
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Humaniora i det 5. info samfund. Bidrag til Bue og Bølge, Festskrift til Johan Fjord
Jensen.

Finnemann, Niels Ole; Fink, Hans; Hougaard, Jens; Larsen, Finn Stein

Publication date:
1999

Document version
Peer-review version

Citation for published version (APA):
Finnemann, N. O., Fink, H., Hougaard, J., & Larsen, F. S. (1999). Humaniora i det 5. info samfund. Bidrag til Bue
og Bølge, Festskrift til Johan Fjord Jensen. Aarhus Universitetsforlag.

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/niels-ole-finnemann(9a00eab4-5857-46c9-a787-03dd8b99a0af).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/humaniora-i-det-5-info-samfund-bidrag-til-bue-og-boelge-festskrift-til-johan-fjord-jensen(a589cca7-3886-4ed0-93a7-8b5f9130ead8).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/humaniora-i-det-5-info-samfund-bidrag-til-bue-og-boelge-festskrift-til-johan-fjord-jensen(a589cca7-3886-4ed0-93a7-8b5f9130ead8).html


1 

Niels Ole Finnemann 

 

Humaniora i det femte informationssamfund  
Manus til artikel publiceret i Bue og Bølge, Festskrift til Johan Fjord Jensen. / Finnemann, Niels Ole; Fink, 

Hans; Hougaard, Jens; Larsen, Finn Stein. s. 151-165. 

Aarhus, Aarhus Universitetsforlag1999. 311 s. 

 

 

1. Det tilfældigt fjerde. 

I et digert ni-bindsværk om et ældre dansk universitet hedder det et sted om det 

filosofiske fakultet, at det nærmest var en »samling af lærere i fag, der ikke hørte 

til andre fakulteter«. Af sådanne andre fakulteter var der på det tidspunkt tre: det 

juridiske, det medicinske og det teologiske, der hver især havde et veldefineret, 

embedsmæssigt orienteret formål. Det filosofiske fakultet udgjorde således en 

fjerde – mere eller mindre formålsløs og tilfældig – videnskabelig kultur. 

Karakteristikken stammer fra Svend Ellehøj et al. Københavns Universitet 1479-

1979, bd. II: 57 og gælder forholdene i begyndelsen af 1800-tallet, før de 

humanistiske fag fik rollen som hovedleverandør til embedsværkets og bor-

gerskabets almendannelse og før det moderne fagdelte humaniora opstår. Men 

ellers minder billedet jo slående om situationen i dag. Det filosofiske – eller mere 

træffende – de humanistiske fakulteter består fortsat af en heterogen – fra uni-

versitet til universitet forskelligt sammensat – ansamling af lærere i en oftest ret 

tilfældigt skabt mangfoldighed af discipliner, der i nogle tilfælde er grupperet i 

noget, der kaldes fag.  

Det er derfor måske heller ikke helt tilfældigt, at vi i et mindre digert ét-binds 

værk om det nutidige humaniora genfinder tanken om humaniora som en fjerde, og 

særlig unyttig, videnskabelig kultur, der til forskel fra tre andre videnskabelige 

kulturer ikke lader sig karakterisere ved nogen bestemt nytteværdi og i det hele 

taget ikke rigtig har noget formål.  

Dette mindre digre værk er Johan Fjord Jensens Babel og Tomrum fra 1996. 

Heri skitseres et grundlag for en humanistisk fag- og selvforståelse, der skal 
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modsvare nutidens mangearmede, blækspruttelignende udgave af den – vækst-

styrede og blinde – instrumentelle fornuft, der inkarnerer sig i fusionen af statslig 

forskningspolitik og -strategi, strategisk målforskning, forskningsevalueringer efter 

forskningseksterne parametre samt endelig systemvidenskabelige 

forskningsparadigmer.  

Denne blæksprutte udgør idag, siger Fjord Jensen, en tredje videnskabelig kul-

tur, der har hævet sig op over såvel den første, naturvidenskabelige kultur som den 

anden, der udgøres af det gamle museale humaniora. 

Ligesom disse tre kulturer (den naturvidenskabelige, den gammelhumanistiske 

og den systemvidenskabelige) anerkender også den fjerde »nyhumanistiske« 

kultur, at den arbejder på den moderne, instrumentelle fornufts betingelse. Den har 

systemets fornuft som forudsætning, men den adskiller sig, hedder det, fra de tre 

andre kulturer ved at tage sit standpunkt udenfor denne fornuft – i det tomrum, der 

opstår når de traditionelle samfunds (religiøse) værdisystemer bryder sammen 

under moderniseringen: 

 

Det værdisammenbrud, der har kendetegnet de moderne civilisationers udvikling, 

og som man især har begrædt fra religiøs side, har i de humanistiske videnskaber 

omsat sig i en fortløbende diskussion imellem stridende retninger. Hver for sig gør 

de krav på at udsige noget om historiens, teksternes og verdens beskaffenhed. Men 

hver for sig lever de også under det vilkår, at meningerne herom er modstridende, 

og at ingen besidder den endelige sandhed eller taler i en privilegeret diskurs. 

Det værdisammenbrud sætter et tomrum, og det tomrum hører humaniora til i. 

Ikke nødvendigvis hele humaniora, for det er ikke i strid med humanioras 

dissensuelle karakter, at nogle tager sig af mindebevaringen... end ikke at nogle 

opbygger hele filosofier i dens skikkelse.(...) 

