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13 
Eksperimenter i 
humanistisk forskning 
Kristian Tylen og Mikkel Wtlllentin 

Indledning 
At "eksperimentere" betyder aktivt at afprøve eller teste noget for at udforske 
effekterne. Vi bruger således sommetider begrebet om en særlig eksplorativ 
attitude, når vi siger, at en kunsrner eksperimenterer med nye farver og ud-
tryksformer, eller at et spædbarn eksperimenterer med sprogets lyde. Her er 
det "eksperimenterende" udtryk for en nysgerrig søgen, som har til formål at 
gøre nye erfaringer og opdagelser. På samme måde kan man i en forsknings-
kontekst eksperimentere med nye analysemeroder eller applikationer af en 
teori, eller man kan anvende tankeeksperimenter til at udføre eller udfordre 
logiske slurninger og så videre. Denne slags eksperimenteren involverer imid-
lertid sjældent særlig stringente kriterier for at afgøre, om et eksperiment er 
lykkedes. Om vi har tilegnet os ny viden eller svar på et forskningsspørgsmål, 
beror på forskerens eller forskerfællesskabets kvalitative vurdering. Mens det 
ultimative mål med megen forskning således er at afdække generelle strukturer 
og mekanismer i vores omgivende fysiske, sodale og mentale verden, kan vi 
ofte have vanskeligt ved at afgøre, hvornår noget kan etableres som en generel 
observation, dvs. en observation, som har betydning ud over de lokale eksem-
pler, vi har studeret. 

Begrebet "eksperiment" bruges imidlertid også om en særlig forsknings-
metode. Her er vi interesseret i at tilegne os ny viden, men undersøgelserne 
følger en række forholdsvis stringente procedurer og konventionelle kriterier 
for at afgøre, om et spørgsmål er besvaret, eller en hypotese bekræfter. Den 
eksperimentelle metode er således baseret på kriterier for evidens, der gør det 
muligt at afgøre, om resultater (med en vis sandsynlighed) lader siggeneralise-
re ud over konkret observerede eksempler. En af den eksperimentelle metodes 
centrale styrker ligger således i klare kriterier for, hvornår vi kan sige noget 
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afgørende og generelt om verden, hvornår vi må forkaste vores hypoteser, eller 
hvornår vi må gøre os Rere observationer for at være sikre. 

Ud over en beskrivelse af generelle strukturer i verden er vi også indimel-
lem interesserede i at afdække de underliggende mekanismer eller kausale år-
sag-virknings-relationer, der skaber, påvirker og organiserer disse fænomener. 
Vi kan måske opleve, at en tekst synes særligt levende og vedkommende, men 
det er ikke åbenlyst, hvilke af tekstens sproglige og diskursive elementer der 
skaber denne effekt. Mens vi ofte kun kan observere, at visse fænomener er 
relaterede (f.eks. antallet af storke og spædbørnsfødsler i Danmark), kan det 
være svært at afgøre, om der er en egentlig kausal relation: om storkene brin-
ger spædbørn, om spædbørn tiltrækker storke, eller om der blot er tale om 
en såkaldt spuriøs sammenhæng. Den eksperimentelle metode kan imidlertid 
give os privilegeret indsigt i sådanne underliggende mekanismer. Ved så at sige 
at bringe problemet ind i laboratoriet kan vi systematisk manipulere en af de 
observerede variabler (f.eks. antallet af storke) og således observere effekten 
på den anden variabel (antallet af spædbørn) for at teste deres sammenhæng. 
Eksperimentet kan således bruges til at teste vores intuitioner, spekulationer 
og hypoteser, hvor vi ønsker vished om "det generelle" eller "det kausale". 

Trods åbenlyse styrker har den eksperimentelle metode historisk set spillet 
en forholdsvis perifer rolle i humanistisk forskning og måske i særdeleshed 
herhjemme. Imidlertid er der de seneste år sket en radikal udvikling, og man 
kan nu finde eksempler på eksperimentel forskning i stort set alle hjørner af 
humaniora - fra studiet af religion og filosofi til film, sprog og kunst. Hvor-
for denne udvikling? I dette kapitel gives tre forklaringer, som sandsynligvis 
ikke er uafhængige: I) en voksende interesse for menneskelig kognition, 2) en 
større interaktion med andre discipliner og 3) en dragning mod nye former 
for evidens. 

Den kognitive vending 
I kølvandet på kognitionsvidenskabernes fremtog i I 960'erne oplever man in-
den for humanvidenskaberne en stigende interesse for samspillet mellem den 
menneskelige kognition og klassiske humanistiske forskningsfelter som tænk-
ning, sprog, æstetik og kulrur. Lidt forSimplet kan man sige, at man med afsæt 
i formalismen og strukturalismen i første halvdel af I 900-tallet primært havde 
beskæftiget sig med strukrurer "i" sprog, kultur og tænkning, hvor disse blev 
anskuet som egenskaber ved objekterne og deres indbyrdes relationer. I anden 
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halvdel af I 900-tallet flyttes fokus imidlertid i højere grad til betydningsgene-
rerende processer i mødet mellem tekster I objekter og det erkendende individ. 
Penselstrøg på et lærreds todimensionelle flade får først dybde og perspektiv 
i mødet med det aktivt perciperende individ, der bibringer erfaringer og for-
ventninger til synsoplevelsen. Objekternes matetieIIe udtryk anskues således 
nu i højere grad som et overfladefænomen, der blot afspejler dybereliggende 
betydningsstrukturer i den mooneskelige bevidsthed og psykologi. 

Mens meget af inspirationen til den kognitive vending i første omgang ud-
springer fra Chomskys generative grammatik og teotier om biologiske universa-
lier (Chomsky 197 S), kommer også konkurrerende ideer til at vinde indflydelse 
i løbet af I 97o'erne og I 980'erne med bl.a. Elenor Roschs ptototypeteori (Rosch 
1973), Lakoff ogJohnsons metaforteori (Lakoff & Johnson 1980) og Fillmores 
frame-semantik (Fillmore 1982). Fælles for disse er erkendelsen af måden, hvor-
på mentale skemaer, frames og repræsentationer spiller en aktiv konstruerende 
tolle i oplevelse af tekster, billeder og andre naturlige og kulturelle fænomener. 
Med disse erkendelser kommer også metodologiske udfordringer. 

Beskrivelsen af centrale humanistiske objekter indebærer samtidig en be-
skrivelse af de kognitive processer og strukturer, der er involveret i percep-
tionen og fortolkningen af samme. Mens den primære adgang til disse i den 
tidlige kognitive forskning er introspektion og kvalitativ analyse, sker der 
med tiden en opblomstring af tværdisciplinære relationer, bl.a. til psykologi-
en og neurologien. Psyko- og neurolingvistikken er således allerede på dette 
tidspunkt veletablerede tværdisciplinære forskningsområder, der systematisk 
anvender eksperimentelle metoder. Forsøgsdeltagere testes på deres reaktions-
tider eller neurofYSiologiske reaktioner på sproglige stimuli, og børn testes på 
deres kognitive udvikling og sprogtilegnelse. Imidlertid kan det anfægtes, om 
denne tidlige tværdisciplinære sprogfotskning informerer egentlige humani-
stiske diskussioner. Mange tidlige observationer, som f.eks. at mange sproglige 
processer er venstre-Iateraliserede, synes således i højere grad at gøre os klogere 
på, hvordan hjetnen virker, end på, hvad sprog er for en størrelse. 

Det er således først i løbet af I 990'erne, at den eksperimentelle metode for 
alvor introduceres som en måde at besvare egentlige humanistiske spørgsmål 
på. Dette hænger bl.a. sammen med udviklingen af hjernescanningsteknolo-
gi, som gør det muligt at lave non-invasive studier af hjerneaktivitet forbun-
det med kognitive opgaver. Semir Zekis studier af hjerneaktivitet fotbundet 
med æstetisk petception er bare et eksempel på studiet, der fotsøger at angribe 
traditionelle humanistiske problemstillinger med nye eksperimentelle meto-
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der (Zeki 2000; Zeki & Marini 1998; se også Kapitel 14 i denne bog), og 
efterfølges snart af mange andre. Med væsentlige undtagelser (f.eks. Gerlach 
et al. J 999; Jernigan et al. J 998) indfinder eksperimentet sig først for alvor i 
en dansk humanistisk kontekst i løbet 2000'erne. I 2001 etableres grundforsk-
ningscenteret Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab på Aarhus 
Universitet. Ud over forskning i hjernens anatomi, funktion og lidelser til-
trækker centeret også snart forskere med interesse for krydsfeltet mellem hu-
maniora og kognitiv neutovidenskab. Det åbne og dynamiske miljø omkring 
centeret skal vise sig at blive en af de centrale forposter i eksperimenternes 
indtog på den humanistiske scene (eksempler senere i kapitlet), skønt der også 
snart følges ttop f.eks. i miljøer omkring københavnerskolen i lingvistik og på 
Copenhagen Business School og Hvidovre Hospital. 

