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fremadskriden
nær.
e .' ntiriuert;revobitio
jjærudvltaing. KUn normar·
perioderne med samling om
et fæll<:is"i>ar~di~e:lign~r'
deri populære dpfattelse' af
videnskab. I kriseperioderne
er »de lærde« uenige ompa~

radigmet,bg' der hersk:e(
hård konkurrence. . . I,

Mange inennesker uden
for forskernes' kreds kan
ikke forstå; at det er muligt

D er h<id den senere tid- sen 'kan være formuleret
været en diskussion som nogle overordnede hy- .

om kræftbehandling., Stri- poteser om verdens indtet-
den står mellem den etable~ Iling og udvikling"herunder
rede.læge~dt1J1skab og al- også menneskets »natur«.
ternative 'behlffidlete. Men ofte er den overordne-
Lægerne beskyldes for kun de verdensanskuelse uf6r-
at behandle sygdommens muleret eller måske endda
årsag, de syge kræftceller, helt ubevidst for et viden-
med ldrutgiske indgreb og skabeligt fags dyrke:r:e;Det
evt. kemoterapi. I den alter- ~æld~rogså for paradig-:-,
native behahdling opfatter ? mets anden komponent, '.'i.
man mennesket som en hel- denskabssynel. Det best8I'
hed, der skal. behandles på åf rmglli reg1e1 ellerJiotm~f
flere planer med rigtig kost, for videnskabelig forsknin~ ,
sundt miljø og livsstil samt og teoridannelse: Disse nor-
evt. psykoterapi. Det er mer er udtryk for en overe
gentagelse af et velkendt ordnet filosofi om, hVad vi.,.
mønster: den ene gruppe - denskab er eller bør fJært:" .
lægerne - beskyldes for at Men som nævnt er alSS~ vi-
arbejde udelukkende efter denskabelige normer bfl;ei .
den såkaldte »ararat-fei!..- uformulerede og 'må~kelun-
model«: mennes .et er en gerer de endda ubeVld~~~ " '
KomPTIceret biologisk »ma- Men uanset .w;aden afbe.,. ..
skine(, der består af celler, ilitst tOPDllleiJngflåVlfijt':,
der kan blive sy~e. p~ skal ~radigm~ ,~~,~':' '.
behandles med kirurgiske Vl3enskabcllg;fot;lkli11i;
indgreb eller sttålebehand- teoretiske df"hlU,. .

• ling,evt. kemoferapi. Den -
ariden gruppe - de altema- K' uhn hævder, at viden-
tive behandlere - fremhæ- skabe'rnesbistorie
verf at de arbejder efter en veksler mellem to slags pe-
helhedsopfattelse, såkaldt rioder: )lnonnal-periodet«og
~.'0fism.f: mennesket er en »krise-perioder«. .
e ed, hvori det psykiske . I l1ormal()eriode[.eralle

indgår'som en integreret forskere inden for et fag
del. Derfor skal mennesket enige om et paradigmes
også behandles ved ændrin- overordnede verdensansku-
ger i miljø, livsstil og psyko- else og videnskabSSyn.EI1
terapi. . , .såd~n p4;lriOde,<:ir nieget/Jro-

Det ny i denrte strid mel- ,. duktivHor4i forskerne i
lem to behandlings-filosofier ·,eåighed:Slunles om at pro·
er, at også læger - endda ,ducereempirlskeforsk-
specialister - går ind for ningsrestiltater og udar-
den holistiske behandling.';Dejde detaljerede teprier til .
Der er således sket etså~ forklarmg af resultaterne.
kaldt »paradlgmeski/t«i læ" ...I kriSelwriqderer der
gevidenskaben. .uenigl1ed blandt forskerne

om fagets paradigme. Der

Det var Gen amerikanske er måske formuleret to eller
videnskabshistoriker lIere paradigmer" som kon-

'Lkomas S. Kllhn, som i sin kurrerer indb}trdeSved at
bog fra 1962'(Dansk udgave samle tilhængere om sig.
1970: Videnskabens revolu- Denne såkaldte skoleda1t
tioner),.,~ndfø~e .,hegt~bet ' ..tz.els:e!11~~~~er!ep.del stri-