(...) Der er behov for en fjerde kultur (...) uden storvidenskabelige hensigter, 

uden kumulative drømme og uden ambition om at gå i spil med de politiske 
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myndigheder. Den fjerde kultur er tomrummets omstillelige, men langsomme, 

fluktuerende, men besværlige, værdisøgende, men prestigefrie og fortolkende, men 

hensigtsløse verden(...) Det hensigtsløse er det hensigtsmæssiges kilde, men kilden 

springer ikke, hvis den ikke får lov at løbe over sine bredder – den kan ikke 

inddæmmes igennem formålsrationelle anskuelser. (p. 150-151). 

 

Det står ikke helt klart, hvorfor bortfaldet af religiøs kosmologi netop skulle have 

konsekvenser for en særlig fraktion indenfor humaniora og ikke for hele 

humaniora, for hele universitetet eller for fraktioner indenfor alle fakulteter? Man 

kan i forlængelse heraf også spørge modsat, hvorfor en del af humaniora netop 

skulle lade sig begrunde i forhold til et – som det antydes religiøst –værdisammen-

brud? Og hvorfor netop nu, når sækulariseringsprocessen i al sin endnu uafsluttede 

langsommelighed har stået på i århundreder? 

Prisen synes i hvert fald at blive temmelig høj. Selv om man kan positivere de 

traditionelt negative termer »tilfældighed«, »tomrum« og »værdisammenbrud« ved 

heri at se en ressource for den permanente, diskuterende uenighed, står man allige-

vel tilbage med et helt amorft og hensigtsløst humaniora. Man kan spørge om 

denne totale hensigtsløshed overhovedet har noget at gøre med »det værdisammen-

brud, der har kendetegnet de moderne civilisationers udvikling«, altså 

sækulariseringen? Eller om ideen om det hensigtsløse snarere stik modsat er 

defineret i forhold til det værdisammenbrud, der hævdes i det postmoderne opgør 

med modernitetens, humanioras og videnskabens værdigrundlag – altså i et 

modopgør med sækulariseringen og selve den hensigt, der ligger i at ville oplyse? 

Man kan derfor heller ikke undgå at spørge, hvad et sådant hensigtsløst, 

postmoderne humaniora kan forstå ved forskning og videnskab, og hvad det 

egentlig vil på universitetet? Ja, man kan spørge hvad det vil i det hele taget, hvis 

det ikke vil vedkende sig nogen hensigt overhovedet.  
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Man kan med god grund diskutere de hensigter, der på forskellige tidspunkter har 

gjort sig gældende både i humanvidenskaberne og i den del af humaniora, der ikke 

har videnskabelige hensigter, men det er - på trods af den postmoderne forestilling 

om det menings- formåls- og hensigtsløse ved den menneskelige erkendelsesvirk-

somhed - vanskeligt at se, at der kan eksistere et humaniora uden hensigter.  

Det betyder imidlertid ikke, at man behøver at definere humaniora ud fra en 

pragmatisk eller nyttemæssig hensigt. Man kan nøjes med at antage, at det (fortsat 

på almindelig moderne vis) er videnskabernes opgave, humanvidenskaberne inklu-

sive, at undersøge, hvad der er tilfældet indenfor et givet domæne (for humanioras 

vedkommende »det mere menneskelige« eller måske bedre »det menneskeligt 

frembragte«) og under hvilke vilkår, det, der er tilfældet, er tilfældet. Der ligger 

heri allerede en nødvendig, men også tilstrækkelig hensigt. Hvis man derimod ikke 

antager dette eller et andet beskriveligt formål, er der tilsvarende ingen mening i at 

anvende begrebet humaniora eller videnskab om det, man er i færd med. Man har i 

så fald vel knapt nok nogen begrundelse for at sige noget i det hele taget. 

Det er altså meget vel muligt at tale om de humanistiske fakulteter som mere 

eller mindre tilfældige ansamlinger af lærere og aktiviteter, der ikke alle lader sig 

begrunde i et fælles ræsonnement, uden af den grund at berøve de humanistiske 

fag en fælles hensigt og muligheden for at være en videnskabelig aktivitet. Det vil 

sige en aktivitet, der som formål har frembringelse af mere viden og kritisk af-

prøvning af hvad der kan være tilfældet, hvad der kan være sandt, hvad der kan 

være gyldigt, hvad der kan være værdifuldt og hvad der måske tilmed kunne være 

smukt for ikke at sige sublimt.  

Den fjerde kultur ville stå sig godt ved at ville vide noget mere eller noget andet 

og ikke lade sig nøje med »tomrummets omstillelige, men langsomme, fluk-

tuerende, men besværlige, værdisøgende, men prestigefrie og fortolkende, men 

hensigtsløse verden«, hvis den altså overhovedet vil være noget – brødløs eller 

nyttig, velordnet eller  tilfældighedspræget. 
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De humanistiske fag kan føre deres status af relativt brødløse »restgruppefag«, der 

ikke synes at have noget særligt klart fælles formål, og som måske derfor under-

tiden har været forlenet med en svagt ophøjet aura af luksus langt tilbage i tid. Det 

samme gælder måske også det, at humaniora defineres ved at høre til i et tomrum, 

hinsides nytten. Dette tomrum kan dog så ikke begrænses til det historiske rum, der 

dannes med de religiøse værdiers sammenbrud.  

