empiriske viden om menneskets fylogenetiske evolution viser 

er, at vi vha. vore betydningsprojektioner omdanner og skaber vores verden.7 Samme forhold, 

bare belyst ud fra en filosofisk synsvinkel blotlægger I. Kant ved at vise vores basale 

bundethed af vores erkendelsesstruktur, således at vores barnetro om, at vi kan erkende 

virkeligheden umiddelbart, må afskrives for altid. Som en logisk følge heraf ryger også 

objektivitetsbegrebet per se.8 Hermed er grundlaget for konstruktivismen lagt, og vejen 

tilbage lukket. 

  Når dette er tilfældet, hvorfor har vores uddannelsessystem så været så fikseret på 

denne dikotomi mellem en ’objektiv åndløs natur’ som vi kun kan forklare, og så en 

’intentionel forståelsestilgang’?  Mange diskurser har formet denne konception, og en del er 

blevet undertrykt undervejs. Vi skal her se en tilsyneladende provokerende argumentation for 

en radikal ændring heraf.  

 

2. 3 Al forståelsens grundlæggende strukturer er litterære historier  

 
Ved undersøgelsen af hvad forståelse er, tager den amerikanske professor i engelsk Mark 

Turner som de fleste andre i samtidens forskning udgangspunkt i kroppen ved besvarelsen af 

spørgsmålet. Turner viser, at al forståelse er organiseret ud fra små historier, der projiceres ud 

i verden og bliver en parabel. Historien som mental aktivitet er basal for den menneskelige 

tanke. Turner formulerer det således: 

”Disse små spatielle historier er, hvad et menneske har i stedet for en 
kaotisk oplevelse. Vi ved, hvordan de forløber. De er den ubemærkede 
viden, der gør livet muligt. Vi behøver ikke bekymre os om vore 
bevægelser eller om vor interaktion med verden, for vi har fuld tillid til 
disse historier. De er så centrale for livet, at vor mestring af dem må være 
næsten helt ubevidst; fra et biologisk synspunkt kan det ikke betros os at 
styre dem bevidst. I vigtige øjeblikke er det bedre, at vi ikke lægger mærke 
til synets mekanismer, mens vi flygter fra et rovdyr. Vi har faktisk ikke 
noget praktisk behov for at analysere dem. Biologisk set skal de være 
uproblematiske , hvilket intellektuelt set tilsyneladende gør dem kedelige. 
Men intellektuelt set bliver de spændende, så snart vi mangler dem.”9 

                                                 
7 Vi har tæmmet og tilpasset arter af vilddyr til husdyr og udvalgt, krydset og skabt afgrødesorter samt omskabt 
og tilpasset landskaber til dyrknings- og husdyrsavl. 
8 Op gennem filosofihistorien har denne erkendelse været smertefuld. Der er gjort utallige forsøg på at ’redde’ 
objektivitetsbegrebet. Ét af de mere spektakulære er blevet gjort af positivisterne, der som første proklamation 
kundgjorde, at metafysikken var død, hvorefter de med megen energi har forsøgt at argumentere for eksistensen 
af objektivitet i naturen med naturlovene som eksempel. Man kan bl.a. se Ayer, A. J.’s værk Language, Truth 
and Logic. (1936), som led i dette forsøg.  
9 Den litterære bevidsthed s. 30.  
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 Turner hævder, at disse små historier er opfindelser, men ikke valgfrie opfindelser – 

”Det normale menneskebarns nødvendige biologi og nødvendige erfaring 
producerer uundgåeligt en historieevne i barnet. Det er f.eks. ikke muligt 
for et menneskebarn at undgå at opnå kendskab til begrebet ”en beholder”, 
eller en væske, eller det at hælde, eller det at flyde, eller en rute eller 
bevægelse ad en rute eller produktet af disse begreber: den lille spatielle 
historie, hvori en væske hældes og flyder ad en rute ned i en beholder. Vore 
uundværlige kernehistorier ikke blot kan opfindes, de må opfindes, hvis vi 
skal overleve og leve et menneskeligt liv”10 
 

 Turner argumenterer videre, at evnen til at skelne mellem genstande og begivenheder 

og kombinere dem til små spatielle historier muliggøres ud fra vores krops biologi. Via vore 

sanse- og bevægelsesoplevelser opfatter vi billedskemaer. Eksempler på typiske 

billedskemaer er: Bevægelse ad en rute, afgrænset indre (beholder), balance og symmetri. 

Billedskemaer angår altså genstande og bevægelsesmønstre. Vi kombinerer simple 

billedskemaer, så de danner komplekse billedskemaer. 

”Billedskemaer opstår ved perception, men også ved interaktion. Vi 
perciperer, at mælken flyder ned i glasset; vi interagerer med den, når den 
flyder ind i vore kroppe. Vi genkender ikke kun en kategori-forbindelse 
mellem én dør og en anden, én stol og en anden (…) fordi de deler 
billedskemaer, der vedrører formen eller en del-helhed-struktur, men også 
fordi vore billedskemaer for interaktion med dem er de samme. Vort 
billedskema for interaktion med genstande eller en begivenhed må 
nødvendigvis være konsistent med vort billedskema for perceptionen af 
den, hvis perceptionen skal kunne danne grundlag for en handling. 
 At genkende adskillige begivenheder som struktureret efter det 
samme billedskema er at genkende en kategori.”11 

 

 Når vi således ser en person, der falder i vandet, har vi et eksempel på et billedskema, 

som vi genkender eller kan kategorisere, og herudfra kan vi forestille os, hvad der sker med 

personen i vandet, hvorfor vi springer ud efter vedkommende.  

 Hvor tæt vores hverdagsbevidsthed egentlig ligger på den forklaringsstruktur (måde at 

forstå og handle på), som vi benytter inden for alle tre fakultetsgrupper viser følgende lille 

enkle forklaring på forudsigelse, evaluering, planlægning og forklaring. 

 ”Når vi beslutter, at det er fuldkommen fornuftigt at anbringe en 
blomme oven på ordbogen, men ikke ordbogen oven på blommen, da både 
forudsiger og evaluerer vi. Evalueringen af en fremtidig handling er en 
evaluering af, hvor klog handlingen er. På denne måde er narrative 
forestillinger også vor fundamentale form for evaluering. 
 Når vi hører noget og ønsker at se det og går et nyt sted hen for at se 
det, har vi lagt en plan og fulgt den. Vi har konstrueret en historie, der fører 

                                                 
10 Den litterære bevidsthed s. 30-31. 
11 Den litterære bevidsthed s.34. 
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os fra den oprindelige situation til den ønskede situation og udført historien. 
Historien er planen. På denne måde er narrative forestillinger vort 
fundamentale, kognitive planlægningsredskab. 
 Når en dråbe vand på mystisk vis falder ned fra loftet og lander for 
vore fødder, forsøger vi at forestille os en historie, der begynder med den 
normale situation og ender med den mystiske situation. Historien er 
forklaringen. Narrative forestillinger er vort fundamentale, kognitive 
forklaringsinstrument.”12 
 

 Der synes således på forbavsende måde at være strukturlighed mellem 

hverdagsbevidsthed eller før-skolelæring, som vist af Turner her, og så den måde at tænke på, 

som lærerne ønsker, at elever lærer at tænke på op gennem skolesystemet. 

 I Turners videre udvikling af narrativitetsteorien, undersøger han fænomenet den 

spatielle historie ud fra problemstillingen: Intentionelle og ikke-intentionelle spatielle forløb. 

Ud fra de små spatielle historier og deres kombinationer, kommer han ind på, at vi genkender 

nogle af de i historierne optrædende genstande som levende animerede aktører. Turner kalder 

mennesker og dyr for prototypiske aktører. Gennem gentagende perceptioner af mennesker og 

dyr danner vi kategorien af selvbevægelige genstande. Hvordan vi kommer videre til at 

erkende, at disse andre selvbevægelige genstande også har sansninger, som os selv, sker 

ifølge Turner via analogislutning: 

”Vi må slutte os til deres sansninger ved at drage analogier til os selv; de 
synes at reagere på sansninger gennem bevægelse, ligesom vi selv ville 
gøre. Vi trækker os tilbage, når vi bliver forskrækkede; vi føler en visuel 
stimulus; vi vender os bort fra en ubehagelig lugt. De synes at gøre det 
samme.(…) Erkendelsen af, at objekter uden for os selv har sansninger, 
afhænger således af, at deres selvbevægelse genkendes: vi kan udlede deres 
sansninger af deres selvbevægelse. Dette er allerede parabel: vi ser en lille 
spatiel historie, hvor en aktør, der er en anden end os selv, handler på 
bestemte måder, og fra historier, hvor vi selv er aktører, projicerer vi træk 
fra animation og agens på dem.”13 
 

Strukturen er altid den samme - fra spatiel historie over projektion til parabel. Det, Turner gør 

herudfra, er at nuancere begrebet – den spatielle historie i to betydninger ud fra en skelnen 

mellem, om der i den spatielle historie optræder en animeret aktør eller ej. Distinktionen 

medfører to begreber: 1) Den spatielle historie14 2) den spatielle begivenhed. Eksempler herpå 

kan være 1) Anna kaster bolden til Arne. 2) Husmuren falder sammen.  

 Turner viser videre, hvordan vi i sproget projicerer spatielle historier over på spatielle 

begivenheder og omvendt og inddrager yderligere den ikke-spatielle handling som en 

                                                 
12 Den litterære bevidsthed s.39. 
13 Den litterære bevidsthed s.40. 
14 Turner bruger begrebet den spatielle handling på to forskellige måder. I starten bruges begrebet til at forklare 
grundstrukturen i al basal forståelse med dette begreb. Herefter, når den begrebsfastsættelse er på plads, 
nuanceres begrebet til at gælde for forhold, der implicerer prototypiske agenter. 
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mulighed og betoner, at der findes regler for disse projektioner.15 Og igen er tilfældet, at 

uanset historiernes varians, har de samme grundingredienser (start, rute, genstande, mål) 

forløbsstrukturen er ens, og anvendelsesstrukturen: historie, projektion, parabel er den samme. 

 Med hensyn til diskussionen om, hvad der kom først – tankestrukturer eller sproget og 

dets struktur (grammatikken) – er Turner ret klar i mælet. Han skriver således: 

”Den sproglige bevidsthed er en konsekvens og en underkategori af den 
litterære bevidsthed.   
  Historier har en struktur, som den menneskelige stemmes lyd – som 
lyd betragtet, ikke som sprog – ikke har. Historier har genstande og 
begivenheder, aktører og bevægelser, synsvinkler og fokuseringer, 
billedskemaer og kraftdynamik osv. Groft sagt låner parablen struktur fra 
historien og videregiver den til stemmen(eller til kropslige tegn, som det er 
tilfældet med tegnsprog). Parablen skaber struktur for stemmen ved at 
projicere struktur fra historier. Den struktur, den skaber, er grammatik. 
Grammatik er resultatet af projektionen af historiestrukturen. Sætninger 
kommer fra historier via parablen. (…) 
 Grammatikken opstod i et samfund, der allerede havde parablen. 
Dette samfunds medlemmer brugte parablen til at projicere struktur fra 
historier, hvormed de kunne skabe en rudimentær grammatisk struktur til 
stemmens lyd”.16  

 

Hvordan denne tese underbygges af eksperimentelle forsøg, skal vi se i det følgende. 