Den ubehagelige tvivl 
Hvorfor bruge eksperimenter til at besvare forskningsspørgsmål ? Charles 
Sanders Peirce, grundlæggeren af semiotikken, skriver i et essay fra J 877 om at 
være bundet af sine overbevisninger: 

Tvivl er en ubehagelig og utilfredsstillende tilstand, som vi kæmpet for at 
slippe ud affor i stedet at overgå til en tilstand af overbevisning. ( ... ) Vi klynger 
os ikke bare til det at være overbevist. men til necop de overbevisninger, som 
vi finder tiltalende. ( ... ) Tvivlens ubehag får os til at kæmpe for at opnå over-
bevisning. Denne kamp kalder jeg undersøgelse. ( ... ) Undersøgelsens eneste 
formål er at afgøre tvivlsspørgsmål (Peiree 1877). 

Peirce skitserer fire metoder, med hvilke man kan afgøre tvivl. 

I. Den første metode kræver kun vedholdenhed. Den består simpelthen 
bare i at holde stædigt fast ved sin første og bedste indskydelse. Den-
ne metode bringer en ud af tvivlrådigheden øjeblikkeligt, men kræver, 
at man derefter ignorerer alle andre informationer, som måtte være i 
modstrid med ens overbevisning. Et andet ptoblem er, at den i udgangs-
punktet er privat, fordi mine indskydelser ikke nødvendigvis er de sam-
me som andres. 

2. Den anden metode er den autoritære metode. som også straks får tvivl 
til at forstumme også mellem mennesker, men gør det ganske brutalt 
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ved at en stemme, autoriteten, udsiger sin dom. Denne type overbe-
visninger kan være stærke og levedygtige, men vil ikke kunne overleve 
uendeligt, når de overbeviste hører om andre måder at anskue sagernes 
tilstand på. 

3. Den tredje måde kalder Peirce dilettantens metode eller "a priori" -me-
toden. Her hælder man til den overbevisning, som er lettilgængelig, in-
tuitivt tiltrækkende og socialt acceptabel. Sådanne overbevisninger af-
hænger af smag og mode, men kan leve længe inden for bestemte cirkler. 
Men på længere sigt vil tvivlen dog melde sig igen. 

4. Den fjerde og bedste måde er ifølge Peirce den videnskabelige undersø-
gelses metode, hvor overbevisninger nås i kraft af observationer, der er 
uafhængige afindividuelle holdninger og som i modsærning til de andre 
metoder som udgangspunkr har, at den kan tage fejl. Denne metode vil 
derfor kontinuerligt teste, kritisere og korrigere sig selv. 

To satisfy our doubts, therefore, it is neeessary that a method should be found 
by whieh our beliefs may be determined by nothing human, but by some ex-
ternal permaneney - by something upon whieh our thinking has no effeet 
{Peiree 1877 l. 

Problemet med brug af introspektion 
Ifølge Peirce er det altså nødvendigt at frigøre sig fra det menneskelige aspekt 
i undersøgelser, fordi vi som mennesker er påvirkelige og derfor ikke vil være 
i stand til at levere den permanens, som permanent frigør os fra tvivlen. Men 
i forbindelse med undersøgelser af humanistiske emner er menneskets hand-
lemåder, overbevisninger og artefakter netop undersøgelsesfeltet, og det kan 
derfor synes paradoksalt at ville afkoble det menneskelige aspekt fra undersø-
gelsen af det menneskelige aspekt. 

Imidlertid har det inden for psykologien længe været kendt, at mennesker 
ofte har ganske svært ved at gennemskue og rapportere om de processer, der 
ligger til grund for deres egne handlinger, overbevisninger og artefakter (Gibbs 
& Raymond 2006; Nisbett & Wilson 1977). Et simpelt eksempel er vores hu-
kommelse. Hvis man beder en person svare på, i hvilken by vedkommende er 
født, vil man som regel få et hurtigt og utvetydigt svar. Men hvis man beder 
den samme person redegøre for, hvordan vedkommende kom frem til sit svar, 
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vil de Reste være ude af stand til at give nogen meningsfuld beskrivelse af de 
processer, som dannede grundlag for svaret, og selv hvis vedkommende gav 
et svar, ville svaret formodentlig bygge på indlært viden om hukommelses-
systemet snarere end på en egentlig indsigt i egne personlige hukommelses-
processer. Endnu værre er det, at vi ane husker noget, som er faktuelt forkert. 
Hukommelse er til dels en konstruktion og i lige så høj grad bundet op på pro-
cesser, der er relateret til deling og genkaldelse af en given begivenhed (Bartlett 
[995/ 193 2 ). 

Hvis vi skal bedømme noget, eksempelvis forståeligheden af en sætning, 
kvaliteten af et kunstværk eller en studerendes præstation ved eksamensbor-
det, er vi heller ikke upartiske, og ane er vi ikke bevidste om de kræner, der 
påvirker vores beslutninger. Flere klassiske forsøg illustrerer dette, f.eks. fik 
Nisbett og Wilson (1977) forbipasserende i et indkøbscenter til at vurdere 
kvaliteten af fire identiske par nylonstrømer. Idet strømperne var identiske, 
burde valget være rilfældigt og derfor fordele sig ligeligt over de fire par strøm-
per. I praksis blev det par strømper, der lå længst til højre, valgt fire gange så 
ane som det par, der lå længst til venstre. I et andet forsøg målte de studeren-
des holdninger til et social-politisk spørgsmål (hvorvidt det er en god ide at 
transportere personer rundt i bus mellem bydele for at udligne sociale skel). 
De stærke fortalere blev sat i en diskussionsgruppe med en person, som uden 
deres vidende var blevet udstyret med stærke argumenter imod bustransport, 
og de stærke modstandere blev placeret i en gruppe med en person, som kend-
te til alle argumenterne for transport. Det interessante ved forsøget var ikke 
så meget, at forsøgspersonerne var følsomme over for den påvirkning, de fik i 
diskussionsgrupperne, og derfor ændrede deres holdning, men at de vedhol-
dende påstod, at de hele tiden havde han den holdning, som de præsentere-
de enerfølgende. De var med andre ord hverken klar over, at de havde skinet 
holdning, eller hvad der havde faet dem til det. Igen et stærkt indicium på, at vi 
kun har begrænset introspektiv adgang til egne kognitive processer. Den måde, 
en problemstilling bliver præsenteret på, er også afgørende for vores handlin-
ger og holdninger. Vi reagerer f.eks. meget forskelligt på spørgsmål, der bliver 
italesat som en risiko eller som en chance (Tversky & Kahneman 1981). I den 
forbindelse er det vist, at læger er mere tilbøjelige til at anbefale en operation, 
hvis overlevelsesraten angives til 93 %, end hvis mortalitetsraten angives til 
7 % (Myers 2002,125). 
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Eksperimenter som værn mod bias 
Peirces første metode til at slippe fri af tvivlen ved simpelthen at holde fast 
i sine overbevisninger og ignorere alternative forklaringer kan synes naiv, og 
de fleste vil umiddelbart sige, at det formodentlig kun er meget uintelligente 
mennesker, der forfalder til denne metode. I praksis er metoden dog snarere 
reglen end undtagelsen. Inden for forskning i ptoblemløsning kaldes denne 
type indstilling "confirmation bias". l et klassisk eksperiment (Wason 1960) 
blev studerende bedt om at formulere den regel, som var blevet brugt til at 
danne en talrække: 2-4-6. Forsøgspersonerne fik lov til selv at lave talrækker, 
og de fik derefter at vide, om disse også var produceret efter samme regel. De 
fik så mange forsøg, som de havde lyst til, og når de følte sig silere, fremsatte 
de deres forslag. Resultatet var, at de fleste forsøgspersoner nåede frem til et 
resultat, men at kun en ud af fem fandt den korrekte løsning. Typisk ville de 
studerende lave nye talrækker såsom 3-5-7 og 3 I-l3-H og få at vide, at disse 
også var lavet ud fra den ønskede regel, og de fremsatte derfor den påstand, at 
reglen var, at tallene steg med to hver gang. Imidlertid var den regel, som de 
skulle finde frem til, en hvilken som helst stigende talrække. Så havde de pro-
duceret følgende talrække: 1-65 - I 20, ville de også have fået at vide, at den var 
lavet ud fra den ønskede regel. Men fordi de studerende havde en tendens til 
at søge bekræftelse på deres intuition i stedet for at forsøge at falsificere den, 
var de fleste ude af stand til at nå frem til denne mere generelle regel. Forsøget 
er et eksempel på ptoblemet ved induktive ræsonnementer. 

