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er h<id den senere tidsen 'kan være formuleret
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som
nogle overordnede hy- .
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densbillede. Fra andre videnskaber kan der gives tilsvarende eksempler på
paradigmeskift. Psykologiens historie kan således
fremstilles som en skiften
mellem nonnalperioder og
kriseperioder (Se K. B.
Madsen »Psykologiens Udvikling« (Munksgaard,
.1977) og »Psykologiens Hi. storie'i Videnskabsteoretisk
. Perspektiv« (Gyldendal,
, 1986). Og måske er diskussionen om kræftbehandling
et. tegn på et paradigmeskift
i læge:vid.enskaben.
Ifø~e I{uhns teori er videtls~bens udvikling aii:Sa
,.z'kkeell rolig kontinuert

den står mellem den etable~ Iling og udvikling"herunder
rede.læge~dt1J1skab og alogså menneskets »natur«.
ternative 'behlffidlete.
Men ofte er den overordneLægerne beskyldes for kun
de verdensanskuelse uf6rat behandle sygdommens
muleret eller måske endda
årsag, de syge kræftceller,
helt ubevidst for et videnmed 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 norevt. psykoterapi. Det er
mer er udtryk for en overe
ordnet filosofi om, hVad vi.,.
gentagelse af et velkendt
mønster: den ene gruppe denskab er eller bør fJært:" .
lægerne - beskyldes for at
Men som nævnt er alSS~ viarbejde udelukkende efter
denskabelige normer bfl;ei .
den såkaldte »ararat-fei!..uformulerede og 'må~kelunmodel«:
mennes .et er en
gerer de endda ubeVld~~~ " '
/ KomPTIceret biologisk »maMen 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 sttålebehandteoretiske df"hlU,.
.
• ling,evt. kemoferapi. Den
hævder, at videnariden gruppe - de altemative behandlere - fremhæskabe'rnesbistorie
veksler mellem to slags peverf at de arbejder efter en
helhedsopfattelse, såkaldt
rioder: )lnonnal-periodet«og
~.'
mennesket er en
»krise-perioder«.
.
e ed, hvori det psykiske
. I l1ormal()eriode[.eralle
indgår'som en integreret
forskere inden for et fag
et paradigmes
del. Derfor skal mennesket
enige
også behandles ved ændrinoverordnede verdensanskuger i miljø, livsstil og psyko- else og videnskabSSyn.EI1
terapi. .
,
. såd~n p4;lriOde,<:ir nieget/JroDet ny i denrte strid mel- ,. duktivHor4i forskerne i
lem to behandlings-filosofier ·,eåighed: Slunles om at pro·
er, at også læger - endda
,ducereempirlskeforskspecialister - går ind for
ningsrestiltater og udarden 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
et 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 skoleda1ttioner),. ,~ndfø~e .,hegt~bet ' . tz.els:e!11~~~~er!ep.del stri'»)p.aradigme. i.'<leJl.')':id..en.·'.-.
.' •. d.i g.h
. E!.d~r.,.. p.,.g
.•.,•. ,•. e.. .t. .• ~
... n.fore, skabsteotetiske debat. Med,;, k()mme uprpdull;tf.cn;, , .
.
,6rdet»earadigmft~~~g-;:;' ir. '.:~