  

 2. 4 Basale eksperimentelle undersøgelser af kognitive strukturer repræsen-

teret ved Anne Karmiloff-Smith 
Som Turner antyder ang. sprogets og spatielle handlingers forrang eller hvem kom først-

problemstilling viser de eksperimentelle forsøg med postnatale børn, som den amerikanske 

kognitionsforsker Anne Karmiloff-Smith har foretaget, samme fund. Hun formulerer det på 

denne måde: 

“Experiment suggests that there may be a more significant innate 
component to spatial processing than to language capacities. Close re-
examination of brain activity in normal subjects is also casting doubt on the 
strict localization of language processing even in normal adults. 
Comparisons across adult brains suggest a great deal of individual variation 
in terms of where language functions are located. In fact, when 
neuroscientists produce maps of brain function, the areas they consider to 
be critical for language rarely overlap. Recent data suggest that linguistic 
knowledge is much more broadly represented across the human brain—that 

                                                 
15 På s. 53 i Den litterære bevidsthed demonstrerer Turner eksempler på disse regler. Og specielt s. 77 ser vi 
instruktivt, hvordan projektioner indbyrdes foregår. 
16 Den litterære bevidsthed s. 200-201.  
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is, language-processing circuits are far more widely distributed than 
previously thought.”17 

 

  Man kan have en naturlig skepsis, når talen er om at undersøge nyfødte og op til seks 

måneder gamle babyers kognitionsstrukturer. Hvordan kan man opstille eksperimentelle 

scenarier, der kan aflokke disse skabninger kommunikation, der kan give information om 

deres kognitionsstrukturer? Der viser sig at være udviklet ret mange signifikante 

forsøgsopstillinger, og Anette Karmiloff-Smith forklarer én af disse her: 

“The high-amplitude sucking technique can be used with the youngest of 
infants because it capitalizes on the reflex action of sucking, which is what 
they do best. Peter Eimas and his collaborators were among the first to use 
this technique. In a typical experiment, the infant is placed in a reclining 
baby chair, facing a blank wall or screen about three feet away. To capture 
the baby’s attention, an attractive image is projected onto the wall or screen, 
just above a loudspeaker through which test stimuli will be played. 
(…)Before the trials begin, the experimenter places a non-nutritive nip- pie 
(like a pacifier) in the baby’s mouth. This is attached to a computer that 
records every suck the baby makes (see Figure 1). The auditory stimulus is 
programmed to respond to changes in sucking rate: the baby’s behavior 
actually influences what she will hear. Once a baseline rate of normal 
sucking has been established at the start of the experiment, the trials can 
begin.(…) 

Data show that infants of only a few days 
old can learn to control their behavior in 
order to produce the stimulus they prefer to 
listen to. So the newborn will actually suck 
harder in order to hear her mother’s 
voice.”18 

Figur 1: High-amplitude sucking technique 

 

 Karmiloff-Smith undersøger og diskutere bl.a. postnatale børns konception af fysiske 

genstande og begivenheder med henblik på at afdække grundlæggende principper. Her 

gengiver hun Liz Spelkes forsøg og resultater af en række eksperimenter med fire måneder 

gamle børn og en faldende kugle, der lander på en understøttende flade: 

 ”The infants were then shown either a possible or an impossible event. The 
possible event was visibly different from the habituation display; the ball 
came to rest at a different location. In the impossible event, the ball came to 
rest in the same location as in the habituation display, but in order to do so it 
would have had to pass througt a solid surface. Now, if the infant were 
interested only in the visual characteristics of the display, they should have 
found the possible test event new and more interesting, because the ball was 
in a different location. However, they showed longer looking times at the 

                                                 
17  Pathways to Language. From fetus to adolescent  s. 222 
18 Pathways to Language. From fetus to adolescent  s. 14. 
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impossible but visually similar event; they focused on the properties of the 
displays relevant to laws of physics. They seemed to be sensitive to the 
violation of a principle of object substance and found it surprising that one 
solid object appeared to have passed through another.”19 
 
 

 
 

Principle of object substance:  
Left: habituation Center: possible test event. Right: impossible test event 
 
 
Hvis vi tilsvarende laver et forsøg, der angår tyngdekraften og opstiller nedenstående 

forsøg, kan spædbørn ikke iagttage bruddet på tyngdeloven. Her skal barnet være 6 måneder, 

før det har lært princippet og dets effekt. 

 
 
Principle of gravity and supporting surface: 
Left: habituation Center: possible test event.  Right: impossible test event.20 

 

 Karmiloff-Smith konkluderer ud fra egne og andres eksperimentelle forsøg med 

spædbørn og børn, at mennesket i sin forståelse af fysiske objekter har nogle medfødte 

principper og en efterfølgende læringsproces i barndommen ved mødet med empirien. Her er 

18 måneder og 4-årsalderen udviklingsmæssigt vigtige faser.  Hun konstaterer videre, at disse 

og andre forsøg klart viser, at børn langt tidligere end antaget af Piaget-inspirerede teoretikere 

ville have forudsagt, er i stand til at koncipere ikke blot fysiske relationssammenhænge og 

slutningsregler, men også slutningsregler i forhold til andre bevidstheder (mennesker og dyr) 

og i forhold til tal. 

 I sin redegørelse finder Karmiloff-Smith et afgørende træk - ud over at vi som 

mennesker har en medfødt kapital af generel-, specifik- og tværgående domæneforståelse - 

nemlig vores ”print-out-facility” – altså vores udtryksevne (eksternalitetsevne) og glæde ved 

at skabe tegnsystemer af mange slags. I forlængelse af samme tankegang i P. K.A. Jensens 

                                                 
19 Beyond Modularity s. 72-73. 
20 Beyond Modularity s. 73. 
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artikel om menneskets fylogenetiske spring fremad i den yngre palæolithiske periode, skriver 

Karmiloff-Smith følgende: 

 ”When discussing pretend play, I stressed the importance of 
externalized markers which act as a sort of cognitive prop to sustain the 
internal processes. We are one of the only species to make use of various 
forms of externalized marking to extend memory and to communicate. So 
let us now look at the child as a notator, and explore how the use of cultural 
tools bypasses our biological constraints.”21 
 

  Vi kommer ikke til at følge Karmiloff-Smith i denne undersøgelse, men en undersøgelse 

af vores æstetiske domæne - sansnings funktionsmåde og love er under stærk udvikling, 

hvilket neuroæstetikken i det følgende afsnit vil vise os.  

  

 2. 5 Et tidstypisk eksempel på kognitionsforskningen – repræsenteret ved 
neuroæstetikken  
 
I forlængelse af tidens interesse for neurobiologiske undersøgelser af menneskets og dyrs 

kognitive mekanismer er tidskriftet Kritik netop udkommet med et temanummer, hvor 

neuroæstetikken er hovedfokus. Som vi har set overfor med P. K.A. Jensens artikel om 

menneskets kognitive fylogenetiske udvikling fra samme temanummer, indeholder dette 

nummer et ekstra indzoomet perspektiv, idet der ikke blot er tale om neurobiologisk kognition 

generelt, men mere specifikt om æstetisk kognition.  

   En meget gennemarbejdet fremlæggelse af neuroæstetikken gives af V. S. Ramachan-

dran og William Hirstein i artiklen: Videnskaben om kunsten, hvor de præsenterer kunstens 

love og indsætter dem i en sammenhængende biologisk ramme for at besvare, hvorfor nogle 

genstande opleves som æstetiske. Hjernen som det kognitive interface mellem værk og 

oplevelse bliver hermed interessant. Deres argumentation har tre hjørnestene eller 

grundspørgsmål, som de ønsker at besvare: 1) Hvad er den visuelle æstetiks basale love? 2) 

Hvorfor er disse love opstået evolutionært og har den særlige form, de har? 3) Det 

neurofysiologiske aspekt: Hvor finder behandlingen af æstetiske sanseindtryk sted i hjernen, 

og hvad er mekanismen i denne håndtering?  

   Herefter følger en udførlig argumentation for punkterne, hvoraf kun enkelte vil blive 

gengivet her. Til besvarelse af det første spørgsmål om æstetikkens basale love, fremlægger 

og diskuterer forskerne otte22. Det første, der behandles, er, at kunsten generelt karikerer eller 

evner at forstærke en tings eller hændelses rasa eller essens. Som argumentation inddrages en 

                                                 
21 Beyond Modularity s. 138. 
22 De otte love er opregnet s. 36-37. Men forfatterne antager, at der findes mange flere principper for æstetisk 
perception end deres fremdragne otte.  
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del indisk kunst, hvor overdrivelses- eller forstærkningseffekten er ret evident. Endvidere 

inddrages analogiargumentet vha. dyreforsøg og det såkaldte peak shift-effekt.23 To andre 

love skal nævnes her, nemlig perceptuel gruppering og uddragelse af kontrast, idet de 

eksplicit forklares ud fra den anden og tredje hovedgruppe af spørgsmål, nemlig hvorfor disse 

love evolutionært er opstået og har fået denne form, samt hvordan mekanismen er. 

Ramachandran og Hirstein forklarer her den tredje lov således:  

”Perceptuel gruppering ved skitsering af figur og baggrund kan være 
nydelsesfuld i sig selv, eftersom det lader organismen opdage objekter i 
”støjfyldte” miljøer. Principper, såsom figur-baggrund, lukning og 
gruppering gennem lighed, kan lede til en direkte æstetisk respons, fordi 
modulerne kan sende deres output til det limbiske system, før de relevante 
objekter er fuldstændig identificeret.” 

 

 Både perceptuel gruppering og uddragelse af kontrast angår opdagelse af strukturer og 

identificering af objekter, hvor bl.a. naturlig camouflage hører til den sidstnævnte lov. Begge 

love er særdeles evolutionært anvendelige i vores omgang med omgivelser. Kan man ikke se 

strukturer og uddrage kontraster, træder man bogstaveligt talt på slangen foran på stien, og 

kørsel i bil ved skumringstid bliver risikabelt.  At den perceptuelle gruppering så sender 

direkte ned til det limbiske system24 og giver lystfølelse, er også interessant set i relation til 

ikke-visuelle struktur- og kontrast-perceptioner, hvis en sådan parallelisering er mulig. 

 Afslutningsvist skal vi ud fra Ramachandran og Hirsteins formuleringer se, hvordan 

forholdet mellem det æstetiske og det nyttige udlægges. De skriver således: 

”Information eksisterer hovedsageligt i områder, hvor noget forandres – det 
vil sige, hvor der er kanter – og det giver mening, at sådanne områder 
derfor skulle være bedre til at pådrage sig opmærksomhed – være mere 
”interessante” – end homogene områder. Det er måske ikke tilfældigt, at det 
cellerne finder interessant, er det samme som, organismen som helhed 
finder interessant, og i nogle tilfælde er ’interessant’ måske det samme som 
’nydelsesfuldt”.25 

 

 Det er en meget forsigtig udlægning af forholdet mellem det æstetiske og det nyttige, 

og den prætenderer ikke at være generel, bemærk formuleringen - og i nogle tilfælde. Hvilke 

argumenter kan en neuroæstetisk position have for ikke at hævde generelt, at det æstetiske er 

det nyttige? Specielt når forfatterne selv ser projektet i en evolutionsmæssig kontekst?  

                                                 
23 Forfatterne definerer begrebet peak-shift-effekten ud fra dyreforsøg, hvor eksperimenterne viser, at jo mere 
markante eller karikerede signaltegnene er, des stærkere respons giver dyrene herpå. 
24 Det limbiske system angår korttidshukommelse og følelser, og er det, man med slang kalder vores 
krybdyrhjernedel. Evolutionsmæssigt et meget gammelt lag. 
25 Kritik 174 s. 31. 
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 Når det evolutionære tryk i første omgang har formet den æstetiske kapacitet til 

optimalt partnervalg26, mere sikker og succesrig adfærd i omgivelserne, en overordentlig 

modulerbar kategoriseringsevne til orientering i og skabelse af verden27, hvilken 

eksistensforklaring kunne der da være af – andre dele af - den æstetiske kapacitet? 

 Inden for den filosofiske diskussion af æstetikken kan man fremhæve én retning, der 

hævder, at kunsten og den æstetiske oplevelse på én gang repræsenterer en særlig erkendelse 

og konstituerer et særligt æstetisk sprog. Som eksempel på en sådan position fremhæver Anne 

Fastrup i sin artikel: Kroppen og den æstetiske erkendelse28 den franske oplysningsfilosof, 

forfatter og kunstkritiker - Denis Diderot, der i sine analyser af sin samtids kunst, viser, 

hvorledes kunsten skaber og bearbejder vores verdensforståelse æstetisk, altså hvordan vi 

kunstnydende gennem denne formidling får mulighed for en æstetisk erkendelse. 

 Den ontologiske baggrund for Diderots refleksioner er opgøret med dualismen. Op til 

Diderots samtid havde man forestillingen om, at virkeligheden bestod af den åndløse materie 

(kroppen og materielle ting) og af sjælen eller ånden. Sammen udgjorde de virkeligheden. 