Vi kan se 10.000 hvide svaner og alligevel ikke være sikre på, at alle svaner 
er hvide, men vi skal kun observere en sort svane, før vi ved, vi har taget fejl. 
Den eksperimentelle tilgang til problemstillinger bygger på folsificering (Pop-
per 1959) og vil derfor som udgangspunkt stille sine spørgsmål på en måde, 
der imødegår confirmation bias. Dermed være ikke sagt, at der ilcke eksisterer 
denne type bias i den eksperimentelle verden, tværtimod. De fleste eksperi-
mentalforskere arbejder med udgangspunkt i teorier, som tages for givet inden 
for et forskningsfællesskab. Positive resultater bliver derfor tilskrevet teorien, 
mens negative resultater ofte forklares med fejl i forsøgsopstillingen eller an-
dre ptocedureproblemer, der ikke direkte relaterer sig til testning af teorien. 
Hermed viser eksperimentalforskere sig, ligesom andre mennesker, at være 
forfaldne til Peirces anden og tredje merode til udgrænsning af tvivl. Så længe 
de berømte forskere i et felt eller forskerne i min gruppe hælder til en bestemt 
fortolkning eller teori, behøver jeg ikke at sætte spørgsmålstegn ved den. 
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Eksperimenter som et værn mod det abstrakte 
En primær kvalitet ved det eksperimentelle paradigme er, at det tvinger forske-
ren til at konkretisere sin problemstilling. Man tvinges til at stille spørgsmål, 
som der faktisk findes et svar på. På Niels Bohr-instituttet var fysikeren Wolf-
gang Pauli kendt som en af de mest kritiske tænkere. Anekdoter fortæller, at 
han til projektrnøder medbragte en trompet, som han gav sig til at spille på, 
hvis han syntes, at oplægget var for langhåret, og han er også kendt for over for 
en studerende at have udbrudt: "Det der er ikke bare ikke rigtigt, det er ikke 
engang forkert!". 

Citatet illustrerer det faktum, at det faktisk er bedre at tage fejl end at være 
så uklar, at man ikke ved, om man tager fejl. Inden for humaniora er der en 
tendens til at søge tilflugt i ufunderede, abstrakte begreber og referere til dem, 
som om de siger noget præcist. Abstraktioner er nødvendige samlebegreber, 
der i kran af deres brede horisont kan bruges til at opsummere større mængder 
af data, og derfor kan de være vigtige i teoridannelser, men hvis man mister 
forbindelsen ned til det konkrete eksempel eller objekt, risikerer teorien at 
blive hul. Forfatterne til dette kapitel har deltaget i adskillige konferencer og 
workshops, der aldrig kom ud over de indledende øvelser, men strandede i 
diskussioner om, hvad et "symbol" er, hvad "det moderne" er, eller hvornår no-
get er "æstetisk". Ved at forpligte sig på det eksperimentelle paradigme indgår 
man en pagt med det konkrete, og fra det øjeblik vil et udsagn som "menne-
sker forstår verden gennem kategorisering" blive et meningsløst udsagn. Det 
er ikke engang forkert. Medmindre det omformuleres til noget meget konkret 
- for eksempel: "Kommer forskelle i sprogenes opdeling af farvespektrummet 
til udtryk i menneskers ikkesproglige farvediskrimination ?" (Winawer et al. 
2007 l. Kategorisering er her blevet konkretiseret til at handle om farver, og 
forståelse er operationaliseret gennem en farvediskriminationsopgave. Heref-
ter kan man så gøre konkretiseringen til genstand for kritik. Er farvediskrimi-
nation virkelig et eksempel på "forståelse"? Måske ikke, men i det mindste er 
valget så klart, at man i det hele taget kan diskutere spørgsmålet. 

Hvad er et eksperiment? 
Et eksperiment kan betragtes som en laboratoriesimulation af et lille stykke 
af virkeligheden. Mens virkeligheden imidlertid one præsenterer sig i en sym-
toni af komplekst forbundne faktorer, der alle i en eller anden grad påvirker 
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menneskelig tænkning og adfærd, søger eksperimentet ofrest at isolere et fåtal 
af disse faktorer for så vidt muligt at undersøge dem en ad gangen. Blandt 
de helt centrale egenskaber ved eksperimentet er således den eksperimentelle 
kontrol. I eksperimentet søger forskeren typisk at holde testmiljøet, stimuli og 
instruktioner konstante, så kun de parametre, som man ønsker at undersøge, 
varierer. Derved er forskeren i en bedre position til at relatere variation i for-
søgsdeltagerens observerede adfærd til en bestemt faktor i det eksperimentelle 
design. En anden af eksperimentets styrker er gentagelsen. Samme procedure 
gentages adskillige gange enten med samme deltager eller på tværs af forsøgs-
deltagere ("within-subject" - versus "between-subject" -design). Dette gør det 
muligt netop at kortlægge generelle tendenser i forsøgsdeltagernes adfærd, 
som er afstedkommet af strukturer/ faktorer i stimuli og således ikke alene kan 
tilskrives udefrakommende støj eller individuel variation. En tredje væsentlig 
styrke ved eksperimentet er, at det kan afdække latente kausale relationer og 
mekanismer. Mens vi med mere kvalitative, analytiske og observationsbasere-
de metoder ofre kun kan kortlægge overfladiske relationer mellem faktorer, 
giver eksperimentet mulighed for aktivt at manipulere med enkelte faktorer 
for at efrerprøve deres indbyrdes årsags- og virkningsrelationer. 

Kvasi-eksperimenter, korrelationer og kausalitet 
I sin simpleste form er eksperimentet en siruation, hvor en eller flere forsøgs-
deltagere løser en opgave, mens der foretages en form for måling eller på anden 
måde samles en form for data. Bagefrer kan forsøgsdeltagernes adfærd (f.eks. 
i form af fysiologiske målinger, kodning af strategier eller løsningsmodeller, 
verbale responser mv.) analyseres, evt. med henblik på hvor godt eller hurtigt 
de løste opgaven. Dette kaldes også sommetider et "kvasi-eksperiment", da det 
ikke indebærer en eksplicit manipulation af variabler eller en kontrast mellem 
eksperimentelle konditioner (mere om dette nedenfor). I kvasi-eksperimentet 
søger man således at sammenholde to variabler (f.eks. forsøgsdeltagerens blik-
rerning og antallet af opgaver løst korrekt) for at afgøre, om de er relaterede/ 
korrelerede (dvs. om disse variabler "følges ad"). En statistisk signifikant kor-
relation afspejler en systematisk relation mellem de to variabler, hvilket i nogle 
tilfælde kan vidne om en kausal forbindelse, f.eks. at blikrerningen er kausalt 
afgørende for, hvor godt forsøgsdeltageren løser opgaven (Grant & Spivey 

2003 præsenterer et eksempel). Imidlertid er det ikke muligt på baggrund af 
en korrelation at konkludere noget om kausalitetens rerning. Det kunne f.eks. 
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være, at blikretningen bestemmes af en anden latent faktor, som også påvirker 
ptoblemløsningen. 