fremadskriden
nær.
e .'
ntiriuert;revobitiojjærudvltaing. 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
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videnskabssyn
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 sumK. B. Madsen
O typer: »)No-buts~( og ))So-mo- men af dens dele({. Derfor
res«.
kaldes denne holdning for
er dr. phil., tidl.
l
"No-but~ er betegnelse
),holi.sme«. I sin mest eksprofessor i almen
treme form er holister imod
• for den type forskere, der
ofte indleder en forklaring
en videnskabelig analyse af
psykologi ved
af et fænomen ved at sige,
fænomenerne, fordi den
Danmarks Lærer.)ødelægger helheden({.
at det er ))llothing-but« (inhøjskole.
tet andet end). Denne for- -4., Denne personlighedsdiklaringsmåde er kendt alle- ~ mension med de to modsatrede fra den græske oldtids- te typer - No-buts og s'0filosofi, 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" ~ersonderes bevægelse. Selv men- l1ghedsdlmenslon: ),introvert
neskets sjæl bestod af atocontra extroverr«.1Je~
at være så uenig om videnmer, der blot var særlig
v7me er bl. a. udadvendte..
glatte og bevægede sig hur- ImpulSIVe og selskabelige skabelige spørgsmål. Man
og altså reduktionister,~
er naturligvis ikke uenig om tigt. Denne type prøver
fakta (for så ville det netop
altså at forkiare ved at llemens de mtroverte er 51a.
ikke være fakta), men man
oucere« alt tiT dets slmoJ.e~aQvenmt' velkontroll~
er uenig om forklaring og
sie elementer. erfor kaI• e e og l e-selskabel~,
fortolkning af fakta. Der er
es o ningen også for
Q.& altså holiste.t.!ntrovert/
))reduktionisme«.
extrovert er den mest unofte flere mulige teorier til
fortolkning og forklaring. I l. ),so-mQre~er betegnelse
dersøgte personlighedsdifor den type orskere, som
mension. Man har både psyvalget mellem disse muligofte siger direkte vendt
kologiske testresultater og
heder kan forskernes perkliniske erfaringer. Desuden
mod reduktionismen, at der
sonlighed få en afgørende
altid er »something morell.
kender man de hjernefysiorolle. Det er især et bestemt personlighedstræk,
F. eks. er et menneske ikke
logiske og hormonale komponenter.

europæisk humaniora. Ifølge
systemteorien kan alt opfattes som ),systemer«: dvs. oy- )
ganiserede helheder, der består af sub-systemer, som
igen består af sulJ-.sub-systemer. F. eks. kan mennesket
opfattes som et system, der
består af organer, som atter
består af celler. Disse består 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 ethvert system kan opfatTes
som sUb-system I et mere
omra-ttende su er-s stem':
, e s. er mennesket e af
sociale grupper, organisationer og samfund. Disse er
igen dele af kulturkredse
med sproglige og religiøse
fællestræk. Systemteoriens
kombination af reduktionisme og holisme kan bl. a.
demonstreres i forklaringen
af et s1l kompliceret fænomen som menneskelig bevidsthed. Den kan beskrives
og forklares som en egen-

I

skab eller tilstand ved mennesket som helhed, Det er

et er vigtigt at forstå,
D
at de nævnte træk
(introvert/extrovert osv.) 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. Systemteorien forklarer altså
både )medefra« og )}ovenfral(. F. eks. er systemegenskaben .)bevidsthed«
betinget af såvel subsystemer (elementer) som af det
omgivende super-system.

betegnelser for yderpunkterne p1lpersonlig helhedsdimensionen, og de gælder
derfor kun for et mindretal.
Det store flertal af befolkningen er hverken særligt
extroverte eller særligt introverte, men en mellemting - 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 andet pointtal midt i skalaen
(en fuldstændig personlighedsbeskriveise kræver flere personlighedsdimensioner; introvert/extrovert er
således blot en dimension,
men en meget betydningsfuld og velundersøgt dimension). Dette med middeJpositionens 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~l holdning. Alie fænomener kan forklares både
som bestående af elementer
eg smIl helheder. DennE"
~Oldntng er baggxund fat
3 e n såkaldte system"ori,-"
'" der har rødder båife'l ameTegning: Jens Hage rikansk naturvidenskab og i
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vis vi vender tilbage til
kræftforskningen, så
kan vi ma.ske nu beskrive
det, der er ved at ske.smD
en udvikling af en systemteorebsk holdlllng til mennesket og lægevidenskabe!! en holdlllng, som for en tid
Vll forene de stridende~
ier - reduktionister.ggJJ.o.]jster - i eLfmgtbarLsanw::...
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