Men på baggrund af naturvidenskabelige landvindinger måtte dualismen opgives, og en 

konsekvent materialistisk monisme anerkendes.29  

 I denne konceptuelle omvæltning får Diderot mulighed for at studere, hvordan 

kunsten fremstiller og forstår den fysiske verden gennem landskabsmaleriet. Anne Fastrup 

formulerer det således: 

”Knap ti år efter at han begynder at anmelde billedkunst, forsøger han i 1767 
at indkredse maleriets form for naturfortolkning. (…) Diderot ser 
landskabsmaleriet som en naturfremstilling, der fortolker den fjerne natur, 
den molekylære materie i forvandling, i et menneskeligt perspektiv. Og 
hvorledes gør maleriet det? Maleriets naturgengivelse relaterer naturen til 
den menneskelige krop og perception, til indbildningskraften og affekterne. 
Landskabsmaleriets æstetiske naturgenskabelse tilbyder subjektet en 
æstetisk naturerkendelse, der altså kan supplere, uddybe og bearbejde det 
videnskabelige billede af naturen.”30 

                                                 
26 Ramachandran og Hirstein fremfører eksperimenter, der viser, at såvel dyr som mennesker foretrækker 
symmetriske mager frem for asymmetrisk og argumenterer videre” og evolutionsbiologer har argumenteret for, 
at årsagen hertil kunne være, at parasit-infektioner – der påvirker fertiliteten negativt – ofte producerer en skæv, 
asymmetrisk vækst. Hvis dette er korrekt, er det ikke overraskende, at vi har en indbygget æstetisk præference 
for symmetriske genstande”. s. 32. 
27 Her hentydes til forfatternes syvende æstetiske lov, der angår metaforevnen. ”Den gådefulde anvendelse af 
visuelle ”ordlege” eller metaforer i kunsten er formentlig effektiv på grund af opdagelsen  af skjulte ligheder 
mellem overfladisk set ulige størrelser, og en fundamental del af al visuel mønstergenkendelse. Det er derfor 
sandsynligt, at der afsendes en besked til det limbiske system, hver gang en sådan forbindelse knyttes.” s 37. 
28 Fra bogen: Æstetisk kommunikation. 2000. S. 43-54. 
29 Det var nu ikke alle oplysningstænkerne, der magtede at tage skridtet til det monistiske standpunkt, og som 
eftertiden viste, vandt den dualistiske ontologi igen terræn. Afgørende har været det teokratiske aspekt i 
samfundet. I Danmark skulle alle borgere konfessionelt underkaste sig konfirmationen og den dualistiske 
virkelighedsopfattelse for at blive retspersoner (fuldgyldige borgere), dvs. for at være under lovens beskyttelse 
og have rettigheder. Var man ikke konfirmeret var man retsløs.   
30 Æstetisk kommunikation s. 48. 
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Det, Diderot når frem til ved sine analyser, er, at landskabsmaleriet byder på to forskellige 

teknikker og fortolkningsmuligheder i den æstetiske fremstilling af naturen. Der fremstilles 

det skønne landskab og det sublime landskab. Først det skønne landskab: 

 

”Det skønne landskab, hvor naturen fremstår som en indbydende helhed, er 
altså skabt ud fra den bevægelige menneskelige krop. Men samtidig formår 
landskabsmaleriet, viser Diderot, at virke tilbage på billedbetragterens 
kropserfaring. Komtemplerende den landskabelige, skønne helhed, føler 
betragteren nemlig pludselig sin egen krop som en fuldkommen helhed, hvor 
alle nervetråde, muskler, lemmer og områder af huden vibrerer i takt med 
hinanden, fremkaldende det, Diderot kalder frydefulde sansninger. Således 
er landskabsmaleriet altså ikke blot i stand til at gøre den ydre, objektive 
natur nær og betydningsfuld for mennesket; landskabsmaleriet kan også give 
mennesket mulighed for at bebo sin egen krop. Takket være dette kropslige 
velbehag, denne følelse af at udgøre en fuldkommen enhed, udløst af det 
skønne landskab, bliver det objektive, atomistiske, biologiske krop igen en 
sammenhængende, subjektiv krop. Mennesket retablerer en relation til 
kroppen som en egen krop gennem landskabsmaleriet”.31 

 

Heroverfor sætter Diderot den anden æstetiske konstruktion af forholdet mellem mennesket 

og naturen, som visse landskabsmalerier byder på, nemlig den sublime – 

”Visse billeder formår at standse vandringens bevægelse og blikkets 
skanderinger ved et eller flere steder, hvor den vandrende betragter pludselig 
ikke ved, hvad han/hun skal fokusere på. Den vandrende betragter kan ikke 
komme videre, kan ikke løsrive sig fra dette sted, sindet og kroppen føles 
lammet, blikket flakker retningsløst rundt, spørger ærefrygtigt: ”Er det dette 
eller dette, der fremkalder mine sammensatte følelser?”, men billedet svarer 
ikke, thi det har genskabt naturen som blottet for helhed, det vil sige uden en, 
set fra et menneskeligt synspunkt, overskuelig helhed. (…) I det sublime 
landskab træder intet frem som mere prægnant end noget andet, ingen 
struktur møder blikket. I stedet for tvinges synsopfattelsen ned i en ikke-
syntetiserende, spredt og flimrende sansning, hvilket betragteren samtidig 
oplever som at blive berøvet sin kognitive og dømmende kompetence. Dette 
tab afstedkommer skræk. Betragteren overvældes af rædsel over således at 
fortabe sig og tabe sig selv som et selvkontrolleret forstandsvæsen i de 
usammenhængende sansninger. Han/hun føler sig selv og hele kulturen vakle 
på afgrundens rand, i overhængende fare for at falde ned i det naturgrundlag, 
som menneskeheden med møje og besvær har hævet sig over.”32 

 

 Som det klart fremgår, har disse to æstetiske konstruktioner af mulige 

virkelighedskonceptioner to forskellige sigter. Det skønne skaber en konkret mening, en 

forståelsesstruktur; det sublime ligger på et mere overordnet abstraktionsniveau, idet det 

                                                 
31 Æstetisk kommunikation s. 49. 
32 Æstetisk kommunikation s. 50. 
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tematiserer mennesket som meningsskabende væsen. Vores fylogenetiske og ontogenetiske 

grundvilkår som semiotiske skabninger konfronteres vi med ved mødet med det sublime. Ikke 

bare det, at vi er dømt til at skabe, men også at det, vi skaber, er kontingent. Vi konfronteres 

med den fantastiske mulighed (refleksion), at verden kunne være udformet anderledes, og at 

vi kan ændre den sammen. Udformningen af kulturer og civilisationer står principielt til 

diskussion. 

 En sådan mental grundforståelse, som bl.a. kan muliggøres via æstetisk 

kommunikation, åbner for et kreativt spillerum, hvorudfra mange forskellige konkrete udkast 

kan tænkes. Når således Ramachandran og Hirstein træder varsomt med formuleringen om, at 

ikke alle æstetiske love direkte kan forankres i en fysisk evolutionskontekst, kunne  

ræsonnementet være følgende: Den æstetiske kapacitet giver mennesket kreativ udfordring, 

repetitiv glæde og nydelse, som samlet set giver mennesket en ekstra mulighed for 

kommunikation og konstruktion af virkelighedstolkninger. Idet den æstetiske 

kommunikationen ikke er underlagt et direkte evolutionspres, kan den følgelig få frie 

udfoldelsesmuligheder - den kan tillade sig at være kontingent. De kontingente essens/rasa-

strukturer, som kunstnerne har valgt, har fået stor betydning for andre dele af menneskelivet i 

samfundene. Når således Diderot ser malere konstruere den fysiske natur ind i en meningsfuld 

sammenhæng i deres malerkunst overvinder den en følelse af splittelse og giver ro, som 

evolutionært set må være en gevinst. Det kontingente kan således blive en ekstra 

evolutionsmulighed, idet kulturen udformes forskelligt med forskellige muligheder og 

begrænsninger. Der bliver således bl.a. gennem kunsten mulighed for stor diversitet i 

levemåde og medfølgende øget mulighed for overlevelse som art set i et større perspektiv. Ud 

over diversitets-argumentet er der selve fakticitets-argumentet, der, som vi så det hos Jensen, 

faktuelt viser, at kulturen i kraft af det semiotiske menneske generelt evolutionsmæssigt har 

overhalet den biologiske evolution.  

 Det kan være en sådan fortolkning, som Ramashandran og Hirstein lægger op til i 

deres artikel.  

 

2. 6 En kortfattet redegørelse for Paul Ricæurs diskussion af anvendelsen af 

begreberne at forklare og at forstå 
For den franske filosof og sprogforsker Paul Ricæur bliver distinktionen mellem forklaring og 

fortolkning, som den blev viderebragt fra den hermeneutiske tradition via Schleiermacher 

over Dilthey til et vigtigt diskussionspunkt i 70’erne. I sin tekst: Hvad er en tekst? Forklare 

og forstå fra 1970 redegør han for forholdet.  Han siger således: 
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”Distinktionen mellem forklare og forstå synes i begyndelsen ganske klar. 
Men den bliver mere og mere dunkel så snart man begynder at undersøge 
betingelserne for fortolkningens videnskabelighed. Man har drevet 
fortolkningen ud af naturvidenskabernes område. Men konflikten fødes på 
ny i selve hjertet af fortolkningsbegrebet, mellem på den ene side den 
intuitive, ubekræftelige karakter, som det får fra det psykologiserende 
forståelsesbegreb, man indordner det under, og på den anden side kravet 
om objektivitet, der er knyttet til selve forestillingen om en 
åndsvidenskab”.33 

 

 Som Ricæur påpeger, må der etableres en form for intersubjektivitet, hvor alle kan 

mødes i et undersøgende projekt. Dette sted for den intersubjektive undersøgelse bliver det 

menneskelige ’print-out-facility’ – teksten.  Da Ricæur har rødder i en (konstruktivistisk) 

strukturalistisk tradition, medbringer han også et bestemt syn på tegnet, sproget og teksten. 

Det, man kan forholde sig til, er sproget, man kan ikke gå bag om det og nå ud til 

virkeligheden selv. Kants ’das ding an sich’ er for altid udelukket. For Ricæur ser 

ræsonnementet således ud: 

”Til forskel fra det, som Dilthey mente, er denne forklarende adfærd på 
ingen måde lånt fra et andet erkendelsesområde eller fra en anden 
erkendelsesteoretisk model end netop sprogets eget. Det er ikke en 
naturalistisk model, der bagefter er udstrakt til åndsvidenskaberne. 
Modsætningen natur-ånd spiller ingen rolle her. Hvis man kan tale om, at 
man har lånt noget, så er det sket inden for det samme område, nemlig 
tegnenes område. Det er nemlig muligt at behandle tekster i 
overensstemmelse med de regler for forklaring, som lingvistikken med held 
anvender på de simple tegnsystemer, som udgør sprogsystemet [langue] i 
modsætningen til talen [parole].”34   

 

 Når Ricæur videre skal begrebsbestemme, hvordan forståelse skal forstås, kommer han 

ind på begrebet tilegnelse: 

”Ved begrebet tilegnelse skal der endnu understreges to træk. Et af 
endemålene for al hermeneutik er at kæmpe mod den kulturelle afstand. 
Denne kamp kan opfattes i rent tidslige begreber som en kamp imod 
århundredes afstand, eller den kan forstås i mere sande hermeneutiske 
begreber, som en kamp mod at vi fjerner os fra meningen selv, dvs. fjerner 
os fra det system af værdier, som teksten er baseret på. I denne betydning 
kan fortolkningen siges at ’bringe nærmere’, ’ligestille’, gøre ’samtidig og 
lig’, dvs. virkeligt gøre det, som først var fremmed, til mit eget.35 

 

 I hele Ricæurs artikel har han kun omtalt tekster ud fra en humanistisk synsvinkel. Som 

vi har set overfor, tilkender han det humanistiske område muligheden af at forklare forhold, 

                                                 
33 Hermeneutik. En antologi om forståelse. s. 245. 
34 Hermeneutik. En antologi om forståelse. s. 248. 
35  Hermeneutik. En antologi om forståelse. S. 254 
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men spørgsmålet er, om han også vil tilkende min beskæftigelse inden for det 

naturvidenskabelige område - med evnen til at forstå eller tilegne mig mit eget? Man kunne 

sige, at netop mit væsen som natur kunne være vigtigt at forstå for mig og ikke bare at kunne 

forklare. Og man kunne videre sige, at først da har jeg opnået egentlig dannelse, når jeg har 

forståelse af både min intentionelle del og placering i omverden og af min fysiske del og 

placering.  

 Men med Ricæur er vi dog kommet et stykke ad vejen mod en erkendelse af, at diko-

tomien mellem at forklare og at forstå ikke holder - at i hvert tilfælde begrebet at forklare er 

interfakultært.  

 

2. 7 Teoridannelsen er uniform – går på tværs af fakulteterne: Et eksemplarisk  

 eksempel – kommenteret 

 
For at opsummere og demonstrere, hvor kompliceret vi gør det for os selv, vil jeg her 

kortfattet fremlægge et paradigmatisk eksempel på, hvordan de forskellige fakultetsteorier 

taler hvert deres sprog, men i virkeligheden burde formidles for studerende og elever som 

anvisninger om samme metodologiske fremgangsmåde.  