Hvis det er væsentligt for forskningsspørgsmålet at afgøre den kausale re-
lation eller mekanisme, er løsningen at tage skridtet fra kvasi- til "fuldbyrdet" 
eksperiment. I et fuldbyrdet eksperiment nøjes man ikke med at slippe for-
søgsdeltagerne løs med en opgave for dernæst at observere, hvordan to eller 
/lere variabler er relateret. I stedet indebærer det en eksplicit, kontrastiv sam-
menligning mellem to eller /lere situationer, imellem hvilke man systematisk 
varierer den ene variabel, mens man måler/observerer effekten på den anden. 
Man taler således om "uafhængige" og "afhængige" variabler (jf. "indepen-
dent/dependent variables"): Den uafhængige er den, der varieres mellem de 
to situationer eller konditioner, og den afhængige er den, man måler effekten 
på. For eksempel kunne vi have en hypotese om, at forsøgsdeltagere kan danne 
/lere ord ud af syv Scrabble-brikker, hvis de må /lytte rundt på disse, end hvis 
de ikke må /lytte på dem (Maglio et al. 1999). Her udgør mængden af ord så-
ledes den afhængige variabel, som vi måler på, mens vi varierer den uafhængige 
variabel, nemlig om der må /lyttes rundt på brikkerne eller ej. Hvis der dannes 
Signifikant /lere ord i den ene kondition end den anden, kan vi være relativt 
sikre på, at muligheden for at manipulere Scrabble-brikkerne har en kallsal 
effekt på, hvor mange ord vi kan danne ud af de samme bogstaver. 

Mens vi i nogle tilfælde lader vores forsøgsdeltagere løse den samme opgave 
under varierende konditioner, kan vi i andre tilfælde væte interesserede i at 
sammenligne to grupper af forsøgsdeltagere. Her bliver grupperne således den 
uafhængige variabel, der manipuleres, og spørgsmålet bliver, om særlige egen-
skaber ved individer i de to grupper kan forbindes kausalt til opgaveløsningen. 
For eksempel kan vi være interesserede i, om ptofessionelle ttommeslagere op-
lever rytmiske variationer anderledes end forsøgsdeltagere uden musisk træ-
ning, og om dette har en effekt på neurale ptocesser (VuuSt et al. 2005). 

Eksperimenter og "økologisk validitet" 
En tilbagevendende problematik i den eksperimentelle forskning omhandler 
den svære balance mellem eksperimentel kontrol. som er optimal for meto-
den, og den komplekse virkelighed, vi i sidste ende gerne vil kunne sige noget 
om. Kritikere af den eksperimentelle metode vil således otte bemærke, at eks-
perimenter i nogle tilfælde i operationaliseringm af konkrete kontrollerede 
undersøgelser reducerer og forSimpler deres emne i en grad, så de fjerner sig 
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fra alle de store interessante spørgsmål, som de ellers hævder at studere. Et 
eksempel på en sådan diskussion omgiver således Benjamin Libets kontrover-
sielle studier af den menneskelige bevidsthed og frie vilje fra I 980'erne. Libet 
fandt, at han baseret på elektrofysiske målinger af hjernen kunne afgøre en 
forsøgsdeltagers spontane, frie valg, adskillige sekunder før personen selv rap-
porterede bevidst at have truffet sit valg (Libet 1985). Hermed kunne han 
konkludere, at menneskets frie vilje blot er en illusion, da beslutninger allerede 
er truffet, længe før den menneskelige bevidsthed har adgang til dem. De kon-
troversielle fund er ofte blevet kritiseret for at mangle realisme eller "økologisk 
validitet", dvs. være artefakter af et meget reduceret og kontrolleret testmiljø, 
hvor forsøgsdeltageren, der sidder i et mørkt rum, gentagne gange "spontant" 
skal træffe bevidste valg om at trykke på en ud af to knapper (Donald 20 I o) . 

Trods åbenlyse metodologiske fordele er det dog heller ikke alle eksperi-
menter, der linder sted under superkontrollerede forhold i laboratorier. Der 
lindes flere gode eksempler på, at det også indimellem er muligt at etablere 
kontrastive konditioner eller sammenligninger i situationer, der er mere vir-
kelighedsnære (se f.eks. Xygalatas et al. 20 13). Mange undersøgelser af lang-
tidseffekterne af interventioner, aktiviteter eller behandlinger foregår således 
under mere vante forhold. Vi kan for eksempel være interesserede i, om det 
kan gavne vores mentale sundhed at mødes i en læseklub og dele oplevelser af 
skønlitteratut (Steenberg 2013). Her kan vi følge individer, der deltager i en 
allerede etableret aktivitet, uden at vi behøver at iscenesætte denne. Igen er det 
imidlertid væsentligt, at vi ikke bare studerer folk, der går i læseklub, og spør-
ger til deres mentale velbelindende. Vi må etablere et sammenligningsgrund-
lag eller en såkaldt "baseline" af andre individer, der f.eks. står på venteliste til 
læseklubben eller deltager i en anden form for forenings- eller klubaktivitet, 
hvor vi ikke har samme forventninger til effekten. Kun ved at sammenligne de 
to grupper før og efter en periode med parallelle aktiviteter kan vi gøre os håb 
om at afgøre en mulig effekt. 

Humanistiske eksperimenter i dansk kontekst 
Fra disse mere generelle betragtninger vil vi i det efterfølgende give en ræk-
ke konkrete eksempler på eksperimenter anvendt til at besvare humanistiske 
forskningsspørgsmål på den hjemlige arena. Eksemplerne er primært hentet 
fra vores egen forskningspraksis og er altså på ingen måde tænkt som en ud-
tømmende kortlægning af dansk eksperimentel humaniora. Imidlertid kan 
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eksemplerne give et indtryk af den bredde af emner og spørgsmål. som kan 
tilnærmes med eksperimentelle metoder. 

Case I: Sprog 
Sprogforståelse som kontinuertfonomen 
Inden for psyko- og neurolingvistikken er der en lang tradition for at undersø-
ge sprogfænomener eksperimentelt. Disse traditioner rækker tilbage til blandt 
andre Paul Btoca (186 I. 1865). Men inden for andre grene aflingvistikken er 
der en tradition for at forsøge at afgrænse. hvad der er grammatisk korrekt eI-
ler fungerer inden for et givet sprog. Sætninger. der ikke er korrekte. markeres 
med en asterisk. f.eks.: 

I. Han smider grus i hullet. 
2. 'Han smider hullet medgrus. 

Disse to sætninger bruger mere eller mindre de samme ord. men fordi den 
første konstruktion fokuserer på processen. giver det mening at bruge verbet 
"smide". mens den anden konstruktion fokuserer på processens endemål. og 
derfor giver det ikke mening at bruge "smide". Her kunne man i stedet bruge 
verbet "fylde". Men i stedet for udelukkende at stole på egen intuition kunne 
man spørge en gruppe forsøgspersoner. om de også synes. at sætninger som 
dem ovenfor er forståelige. Christensen og Wallentin (20 I I) undersøgte sæt-
ninger af denne type og fandt. at alle forsøgspersoner uden undtagelse fandt. 
at sætning I) var forståelig. og at alle fandt. at 2) var uforståelig. Gennemsnit-
ligt tog det forsøgspersoner omkting I 100 milli sekunder at beslutte sig for. 
at den ene sætning var forståelig. og at den anden var uforståelig. I samme 
eksperiment var der imidlertid også sætninger. som forsøgspersoner ikke var 
enige om. f.eks.: 

3· Han tegner arkitektur i bogen. 

Denne sætning blev af 70 procent af forsøgspersonerne bedømt til at være 
forståelig. mens resten rapporterede. at de fandt sætningen uforståelig. Alle-
rede dette resultat illustrerer. at det måske ikke altid er muligt klart at katego-
risere sætninger som enten grammatiske eller forståelige. Her er det at have 
et statistisk mål for forståelighed måske at foretrække. Indvendingen kunne 
være. at dette resultat simpelthen er et udtryk for. at de 3 o procent (eller de 
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70 procent) ikke har tilstrækkelig indsigt i sprog til at vurdere sætninger. Her 
viser responstiden imidlertid noget andet. For den gennemsnitlige respons-
tid, som forsøgspersoner bruger for at afgøre, om sætningen er forståelig, er 
her 1 500 millisekunder, altså næsten et halvt sekund længere, uanset om man 
ender med at vurdere sætningen som forståelig eller ej. Responstiden kan med 
andre ord bruges til at vise, at der er noget i sætningen, som gør den vanske-
ligere at bedømme end sætninger som T) og 2) . Dette understreger, at forstå-
elighed måske er et kontinuert fænomen og derfor bedst kan studeres med 
eksperimentelle redskaber, som kan kvantificere, hvor på kontinuummet en 
given ytring befinder sig. I deres eksperiment fandt Christensen og Wallentin 
i øvrigt en omvendt U-sammenhæng mellem sætningers forståelighed og den 
tid, som forsøgspersoner skulle bruge på at vurdere dem, sådan at klart forstå-
elige sætninger og klart uforståelige sætninger tog kort tid at vurdere, mens 
sætninger, som delte vandene, også var dem, som gav længst responstid (se 
Figur 1 ).I). Forsøget blev udført, mens forsøgspersonerne fik en fMRI-scan-
ning, og det viste sig blandt andet, at hjerneaktiviteten i Brocas område, et af 
de primære sprogområder, varierede som en funktion af responstid, hvilket 
antyder, at hjernen bliver sat på ekstra arbejde af tvetydigheder som dem, der 
beskrives i sætning 3. 