Det tomrum, hvori man godt kan sige, at humaniora altid må befinde sig, er 

snarere det tomrum, der er indeholdt i forestillingen om, at der er noget vi endnu 

ikke ved og som vi derfor sætter os for at ville vide. En videnskab kan i det hele 

taget ikke defineres ved det, vi ved, eller mener at vide; den kan kun defineres ved 

at beskæftige sig med det vi ved, vi ikke ved. 

Der er her tale om et videnskabeligt erkendelsesmotiv, der er funderet uden 

for nytten og den instrumentelle fornuft, men ikke udenfor hensigten, at ville vide. 

Det er – selvfølgelig – ikke det eneste motiv, der gør sig gældende i viden-

skaberne, men der kan vanskeligt tænkes en humanistisk videnskab, hvis der ikke 

også er et sådant motiv og dermed en forankring af humaniora i et tomrum hinsides 

nytten. 

I dette tomrum vil man, som påpeget af flere anmeldere af Fjords Babel og 

Tomrum, imidlertid også finde aktiviteter, der udgår fra enhver anden videnskab. 

Humaniora har måske netop kun en særlig eller særskilt status hvis man frasiger 

sig det videnskabelige erkendelsesmotiv, der består i at gøre sandheden, at skelne 

det der er tilfældet, til formål for nysgerrigheden. 

Hvis man omvendt vil bestemme en særlig del af humaniora som en »dialektisk 

humanisme« hvor den rene, unyttige og formålsfri aktivitet udfolder sig uden 

nogen interesse for hvad der er tilfældet og med ethvert formål som rent ydre 

vilkår, må man også forklare hvordan denne særskilte og fraktionelle udsondring 

af humaniora, der etablerer sig om sin egen interne dissensus, kan undgå at ende i 
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stadig mere udtyndede selvreferencer. Man kan også spørge om en sådan fjerde 

»videnskabelig« kultur, der ikke vil formulere et kriterium for gyldighed, ikke 

netop derfor bliver fuldstændigt – og måske endda velfortjent – offer for 

forskningseksternt definerede, nyttemæssige gyldighedsparametre?  

Hvis man vil begrunde unyttigheden skulle man nok ikke gøre det ved at 

udskille det nytteløse som et særligt motiv for en særskilt fraktioneret univer-

sitetskultur (videnskabskultur er som det er fremgået måske for stærkt et ord) på de 

humanistiske fakulteter. Manglende hensyntagen til nytten er ikke en unyttighed, 

der står i modsætning til nytten, det er en bestemmelse der er helt indifferent i 

forhold til enhver nytteskala, og det er ikke en bestemmelse, der har speciel rele-

vans for eller affinitet til humaniora. Det er en bestemmelse, der er nødvendig, 

konstituerende, del af enhver videnskab. 

Kan man forsvare en sådan indifference og forvente at samfundet ser en værdi 

deri? Man kan i hvert fald konstatere at andet ville være dumt, eftersom der ikke er 

nogen som helst klar tidsmæssig sammenhæng mellem videnskabelige resultater 

og deres eventuelle nyttighed. Det, der måtte gøre en videnskabeligt erhvervet 

viden nyttig i én situation, kan meget vel være fuldstændig ligegyldigt i en anden 

situation. Der er i det hele taget ingen klar endsige forudsigelig sammenhæng 

mellem et videnskabeligt resultat og den mulige nytte. Man kan f. eks. tænke på 

Newton’s teorier, der har været af ekstrem stor samfundsmæssig nyttighed i det 19. 

og 20. århundrede (men ikke særligt nyttige udenfor videnskaben i 1700-tallets 

samfund). Eller Boole’s algebra fra midten af forrige århundrede, der idag bl. a. 

gør overordentlig stor nytte i de mange computerbaserede søgemaskiner. Eller den 

italienske filosof Vico’s arbejder, der ikke havde synderlig betydning på hans egen 

tid (begyndelsen af 1700-tallet), men som spiller en nævneværdig rolle i vor tids 

åndsliv for også at give et eksempel, der ligger nærmere det humanvidenskabelige 

område. Og så videre. 
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2. Fra det tredie til det fjerde informationssamfund.  

Det er imidlertid ikke kun det nytte- og brødløse humanioramotiv, der kan føre sin 

historie langt tilbage. Det samme gælder også den særlige form for nyttighed, der 

senere blev knyttet til den restgruppe af fag, der udgjorde det filosofiske fakultet i 

første halvdel af 1800-tallet. 

Ud af denne restgruppe vokser nemlig i det følgende århundrede de to nye store 

fakulteter, det humanistiske og det naturvidenskabelige, der skulle blive strategisk 

centrale i den samfundsmæssige udvikling fra landbrugs- til industrisamfund. 

Denne udvikling har en afgørende forudsætning i det jeg vil kalde overgangen fra 

det tredie til det fjerde informationssamfund, dvs. overgangen fra et samfund, hvor 

det almindelige vidensgrundlag er baseret på erfaring erhvervet gennem praktisk 

arbejde, til et samfund, der i stigende grad bygger på bøger, trykte tekster og mere 

abstrakt – teoretisk og/eller historisk objektiveret – viden. 

Jeg bruger her termen »tredje informationssamfund« (eller informationssamfund 

af type III) om samfund, der bygger på kombinationen af tale, skrift og trykte 

tekster. Forud herfor har vi samfund, der bygger på tale og skrift (informations-

samfund af type II) og forud herfor igen informationssamfund af type I, der bygger 

på tale og visse former for mindre formaliserede, visuelle tegn.  