  Jeg vil først inddrage kognitionsforskningens resultater angående børns måde at 

skabe teorier og erkendelse på repræsenteret ved Karmiloff-Smith, herefter følger 

fakulteternes teoriforståelse, først med humanioras selvforståelse repræsenteret ved 

hermeneutikken og eksemplet efterfølges med en redegørelse for naturvidenskabens 

selvforståelse repræsenteret ud fra K. Poppers formulerede krav til videnskabelighed. 

 Eksemplet kommenteres anakronistisk til sidst, idet jeg vil lade J. Habermas 

’kommentere’ ovenstående. At lade en stemme fra fortiden kommentere noget nutidigt er 

naturligvis et kunstgreb, men Habermas anticiperer faktisk fremtiden på en meget 

perspektiverende måde, så derfor inddrages hans stemme til sidst.  

  

2. 7. 1 Karmiloff-Smiths resultater af eksperimentelle forsøg med teoridannelse 

hos børn 
Vi ser først, hvordan Karmiloff-Smith inden for sin kognitionsforskning observerer børns 

kognitive håndtering af forholdet mellem at danne en teori (en forklaringsstruktur) og at 

sammenholde nye informationer til denne teori: 
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”Children are not just problem-solvers. They rapidly become problem 
generators, and move from successful data-driven actions to theory-
mediated actions that are often not influenced by environmental feedback. If 
ever children are empiricists, it is only very briefly as they first approach a 
new microdomain. Then, data are all-important. But subsequently children 
exploit the information that they have already stores in their internal 
representations. Children constantly develop theories, and they simplify and 
unify incoming data to make them conform to their theories. As I argued in 
the introductory chapter, this both potentiates and curtails learning. The 
theories give the children predictive control, because they refer coherently 
and stably to several events in a microdomain. But in order to maintain their 
theories, children treat what should be counterexamples as mere anomalies, 
and they invent or ignore data in order to maintain their theoretical 
commitments.”36 
 

 Observationerne viser, at empiriske data har stor betydning i den før-teoretiske fase, 

hvor kategorierne eller mikrodomænerne skal etableres. Ud fra denne induktive fase formes 

kategorierne – teoridannelsen sker. Herefter mister nye indkomne data deres afgørende 

informative signifikans, de underlægges teoriens bestemmelse, og deres teorijusterende 

potentiale negligeres eller undertrykkes. Som Karmiloff-Smith siger det – dette kan både 

potensere og hæmme børns videre læring. 

  

2. 7. 2 Hermeneutikken – som eksempel 

 
Vender vi os så mod den fortolkende hermeneutik, som bl.a.den romantisk inspirerede tysker 

Friedrich Schleiermacher har formuleret den, ser vi, at forståelsen foregår cirkulært, således at 

tekstens enkelte dele forstås ud fra den helhed, de indgår i, mens helheden omvendt forstås ud 

fra delene. Når man således er færdig med at spejle helheden i delene og delene i helheden, og 

er nået frem til målet – den sammenhæng af mening som enkeltdelene udgør, har man 

fortolkningen, som dybest set iflg. Schleiermacher er en manifestation af forfatterens 

individualitet.37 

 I redegørelsen af, hvor man får læsningens første idé fra, angående hvad helheden 

kunne være, indfører Schleiermacher begrebet den divinatoriske idé. Senere hermeneutikere 

har kaldt det teksttolkningens arbejdshypotese eller første udkast, der bliver rammen, som de 

efterfølgende cirkulære og komparative undersøgelser af, om udkastet var dækkende eller 

berettiget, udspiller sig inden for.38 

                                                 
36 Beyond Modularity. s. 88. 
37 Hermeneutik. En antologi om forståelse s. 68. 
38  Hermeneutik. En antologi om forståelse s. 60.-61  
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 Når man læser en roman, danner anslaget allerede en anelse om konflikt og tema, 

som bliver styrende for den videre læsning. De efterfølgende sekvenser i historien forstås 

herudfra, men kommer der for mange elementer i historien, der peger i en anden retning, må 

man ændre grundantagelsen. 39 

 I den konkrete undervisningssituation, kan der ved komparering mellem del og 

helhed opstå mange diskussioner elever og lærer imellem, hvor uvilligheden til at lade 

enkeltdelenes udsagn justere udkastet/den divinatoriske idé kan synes påfaldende. 

 På spørgsmålet: Hvornår en hermeneutisk fortolkning er færdig? Lyder 

Schleiermachers svar – at den aldrig er afsluttet, den er en uendelig opgave. 

  

2. 7. 3 Naturvidenskaben – som eksempel 

 
Som det sidste eksempel fremstilles i kortform Karl Poppers krav til videnskabelighed.40 

Popper fremsætter en struktur efter hvilken, al videnskabelig forskning bør følge. Den 

hypotetisk-deduktive metode. Metode går ud på, at man udkaster en hypotese. Forud for 

hypotesen er foregået empiriske iagttagelser og formodninger på et før-videnskabeligt plan. 

Hypotesen skal fremsættes således, at den er specifik, dvs. at den kun prætenderer at sige 

noget om en begrænset udsnit af verden. Hypotesen har således en masse begrænsninger 

forstået således, at det kun er under ganske bestemte forhold, at man kan forsøge at verificere 

eller faktuelt falsificere hypotesen.41  

 Har vi således som D. Hume lavet en hypotese om en bestemt dyreart, her svanen, og 

lavet en ret specificeret kategorisering heraf, kan empiriske data, såsom indhentede 

eksemplarer med forskelligt farvede næb, inkorporeres i hypotesen om svaner, hvis denne 

bestemmelse har været med i hypotesen. Har man derimod defineret kategorien svane sådan, 

at en nødvendig egenskab herved er svanedragtens farve som hvid, og man så finder 

eksemplarer, der til forveksling ligner alle andre svaner blot med den undtagelse, at de er 

                                                 
39Man må bemærke, at den litterært fortolkende hermeneutik har kohærensprincippet som sit grundlag, og at den 
derfor kan være uegnet ved en gennemgående fortolkning af en tekst, der ikke i sin struktur er kohærent. Se 
Schleiermacher s. 79 i Hermeneutik. Moderne tekster, der er skrevet ud fra menneskesyn som er henholdsvis 
benævnt attitude-relativistisk eller med sociologen David Riesmann: det andet-styrede menneskesyn (mennesket 
der skifter opførsel og livssyn efter den gruppe – det miljø – det befinder sig i), eller bare benævnt – det 
postmoderne menneske. Eller tekster, der heller ikke har et panoptisk syn på samfundet, men ser det som 
fragmenterede dele. Disse tekster bør vel læses ud fra en dekonstruktivistisk, luhmansk eller generel 
erkendelsesteoretisk synsvinkel ang. sprogteori, hvis man vil fange det udsagn om virkeligheden, som teksten 
fremsætter. (D. Riesman har med sin bog: The lonely Crowd fra 1950 lavet en meget holdbar typologisering af 
menneskesyn ud fra samfundssystemer.) 
40 Karl Popper: Gisninger og gendrivelser. 1945. Udgivet i antologien: Viden, videnskab, virkelighed.  
41 Popper opregner syv kriterier, som skal være opfyldte, hvis teorien prætenderer at være videnskabelig. Disse 
opregnes s. 40 i Viden, videnskab, virkelighed. 
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sorte, må man lave om på sin grundlæggende hypotese. Der sker altså en gensidig testning af 

enkelttingene med hypotesens påstand.  

 Problemet med denne dialektik mellem empirien og hypotesen ser Popper i megen 

forskning i sin samtid, og den antager to former: 1) Der er en udstrakt tendens til at se 

eksempler på empiri, der ikke svarer overens med hypotesens antagelse, og som derfor af 

forskeren klassificeres som en anomali. Fascinationen af egen hypotese forhindrer en grundig 

undersøgelse af det problematiske empirieksempel, hvorfor det udgrænses. 2) Det andet 

eksempel opstår ligeledes ved uoverensstemmelse mellem empiri og hypotese. Her kan man i 

stedet for at udgrænse empirien inddrage den, dog ikke ved at lave om på selve hypotesen, 

men ved at lave ad hoc-hypoteser.42 Man kan med Popper sige, at man kan genkende en dårlig 

teori på to forhold: a) antallet af de hjælpehypoteser, der understøtter den og på b) dens 

manglende specificitet – at alt kan forklares ud fra teorien.  

 På spørgsmålet, hvornår vi har en teori, der er verificeret, er svaret iflg. Popper, at vi 

aldrig vil nå til dette punkt, idet det vil kræve, at alle relevante empiriske eksempler (fortidige, 

nutidige og fremtidige) ville være blevet afprøvet på teorien. Men vi har mulighed for at 

udtale os om mere eller mindre sikre teorier ud fra, hvor gode de har været til at modstå 

falsifikationsforsøg. Hvis en teori er meget specifik, har prædikativ kraft og den har kunnet 

modstå mange meget varierede falsifikationstest, er dens sikkerhed stor. Tættere kan man i 

naturvidenskaben ikke komme på en teoris sikkerhed. 

 

2. 7. 4 Opsummering 

 
Man kan opsummerende sige, at Karmiloff-Smith på sit kognitivistiske grundlag blotlægger, 

hvad det er for et processivt forløb angående tænkning ud fra induktion, kohærens og 

deduktion i et reciprokt forhold, der foregår, og at de to ovenstående videnskabsteoriers 

fremhævede metodologier mimer denne struktur. Der er i virkelighed tale om interfakultær 

(mellem fakulteterne) fælles struktur, der i dette eksempel har kohærensprincippet som sin 

kerne og som begge viser vores læringsmæssige problemer ved at fastholde eller opgive den 

til fordel for en bedre hypotese.  

 At der er denne strukturlighed, er der ikke mange, der umiddelbart har chancer for at 

se ud fra de forskellige sprogdragter. Og hvis man samtidig har en dualistisk ontologi om, at 

områderne adskiller sig definitivt ud fra forskelligheden af genstandsområdet i sjælelige og 

                                                 
42 I Poppers argumentation er det specielt S. Freuds psykoanalyse og A. Adler individualpsykologi, der udstilles 
som teorier med udstrakt brug af ad hoc-hypoteser og med en alt for bred dvs. uspecificeret grundhypotese. 
Viden, videnskab, virkelighed s. 41 
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fysiske entiteter, er sagen afgjort. Ser man derimod ovenstående eksempel i lyset af 

sagsforhold med animerede agenter (historier) og sagsforhold med ikke-animerede agenter 

(begivenheder), som den ene histories projektion af den anden, er det indlysende, at der er 

strukturlighed. 

 

2. 7. 4 J. Habermas’ ’anakronistiske’ kommentar 
 

I forbindelse med en udredning af den filosofiske hermeneutiks betydning for videnskaben og 

fortolkningen af dens resultater, gennemgår Habermas i 1970 systematisk de tre fakulteters 

udmøntninger af videnskaberne.43  I forlængelse af denne kritiske gennemgang, overvejer 

Habermas momentant muligheden af det kognitivistiske standpunkt, som her kaldes - en 

genetisk erkendelsesteori. Habermas reflekterer således: 

  ”Jeg vil på dette sted i parentes indskyde en overvejelse. Jean Piagets 
genetiske erkendelsesteori fritlægger den operative tænknings 
sproguafhængige rødder. Ganske vist kan den operative tænkning kun 
modnes i kraft af, at de førsproglige kognitive skemaer, som er opstået i de 
instrumentelle handlingers funktionsområde, integreres med det sproglige 
regelsystem. Men der er indicier nok for, at sproget kun ”sidder på” 
kategorier, der har et førsprogligt fundament, såsom rum, tid, kausalitet, 
substans og på formallogiske reglers sammenknytning af symboler. Den 
monologiske brug af sproget til at organisere den målrationelle handling og 
til at konstruere videnskabelige teorier kunne gøres forståelig med denne 
hypotese; i dette tilfælde ville det naturlige sprog så at sige blive udskilt fra 
intersubjektivitetens struktur, det ville alene optræde under den operative 
intelligens’ betingelser, uden dets dialogkonstituerende elementer, adskilt 
fra kommunikationen. Afklaringen af dette forhold mangler endnu, men 
den vil i hvert fald være relevant for at afgøre vort spørgsmål. Hvis det 
stemmer, at den operative intelligens kan føres tilbage til førsproglige 
kognitive skemaer og derfor kan betjene sig instrumentelt af sproget, så 
støder hermeneutikkens universalitetskrav på en grænse ved 
videnskabernes sprogsystemer og ved rationelt valgte teorier. Under denne 
forudsætning kan det nemlig gøres plausibelt, hvorfor monologisk 
opbyggede sprogsystemer ganske vist ikke kan fortolkes, uden at et 
naturligt sprog inddrages, men meget vel kan blive ”forstået”, selv om den 
hermeneutiske problematik udelukkes: forståelsens betingelser ville ikke 
samtidigt være den dagligsproglige kommunikations betingelser. Det ville 
først være tilfældet i det øjeblik, hvor stringente teoriers indhold skal 
oversættes til livsverdenens talekontekst.”44    

 

Jeg vil lige forklare et forhold i det sidste afsnit først. I Habermas’ universal hermeneutiske 

kritik af naturvidenskaberne, har han ikke i sit forfatterskab kunnet etablere en intern kritik af 

                                                 
43  Den kritiske gennemgang er på s. 211-212 i Hermeneutik. En antologi om forståelse, og det er en meget 
præcis og overskuelig kritik af alle tre fakulteters videnskabsteorier. 
44 Hermeneutikken. En antologi om forståelse s. 214 
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metodologien. Kritikken har altid gået på eksterne forhold såsom den scientistiske 

selvforståelse og på de ydre politiske beslutninger (legitimationen) af valg af 

forskningsområder og strategier.45 Denne resistens giver således Habermas anledning til her at 

fortolke i en mulig kognitivistisk lyssætning. Hvis der var en kognitivistisk skemata for 

naturvidenskabelig erkendelse, ville den kunne forklare resistensen, lyder hans ræsonnement.  