.
'»)p.aradigme.<-.(. i.'<leJl.')':id..en.·'.-. .' •.. d.ig..h.. E!.d~r.,.. p.,.g.•.,•.,•..d.e....t.....••~... n.fore-, skabsteotetiske debat. Med,;, k()mme uprpdull;tf.cn;, , .
,6rdet»earadigmft~~~g-;:;' ir. '.:~
ner hah,~nkl1mbstØts "J

ver. .vzdim··· .,
,. :5 ...·.P$Y}lli;V~i1i~h~~s. ,~~l~'\'T~
'. - - 0-' " ~ -' ,:.. ' .•. ' •• : •• , • ':' - '- , .- -;:"

'$-_A~I~t~;,:~9*~ui,rin~~,;i;~~
..• .... .... •... '. . '...bil..'gi.n"t'æiikn.'.ing'ividEmska~

·jfi~I1&ft1.ld~ \ridenskabe-' .betne~>! .'.' '., '.' /. '
fd.~~~;."·~~~~!gl1)er~rdetl .,·$Om.~Itsen1Pler på viden

ltr'·. ..'~g':,tiyt~t1knii1gi "P:~d~=~~It~U~~~~reller
..lv.a ..... ,'ct.'·'.] m.''e.l1e.·.m.fa.. r- .KuIin.:KOp~tpikJls~ 'verdens~:
i~ titfo"rtonm"ng"'" o"g fo'r" mnE!.oe"derseJfedeikon-". ' ',,:.< il,,':> . '.' ~kUrr:encenmE:d det:p~(lle~ ,

. 'iJ.aririg" " .•..fo.:rsI(e.i.~s:p~. ~so.#li.'....··!g.....:1;1:.ed .ciæi§ke'vØrdensbilied~.Ffa
.fa·e.alg.. .,'nde ,rolle;'J)et:'~~Js~tet !ysikkerts' historie'kmme':','

b~stemt,1~~sonlighedstræk:;'de~gør .~~.~:~r.;:~s,·:e~~~~~~~.~·~ .....
sig gældilide., ,.. , '; " .. :.::..: '.' overdetnewtonskevet~ .

densbillede. Fra andre vi
denskaber kan der gives til
svarende eksempler på
paradigmeskift. Psykologi
ens historie kan således
fremstilles som en skiften
mellem nonnalperioder og
kriseperioder (Se K. B.
Madsen »Psykologiens Ud
vikling« (Munksgaard,
.1977) og »Psykologiens Hi

. storie'i Videnskabsteoretisk

. Perspektiv« (Gyldendal,
, 1986). Og måske er diskus
sionen om kræftbehandling
et. tegn på et paradigmeskift
i læge:vid.enskaben.

Ifø~e I{uhns teori er vi
detls~bens udvikling aii:Sa

,.z'kkeell rolig kontinuert

/



videnskabssyn
europæisk humaniora. Ifølge
systemteorien kan alt opfat
tes som ),systemer«: dvs. oy- )

I
ganiserede helheder, der be
står af sub-systemer, som
igen består af sulJ-.sub-syste
mer. F. eks. kan mennesket
opfattes som et system, der
består af organer, som atter
består af celler. Disse be
står af molekyler, som igen
består af atomer og deres
elementartikler. Denne del
af beskrivelsen ernærmest ...
reduktionisme, men den
I{ombmeres 1 systemteOfien
med en hol1sme, Idet et
hvert system kan opfatTes
som sUb-system I et mere
omra-ttende su er-s stem':

, e s. er mennesket e af
sociale grupper, organisatio
ner og samfund. Disse er
igen dele af kulturkredse
med sproglige og religiøse
fællestræk. Systemteoriens
kombination af reduktio
nisme og holisme kan bl. a.
demonstreres i forklaringen
af et s1l kompliceret fæno
men som menneskelig be
vidsthed. Den kan beskrives
og forklares som en egen
skab eller tilstand ved men
nesket som helhed, Det er
ikke blot en hjernefunktion.
Bevidstheden er betinget af
hjernens funktion og dens
samspil med andre organer,
især sanser, muskler og
hormonkirtler. Men den
menneskelig bevidsthed er
også betinget af menneskets
samspil med de sociale og
kulturelle omgivelser. Især
er bevidstheden betinget af
sprogets internalisering. Sy
stemteorien forklarer altså
både )medefra« og )}oven
fral(. F. eks. er system
egenskaben .)bevidsthed«
betinget af såvel subsyste
mer (elementer) som af det
omgivende super-system.
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at være så uenig om viden
skabelige spørgsmål. Man
er naturligvis ikke uenig om
fakta (for så ville det netop
ikke være fakta), men man
er uenig om forklaring og
fortolkning af fakta. Der er
ofte flere mulige teorier til
fortolkning og forklaring. I
valget mellem disse mulig
heder kan forskernes per
sonlighed få en afgørende
rolle. Det er især et be
stemt personlighedstræk,