Figur 13.1, Jo mere tvetydig en sætning er, desto længere tid tager det at afgøre, 
om man forstår den. Denne type sammenhæng kan kun undersøges med statisti-
ske metoder. 
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Kontekstafhængig syntaks 
Inden for sprogvidenskaben har der desuden været en teoretisk funderet an-
tagelse om, at vores sproglige system grundlæggende er indrettet på, at alle 
sætninger har den samme ordrækkefølge, og at afvigelser fra denne kanoni-
ske rækkefølge gør sætninger vanskelige at forstå (Radford 2004). På dansk 
er denne antagelse understøttet af, at sætninger med rækkefølgen subjekr-ver-
bum-objekt (SVO), f.eks.: 

4. Han elsker hende. 

er hurtigere at bearbejde end sætninger, hvor der er byttet om på rækkefølgen, 
så objektet kommer før subjektet (OVS), f.eks.: 

s. Hende elsker han. 

Andre teo tier peger imidlertid på, at denne forskel kan skyldes, at det kun i 
særlige tilfælde er praktisk at nævne objektet først. På grund af deres begræn-
sede brug vil sprogbrugerne være mindre øvede i at bearbejde denne type sæt-
ninger, og de er således mere overraskende, når de optræder. Disse effekter kan 
i stedet forklare forskelle i bearbejdningstid, uden at det er nødvendigt at an-
tage, at den ene sætning er afledt af den anden. I bestemte sammenhænge er 
situationen faktisk den omvendte, sådan at man her vil blive overrasket, hvis 
man møder en SVO-sætning, f.eks. vil: 

6. Sigurd bryder sig ikke om kvinder, undtagen Helga, hende elsker han. 

være nemmere at forstå end: 

7. Sigurd bryder sig ikke om kvinder, undtagen Helga, han elsker hende. 

Dette fænomen er blevet undersøgt eksperimentelt af blandt andre Line Bur-
holt Kristensen fra Københavns Universitet (Kristensen, Engberg-Pedersen & 
Wallentin 2014). Kristensen og samarbejdspartnere viste, at OVS-sætninger 
blev forstået langt bedre, når de blev læst i den korrekte kontekst, og at man 
tilsvarende kunne gøre SVO-sætninger vanskeligere at forstå ved at placere 
dem i en uvant kontekst. Dette viser, at syntaks i sprog afhænger af den kon-
tekst, som en sætning optræder i, og det gøt teorien om, at alle sætninger er 

Kampen om disciplinerne 



afledte af den samme grundform, vanskeligere at opretholde. Kristensen og 
samarbejdspartnere fandt desuden, at ændringen af den kontekst, hvori hen-
holdsvis OVS- og SVO-sætninger optræder, ændrer aktivitetsmønstret i Bro-
eas område, hvilket igen antyder, at aktivitet i hjernens primære sprogcentre er 
kontekstafhængig, snarere end den afspejler strukturer i syntaksen. 

Case 2: Dialog, interaktion og den sociale hjerne 
Gensidig sproglig tilpasning i folies beslutningstagning 
Mens psykolingvistikken traditionelt, som i eksperimenterne ovenfor, har be-
skæftiget sig med sktiftsproglig monolog (Lineli 2004), foregår størstedelen 
af vores daglige sproglige udvekslinger som mundtlig dialog. Dialog er ken-
detegnet ved, at de interagerende parter med præcis timing koordinerer deres 
sproglige ytringer i en fortløbende kæde af sammenflettede ytringer, der hver 
især ikke giver megen mening uden for den dialogiske kontekst. Dette har rejst 
spørgsmål om, hvordan sproglig processering foregår i dialog. En indflydelses-
rig teori foreslår, at personer i dialog spontant og ubevidst tilpasser sig hinan-
dens sproglige repræsentationer fra prosodi til syntaks, og at denne tilpasning 
gør det muligt for dem at opnå en fælles forståelse (Piekering & Garrod 2004). 

Teorien inspirerede en eksperimentel undersøgelse af sprogets rolle i fæl-
les beslutningstagning. Gennem gentagne opgaver skulle forsøgsdeltagere ar-
bejde sammen i par om at tage beslutninger ved at afgøre, hvem af dem der 
var siktest på de visuelle stimuli, de blev vist ganske kortvarigt (Bahrami et al. 
20 [o). Generelt klarede forsøgsdeltagerne opgaven rigtig godt, hvilket betød, 
at deres fælles beslutninger gennemsnitlig var mere korrekte end beslutninger 
truffet af det bedste individuelle medlem af parret. Men der var også par, der 
ikke havde samme udbytte af at arbejde sammen. Fusaroli, Tylen og kolleger 
var interesserede i, hvilke egenskaber ved den sproglige dialogiske koordinati-
on der var bestemmende for, om en gruppe havde udbytte af deres samarbejde 
(Fusaroli et al. 20 [2). De analyserede sproglig tilpasning, men fandt overra-
skende, at forsøgsdeltagerne, som tilpassede sig hinandens sprogbrug på en 
generel og konteksruafhængig måde, var signifikant dårligere end forsøgsdel-
tagere, der viste mindre grad af tilpasning (se Figur [3.2'). Den auromatiske, 
spontane tilpasning havde ikke den forudsete effekt på fælles forståelse og pro-
blemløsning. 

Imidlertid gentog de undersøgelsen, men denne gang testede de kun tilpas-
ning af et afgrænset ordforåd: graduerede udtryk for sikkerhed såsom "jeg er 
meget usikker" ("jeg så ikke rigtig noget" I"jeg tror, der var noget i den anden", 
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som var kritiske for løsningen af den konkrete opgave. Her fandt de en positiv 
korrelation mellem sproglig tilpasning og performance: Jo mere forsøgsdel-
tagerene gentog de af hinandens ord og termer, som var særligt relevante for 
opgaven, jo flere korrekte fælles beslutninger traf de (Figur 1 3.2b). Samtidig 
fandt forskerne, at gode par havde en tendens til at konvergere på et særligt 
ordforråd, som de brugte til at tale om sikkerhed (snarere end at skitte mellem 
mange forskellige termer). Nogle par talte således primært om at "være sikre" 
("jeg er meget usikker" ("her er jeg slet ikke sikker" osv.), mens andre talte om 
"at se" ("jeg så ingenting" ("jeg tror, jeg så" ("jeg så måske noget" osv.), og atter 
andre brugte andre termer som "at tro" eller talsystemer for graden af sikker-
hed. Graden af konvergens på et fælles ordforråd var også positivt korreleret 
med opgaveløsningen (Figur 13·2C). 

Samlet syntes optimal løsning af den pågældende opgave altså forbundet 
ikke bare med, hvor meget forsøgsdeltagerne koordinerer et fælles sprog, men 
i lige så høj grad med, hvor godt dette sprog var tilpasset den konkrete opgave 
(Fusaroli, Raczaszek-Leonardi & Tylen 2014). Dette sår tvivl om, hvor spon-
tan og ubevidst den sproglige koordination kan være. Eksperimentet er således 
et eksempel på, hvordan en ellers veletableret og respekteret teori (i dette til-
fælde Pickering og Garrods teori om sproglig tilpasning) må revideres baseret 
på ny eksperimentel evidens. 