 Med forskningsresultaterne 35 år senere har Habermas fået svaret for det naturfaglige 

område, men hvad med det humanistiske område. Er svaret da uproblematisk? Forudsætter vi, 

at M. Turners teori om den grundlæggende spatielle historie, der projiceres over på andre 

begivenheder og danner parabler holder stik, har vi en fælles narrativ skemata som kerne i al 

forståelse. Herudfra burde vi tilsvarende grundlæggende (uden en masse fortolkninger) kunne 

forstå tekster, fra det humanistiske område.46 At der muligvis ligger tentative svar herpå i de 

kognitivistiske forskningsresultater, lader jeg ligge her, idet et andet forhold bør reflekteres.  

  Habermas siger, at hvis der findes sådanne førsproglige strukturer, vil det ændre på 

det naturlige sprogs status og udskille det ”fra intersubjektivitetens struktur”. Denne 

konklusion er ikke, hvad Turner eller Karmiloff-Smith ville drage. I forskningsmiljøet er man 

enige om, at de naturlige sprog er arbitrære eller kontingente systemer, der ikke mimer en 

analog førsproglig struktur, men sprogene er alle i stand til at formulere de grundlæggende 

spatielle historier, og da sprogene er nødvendige intersubjektivt konstruerede out-print-

faciliteter i kommunikationen, hviler de naturlige sprog stadigvæk på denne intersubjektive 

basis. 

 Med denne fortidige stemme afrundes emnet angående ekspliciteringen af den 

enslydende struktur for teoridannelse og efterfølgende empirihåndtering i de to fakulteter. 

 Når vi således i de forskellige fag i gymnasiet – på tværs af alle fakultetsgrænser - 

introducerer fagenes metoder, ville der således være en oplagt mulighed for en fællesfaglig 

(metafakultær) læring af relationen teori-empiri-dialektikken. Kohærensprincippet og 

hypotesens funktionelle betydning ville blive ekspliciterede og indøvede realiteter hos 

eleverne. 

 

2. 8 Perspektivering til faktuelle udfoldelser af den kognitivistiske 

konstruktivistiske opfattelse af tænkning og metoder  

                                                 
45 Hermeneutikken. En antologi om forståelse s. 212. Den feministiske forskning repræsenteret ved bl.a. Mary 
Daly har gjort samme forsøg som kritisk teori med at finde ideologiske strukturelle interne kritikpunkter, men 
har på lignende vis måtte resignere til eksterne kritikpunkter. 
46 Faktisk har J. P. Sartre denne opfattelse i Eksistentialisme er en humanisme fra 1945. Han siger, at med 
tilstrækkelige oplysninger, kan man på tværs af alle perioder og kulturer forstå hinanden. Spørgsmålet er her, om 
’tilstrækkelige oplysninger’ og ’fortolkninger’ kan komme hinanden i møde. 
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I det følgende vil jeg først præsentere et par enkelte eksempler på anvendelsen af ovenstående 

tankegang i undervisningssystemet i Danmark. Herefter vil jeg inddrage Jesper Hoffmeyers 

forskningsmetode som et eksempel. Der er således tale om perspektivering til forskellige 

niveauer i videnssystemet.  

 Vi har på dansk grund haft agenter, der bl.a. via Udviklingsrådet i slutfirserne har 

lavet forsøg i folkeskolen med mere grundlæggende tværgående tankestrukturer. 

Hovedinspirationskilden var her amerikaneren Matthew Lipman med hovedværket: 

Philosophy for Children. Målet var at understøtte børns måde at lære på – hvor et af 

hovedbegreberne har været inquiry – at spørge ind til steder, hvor begrundelser skal udtænkes 

– for at eleven og de øvrige samtalepartnere skal blive klare over fx mulighederne og 

begrænsningerne i en kategori (skemata). Af vigtige hovedaktører kan nævnes Holger 

Scheibel, Inge Hartmann, Lene Villumsen, Günther Locher og Ingrid Nørholm. Scheibel og 

Nørholm har oversat en del af materialet til dansk.  

 Som eksempel kan fremdrages Nørholms oversættelse af tekstbogen til ”Wondering 

at the World”, der hedder ”Kio og Gus”, hvor en dreng og en pige er hovedpersoner. Pigen er 

blind, og det danner baggrund for en del filosofiske grundspørgsmål, såsom hvordan ting ser 

ud, hvordan kategoriserer vi ting, hvad er relationen mellem sprog og virkelighed, og hvad er 

det gode? Fremstillingen er dialogisk og spørgsmålene dukker op i løbet af børnenes samtaler 

i historien.  Der er ikke tale om en stram struktureret forfølgelse af én problemstilling, men 

dog en vis fokusering på vores måde at sætte begreber på verden.47  Fortællingen danner 

baggrund for samtale om spørgsmålene. Om børnenes resultater af denne dialogiske inquiry-

metode skriver Nørholm: 

 ”Undervisning med den filosofiske arbejdsmetode som grundlag giver 
mulighed for at udvikle børn til at tænke selvstændigt. Det er et redskab, der 
stimulerer deres skaberevne og troen på dem selv. Det højner arbejdsglæden 
og skaberglæden. Nysgerrige unger søger efter mening i alt, hvad der 
foregår omkring dem, og har man som lærer erfaret hvilke glæder det giver i 
arbejdet, så vender man aldrig tilbage til den gamle atomistiske 
arbejdsmetode. 
 Er vort mål et menneskeværdigt samfund, må vi udvikle vore børn til 
selvstændigt tænkende, hele og kreative mennesker. Skal samfunds-
fragmenteringen standses, må vi lære at tænke i helheder”48 

 

                                                 
47 For en samlet oversigt over flere initiativer – se tidskriftet Filosoffen, nr. 2 1988, der har temaet: Filosofi med 
børn. Her er også andre ikke-Lipman-inspirerede initiativer repræsenteret, bl.a. Per Jespersens dialogisk-etiske 
tilgang til området. 
48 Filosoffen s. 10 
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 Ud over dette forsøgsprojekt i folkeskolen har man i gymnasieskolen i to forskellige 

tempi gjort forsøg med højere ordens tænkning (HOT). Jeg vil her give en præsentation af 

HOT-projektet og dets teoretiske forudsætninger.  

 HOT-projektet er sat i værk af Center for Naturfagenes Didaktik ved Aarhus 

Universitet i efteråret 2002 og inddrager fysik og matematik. Projektet er gennemført på 

gymnasier rundt om i landet bl.a. på Sct. Knuds Gymnasium i Odense. 

 HOT-projektet har sine didaktiske og læringsteoretiske forudsætninger i Cognitive 

Acceleration through Science Education (CASE), der er udarbejdet af Michael Shayer, Philip 

Adey og Carolyn Yates, først af Michael Shayer, Philip Adey i 1981 og senest af alle tre i 

2001. Deres teoretiske baggrund er yderligere forankret i konstruktivismen og bygger på 

Piagets og Vigotskys teorier. Jeg vil her kort gengive disse teorier sådan som de anvendes i 

HOT-projektet. 

 Fælles for Piaget og Vygotsky er, at de er konstruktivister, hvilket betyder, at viden 

ikke tilføres, men dannes/konstrueres af den lærende. Piaget siger, at når viden tilføjes 

allerede eksisterende kognitive strukturer (dvs. den allerede eksisterende begrebsverden) 

kaldes det assimilisation og denne proces er ikke vanskelig for individet. Hvis viden derimod 

har en for individet fremmed karakter, så opstår der en kognitiv konflikt. Lykkes det at opnå 

en forståelse for det nye, så sker det ved en akkomodation, hvilket vil sige, at der udvikles en 

ny begrebskategori. Denne proces er ofte vanskelig, men processen kan lettes ved at den sker i 

en social sammenhæng, hvor kommunikation med andre kan medvirke til at nye strukturer 

opstår (Vygotskys socialkonstruktivisme). 

 Hvis man kan tænke over – og finde frem til - hvad, der konstituerede ændringen i 

den mentale struktur, så er der tale om metakognition. Metakognition er et vigtigt begreb i 

HOT-fysik, fordi eleverne ved at tænke over de processer, der fører til akkomodation får 

lettere ved at lære: De lærer at lære. 

 Piaget skelner mellem konkret-operationel tænkning og formelt-operationel 

tænkning. Konkret-operationel-tænkning er tankeprocesser, hvor barnet/den unge kan bruge 

sine erfaringer. Erfaringerne kan være af både praktisk og intellektuel art, men et 

karakteristika er, at barnet kun kan håndtere én variabel ad gangen og at det kun kan beskrive, 

men ikke forklare fænomener. Gennem ungdommen udvikler barnet efterhånden formelt-

operationel tænkning, der er karakteriseret bl.a. ved: Variabelkontrol og udelukkelse af 

irrelevante variable, forhold og proportionalitet, ligevægt (håndtering af flere variable), sandsynlighed 

og korrelation og ved konstruktion og brug af teorier til at forklare og forudsige (hypotetisk/deduktiv 

tænkning). 
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  HOT-projektet er et forsøg på at trække eleverne op på undervisningens niveau ved 

at træne dem i de nødvendige ræsonnementsmønstre – i stedet for at trække undervisningen 

ned på elevernes niveau. 

 På spørgsmålet, om HOT-didaktikken er en mulighed i andre fakultetsfag, er svaret 

ja. Didaktisk set er HOT-projektet en blanding af fagdidaktik og almen didaktik, et eksempel 

på den position, som Bo Steffensen kalder almen fagdidaktik49. Udgangspunktet er eleven, 

undervisningens HVEM, men projektet er også fagligt i den forstand, at det relaterer sig til 

fagenes problemstillinger og tænkemåder, altså undervisningens HVAD og HVORDAN. I 

projektet er der både en faglig og en metakognitiv dimension. Der er i høj grad fokus på, 

hvordan eleverne lærer, og hvordan de lærer at lære. I den forstand er HOT-projektet 

interessant også for fag fra andre fakulteter.  

  Hvordan højere-ordens-tænkning kan være interessant for andre fag, ser vi et 

eksempel på i UVM´s serie Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, hvor 

hæfte nr. 52 a og b, 2004, De mange måder – om mål og differentiering i gymnasiets danskfag 

rent faktisk har inddraget CASE-projektet - om end mindre dele heraf.50 I hæftet fokuseres der 

på, hvordan der kan iværksættes faglig refleksion og højere-ordens-tænkning i specielle timer, 

der er afsat hertil. Der gives et konkret eksempel på teori-/hypotesedannelse og den 

efterfølgende arbejde med at få mange arbejdsgruppers hypotesedannelser og 

empirifokuseringer til at danne en kohærent tolkning. Opgaven er ekstra svær, idet det valgte 

digt ’stritter’ i mange tolkningsretninger. I denne sekvens kan man fra en ydre synsvinkel 

sige, at eleverne lærer at lære (teorikonstruktion) af hinandens bidrag. Hvis eleverne også 

eksplicit har denne proces for øje, er det en meget vellykket metakognitiv sekvens. 