I den europæiske historie daterer vi normalt det tredie informationsamfund til at 

begynde med det gutenbergske bogtryk, men det store samfundsmæssige 

gennembrud sker først i løbet af 17- og 1800-tallet. Herhjemme f. eks. med den 

omfattende produktion af oplysningsskrifter, der gik forud for og beskrev ind-

holdet i den landbrugsmodernisering, der sættes i værk sidst i 1700-tallet, og med 

indførelsen af kravet om at alle samfundets medlemmer skulle lære at læse og 

skrive. Et krav der som bekendt blev gjort obligatorisk i begyndelsen af 1800-tallet 

– og altså samtidig med udkrystalliseringen af den tilfældigt sammensatte »fjerde 

kultur« af fag, der ikke havde nogen klar bestemmelse i forhold til den eksiste-

rende samfundsorden.  
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Vi ser her begyndelsen til en ny arbejdsdeling, der er baseret på en mere abstrakt 

og også på flere andre måder moderniseret og reorganiseret vidensorganisation. 

Denne udvikling indbefatter også universitetets vidensproduktion. 

De tre gamle fakulteter (det teologiske, det juridiske og det medicinske) over-

lever alle på hver deres måde ved siden af de to nye, men det er de to »nye« 

fakulteter (senere tre, hvis de nyere samfundsvidenskaber regnes for sig), der 

kommer til at dominere universitetet fra sidste del af forrige århundrede frem til i 

dag. 

Med udgangspunkt i de relativt tilfældige og overflødige fag, der ikke passede 

ind i den gamle fakultetsstrukturs velordnede verden af præster, læger og 

advokater, indleder universitetet i første halvdel af forrige århundrede en dengang 

uklart motiveret selvfornyelse, der siden viser sig at være en del af overgangen fra 

det tredje til det fjerde informationssamfund. I denne overgang bliver meget af det 

humaniora, der i begyndelsen af 1800-tallet fremstod som tilfældigt og relativt 

formålsløst (de moderne sprogfag eksempelvis) gradvist transformeret og 

positiveret ind som ressource for et indtil da uforudsigeligt nyt dannelses- og 

kundskabsbegreb. Man kan roligt slå fast, at det som den amerikanske sociolog 

Daniel Bell har kaldt »anvendelsen af teoretisk viden som strategisk ressource« 

ikke blot er et karakteristisk træk ved det såkaldt postindustrielle (eller femte) 

informationssamfund, men også karakteriserer det tredje og fjerde. 

Det fjerde informationssamfund, der tager sin begyndelse i midten af 1800-tallet 

og når sin fulde udfoldelse i løbet af 1900-tallet, er baseret på tilkomsten af et vidt-

spændende register af energibaserede informationsteknologier (fra den elektriske 

telegraf i 1843 over telefon, foto, film, radio, båndoptager, tv, samt et utal af mere 

specialiserede energibaserede medier frem til faxen fra omkring 1980). 

Det har ofte været hævdet, at de elektroniske medier har vundet frem på bekost-

ning af de trykte, og man har siden McLuhan set de elektroniske medier som 

medier for talens og billedets genkomst og som medier, der undergraver 
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skriftkulturen. Det er et fejlagtigt billede. Det er ganske vist rigtigt, at de 

elektroniske medier har haft succes. Vi ser fjernsyn flere timer hver dag, men det 

har ingen mening at hævde, at skriftkulturen er gået tilbage, eftersom produktionen 

og forbruget af skrevne og trykte tekster er vokset stærkt samtidig med tv-

kulturens udbredelse. Skriften og den trykte teksts voksende samfundsmæssige og 

kulturelle betydning viser sig ikke blot i den stærke vækst i mængden af 

producerede bøger og tidsskrifter etc., den viser sig også i det forhold, at der 

efterhånden ikke er et eneste sted, hvor der kan tages beslutninger, uden at der 

foreligger stakkevis af trykte rapporter, referater, dagsordener etc. Det gælder både 

i virksomhederne og i det organiserede fritidsliv. Det gælder ikke blot i 

virksomhedernes adminstrationskontorer, men også i fabrikshallerne, transport-

systemet og i butikkerne, på fiskerbådene og grisefarmene. Det gælder også i 

politik. Det gælder overalt og det gælder, fordi det er en følge af den stadig mere 

specialiserede og forgrenede arbejdsdeling, der både beror på øget kommunikation 

for at holde sammen på de opdelte operationer og på stigende anvendelse af 

ekspertbaseret viden.  

De elektroniske mediers ekspansion er sket samtidig med en ekspansion i pro-

duktion og forbrug af trykte tekster. Trykte og elektroniske medier indgår således i 

en gensidigt forstærkende mediestruktur, hvori det enkelte medie finder sit særlige 

– i forhold til en tidligere mediestruktur ændrede – formål.  

Skriften og de trykte teksters betydning er iøvrigt heller ikke blevet svækket af 

computeren og den elektroniske tekst. Snarere tværtimod: Hvor der er en 

computer, er der også et kabel til en printer. Computerens udbredelse har medført 

en eksplosion i adgangen til at producere trykte tekster og denne mulighed bliver 

flittigt benyttet: Som resultat har den trykte tekst ikke blot fået en række nye 

anvendelser – man trykker nu også til eget brug og til brug for små grupper – der 

har også været en fortsat stigning i mængden af offentligt tilgængelige tekster. 
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Man skal i det hele taget ikke se den elektroniske tekst i modsætning til den trykte, 

men snarere som en udvidelse af registret for tekstmediering. 