Figur 13.2. Korrelarionsplors: a) sammenhængen mellem generel sproglig tilpas-
ning og opgaveløsning, b) sammenhængen mellem konreksralhængig tilpasning 
og opgaveløsning, c) sammenhængen mellem konvergens på fælles opgaverelaterer 
ordforråd og opgaveløsning. 
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Social interaktion og hjernen 
På samme måde kan eksperimentelle studier af hjernen informere diskussio-
ner om, hvilke underliggende mekanismer der er involveret, når vi interagerer 
med hinanden. Dette har været et debatteret tema både inden for psykologi-
en og bevidstheds filosofien. Mens nogle teorier har lagt vægt på, hvordan vi 
er i stand til at slutte os til andres tankevirksomhed gennem mental inferens 
(Theory-Theory), har andre teorier foreslået, at vi implicit simulerer eller spej-
ler hinandens kropslige adfærd, hvilket giver os en slags førstepersons oplevelse 
af den anden (Simulation Theory/Mirror Neuron System Theory). Teorierne 
giver således forskellige bud på, hvad det vil sige at interagere med hinanden. 
I et kombineret fMRI-hjernescannings- og eyetrackingeksperiment sammen-
lignede Tylen og kolleger således forsøgsdeltagernes reaktioner på situationer, 
hvor de henholdsvis oplevede sig som passive tilskuere eller aktive deltagere i 
en simpel social handling (Tylen, Allen, Hunter & Roepsrorff 2012). 

I begge tilfælde så forsøgsdeltagerne forudindspillede videoklip, hvor en 
person /lyttede på en kop eller en frugt, men i nogle tilfælde var handlingen 
indledt ved, at personen etablerede øjenkontakt med forsøgspersonen og /lyt-
tede koppen mod denne som en kommunikativ gestus. Forskerne fandt hjer-
neområder, der i tidligere eksperimenter var blevet associeret med både men-
tal inferens og spejling, men kun når forsøgsdeltagerne så situationer, hvor de 
oplevede sig selv som passive tilskuere. Når forsøgsdeltagerne oplevede sig som 
deltagere i en interaktion, fandt forskerne imidlertid specifikke områder i de 
bagerste dele af forsøgsdeltagernes højre hemisfæres temporallapper, som også 
er fundet i andre MR-studier af online interaktion (se Figur 13·3). 

Disse områder er desuden forbundet med opgaver, der ktæver særlig fin ti-
ming, hvilket kunne tyde på, at det at interagere i den pågældende opgave ikke 
i så høj grad fordrer tankelæsning eller mental simulation som koordination af 
komplementære handlinger (f.eks. at tage imod koppen/frugten). Yderligere 
fandt man, at forsøgsdeltagernes pupiller udvidede sig mere i de interaktive 
situationer, hvilket kan fortælle noget om, at de interaktive stimuli oplevedes 
som mere emotionelt stærke. Igen kan eksperimentets resultater således infor-
mere grundlagsdiskussioner om, hvad interaktion er, og hvilke mekanismer 
der er på spil. 
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Figur 13.3. Eksempler på scener fra stimulusvideoer og fM RI-resultater: Når for-
søgsdeltagerne oplevede sig som recipienter for skuespillerens gestus, så man akti-
vering i hjernens højre temporallap. 

Eksempler fra stimulusvideoer fMRI hjemeskanningsresultater 

Case 3: Æstetik 
Framing i oplevelsen afbilledkunst 
Også inden for æstetikken er der en gryende erkendelse af, at den eksperimen-
telle metode kan udgøre et frugtbart supplement til de klassiske kvalitative 
undersøgelser. Et hjernescanningseksperiment udført på Hvidovre Hospital 
(Kirk et al. 2009) undersøgte effekten af at frame et billede som henholdsvis 
kunst og fiduskunst. Forsøgspersonerne så på abstrakte malerier, mens de lå i 
scanneren. De fik at vide, at halvdelen af malerierne var hentet fra samlingen 
på kunstmuseet Louisiana, mens resten var lavet på en compurer af forsøgs-
lederen. Forsøgspersonens opgave var at vurdere de æstetiske kvaliteter af de 
forskellige billeder. I praksis var alle billederne hentet fra en database, og den 
label, som de fik, var tilfældig og varierede fra forsøgsperson til forsøgsper-
son. Ikke desto mindre blev de billeder, der blev præsenteret som autoriserede 
kunstværker (hentet fra et museum), vurderet til at være bedre end kontrol-
billederne. Analyserne af hjernedata viste, at et område af den orbitoftonta-
le cortex, som menes at være impliceret i oplevelsen af nydelse (Kringelbach 
lO0S), viste større aktivitet, når forsøgspersonerne så det, som de ttoede var 
ægte kunstværker. 
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Undersøgelsen understreger de pointer, som vi også gennemgik i indled-
ningen, nemlig at vores præferencer påvirkes af den kontekst, som de placeres 
i. Man kunne imidlertid forestille sig, at lignende metoder blev videreudvik-
let og f.eks. bragt i anvendelse til undersøgelse af bestemte genrer inden for 
kunsten. Et spørgsmål kunne være, om forskellige kunstgenrer er lige følsom-
me over for framing. En hypotese kunne være, at abstrakt kunst giver større 
framing-effekt end f.eks . naturalistisk kunst, fordi tilskuerrespons i det sidste 
tilfælde i højere grad kan forbindes med biJled-intern betydning. Der er såle-
des rige muligheder for at bruge framing-effekten til også at studere indholds-
orienterede fænomener. Indholdsorienterede manipulationer af værkerne vil 
formodentlig også lede til andre hypoteser i forhold til hjernens forståelsesar-
bejde. 

Synkopering som æstetisk effekt i rytmisk musik 
Subtile indholdsmanipulationer er også brugt inden for studiet af musikople-
velse. En af de æstetiske kvaliteter ved rytmisk musik er, at den giver lytteren 
henholdsvis lystfølelse og lyst til at bevæge sig. I et eksperiment undersøgte 
Maria Witek og samarbejdsparmere fra henholdsvis universitetet i Oxford og 
Aarhus Universitet, hvorvidt denne effekt var knyttet til synkopering af ryt-
mer (Witek, Clarke, Wallentin, Kringelbach & Vuust 1014). Forsøgsperso-
nerne hørte funkrytmer med forskellige grader af synkopering og vurderede, 
i hvor høj grad de fik lyst til at bevæge sig, og hvor stor nydelse rytmen gav 
dem. Rytmerne, der havde et mediumniveau af synkopering, viste sig at være 
de bedste til at udløse dansetrang og nydelse, specielt for de af forsøgsperso-
nerne, som i forvejen fandt glæde ved at danse. Denne omvendte U-form på 
responsen fortolker Witek og samarbejdsparmere som en funktion af, at syn-
kopering udløser lyst til at danse i kraft af at være et lille brud på den bastante 
rytme. Det motoriske system har en tendens til at blive fanget af en rytme, 
og synkoperingens brud på rytmen udløser et tilsvarende hik i det motoriske 
system, som gør, at vi får lyst til bevægelse. Hvis der imitllertid er for mange 
synkoperinger, kan rytmen blive så kompliceret, at det motoriske system ikke 
længere følger rytmen, og at det derfor heller ikke påvirkes af rytmebrud (se 
Figur 13.4). 
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Figur '3+ På tværs af forsøgspersoner viste der sig en omvendt U-effekt af syn-
kopering, således at et vist mål af synkopering gav forsøgspersonerne lyst til at 
bevæge sig, mens for få eller for mange modvirkede denne effekt. 