der gør sig gældende. Det blot en samling atomer,
er et træk, som gør det mu- men en helhed, og en helhed
ligt at dele forskerne op i to er l>andet og mere end sum-

O typer: »)No-buts~( og ))So-mo- men af dens dele({. Derfor
res«. kaldes denne holdning for

l "No-but~ er betegnelse ),holi.sme«. I sin mest eks-
• for den type forskere, der treme form er holister imod
ofte indleder en forklaring en videnskabelig analyse af
af et fænomen ved at sige, fænomenerne, fordi den
at det er ))llothing-but« (in- .)ødelægger helheden({.
tet andet end). Denne for- -4., Denne personlighedsdi
klaringsmåde er kendt alle-~ mension med de to modsat
rede fra den græske oldtids- te typer - No-buts og s'0-
filosofi, hvor Demokrit mores - har ved nyere
hævdede, at alle verdens psykologiske undersøgelser
fænomener kunne forklares ,yist si~ at være træk ved !;ln
som opbygget af atomer og mere undamentaI"~erson-
deres bevægelse. Selv men- l1ghedsdlmenslon: ),introvert
neskets sjæl bestod af ato- contra extroverr«.1Je~
mer, der blot var særlig v7me er bl. a. udadvendte..
glatte og bevægede sig hur- ImpulSIVe og selskabelige -
tigt. Denne type prøver og altså reduktionister,~

altså at forkiare ved at lle- mens de mtroverte er 51a.
oucere« alt tiT dets slmoJ.e- ~aQvenmt' velkontroll~
sie elementer. erfor kaI- • e e og l e-selskabel~,

es o ningen også for Q.& altså holiste.t.!ntrovert/
))reduktionisme«. extrovert er den mest un-

l. ),so-mQre~erbetegnelse dersøgte personlighedsdi-
for den type orskere, som mension. Man har både psy-
ofte siger direkte vendt kologiske testresultater og
mod reduktionismen, at der kliniske erfaringer. Desuden
altid er »something morell. kender man de hjernefysio-
F. eks. er et menneske ikke logiske og hormonale kom

ponenter.

Det er vigtigt at forstå,
at de nævnte træk

(introvert/extrovert osv.) er
betegnelser for yderpunk
terne p1lpersonlig helheds
dimensionen, og de gælder
derfor kun for et mindretal.
Det store flertal af befolk
ningen er hverken særligt
extroverte eller særligt in
troverte, men en mellem
ting - kaldet »ambiverte«.
Et menneskes personlighed
kan altså bedst beskrives
ved et pointtal på en skala
gående fra meget introverte
til meget extroverte. De
ambiverte opnår et eller an
det pointtal midt i skalaen
(en fuldstændig personlig
hedsbeskriveise kræver fle
re personlighedsdimensio
ner; introvert/extrovert er
således blot en dimension,
men en meget betydnings
fuld og velundersøgt dimen
sion). Dette med middeJpo
sitionens betydning gælder
også i karakteristikken af
forskere. De er ikke alle.,
sammen :&o-buts eller 5\1

-mores. Nogle indtager en
fnnnldtende holdmng, en
»både-og~lholdning. Alie fæ
nomener kan forklares både
som bestående af elementer
eg smIl helheder. DennE"
~Oldntng er baggxund fat

3en såkaldte system"ori,-"
'" der har rødder båife'l ame

Tegning: Jens Hage rikansk naturvidenskab og i

H vis vi vender tilbage til
kræftforskningen, så

kan vi ma.ske nu beskrive
det, der er ved at ske.smD
en udvikling af en systemte
orebsk holdlllng til menne
sket og lægevidenskabe!! 
en holdlllng, som for en tid
Vll forene de stridende~

ier - reduktionister.ggJJ.o.]j
ster - i eLfmgtbarLsanw::...
~-
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