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Søren Brier, der i mange år har undervist i videnskabsteori på mange forskellige uddannelser, mener, at 

tværvidenskab er både nødvendigt og ønskværdigt og har skrevet en lærebog om det til fagets 

videnskabsteori: Tværvidenskabsteori http://samfundslitteratur.dk/bog/tv%C3%A6rvidenskabsteori 

.  Argumentet er at interdisciplinaritet kræver en transdisciplinær ramme.  

Men en sådan har siden de logiske positivisters forsøg på at lave en enhedsvidenskab forståeligt nok 

affødt stor modstand fra de fag, der hviler på kvalitativ metode og forårsaget modparadigmer i form af 

social konstruktivisme, der opgiver de realistiske videnskabers forsøg på at skabe objektive metoder, 

der leder mod en sandhed uafhængig af magt og ideologi. Postmodernismen med sin hyldest af de små 

fortællinger må også ses som en modsætning til enhedsvidenskabstankens store fortælling om 

videnskaben og den videnskabelige metode. Angrebet på naturvidenskabernes og dele af de kvantitative 

samfundsvidenskaber, som fx økonomis hævelse af at videnskaberne kan bryde ud af den politisk, 

religiøse og politisk magts interesser og arbejde mod sande og brugbare modeller af virkeligheden, 

netop fordi de siger noget sandt om en uafhængig eksisterende virkelighed, er blevet betegnet Science 

Wars. Selv Karl Popper bliver hos mange fra humaniora - på trods af sin skabelse af det nye 

falsifikationistiske paradigme kritisk rationalisme - jævnligt betegnet som positivist, formodentligt 

begrundet i sin manglede stillingtagen til de kvalitative videnskabers egenkarakter. 

Den moderne tværvidenskabsteori eller transdisciplinaritetsteori spørger, om det ikke skulle være 

muligt, at fuldføre ideen om enhedsvidenskab ved faktisk at inkludere de kvalitative videnskaber i en 

større filosofisk ramme end den, som positivisterne producerede. Ville det fx ikke løse de empirisk-

kvantitative videnskabers store problemer med at håndtere virkelighedsaspekter som oplevelser og 

mening, der begge knytter sig til bevidsthed? Så er erhvervslivet ikke nødt til at omgå dem v.h.a. ”big 

data” analyser og kunstig intelligens ”Deep learning”.  

Kybernetik og system teori har i fællesskab længe forsøgte sig med at samle videnskaberne ud fra 

tanken om selv-organiserende systemer gående fra universet i sig selv, over de levende organismer og til 

samfund og kulturer. Udviklingen er til en hvis grad kulmineret med Niklas Luhmanns systemteori, der 

foruden Bertalanffys generelle system teorier, teorier om autopoiesis også indbefatter Gregory Batesons 

mind økologi og Maturana og Varelas autopoiese teorier, i hvad nogen kalder en slags metabiologi. 

Hermed er det til en vis grad lykkedes at overskride den klassiske naturvidenskabs mekaniske metafor 

for virkeligheden, som netop er så begrænsende for de sociale og humane videnskaber. Men 

spørgsmålet er, om kybernetikken, der er moder til det moderne informationsbehandlingsparadigme og 

den kunstige intelligens overhovedet er i stand til at rumme de fænomenologiske og hermeneutiske 

elementer der er så vitale for menneskelig kognition og kommunikation? Det eneste andet paradigme, 

der kan matche systemteoriens tværvidenskabelig bredde og rumme disse kvalitative elementer, er C.S. 

Peirces pragmaticistiske triadiske semiotik, der i sin tværfaglighed langt overgår den fra Saussure 

http://samfundslitteratur.dk/bog/tv%C3%A6rvidenskabsteori


stammende semiologi. Kan man ved at integrere disse to forsøg på tværfaglighed danne en ramme for 

tværvidenskabelig forskning, som også kan bruges som grundlag for undervisning i fagets 

videnskabsteori i den stadig stigende mænge af fag, der er tvunget ud i interdisciplinaritet men måske 

ikke har taget den teoretiske konsekvens af det? 

Steen Nepper Larsen fra Aarhus Universitets Institut for Pædagogik og Uddannelse, der i mange år 

skrevet, talt og undervist i tilgrænsende og overlappende problemstillinger, har læst lærebogen og taget 

kritisk stilling til den og de spørgsmål, den forsøger at give løsningstilbud på, og vil replicere på Briers 

oplæg om bogens natur og nødvendighed.  

Spørgsmålene står formeligt i kø:  

Er den tværvidenskabelige enhedsvidenskabsambition alt for ambitiøs, principielt umulig og/eller 

ligefrem forfejlet?  

Hvordan kan et alternativ til Briers syntetiserende ståsted - dvs. et åbent og processuelt alternativt greb, 

der forbinder hermeneutik, kropsfænomenologi, kritisk teori , biosemiotik, (post)strukturalisme, 

systemteori og begrebshistorie tage sig ud? 

Kan og skal ontologi og epistemologi overhovedet forsones, eller vil der altid ’herske’ ikke-identitet 

mellem væren og tænken?1  

Hvordan indtænke spørgsmålet om normativitet, et kritikbegreb og en videnspolitisk selvbesindelse i 

allehånde forsøg på at formulere grandiose videnskabsteoretiske konstruktioner?2 

                                                           
1 Jf. SNL: ”A critical essay on the exercise of critique. On the impossibility of reconciling ontology and epistemology” 

(Danish yearbook of Philosophy # 51, 2018, in print). 

 
2 Quentin Skinner: Title is The Return of Grand Theory in the Human Sciences (Canto), Cambridge University Press, 
2008. Og Birger Hjørland (2015). Theories are Knowledge Organizing Systems (KOS), Knowl. Org. 42(2015)No.2 
 