  Efter at have præsenteret et par eksempler på konstruktivistiske læringsprojekter i 

undervisningssektoren, vil jeg kortfattet nævne et forhold i forskningssektoren, der er 

iøjnefaldende ikke bare i dansk sammenhæng, men på global plan. Forholdet angår 

spørgsmålet, hvorfor de videnskabelige teorier og deres metoder vandrer på tværs af fag og 

fakulteter? Det er næsten umuligt at læse en videnskabelig artikel, uden at man kommer rundt 

om litteraturteoretiske, psykologiske, sociologiske, antropologiske, filosofiske og lingvistiske 

forklaringsmåder. Følger man Mark Turners analyse, er svaret, at al videnstilegnelse følger 

samme grundstruktur, hvorfor det reelt set er muligt at skabe produktive historier, der kan 

projiceres på alle vidensområder. Læringsmæssigt og metodologisk er områderne ikke 

strukturmæssigt forskellige, men nogle læringsstrategiers elementer kan være mere 

fremherskende i nogle fag end i andre. Eksempelvis bruges eksperimenter meget i nogle 

                                                 
49 Steffensen (2003) s. 315. Jeg vender tilbage til dette punkt senere. 
50 Dansklæreren er Alma Rasmussen, og hun er bl.a. blevet coachet af forskere fra DPU. 
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naturvidenskabelige fag, hvorimod de bruges meget lidt i andre fag. Dermed er ikke sagt, at 

de ikke kan bruges og kan være produktive, for det kan de godt.51 Men 

videnskabsmetodologisk har de en anden status i naturvidenskabelige fag bl.a. på grund af 

kravet til en absolut præcis faktorangivelse mht. virkningen, og på grund af problemstillingen 

verifikation-falsifikation-relationen som beskrevet tidligere. Forskningsmæssige krav, som de 

to øvrige fakulteter ikke er underlagt på samme måde.   

  Som et eksempel på, hvordan teorier kan vandre på tværs af fakultetsgrænser, har vi 

på dansk grund en meget insisterende forsker - biologen Jesper Hoffmeyer. Gennem mange år 

har han publiceret formidlende litteratur om sit forskningsfelt. Måske husker man bøgerne 

med de slående titler: Naturen i hovedet fra 1984 og En snegl på vejen fra 1993. Netop i 

denne måned er han udkommet med sin disputats om biosemiotik, hvor han udfolder en 

biosemiotisk opfattelse af evolutionen, arvelighed, dyrs udviklingsprocesser, økologi, 

cellebiologi, fysiologi og biokemi.   

 Hoffmeyer er inspireret af den amerikanske sprogfilosof Charles Pierce, der er 

ophavsmanden til grundlæggelsen af semiotikken, og endvidere af G. Bateson, som en del 

teoretikere sammentænker med Piagets kognitivisme. Det er således med den narrative 

historie, at bios er sprog, at Hoffmeyer har udfoldet sin forskning inden for det 

naturvidenskabelige fakultets område.  

  Efter ovenstående perspektivering kan man genfremsætte spørgsmålet – på hvilken 

måde kan man forsvare en fakultetsopdeling? Og det første svar er banalt, at opdelingen er 

praktisk, fordi fakulteternes genstandsfelter samles i grupperinger: Mennesket, samfundet og 

naturen. Men det er naturligvis også indlysende, at genstandsfelterne er interdependente og at 

metoderne går på tværs, da alle tre emneområder hænger uløseligt sammen. Derfor kan en 

meget rigid opfattelse af fakultetsområderne være uhensigtsmæssigt i gymnasial 

sammenhæng.  

3.  Det didaktiske perspektiv 
 
I Danmark har der været livlig debat om, hvilke typer af didaktikker, der bør prioriteres i 

undervisningen. De skarpeste fronter har været mellem basisfagsdidaktikerne og 

etnodidaktikerne. Der er ingen tvivl om, at de forskellige former for didaktikker hver har 

                                                 
51 Man kan over i købet sige, at det ville være en stor fordel, hvis man lavede eksperimenter i alle fag i starten af 
1.g, som visualiserede paradigmer for eleverne, hvor netop fokuseringsevnen på bevirkende faktorer - faktorer 
der er udslagsgivende - kunne være særdeles produktivt for eks. evnen til at karakterisere – og det kan være hvad 
som helst i de enkelte fag såsom ordklasse i forhold til sprogstil, svingningstiden ved et pendulforsøg, planters 
nitratoverfølsomhed mv. 
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meget frugtbare elementer at bidrage med i et samlet didaktisk perspektiv i undervisningen. 

Derfor kan det også synes uhensigtsmæssigt at polarisere positionerne.52 

 Her vil jeg nu konkretisere resultaterne fra det teoretiske afsnit ud fra et didaktisk 

perspektiv i skematisk oversigtsform53.  Fokuspunktet er stadigvæk på metodiske ligheder 

imellem fagene, men et nyt element har fået konturer, nemlig rationalitetsstrukturer eller 

ræsonnementsformer. Disse får udfoldelsesmulighed mellem almendidaktikken og 

fagdidaktikken, da de i rigt mål er til stede både intra- og interfakultært54. Det nye område 

kalder jeg almen fagdidaktik eller metafakultær didaktik. 

 Jeg har af hensyn til et relationelt overblik kontekstualiseret med en skitseagtig almen 

didaktik øverst i skemaet. Man kan meget kraftigt diskutere, om punkterne c og d under 

almendidaktikken ikke retteligen hører ind under almen fagdidaktik. Specielt da der nu ved 

konstruktionen af gymnasiereformen er lavet et specielt samspilsområde for fagligt 

samarbejde - almen studieforberedelse. 

 
 Hvordan og hvad55 Eksempler 
Almen didaktik Undervisningsformer: 

a) Socialformer og 
b) aktivitetsformer56 
c) skrivegenrer 
d) kommunikations- 
teorien57  osv. 

Undervisningsdifferentiering, 
pararbejde, 
projektarbejde, elevoplæg, diskussion,  
respons, personlige kompetencer mv. 
formelle fællesregler og genremæssige regler 
Viden om og læring af fx talehandlinger 

Almen 
fagdidaktik  
(inter- og intra-
fakultær 
didaktik) 
[Senere omdøbt 

Metafakultære vidensstrukturer/ 
ræsonnementsformer:58 
a) Kohærenstænkning 
b) inferensslutning/ 
ekstrapolation 
c) induktion 

 
 
- Hypotese – empiri dialektikken.59 
- ”story line”(deduktionstænkning) 
 
- læring i at finde strukturer/kategorier/ 

                                                 
52 Jeg har lavet et skematisk overblik – et gyroskop – over didaktikkerne ud fra F.V. Nielsens bog: Almen 
musikdidaktik med min egen tilføjelse af den femte didaktik og vedlagt oversigten som bilag 1 
53 Inspirationen til den skematiske form er fra Steffensen: Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i 
lyset af viden, læring og dannelse. 
54 Intrafakultært betyder, at der er tale om fag inden for samme fakultet, og at disse har fælles metoder.  
Interfakultært betyder, at der også er tale om fag på tværs af fakulteterne, men at de alligevel kan have metodiske 
og ræsonnementsmomenter fælles. Dette forhold kategoriserer jeg senere som metafakultært, hvor naturligvis 
også interfakultære aspekter er med.. 
55 Der ligger et diskussionspunk i, hvornår en metode eller princip kun er en måde og ikke også et indhold – et 
hvad. 
56 Distinktionen mellem socialformer og aktivitetsformer er fra Nordenbos: Fagdidaktik. s. 80 
57 I mange engelsktalende lande har man som fast disciplin argumentationsteori. Der er på dansk grund 
efterhånden udgivet en del bøger på det tekstnære argumentatoriske plan, og nu er denne fagdel endelig kommet 
ind i danskfagets læseplan. Man kunne diskutere om den ikke hører til på et interfakultært/metafakultært niveau. 
58 Det er interessant, at Karmiloff-Smith afdækker eksempler på disse rationalitetsformer i sine eksperimentelle 
forsøg, og at de her opregnede rationalitetsformer findes som elementer i den klassiske filosofiske 
argumentationsteori, ofte under kategorien af videnskabsteorien, der videre er en underkategori af 
erkendelsesteorien.  
59 Her kunne man eksemplificere med: den naturvidenskabelige videnskabsteori (verifikations- og 
falsifikationsteorien) - med hermeneutikken eller med nykritikken. Man kunne tænke i rene positivistiske teorier 
såsom kildekritikken, nykritikken og naturfagenes videnskabsteori. 
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til metafakultær 
didaktik] 

 
d) deduktion 
 
e) abduktion 
 
 
f) lateral tænkning 
 
g) modeltænkning/ 
visualiseringsformer/ 
transformationstænkning 
 
h) variabelkontrol/ 
systematisk undersøgelse af 
bevirkende faktorer 
(nødvendige og tilstrækkelige 
betingelser) 
 
osv. 

almene love 
- identificer en stilart/afledning af 
teoremer 
- problemorienteret tilrettelæggelse fx 
kriminalgåden. (Mange fag kan være 
sammen her) 
- opøvelse i alternativ tænkning, der 
sprænger rammerne for vertikal tænkning60 
- tabelform – grafiske diagrammer/  
en ideologi og dens udtryksformer 
(samfundsform – menneskesyn - stilart 
– genrer) 
- laboratorieeksperimentet i naturviden-
skabelige fag/ skriveøvelser, hvor 
variablen er ordklasser, billedsprog mv. 
i forhold til sprogstil, genrer eller stilart. 
 

Fagdidaktik Metoderne: 
a) Nykritikken/hermeneutikken 
b) Sagprosamodellen 
c) De axiologiske61 metoder 
- den biografiske metode 
- den socialhistoriske metode  
osv. 

 

En særlig 
variation af 
almen fagdi-
daktik: Intra-
fakultær 
didaktik 

Metoderne: 
De axiologiske metoder såsom: 
- den biografiske metode 
- den socialhistoriske metode  
- den psykoanalytiske 
osv. 

 
- en fælles analysemetode om et emne 
eller problemstilling i dansk, historie og 
samfundsfag mv. er mulig 

 
 
Hvis man fra samfundets side ønsker, at vore unge mennesker skal lære at tænke i strukturer, 

og på tværs af struktur, samt at de skal kunne skabe strukturer og kategorier, så må vi lære 

dem det. At vi ikke for længst har ekspliciteret disse strukturer for eleverne, er mærkeligt, 

men det er ikke mærkeligt, at det er akademikerbørn, der er socialiseret til at orientere sig 

inden for disse strukturer, der lettest finder rundt i dem.  

 

 

                                                                                                                                                         
60 Begreberne vertikal og lateral tænkning introduceres af Edward de Bono bl.a. i bogen: Hvordan du finder en 
ny måde at gøre tingene på, når de gamle metoder ikke længere slår til. (1967), s. .9-11. Borgen 1987. Flotte 
eksempler på lateral tænkning findes i eventyrgenren – hvor Klods Hans er prototypen. 
61 En axiologisk metode betyder en værdibaseret metode. Det er de metoder, som ideologikritikken har haft 
fornøjelse af at eksplicitere værdigrundlaget af. At hermeneutikken som en konkret analysemetode også er 
axiologisk, har Habermas haft øje for. Se s. 211 i Hermeneutik. En antologi om forståelse. Det er således et 
problematisk kunstgreb at sætte den uden for de axiologiske metoder, og det er kun gjort af praktiske årsager. 
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 3. 1 En afklaring af mulige typer af samspilsformer 
Der findes mange mulige typer af tværfaglighed. Jeg vil her udfolde de relevante typer af 

samspil, der kan gøre sig gældende ud fra en sprogteoretisk konstruktivistisk synsvinkel og ud 

fra gymnasiereformens perspektiv. 

  Der følger her en begrebsafklaring og illustrering af de mange ord, der benævner de 

forskellige typer af tværfaglighed eller samspil. Så er allerede den første afklaring foretaget, 

tværfaglighed og samspil er de bredeste begreber, der bare fortæller, at fag arbejder sammen. 

De næste spørgsmål er, hvilke begreber vi bruger om mere specifikt samarbejde. Den næste 

indsnævring angår flerfagligt samarbejde, som betyder at flere fag arbejder sammen om et 

emne. Den kan nærmere præciseres således: 

1) Den additive eller kalejdoskopiske model for flerfaglighed uden metodisk fællesnævner, 

men med fælles tema. Man ’adderer’ fagene og håber på en mirakuløs synergi, som man ikke 

kan teste, men ofte kan registrere som et biprodukt på det faktuelle vidensniveau i den 

efterfølgende fagspecifikke undervisning. Et eksempel herpå kan være samlæsning af perioder 

mellem dansk, historie og filosofi. Fysik kan indgå heri med fysiske verdensbilleder mv. Det 

er denne type af samspil, man har skabt en struktur for i gymnasiereformen ved 

konstruktionen af almen studieforberedelse. Mere herom senere. 