I FlT 

o 20 40 
Synkoperingsgrad 

Spænding i oplevelse af fortællinger 

60 80 

Den eksperimentelle rilgang til oplevelsen af fortællinger er i rivende udvik-
ling og har allerede etableret sig som et internationalt forskningsfelt med egne 
konferencer (International Society for the Empirical Study af Literature) og 
tidsskrift i form af Scientifie Study o/ Literature. I Danmark er tilgangen bl.a. 
blevet benyttet af Wallentin og samarbejdspartnere. I et eksperiment under-
søgte de, hvordan oplevelsen af følelsesmæssig intensitet udvikler sig igennem 
fortællingen "Den grimme ælling" afH.C. Andersen (Wallentin et al. 1011; 

Wallentin, Simonsen & Nielsen 2013). Forskerne bad en gruppe bedømmere 
om at lytte til fortællingen og undervejs angive, hvor følelsesmæssigt berørte 
de var på ethvert givet tidspunkt. Bedømmerne fulgte med i teksten, mens de 
hørte historien, og for hver linje markerede de, hvor følelsesmæssigt berørt 
de var på en skala. Umiddelbart kan den enkeltes bedømmelse være vanskelig 
at fortolke, bl.a. af de årsager vi har diskuteret ovenfor, men på tværs af be-
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dømmere tegner der sig et mønster af. hvordan fortællingen er struktureret (se 

Figur 13·5)· 

Figur '3. \. Bedømmere angav undervejs gennem teksten. hvor følelsesmæssigt på-
virke de var af fortællingen. og på tværs af forsøgspersoner tegner der sig et møn-
ster af. hvornår teksten er spændende. og hvornår den er kedelig. 
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Disse målinger kan bruges til at gå tilbage til teksten og undersøge steder. hvor 
der f.eks. er et maksimum i følelsesmæssig intensitet. Hermed bliver det mu-
ligt at lave en form for empirisk understøttet litterær analyse. På baggrund af 
mønstret kan man undersøge. om der skulle være strukturelle eller indholds-
mæssige ligheder mellem de mest intense steder i teksten. sammenlignet med 
de mere kedelige. Det er også muligt på tværs af forsøgspersoner at finde ud af. 
om specifikke demografiske variabler har indflydelse på oplevelsen af bestemte 
passager i teksten. Wallentin og kollegaer undersøgte f.eks. sammenhængen 
mellem forsøgsdeltagernes score i en test af empati og den oplevelsesmæssige 
intensitet af "Den grimme ælling" (Wallentin et al. 2.0 13)· For denne fortæl-
ling fandt de. at der på de mest intense steder ikke var nogen sammenhæng 
mellem empatiscore og oplevet intensitet. mens der andre steder i teksten var 
en stærk sammenhæng. Denne distinktion kunne igen informere en analyse 
af forholdet mellem tekst og læser. I det givne tilfælde var de mest intense ste-
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der i fortællingen steder, hvor der var fysisk handling, det man på moderne 
dansk kunne kalde "action", mens de steder, der gennemsnitligt blev oplevet 
som mindre intense, men som til gengæld havde en udtalt sammenhæng mel-
lem oplevet intensitet og empatisk score, var steder i teksten, der kredsede om 
sociale spændinger. 

Disse eksperimenter var af typen kvasi-eksperimenter (se ovenfor), da de 
undersøgte sammenhænge mellem tekst, uplevelse og emotioner uden direk-
te at manipulere nogen uafhængig variabel. Imidlertid motiverer resultaterne 
egentlige eksperimentelle manipulationer af uafhængige variabler. Dette in-
debærer f.eks., at man laver ændringer i teksten. Et eksempel kunne være at 
ændre synspunktet i en fortælling fra tredje person til første person. Et andet 
eksempel kunne være at bryde kontinuiteten i en historie op og se, i hvor høj 
grad effekten af de specifikke steder i teksten bygger på den større narrative 
kontekst. Sådanne eksperimenter er allerede under udarbejdelse både i Dan-
mark og i udlandet (Hartung, Burke, Hagoort & Willems 2014). Alternativt 
kan den kvasi-eksperimentelle tilgang udbygges med testning af forskellige 
teksttyper og genrer, sådan at fund fra individuelle tekster kan vises at være 
generelt gældende eller genrebestemte. 

Diskussion 
I det foregående har vi kort redegjort for grundprincipper, styrker og svag-
heder ved den eksperimentelle metode samt givet en række eksempler på, 
hvordan den er bragt i anvendelse i studiet af humanistiske forskningsspørgs-
mål. Der er helt åbenlyse områder af humanistisk forskning, hvor disse meto-
der ikke er relevante. Forsker man for eksempel i 2. Verdenskrig, postkoloni-
alistisk digtning, Ibsens forfatterskab eller analytisk filosofi, er eksperimenter 
sikkert ikke løsningen. Imidlertid har der på det seneste inden for en række 
humanistiske felter været en øget interesse for den eksperimentelle metode. 
Dette skyldes dels en generel orientering mod andre discipliner, men sandsyn-
ligvis også dragning mod mere eksakte former for evidens. Ønsker vi vished 
for, at relevansen af vores undersøgelser ikke blot er subjektivt blændværk eller 
begrænser sig til særlige, velvalgte og partikulære eksempler, er eksperimentet 
et interessant alternativ. Og har forskeren ambitioner om at bevæge sig fra en 
rent deskriptiv undersøgelse til at kortlægge årsag-virknings-sammenhænge 
og underliggende mekanismer blandt de humanistiske forskningsobjekter, har 
eksperimentet privilegeret adgang. 
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Eksperimentet har også sine begrænsninger. Mens det på positiv vis tvinger 
os til at gøre vores teorier mere konkrete, kan vi også opleve, at det ikke er alle 
spørgsmål, der lader sig operationalisere i en simpel kontrast mellem to kondi-
tioner. Humanioras rolle har således otte været netop at stille de store, abstrak-
te og diffuse spørgsmål. Den eksperimentelle metode fordrer indimellem, at 
vi reducerer kompleksiteten af vores forskningsspørgsmål i en grad, så vi reelt 
mister dem helt af syne og ender med at undersøge noget helt andet end det, 
vi egentlig i første omgang var interesserede i. Prisen for eksperimentets kon-
trollerede virkelighed og eksakte resultater kan blive for høj. 

Metoderne er dog i konstant udvikling, og nye statistiske værktøjer tillader 
at stille stadig mere sofistikerede spørgsmål. Mens katastrofe- og dynamisk sy-
stemteori således tidligere har været anvendt som analogier til eller metaforer 
for humanistiske fænomener (Østergaard 1998; Stjernfelt 199 2 ), kan vi nu 
reelt teste hypoteser, som hviler på disse komplekse, non-lineære matematiske 
principper (se f.eks. Fusaroli, Konvalinka et al. 20 14; Konvalinka et al. 20 1 I; 

Wallot et al. 20 1 3). Samtidig anvender stadig Rere studier en kombination 
af kvalitative og kvantitative metoder, så de enkelte metoders blinde vinkler 
dækkes ind i en såkaldt triangulering (Jack & Roepstorff 2002). Den rette 
kombination af grundigt koncepruelt arbejde, kritisk analyse og kvantitativ 
eksperimenteren kunne således være en konstruktiv model for fremtidig hu-
manistisk forskning. 

Litteratur 
Bahrami, B., Olsen, K., Larham, P.E., Roepstorff, A., Rees, G. & Frirh, C.D. (2010). "Opti-

mally interacting minds", Science, 319( S 99 S): 1081- I 08 S. doi: I Q. I I 26 / science. I 18 S 7 18 

Bardett, EC. (1995 / 1932). Remembering: A Study in Experimental and Social Psyhology. 

Cambridge: Cambridge University Press. 
Broca, P. (1861). <4Remarques sur le siege de la faculte du langage articule; suivies d'une obser-

vation d'aphemie". Bulletins de la Societi Anatomique de Paris, 6: 33 0 -3 S 7· 

Broca, P. (1865). "Sur le siege de la faculte du langage articulf'. Bulletins de la Societe dan-

throplogie de Paris, 6( I)' 377-393. doi, 10.1406/ bmsap.1865·9495. 
Chomsky, N. ( 1975). Rejlections on Language ( I" ed.). New York, Pantheon Books. 
Christensen, K.R. & Wallentin, M. (10 I l). "The locative alternation: distinguishing linguis-

tic processing cost from error signals in Broca's region". NeuroimageJ S 6( 3): 1622-163 l. 

doi: 10.10 16/ j.neuroimage.20 l 1.02..08 I. 

13 I Eksperimenter i humanistisk forskning 



Donald, M. (20 I o). "Conseiousness and the Freedom to Aet". 1: R. Baumeister, Mele, A. & 

Vohs, K. (red.). Fra Will and Consciousness: How Might They Work? Oxford: Oxford 

University Press. 
Fillmore, C. (1982). "Frame semantics". I: The Linguistic Soeiety ofKorea (red.) . Linguistics 

in the morningcalm, s. I I I -137. Seoul: Hanshin. 
Fusaroli, R., Bahrami, B., Olsen, K., Roepstorff, A., Rees, G., Frirh, C. & Tylen, K. (W IL). 