Mens den humanistiske tradition trods den tilfældige fagstruktur har spillet en 

vigtig rolle i udviklingen af skriftkulturens potentialer (bogen, tidsskriftet, avisen 

og den genremæssige innovation indenfor hvert af disse trykte medier) har hu-

maniora indtil nu kun haft begrænset betydning for udviklingen af de elektroniske 

mediers potentialer.  

Humanioras almindelige samfundsmæssige rolle og agtelse har da også været 

aftagende i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvor de elektroniske medier og 

heriblandt især tv har fået en stadigt voksende kulturel betydning. 

Det er måske værd at overveje, om ikke disse forhold har været medvirkende 

forudsætning og skabt grobund for den postmodernistiske desillusion, der har 

præget en stor del af humaniora i 80-erne og 90-erne. 

 

4. Fra det fjerde til det femte informationssamfund. 

I det fjerde informationssamfund gennemlever de humanistiske fag en udvikling 

fra dannelsestænkning over kritisk modernitetstænkning til postmodernistisk 

modernitetskritik, der varsler en epokes afslutning mens man samtidig afviser 

muligheden for en epokal fornyelse eller videreudvikling af den oplyste 

modernitet. Oplysningen aflyses. Mørket sænker sig over humaniora. 

Selv om det postmoderne opgør med videnskaben og med humaniora som 

videnskabeligt forehavende måske har spillet en frugtbar rolle som kilde til er-

kendelseskritisk frigørelse fra nogle af det 20. århundredes fremherskende 

aksiomer indenfor fagvidenskaberne (funktionalismen, pragmatismen og den 

formalistiske strukturalisme), repræsenterer det qua sin form som ren, generaliseret 

negation en ustabil og uholdbar uligevægtstilstand. Man kan opstille den tese, at 

denne uligevægtstilstand grundlæggende kan bestemmes som en kritisk 

opløsningfase i overgangen fra det fjerde til det femte informationssamfund, hvor 
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der utvivlsomt vil være behov for en transformation og nybestemmelse af de mere 

menneskelige videnskaber, inklusive den fjerde kultur – alle dennes anstrengelser 

på at forblive defineret ved negationen, tomrummet og dissensualiteten til trods. 

Moderniteten bliver igen synlig, men i en moderniseret version. 

Med termen det femte informationssamfund sigter jeg specielt på samfund, hvor 

digitale medier er blevet centrale i den samlede mediestruktur – og dermed i den 

organisation af vore symbolske aktiviteter, der udgør den basale samfundsmæssige 

infrastruktur. Der ligger i begrebet en påstand om, at der er en kultur til forskel 

mellem samfund, der er stopfordret med analoge, elektroniske medier og samfund 

hvori såvel elektroniske som trykte og andre medier er digitaliserede. Termen skal 

samtidig tjene til at svække den udbredte, men misvisende forestilling om, at det er 

først er det samfund, vi er på vej ind i, der i særlig bygger på information, viden og 

kommunikation.  

Det femte informationssamfund har groft sagt sin rod i den teknisk-videnska-

belige revolution, der initieres under anden verdenskrig, og som bliver fortsat som 

en politisk stærkt subventioneret og stadig accelerende proces i hele 

efterkrigstiden. Det er denne revolution, Fjord Jensens systemiske Babel, der 

sætter skub i udviklingen fra det fjerde til det femte informationssamfund, men det 

er samtidig en udvikling, der præges af mange andre forhold og hyppigt hele ufor-

udsete nyudviklinger til følge.  

Blandt de træk, der har direkte betydning for humaniora, kan man først og 

fremmest nævne, at der nu bliver brug for humanvidenskabelig viden og huma-

nistiske kompetencer på en lang række nye områder, heriblandt, men langt fra 

alene, på det computerteknologiske og de digitale mediers område. Det vil i stor 

udstrækning dreje sig om humanvidenskabelig viden og kompetence, der 

formuleres gennem nye vidensparadigmer, og det vil ofte men ikke altid ske i 

relation til digitaliseringen og de nye kommunikationsmuligheder.  
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Overgangen til det femte informationssamfund indebærer således en generel 

reorganisation af den samfundsmæssige vidensorganisation, hvor et af de vigtige 

omdrejningspunkter bliver overgangen fra brugen af trykte til elektroniske 

lagermedier og etableringen af et globalt distribueret, elektronisk integreret arkiv 

og medie for lagring og kommunikation af viden, information og alle andre 

tænkelige former for repræsentation af symbolske aktiviteter. 

Man kan indkredse nogle af de nye konceptuelle – eller paradigmatiske –

nydannelser i denne teknisk-videnskabelige revolution ved at se på videns-

grundlaget bag tre af de teknologier, der er unikke for efterkrigstiden, nemlig 

atom-, bio- og computerteknologierne. 

Vi har her tre teknologier, der umiddelbart forekommer temmelig forskellige. 

Den ene teknologi bygger på viden om den fysiske natur, den anden på viden om 

den biologiske natur og den tredie på viden om symbolsystemer. De tre 

teknologier er ikke kun interessante fordi de tilsammen dækker et meget bredt 

vidensspektrum – det fysiske, biologiske og symbolske – de er også interessante, 

fordi de alle er baseret på en radikal overskridelse af ældre vidensparadigmer idet 

de bygger på: 

 

 Ny opfattelse af forholdet stof-form (jfr. nedenfor) 

 Analytisk underinddeling af objekter, der betragtes og manipuleres på et fysisk 

niveau, som vi ikke kan opfatte alene med vort eget sanseapparat. 