 

 
 

  Fordelen for eleverne ved den kalejdoskopiske model er, at der samlet set er færre 

elementer at holde sammen på, samt at der bliver mulighed for kontekstuelle betragtninger og 

helhedsdannelser, dog uden at disse nødvendigvist ekspliciteres i de enkelte fag. Fagene er 

således på det faktuelle vidensplan hinandens implicitte støtter.  

___ 

 Det næste begreb, der skal afklares, er fællesfagligt intrafakultært samspil. Her er der 

tale om samarbejde mellem fag inden for samme fakultet, hvor det metodemæssige 

sammenfald dyrkes. Den kan formuleres sådan: 

2) Den fællesfaglige intrafakultære model, hvor temaet og metoden kan være 

sammenfaldende. Metoden behøver dog ikke at være identisk med temaet. Et eksempel herpå 

er samarbejdet mellem to eller flere sprogfag om delaspekter inden for grammatikken fx 

Fælles 
tema 

fysik  
filosofi 

historie
 

dansk 
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ordklasserog kasus. Denne type fællesfagligt samarbejde er der strukturelt skabt rum for i 

gymnasiereformen via konstruktionerne naturvidenskabeligt grundforløb (nvg) og almen 

sprogforståelse (asf).  

 
  grammatikken 

 
  Man kan også tænke denne model som et solidt intrafakultært samarbejde, hvor der er 

fokus på den metodologiske transferværdi og erkendelse, altså som eksempel på fakultetets 

metodologiske fællestræk i almen studieforberedelse, men et sådant fagsamarbejde, der netop 

kunne udvikle de enkelte fagligheder sammen, gives der ikke mulighed for i 

gymnasiereformen, undtagen det første halve år, og for de humanistiske fag – kun mht. et 

emne, nemlig sprog. En bemærkelsesværdig selvbeskæring, når der her er oplagt mulighed for 

udvikling af fagligheden gennem fagligt samspil. Denne mulighed kunne se sådan ud: 

 

 
   Tema: Oplysningstiden. 

Metode: Den socialhistoriske/og ideologikritiske metode 
___ 
 Det næstsidste begreb er fællesfaglig interfakultært samarbejde. Her forstås den 

mulighed, at der faktisk findes metoder, der kan bruges på tværs af fakulteter. 

3) Den fællesfaglige interfakultære model, hvor man har fælles tema, og hvor man også har 

fælles ekspliciteret fagmetode. Denne model kræver stort videnskabsteoretisk overskud hos 

lærerne. Modellen skaber sammenhængen i og enheden af det undervisningsforløb, som 

eleverne stilles over for. Modellen er den mest ressourcekrævende type af tværfaglig 

undervisning, set fra lærerside, men måske også den læringsteoretisk mest interessante for 

eleverne, hvis fokus er på vidensformer af 2.- 4. orden.62 

                                                 
62 Jf. L. Qvortrups skematisering af vidensformerne, kap. 4 i Det lærende samfund.  Gyldendal 2001, eller ud fra 
Blooms taksonomiske 2.-3. niveau. 

Historie og 
fransk 

  Dansk og 
           filosofi 
     

Engelsk Dansk 
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_____ 
 
 Det sidste begreb til afklaring er det samspil, hvor alle fag uanset 

fakultetstilhørsforhold afprøver og indøver ekspliciterede ræsonnementsformer i forbindelse 

med det tema, de er med i. Denne type fagsamarbejde kan benævnes: 

4) Den konstruktivistiske model. Her ræsonnerer eleverne på et metafakultært niveau. Et 

eksempel på dette kunne ekstrapoleres ud fra det HOT-forsøg, som tidligere er omtalt med 

Alma Rasmussen som dansklæreren i hæftet: De mange måder fra UVM 2004. Eleverne var i 

gang med at skabe en samlet fortolkning af et drilsk digt. Eleverne øvede udkast af hypoteser i 

et dialektisk spil med ’empiriske fund’/analytisk tekstnedslag i et fælles forum. Hvis det 

tematiske samarbejde omfattede biologi og idræt, skulle de tilsvarende dyrke 

kohærensprincippet i deres teorietablering.  En illustrering vil generelt se ud som lige ovenfor. 

 
3. 2 Gymnasiereformens indsnævring af samspilsformerne 
Den begrebsmæssige afklaring af typerne viser, at der er mange muligheder for tværfagligt 

samarbejde, hvor man kan op- og nedtone det tværfaglige samarbejdes styrkelse af 

fagligheden. Der er i alle eksemplerne plads til udøvelse af etno- udfordrings- og 

eksistensdidaktik. 

 Vender vi os nu mod gymnasiereformen ordlyd angående samspil, står der i 

læseplanen for almen studieforberedelse stk. 2.1 under faglige mål, at det for eleven gælder 

om at - ”opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige 

 
 
      Fysik 
 

 
Filosofi/dansk 

Fælles tema: Det 
industrielle  
gennembrud 

To fag om samme metodologi: 
her det naturvidenskabelige 
vidensideal – positivismen - 
naturalismen.
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hovedområder” og videre ”forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende 

verdensforståelse”. Dette ligger i stram forlængelse af sloganet: Sag frem for fag. I 

vejledningen stk. 1 formuleres det således: ”Fagene mødes således for i fællesskab at belyse 

en sag.” og videre” Hensigten med dette møde er at opnå indsigt i komplekse problemer”.

 At virkeligheden og dets problemstillinger er komplekse, og at der ofte skal viden fra 

flere fag til at belyse og afklare dem, er en banalitet. Det ved vore elever før de kommer i 

gymnasiet. At elever som en selvfølgelighed af etnodidaktiske, udfordringsdidaktiske og 

eksistensdidaktiske årsager skal have mulighed for også i tværfaglige samarbejder at opleve 

disse dimensioner, står næppe heller til diskussion.  Det, der med dette fagsyn postuleres, 

er, at ved at gøre tilfældige aktuelle eller uaktuelle sager63 til det strukturerende princip for 

tværfagligt samarbejde, styrker man enkeltfagligheden. Det er dette udsagn, der virkelig er det 

helt problematiske forhold ved almen studieforberedelse. Additivt fagsamarbejde styrker ikke 

faglighed i enkeltfag. Det viser blot forskelle mellem fag.  

  Hvis man derimod havde givet mulighed for hele spektret af fagligt samspil i almen 

studieforberedelse, ville man have fået i pose og sæk. Der ville rent strukturelt blive mulighed 

for bredere fagudvikling på de tre videre niveauer – intrafakultært, interfakultært og meta-

fakultært. 

 

 

3. 3 Indsnævringen af samspilsformerne i gymnasiereformen sat i relief af de 

mulige udformninger   

 
For at gøre overskueligheden større mht. at se, hvad den egentlige forskel er mellem en 

kognitivistisk inspireret konstruktivistisk fag- og fakultetssyn på den ene side og så 

gymnasiereformens ontologisk dualistiske og erkendelsesteoretisk triadisk kritisk-teori-

tænkning, har jeg modelleret den eulerske visualisering om i skemaform.  

 Ud fra gymnasiereformens konception af fag og fakulteter, der definerer rammerne 

for fagenes samspilsformer, ses disse muligheder i et gult skær.  

 Ser man omvendt fagene ud fra det sprogteoretisk konstruktivistisk lys, kan man se 

hele skemaet. Det man får i medgift er grønt64  

 
 

                                                 
63 W. Klafki: Dannelsesteori og didaktik – nye studier. s. 74 
64 Det man får i medgift er muligheden for at udvikle 3. ordens viden - systemisk viden og 4. ordens viden - 
verdensviden. L. Qvortrup: Det vidende samfund s. 135. 
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Typer af strukturerende didaktikker 
 

Typer af tværfagligt 
samarbejde 

Sag 

etno-
65 

intra- inter- metafakultært/  
ræsonnements- 
former66 

Den 
additive/kalejdoskopiske 
(flerfaglige) 

x x    

Den fællesfaglig 
intrafakultære model. 
(Fællesfaglig)  ½ år 
Prototyper: Asf 67og Nvg  

x x x     

Den fællesfaglig intrafa-
kultære model i almen 
studieforberedelse regi. 3 år 

x x x   

Den fællesfaglige 
interfakultære 
model 

x x  x  

Den konstruktivistiske 
model (metafakultært) 

x x x x x 

De forskellige rum angiver, hvad der er mulighed for. 
 
 

Man kan ud fra denne oversigt konstatere, at der er vigtige muligheder for læring, der her 

udelukkes, og man kan se, hvilke de er. Der er tale om udelukkelse af vidensformer af højere 

orden, og spørgsmålet er, om vi som samfund har råd til denne udelukkelse? Vi skal nu se, 

hvilke konsekvenser det specielt får for danskfagets metodesituation. 

 

4. Metodesituationen i danskfaget i relation til almen studieforberedelse  
– en kortfattet praksisrettet redegørelse og diskussion ud fra en konkretisering 
 
Når man fra et praksisrettet udsigelsesposition anskuer danskfagets metodesituation i relation  

til gymnasiereformen, kan man overveje, om man står solidt og godt, eller om situationen er 

usikker.  

  Fra en synsvinkel står vi solidt og godt, idet vi inden for de sidste 10-15 år er blevet 

beriget med lærebøger om fagets metoder til undervisningsbrug. Der har i det faglige miljø 

været en vilje til at eksplicitere danskfagets metoder og at gøre bevægelsen fra et 

universitetsniveau til et for eleverne håndterbart gymnasialt niveau. Bevægelsen er, ud fra F. 

V. Nielsens kategoriseringer af fagdidaktikkerne, i udpræget grad basisfagsdidaktisk, forstået 

                                                 
65 Ud over etnodidaktikken underforstås også udfordrings- og eksistensdidaktikken. K. Schnack: Didaktik på 
kryds og tværs. 
66 Der er både mulighed for her at se komparativt og rent eksterne på metoderne, og der er mulighed for at 
fokusere metakognitivt på ræsonnementselementer intra- og interfakultært. 
67 Man erindrer, at der her kun er mulighed for fælles metodologisk samarbejde angående emnet sprog. 
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på den måde, at metoderne er motiveret ud fra videnskabsfaget på universitetsniveau, 

hvorefter der sker en modificering til gymnasialt niveau. Den såkaldte nedsivningsmetode.   

 Vi er således på det lærebogsmæssige plan veludrustede. Spørgsmålet er, om vi 

efteruddannelsesmæssigt også er velforberedte? Dette må komme an på en prøve, men man 

kan på faggruppebasis diskutere, hvor mange metoder vi egentlig har i faget og lave en 

oversigt. En sådan – fagenes oversigt ville være til stor nytte i det faglige samarbejde med 

andre kollegaer. Man vil indbyrdes kunne orienteres sig i de andre fag og fakulteters 

metodesituation. Hvis oversigten endvidere skitserer et progressionsforløb vil det også være 

til nytte for eleverne, der så ekspliciteret kan forholde sig til metoder og forsøge at fastholde 

og udbygge dem. 

  Faggruppernes metodeoversigt og progressionsforslag – kan være øjenåbnende for 

kollegaer fra andre fag, og der kan herudfra blive nødvendigt systematisk at bygge videre på 

andre fagkollegaers metodeintroduktioner. 

 Opsummerende kan man ud fra en faggruppes metodeoversigt skabe sig et systematisk 

overblik over flg. spørgsmål - hvis man vil – 

 
1. Spørgsmål som, hvor mange videnskabelige metoder kan der være på spil i et fag? 
2. Hvor mange metoder/forklaringsmodeller finder vi nødvendige i forhold til vores 

empiri/ tekster? 
3. Hvad er overhovedet faginternt muligt med den klasse, man har? 
4. Kan teamet evt. skabe sammenhæng mellem og bygge videre på metoder for eleverne?  