UComing to terms: quantifying the benefit:-i uf linguistic coordination". Psychological 

Science, 23(8): 931'939. doi: 10.1 177 /0956797612436816. 
Fusaroli. R., Konvalinka, I. & Wallot, S. (20 I 4). "Analyzing Social Interaccions: Prom ises and 

Challenges of Cross Recurrence Analysis". Springer Proceedings in Mathe-

matics&Statistics, 103: 137-1". 
Fusaroli, R., Raczaszek-Leonardi, J. & Tylen, K. (2014). "Dialog as interpersonal synergy". 

New Ideas in Psychology, 32: 147-1 S 7. doi: Doi 10.IoI61].Newideapsych.2013·03·00 ,. 
Gerlach, C., Law, 1., Gade, A. & Paulson, O.B. (1999). "Perceptual differentiation and cate-

gory effects in normal objeet recognition: a PET scudy". Brain, 122(1 l): 2 I ,9-2 I 70. 
Gibbs,]. & Raymond, W. (2006). "Introspection and cognitive linguistics: Should we trust 

our own intuitions ?". Annual Review ofCognitive Linguistics, 4(1): 13 S-I S I. 
Grant, E.R. & Spivey, M.J. (2003). "Eye movements and problem solving: guiding attention 

guides rhought". Psychological Science, 14( 5): 462-466. 
Harcung, E, Burke, M., Hagoort, P. & Willems, R. (2014). Narrative perspective influences 

immersion in fiction reading: Evidence from Skin Conductance Response. Paper presented 

at the Society for the Neurobiology ofLanguage, Amsterdam. 
Jack, A. & Roepstorff, A. (2002). "Introspection and cognitive brain mapping: from stimu-

lus-response to script-repon". Trends in Cognitive Sciences, 6( 8): 333-339· 
Jernigan, T.L., Osrergaard, A.L., Law, I., Svarer, C., Gerlach, C. & Paulson, O.B. (199 8). 

"Brain activation during word identiflcation and word recognition". NeuroImage, 8( I): 

93- IOS· 
Kirk, U, Skov, M., Hulme, O., Christensen, M.S. & Zeki, S. (2009). "Modulation ofaesthetic 

value by semanticcontext: an fM RI scudy".Neuroimage, 44(3): 112,-1 I 32.doi: 10.IOI6/j. 

neuroimage.2008. I 0.009· 
Konvalinka, L, Xygalaras, D., Bulbulia,]., Schjødr, U., Jegindø, E.-M., Walloc, S., Van Orden 

& Roepstorff, A. (2011). "Synchronized arousal between performers and related spec-

tators in a flre-walking ritual". Proceedings ofthe National Academy ofSciences, 108(20): 

85 14-8 \19. 
Kringelbach, M.L. (200,). "The human orbitofrontal conex: linking reward to hedonic 

experience". Nature Reviews. Neuroscience, 6(9): 69 J -702. doi: IO.1038/nrnI 747· 

Kampen om disciplinerne 



Kristensen, L.B., Engberg-Pedersen, E. & Wallemin, M. (in press). Comext Predicts Word 

Order Processing in Broca's Region.}ournalofCognitive Neuroscience, 2.6( 12.): 2.762-2.777. 

Lakoff, G. & Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago, University of Chicago 

Press. 
Libet, B. (19 85). "Unconscious Cerebrallnitia{ive and (he Role ofConscious Wi!l in Volun-

tary Action". Behavioral and Brain Sciences, 8(4): 529-539. 
lindI. P. (2.004). The Written Language Bias in Linguistics: Its Nature, Origins and 

Transformations. London: Roudedge. 
Maglio, P.P., Madock, T, Raphaely, D., Chernicky, B. & Kirsh, D. (1999). "lnteractive skill 

in Scrabbie". Proceedings of the Twenty First Annual Conference of the Cognitive Science 

Society, 32.6-33°. 
Myers, D. G. (2002.). Intuition: Its Powers and PeriIs. New Haven: Yale University Press. 

Nisbett, R. & Wilson, T. (1977). "Telling more than we ean know: Verbal repons on mental 

processes". Psychological Review, 84( l): 2. 3 l -2 59· 
Peirce, c.s. (18 77). "The Fixation ofBelief". Popular Science Monthl:y, I L' I-l S· 
Pickering, M.). & Garrod, S. (Lo04). "Toward a mechanistic psychology af dialogue". 

Behavioral and Brain Sciences, 2. 7( 2) : 169-190; diseussion 190-l26. 

Popper, K.R. (19 S 9). The Logic ofScientific Discovery. New York, Basic Books. 
Radford, A. (2004). Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 

Rosch, E. (197J). "Natural categories". Cognitive Psychology, 4(j), J L8-J So. 
Steen berg, A.M. (20 13)' "Litteratur som behandling eller æstetisk praksis?". Månedsskriftfor 

almen praksis, IO: 836-842. 
Stjernfdt, F. (199 l ). Formens betydning. Katastrojeteori og semiotik. København: Akademisk 

Forlag. 
Tversky, A. & Kahneman, D. (198 I). "The framingofdecisions and the psychology ofchoice". 

Science, LII(4481)' 4S3-4S 8. 
Tylen, K., Allen, M., Hunter, B.K. & Roepstorff, A. (lOI l). "Imeraction vs. observation: 

distinctive modes of social cognition in human brain and behavior? A combined fMRI 

and eye-tracking study". Frontiers af Human Neuroscience, 6, 33 I. doi: 10.33 89/fn-

hum.2012.0033 I. 
Tylen, K., Christensen, P., Roepstorff, A., Lund, T, østergaard, S. & Donald, M. (under for-

beredelse). "Brains striving for coherence: long-term cumulative plot-formation in the 

default mode network". 
Vuust, P., Pallesen, K., Bailey, c., van Zuijen, T, Gjedde, A., Roepstorff, A. & østergaard, L. 

(200 5). "To musicians, the message is in the meter. Pre-attentive neuronal responses to 

incongruenr rhythm are left-lateralized in musicians". Neurolmage, 24(2): 

Il I Eksperimenter i humanistisk forskning 



Wallemin, M., Simonsen, A. & Nielsen, A.H. (20 13 ). "Action speaks louder than words: Em-

pathy main ly modulates emotions from theory of mind-laden parts of a story". Scientifie 

Study of Literature, 3 (I): I 37-153. doi: IO. I 075/sso1. 3. I. I I wal. 

WaHentin, M., Nielsen, A.H., Vuusr, p., Dohn, A., Roepsrorff, A. & Lund, T.E. (lal l). 
"Amygdala and heart rate variability responses from listening to emotionally intense parts 

of a story". Neuroimage, 58(3): 963-973. doi: 10.101 6/j.neuroimage.201 1.06.077. 

Wallot, S., Fusaroli, R., Tylen, K. & Jegindø. E.-M. (2013). "Using complexity metrics with 

RR imervals and BPM heart rate measures". Frontiers in physiology, 4. 

Wason, P.C. (1960). "On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual 

Journal of Experimental Psychology, I l' Il9-140. 
Winawer,]., Wirrhofr, N., Frank, M.C., Wu, L., Wade, A.R. & Borodirsky, L. (2007). "Rus-

sian blues reveal effects of language on color discrimination". Proceedings of the National 

Aeademy ofScience ofthe USA, 104(19)' 7780-778\. doi, IO.1073/pnas.0701644104 
Wirek, M.A.G., Clarke, E.F., WaHenrin, M., Kringelbach, M.L. & Vuust, P. (lO I4). "Syneo-

pation, body-movemem and pleasure in groove music". PLoS ONE, 9(4): e94446. doi: 

IO. I 371 /journal.pone.oo94446. 
Xygalaras, D., Mirkidis, P., Fiseher, R., Reddish, P., Skewes,]., Geem, A.W., Roepsrorff, A. & 

Bulbulia, J. (2013). "Extreme rituals promote Psychological Science, 24(8): 

1602-1605. doi: IO. I 177/0956797612472910. 
Zeki, s. (2000). Inner Vision: An Exploration of Art and the Brain. New York: Oxford Uni-

versity Press. 
Zeki, S. & Marini, L. (1998). "Three corticai stages of colour processing in roe human brain". 

Brain, IlI(9)' 1669-168\. 
østergaard, S. (1998). Kognition & katastroftr: studier i dynamisk semiotik. København: 

Basilisk. 

Kampen om disciplinerne 