 Opløsning begrebet om den udelelige, invariante mindsteenhed. Atomet går i 

stykker og viser sig at være et sammensat af bestanddele, der selv er sammensat 

af bestanddele, der selv... Enhederne i et system kan selv betragtes som 

systemer, hvis de betragtes i en mere findelt analytisk opløsning, hvis 

bestanddele igen kan underopløses i en tilsyneladende uafsluttelig udvikling. 

Objekterne, systemernes enheder, der før blev taget for givet som invarianter, 
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bliver nu taget i betragtning og viser sig selv at være komplekse – og dermed 

variable – systemer. 

 Brud med den klassiske – fysiske – proportionalitet (og lineære kausalitet) 

mellem påvirkning og effekt. Den bundne energi, der frigøres ved en atomar 

kædereaktionsspaltning er af en kvalitativt anden størrelsesorden og virknings 

rækkevidde end den energimængde der skal til for at sætte atomspaltningen 

igang. Ved genetisk manipulation angår virkningen ikke kun det gen der 

manipuleres eller det individ, der har genet, man påvirker også arvemassen, 

afkommet og – via de økologiske kæder – også andre individder/arter. Datain-

puttets virkning varierer med den påvirkede softwares opbygning og organisa-

tion. Ikke kun med selve inputtet. 

 Opløsning af begrebet om det udenforstående (alvidende) subjekt til beskrivelse 

af interaktionen mellem iagttager og objekt. 

 Gentolkning af det erkendende hhv. menneskelige subjekt, der dels selv kan 

opfattes som sammensat system, dels som fragment eller komponent i 

forskellige, eventuelt indbyrdes heterogene netværk. 

 

Vi kan i alle tre tilfælde (den atomare, den cellulære hhv. den symbolske me-

ningsenhed) tale om en opløsning af begrebet om den veldefinerede invariante 

grundenhed, der lå til grund for de klassiske begreber om objekt og subjekt. 

Istedet for definitionen af objektet som den invariante mindsteenhed bliver objek-

terne defineret som komplekse og sammensatte fænomener eller mønstre, der kun 

eksisterer gennem de skiftende konstellationer og relationer mellem i sig selv 

flygtige og variable komponenter.  

Det skifte, der knytter sig til opløsningen af begreberne om det invariante 

subjekt og objekt, er også forbundet med et skifte i opfattelsen af forholdet 

mellem stof og form.   
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Hvor både den platoniske, aristoteliske og tidligt moderne naturvidenskabelige 

opfattelse af forholdet mellem stof og form – uanset alle indbyrdes forskelle – går 

ud fra den grundantagelse,  at stoffet har en bundet relation til formen, får vi i 

løbet af det 20. århundrede en fjerde model, der netop adskiller sig på dette punkt 

ved at opfatte form og strukturelle relationer som selvberoende relationer, adskilt 

fra det nu helt amorfe – og dermed frit formbare – stof, der organiseres af disse 

former og strukturer. 

Eksemplerne er legio. Man kan nævne de strukturalistiske teorier (f. eks. 

Hjelmslev) eller Gregory Bateson’s begreb om information defineret som en 

forskel, der gør forskel, ganske uafhængigt af hvad der bliver gjort forskelle 

mellem. Lignende træk går igen i andre informationsteorier. Eller Luhmann’s 

systemteori, hvori systemer dannes som selvskabende processer, der ganske vist 

danner sig i forhold til omgivende og underliggende substrater, der imidlertid 

også selv kan betragtes som systemer, relationer og processer. Eller den frak-

talgeometriske tolkning af deterministiske, »kaotiske« processer. Eller teorierne 

om kunstig intelligens indenfor kognitionsvidenskaberne. 

Hvis man ikke finder aksiomet om form og struktur som selvberoende rela-

tioner der organiserer en amorf substans holdbart, kunne alternativet være at 

opgive opfattelsen forholdet mellem form og substans som et aksiomatisk givet 

og universelt ensformet forhold, og istedet betragte dette forhold som en variabel 

relation, der derfor må indgå som del af det, der er genstand for specifik 

undersøgelse og analyse.  

Skiftet i opfattelsen af forholdet form og substans – og dermed i opfattelsen af 

objektverdenen er også forbundet med forandringer i opfattelsen af subjektet. 

Ideen om det frie, suveræne subjektet, der organiserer verden gennem fornuften, 

bliver udskiftet med ideer om individet  som et knudepunkt, der indgår i og 

bestemmes gennem relationer til andre knudepunkter – eller måske kun som en 

fiktion. Et bånd, der taler. Fra Freud: Jeg’et er ikke herre i eget hus, over Barthes’ 
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Forfatterens død og Foucaults’ Hvad er en forfatter? til kognitionsvidenskabens 

neurale netværksteorier  eller Luhmann’s systemteori. 

Fra forestillingen om det suveræne subjekt, den ideale iagttager med den 

fænomenale evne til at overskue hele universet, og til at udvikle en homogen 

harmonisk personlighedskerne og udfolde alle menneskelige artsevner går der 

således en klar udviklingslinje, som Barthes, var det vist, beskrev som det 

menneskelige subjekts nedsænkning i legemlighedens endelige verden. I denne 

proces bliver al perfektion naturligvis perforeret, mens det menneskelige subjekt 

til gengæld indtræder i historien som aktør, der interagerer med og desmere be-

stemmes af den beskrevne verden.  