 
Ved disse meget konkrete overvejelser, bør man dvæle ved det første spørgsmål; hvor mange 

metoder har danskfaget egentlig? Hvis man ønsker spørgsmålet besvaret ud fra den nye 

udgave af Litteraturens veje (den sølvfarvede) af J. Fibiger og G. Lütken er der følgende med:  

1. En biografisk 
2. nykritisk 
3. strukturalistisk 
4. ideologikritisk 
5. psykoanalytisk 
6. læserorienteret (receptionsæstetisk) 
7. dekonstruktiv 
 

Søger man spørgsmålet besvaret ud fra Peter Heller Lützens bog: Analyse og relevans 

– grundbog i litterær analyse og fortolkning er hans metodepræsentation sammentrængt til 4 

modeller: 

 
1. den biografiske 
2. nykritiske 
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3. socialhistoriske (svarer nogenlunde til den ideologikritiske metode) 
4. readers response metoden eller postmoderne metoder  

 
 Som man kan se ud fra begge lærebøger, mangler den eksistentialistiske 

fortolkningsmetode. Lidt mærkeligt, da vi periodemæssigt eksplicit har en sådan bl.a. 

repræsenteret ved V. Sørensen og P. Seeberg, og da mange tekster har eksistentialistiske træk.  

 Under nykritisk metode, der som hovedfokus har stilistisk analyse/ virkemidlernes 

betydningsskabende funktionsområde, kan man indregne sagprosa- og filmiske modeller, der 

fokuserer på verbal- og billedsproglige virkemidler. At disse modeller i deres præsentation i 

bøgerne for eleven ofte også implicit inddrager ideologiske forklaringsstrukturer, ser vi bort 

fra. Den nykritiske metode er positivistisk i sin grundstruktur og genese, og den svarer 

videnskabsteoretisk til historiefagets disciplin/metode kildekritik. Dette kan være vigtigt for 

lærere og elever at vide, da disse metoder i fagrækken hører ind under samme fakultet og 

formodentlig skal kunne paralleliseres og kontrasteres ved et metoderelevansvalg. 

 Sagprosamodellerne vil ofte blive behandlet under pragmatik – 

kommunikationsmodel.  
 
Model/metode 
1. Biografisk 
2. Nykritisk (stilistisk analyse/ 
virkemidler) 
(Positivistisk) 
Sagprosamodeller (se under p. 6) 
Filmiske modeller: To tekster - 
1) Richard Raskin: Kortfilm som 
fortælling. s. 31-50. DR’s- webadresse: 
http://www.dr.dk/undervisning/Kortfil
m/leksikon1.htm 
2) Per. B. Katz og Henrik Poulsen: 
FOKUS- En grundbog i film, tv, video 
 
3. Strukturalistisk Bl.a. aktant-
modellen og Propps model.  
4. Psykoanalytisk 
 
5. Socialhistorisk/ ideologi- 
kritisk (Ar): /sociologisk 
 
6. Pragmatisk – kommunika-
tionsmodel/metode 
 
7. Eksistentialistisk  
 
8. Receptionsæstetisk/ 
læserorienteret (Ar) 
9. Dekonstruktivistisk 
 

10. Religiøs  
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Som det fremgår, har danskfaget minimum 10 metoder, der påkalder sig opmærksomhed. Til 

sammenligning kan vi se over på hele det naturvidenskabelige fakultet. Her har de én! Man 

kan sammenligne yderligere. I det naturvidenskabelige grundforløb på ½ år kan disse fag få 

etableret et afklaret forhold til deres metode. Det er muligt. 

 Hvordan ser situationen ud, når vi paralleliserer med almen sprogforståelse? Det 

interessante er, at her er ”the linguistic turn” slået igennem! Det er ikke fagenes litterære 

metoder, der her gives mulighed for at få styr på, det er derimod det basale sproglige med 

vægten på det grammatiske. Fra det grammatiske grundlag kan man så i enkeltfagene tage fat 

på de semantiske forhold. Næppe nogen vil beklage, at der samlet bliver taget hånd om dette 

meget vigtige element, men man kan beklage, at humaniora – med de mange metoder ikke 

strukturelt i gymnasiereformen har fået tildelt et område, hvor grundlæggende metodiske 

intrafakultære fællesfaglig og enkeltfaglig udvikling kan finde sted.  

 Det skal understreges, at danskfaget har en fagimmanent metodeproblemstilling af et 

omfang, som de øvrige fag ikke skal tumle med i forhold til elevernes læringskapacitet. Og 

dette må problematiseres! Specielt med denne viden i baghovedet, er det dobbelt beklageligt, 

at den fællesfaglig intrafakultære model for projektarbejde ikke er en mulighed i almen 

studieforberedelse, for her kunne forudsætningerne for at muliggøre en læring og forståelse af 

nogle af fagets metoder være blevet udviklet i et frugtbart samspil til en helhedsforståelse 

inden for et fakultetsområde. At man ofrer en sådan mulighed for en triadisk fiksering – er et 

stort læringsmæssigt offer. Har vi mon råd til det? 

  

  

5. Opsummerende konklusion 
 
Man skal knibe øjnene vedholdende sammen for at undgå at se åbenlyse sammenhænge i 

fagenes metoder (processering af viden). Det er ved skrivningen af opgaven blevet klart for 

mig, hvor meget vi læringsmæssigt afskærer vore elever fra, når vi lægger hovedvægten i 

undervisningen i det faglige samarbejde i almen studieforberedelse på forskelle mellem fag; 

og oveni kommer vi til at fastholde og skabe ukorrekte (læringsmæssige og 

videnskabsmetodologiske) skel mellem fagene og fakulteterne i gymnasieskolen, som reelt set 

bliver en hindring for eleverne igennem deres tre års læring og en barriere på længere sigt i 

forhold til et videre uddannelsesmæssigt forløb.  

 Vi udstyrer som udgangspunkt i almen studieforberedelse eleverne med en effektiv 

manglende evne til at se og tænke metoder på tværs af fagene. At det kun er beskåret de 
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meget velbegavede elever, der som afslutningen på et treårigt gymnasial uddannelse ved egen 

hjælp trækker tværgående linier i den læringsmæssige metodologiske tilgang mellem fagene, 

kan synes uhensigtsmæssigt på flere måder. I bestræbelsen på at få ikke-akademikerbørn 

(uddannelsesfremmede elever) til at forstå tankegangen – måden at ræsonnere på i 

undervisningen, som man forsøger med forskellige strategier i HOT-projektet, burde man 

satse på Turners projektion-strategi.  

 Fra et fagudviklingsperspektiv vil en åbning i almen studieforberedelse mod hele 

spektret af faglige sammenspil være guld værd, og guldet vil tilfalde eleverne.  

 På nogle af de enkeltfaglige områder har reformen faktisk prioriteret eksplicitering og 

gennemtænkning af strukturer af hensyn til elevernes læring. Hvorfor man ikke vil tænke 

denne tanke igennem i almen studieforberedelse mht. intrafakultær samarbejde, er et 

spørgsmål, jeg sidder tilbage med efter analyserne. Måske ligger svarene på det politiske 

niveau? 
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Bilag 1 
Gyroskopet 

F. V. Nielsens kategoriseringer af fagdidaktikkerne 
Fra: Almen musikdidaktik, s. 36. Kbh. Ejlers Forlag. 1994. (Lettere bearbejdet) 

 
 
Nielsens opregnede fire grundpositioner – og mit femte: 
 
• Fagdidaktik på grundlag af basisfag 
 Kort form: Basisfagsdidaktik  
 Motiveret fra videnskabsfaget 
 
 
• Fagdidaktik på grundlag af hverdagserfaring 

Kort form: Etnodidaktik 
Motiveret fra elevernes mikrokulturelle ståsted 

 
 
• Fagdidaktik på grundlag af aktuel samfundsproblembestemmelse. 

[Forskellene mellem fagene fremhæves i AS] 
Kort form: Udfordringsdidaktik. [Den additive didaktik (flere fag er 
sammen), der medfører den kalejdoskopiske model for samarbejde] 

 Motiveret fra en bestemt del af den aktuelle samfundsdebat 
 
 
• Fagdidaktik på antropologisk grundlag 

 Kort form: Eksistensdidaktik 
Motiveret af at give eleverne en sammenhængende forståelse af 
menneskets komplekse eksistentielle vilkår  

 
 _________________________________________________ 
 

 
• Fagdidaktik  på fakultetsvilkår i As. Sammenhængen mellem fagene i 

fakultetet og på tværs af fakulteterne. 
Kortform: Intra- og interfakultær  didaktik/Almen fagdidaktik.  
Motiveret fra en videnskabsteoretisk – metodologisk og/ eller tematisk 
fagsamarbejde 
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Bilag 2 

Lichtensteins seks abstraktionstrin - tyren 
 
 
 
 

 
Figur 1 

 
 

 
Figur 2 
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Dansk resume 
 
Afhandlingen giver først en kortfattet karakteristik af de bagvedliggende teoretiske 

antagelser, der danner baggrund for struktureringen af almen studieforberedelse og 

grundforløbene. Der er tale om en dual ontologi og en triadisk erkendelsesteori. Disse 

to hovedantagelser bliver afgørende for den udformning af fakultetsbegrebet, som 

danner baggrund for dele af gymnasiereformen.  

  Herefter udfoldes en redegørelse af den kognitivistisk inspirerede 

konstruktivismes forskning i førsproglig og sproglig bevidsthed. Disse resultater 

blotlægger førsproglige ræsonnementsstrukturer. Repræsentanter for disse positioner 

er P. K. A. Jensen, M. Turner, A. Karmiloff-Smith og V. S. Ramachandran og W. 

Hirstein. Endvidere redegøres der for begrebsparret natur-kultur, forståelse-forklaring 

ud fra bl.a. den neurobiologiske konstruktivistiske synsvinkel. Begrebsparret 

forståelse-forklaring dekonstrueres af Ricæur, hvor han viser at problemkomplekset i 

virkeligheden udspringer af en ontologisk dualisme. Denne redegørelse er baggrunden 

for en generel dekonstruktion af den duale og triadiske tankegang til fordel for et 

kognitivistisk-konstruktivistisk syn på fakulteternes teorier, der viser sig at være 

uniforme. Dette faktum er af afgørende betydning for faglige sammenspilsmuligheder, 

som de kunne se ud i gymnasiets almene studieforberedelse, og afgørende for generel 

fagudvikling med sigte på viden af 3.orden. 

 I opgavens anden hoveddel uddybes denne mulighed, hvilket medfører 

fagdidaktiske og almendidaktiske problemstillinger og behovet for at tænke flere lag 

ind i den traditionelle opdeling på baggrund af den kognitivistisk konstruktivistiske 

sprogteori. Når det erkendelsesteoretiske udgangspunkt er anderledes, og 

ræsonnementsstrukturer afdækkes, skabes der behov for ændringer i faglige og 

didaktiske læringsstrukturer. Dette får betydning for metodeproblemstillingen i 

specielt danskfaget.  

 Der afsluttes derfor med en kortfattet redegørelse for danskfagets særlige 

metodiske dilemma.  
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The thesis begins with a short characterization of the theoretical assumptions behind 

the way Common preparation for Study (Almen studieforberedelse) and Basic Courses 

(Grundforløb) are structured. These are constituted by a dual ontology and a triadic 

theory of knowledge. In particular, the definition of the aforementioned conceptions 

becomes crucial for the elaboration of the concept of faculties that forms a background 

for parts of the gymnasial reform. 

 Following a review of the research by the cognitivistically inspired 

constructivism into prelinguistic and linguistic consciousness is unfolded. These 

results display prelinguistic structures of reasoning. Representatives of these 

theoretical positions are P.K.A. Jensen, M. Turner, Karmiloff-Smith and V.S. 

Ramachandran and W. Hirstein. Further the paired conceptions nature-culture and 

understanding-explanation are accounted for from a.o. a neurobiological 

constructivistic point of view. The paired conceptions understanding-explanation are 

deconstructed by Ricæur who demonstrates that this problem complex in reality stems 

from an ontologic dualism. This review forms the background for a general 

deconstruction of the dual and triadic thinking to the advantage of a cognitivistic-

constructivistic view on the faculties’ theories that turn out to be uniform. This fact is 

decisive for the possibilities of interplay between subjects as they could be in the 

Common preparation for Study, and crucial for a general development of subjects 

aiming at third order knowledge.  

 In the second main part of the thesis these possibilities are elaborated, 

leading to specific subject didactic and common didactic problems and the need to 

think more layers into the traditional divisions founded on the cognitivistic 

constructivistic theory of language. When the epistemiological starting point changes 

and structures of reason are uncovered, a need for changes in didactic learning 

structures is created. This has consequences for the problem of methodology especially 

in the teaching subject Danish (danskfaget). 

 Therefore, the final part of the thesis is a short review of the special 

methodologic dilemma of Danish. 