Tabet af suverænitet i den filosofiske selvforståelse modsvares paradoksalt nok 

af dramatiske udvidelser af den menneskelige naturbeherskelses rækkevidde, 

hvorved overgangen til det femte informationssamfund tegner sig som en 

overgang fra en mindre til en meget større og dybtgribende civilisatorisk 

fortælling. Subjektet i denne fortælling er ikke det enkelte, suveræne individ, men 

derimod et individ, der både udgør et komplekst og heterogent sammensat system 

i sig selv og som udfolder forskellige sider af sig selv i indbyrdes forskellige, 

komplekse netværk og systemer. Forfatteren genopstår. Måske ikke altid med 

samme suveræne fortælleevne og måske ikke i samme isolerede og aurabelagte 

position og måske kun som én blandt flere i et kreativt kollektiv, som det f. eks. 

kendes fra koncert-, teater- og filmproduktion. Mens de systemer videnskaben 

beskrev i de foregående epoker stort set udelukkende blev tænkt som bipolære 

systemer – med to variabler, der indgik i en kausal relation – retter videnskaben 

sig i dag mod forsøget på at beskrive komplekse systemer med mange variable 

parametre og dermed komplekse påvirknings–relationer. Subjektet er ingen 

undtagelse fra verden. 

 

5. Humaniora i det femte informationssamfund. 



16 

Selv om det foregående er et meget summarisk billede, kan det godt bruges til at 

pointere, at det er en udvikling, der også berører humanvidenskabens generelle 

stilling i samfundet. Jeg vil her nævne to punkter: 

 

I: Humanvidenskaberne får en ny og – sammenlignet med perioden fra anden 

verdenskrig frem til idag – mere central rolle i det femte informationssamfund, 

der på det abstrakte plan kan beskrives som et samfund, der karakteriseres ved 

tegnenes stadig voksende betydning i omgangen med tingene, og som blandt 

andet vil være karakteriseret ved  

 

 En intensiveret internationalisering med forøget forbrug af sproglige kom-

petencer samt viden om og kompetence i omgangen med  kulturforskelle. 

 Et ekspanderende forbrug af professionaliseret vidensbehandling og kommu-

nikation  med stigende forbrug af sproglige og visuelle og musiske kompeten-

cer. Den generelle dynamik er her knyttet til de stadigere mere forgrenede, 

specialiserede og derved forlængede produktions- og transportnetværk, der kun 

kan eksistere i kraft af en stadig mere omfattende kommunikation. Jo mere 

viden og kommunikation, desto større behov for midler til at foretage en – 

f.eks. retorisk – reduktion af meddelelsernes kompleksitet. 

 Et voksende forbrug af professionaliseret kultur-, oplysnings- og underhold-

ningsaktiviteter i fritidslivet. Den generelle dynamik er her knyttet til 

middelklassens modernisering med øget fritid og stigende forbrug af pro-

fessionelle serviceydelser. 

 Et voksende behov for genre-, fortælle- og indholdsmæssige innovationer af en 

stadigt voksende vifte af digitale medier. Fra elektroniske arkiver (tekster, 

billeder, film etc) og museer over elektroniske aviser ol. til hypertextsystemer, 

(interaktive og ikke-interaktive) multimedier, virtual reality-systemer. 
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 Hvortil kommer væksten indenfor de mere traditionelle områder som uddan-

nelse, der vil ekspandere, og de eksisterende mediers kulturstof, samt nye 

former for vidensformidling (f.eks. fjernundervisning, livslang uddannelse). 

 

II: Med den stadig mere udbredte anvendelse af computerteknologi vil humaniora 

bevæge sig fra et overvejende håndværksmæssigt teknologisk grundlag til et 

informationsteknologisk (både på redskabs-, metode- og objektniveau) idet 

computeren tillader og udbyder et stort register af nye muligheder for at lagre, 

bearbejde, analysere, søge og formidle humanvidenskabelig forskning og under-

visning. Computeren angår således både humanvidenskaberne i kraft af sig selv, 

som lager og kommunikations- medie, der vil befordre nye kollegiale samarbejds-

mønstre og netværk, mens gamle netværk vil kunne blive intensiverede, i kraft af 

dens specifikke betydning i de enkelte fags genstandsområder, som kulturelt 

artefakt det være sig i de æstetiske, historiske, sproglige eller filosofisk-ide-

historiske fag, i kraft af dens betydning som forskningsredskab, der tilbyder en 

række nye metodiske fremgangsmåder, og i kraft af den humanvidenskabelige 

videns betydning for udviklingen af nye, computerbaserede genrer. 

Den er således både et humanvidenskabeligt anliggende a) som selvstændigt 

objekt, b) i kraft af dens betydning for frembringelsen af andre objekter, c) i kraft 

af dens betydning for iagttagelses-, beskrivelses- og analysemulighederne og 

derigennem også, d) i kraft af dens betydning for medieringen af og 

reflektionerne over forholdet mellem subjekter og objekter både i videnskabelig 

og filosofisk forstand. 

 

Det første af disse to hovedpunkter er bl.a. opløftende i den forstand, at vi kan 

påregne en stadig voksende efterspørgsel efter humanistiske kandidater, for så 

vidt vi er rede til at varetage den vidensudvikling, der efterspørges – og det vil 

bl.a. sige også at varetage en mere anvendelsesorienteret vidensudvikling i rela-
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tion til de her nævnte og/eller andre områder, hvor der viser sig en samfunds-

mæssig efterspørgsel. Men det vil også sige noget andet, for det kræver en vis 

humanvidenskabelig selvfornyelse at producere den videns- og kompetence-

udvikling, der er brug for. 

Man kan måske sige det sådan, at vi er på vej til et samfund, hvor der vil være 

stigende brug for humanvidenskabeligt funderede vidensingeniører, der i nogen 

grad træder ind i stedet for den klassiske naturvidenskabeligt funderede ingeniør-

type. Lego-modellen slår ikke længere til. Pointen er så, at vi ikke skal kopiere 

den traditionelle ingeniør-kompetence, der er baseret på klassisk naturvidenskab, 

over på et nyt fagområde – som det f.eks. skete i datalogiens tidlige fase. I senere 

faser har datalogerne sigende nok ofte netop søgt faglig fornyelse ved at trække 

på humanvidenskabelige ressourcer. 

Man kunne måske i den forbindelse diskutere om denne anvendelsesorientering 

også i et eller andet omfang skulle omfatte genuine kunstnerisk-kreative kom-

petencer, som det ofte er tilfældet på de amerikanske »Faculty of Arts« til forskel 

fra vores udpræget germanske tradition. Det kunne måske endda - ved 

kontrasteringen - i tilgift befordre rehabiliteringen af ideen om at humaniora også 

kan være en videnskab. 

Så vidt det første punkt. Det andet punkt går på påstanden om, at humaniora er 

på vej fra et overvejende (h)åndværksmæssigt og førindustrielt funderet 

faggrundlag til et informationsteknologisk. Hvis denne påstand har noget på sig, 

rejser den også spørgsmålet, om vi kan give en generel beskrivelse af dette in-

formationsteknologiske grundlag på samme måde, som vi mener, vi kan beskrive 

de håndværksmæssige og industrielle teknologier.  

Det forholder sig her på en for humanister helt usædvanlig  og heldig måde 

sådan, at vi kan give en ganske præcis beskrivelse af det konstitutive træk, der 

udgør det invariante informationsteknologiske grundlag for det femte infor-

mationssamfund. Nemlig, at alle digitale medier og alt indhold, der er repræ-
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senteret i digital form foreligger som en sekvens af bogstaver i det binære – og 

mekanisk effektive – alfabet. Computeren er med andre ord en skriftteknologi af 

ny type og det femte informationssamfund bliver tilsvarende, da al tekst kan tages 

med, en videreudvikling af og ikke et brud med de moderne skriftkulturer. »Guten-

berggalaxen« bliver indskrevet i »Turinggalaxen« med dennes mange udvidelser af 

tidligere skriftteknologiers potentialer.  

Computeren er en ny skriftteknologi, men også som maskine er den af ny type. 

Selv om den er skabt på klassisk mekanisk-deterministisk grundlag, som den 

ultimative maskine, er dens funktionalitet baserer på en næsten ubegrænset frihed, 

idet den fysiske determination i denne maskine aldrig omfatter mere end et enkelt 

skridt på vejen fra et bogstav til det næste. Resten er op til brugernes frie valg. 

Man kunne kalde computeren for den sidste maskine, idet der af den mekaniske 

determination kun resterer et enkelt lille skridt på en enkelt lille bit. 

Jeg vil ikke trætte med at opregne nogle af denne teknologis kulturelt set vigtige 

first-time-in-history features, men nøjes med at konstatere det helt basale: at det 

drejer sig om en maskine, der virker i kraft af et alfabet, der har mere omfattende, 

mere »universelle« egenskaber end noget andet hidtil kendt alfabet. Man gør 

derfor gør klogt i hurtigst muligt at lægge enhver forestilling om at computeren, 

trods navnet, er en regnemaskine – eller især er en regnemaskine – langt bag sig. 

Computeren er en maskine til håndtering af enhver form for tegn og som sådan en 

maskine, der er som skabt til især at glæde enhver humanist.  

 

Der var engang, da de lærde humanister gjorde sig til del af datidens teknologiske 

avantgarde, fordi de – mens de benyttede denne teknologi til at sprede deres 

meninger og fortælle deres historier – samtidig bidrog til den genre- og indholds-

mæsige udvikling af trykketeknologiens muligheder. Blandt lærdommens, kultu-

rens og kunstens veje er der nogle, der er ransagelige. De går altid og uden 

undtagelse gennem brugen af den bedste teknologi. Selv om den er ny. 
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Mens humaniora med rette eller urette blev marginaliseret eller lod sig margina-

lisere i det fjerde informationssamfund, der blev præget af det mekaniske inge-

niørparadigme, stiller spørgsmålet sig derfor idag om humaniora vil tage tråden op 

fra de lærde humanister og gøre sig til del af det femte informationssamfunds kom-

munikationsteknologiske avantgarde ved at bidrage til udviklingen af de nye 

mediers genrer , hvad enten det sker i studiet af den fjerneste kulturelle fortid, de 

ældste tegn, historien fra a til z, i studiet af de de gamle mediers genrehistorier 

eller i studiet af de digitale mediers nye, særegne narrative, visuelle og auditive 

muligheder.  
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