
Kampen om den sunde fornuft 

- Om holdningsinterviewets forskellige rationaliteter 

 

rational, adj. (af lat. rationalis, afl. af ratio, ’fornuft’; egl. sa. ord som rationel): ’som er i 

overensstemmelse med ell. grundet paa alm. fornuft’. 

 

rationel, adj (fra fr. rationnel, af lat. rationalis (se rational); (især fagl.): ’om handling(er): 

som udføres, ledes efter fornuftmæssige, videnskabelige grundsætninger og metoder. 

Ordbog over det Danske Sprog 

 

Denne artikel handler om fornuft og rationalitet og om holdningsinterviews. Jeg vil forsøge at 

beskrive den rationalitet eller rettere de rationaliteter som interviewer og informant trækker på 

når de taler om (og dermed konstruerer) holdninger i et interview. Rationaliteternes indbyrdes 

modsætning illustreres så udmærket af ODS’ definitioner ovenfor. På den ene side står ”alm. 

fornuft”, informantens common sense-opfattelse af fornuftigt og ufornuftigt, godt og skidt, det 

man kunne kalde det fornuftige maksime. På den anden side står ”videnskabelige grundsæt-

ninger og metoder”, og hermed forskningens ønske om at kunne kategorisere og generalisere 

ud fra informantens svar, det man kunne kalde det rationelle maksime. De to maksimer stiller 

forskellige krav. Vælger man ud fra det fornuftige maksime, ønsker man at vælge det rimelige 

af et antal alternativer. Vælger man ud fra det rationelle, vælger man på en sådan måde at det 

individuelle valg kan generaliseres til en universel regel.  

Jeg håber at kunne vise på den ene side hvordan holdningsinterviewet destabiliseres af 

at hvile på disse modsatrettede rationaliteter, på den anden side at vise hvor ukritisk inter-

viewer og informant skifter mellem de to og forsøger at overholde begge. For at belyse de to 

former rationalitet, drager jeg først ud på en lille tidsrejse. 

 

Commonsense eller rationel fornuft 

William James (1842-1910) og John Dewey (1859-1952) er to af de største eksponenter for 

den amerikanske filosofiske tradition der kaldes pragmatismen. De kendte hinanden, referere-

de til hinanden, og regnede sig vel i store træk for enige med hinanden. Alligevel kan to af 

deres omtrent 100 år gamle bøger bruges som illustration af de to forskellige typer af rationa-

liteter som interviewer og informant navigerer imellem. 

 Som psykolog er James vel mest kendt som den ene af to uafhængige ophavsmænd til 

den såkaldte James-Lange’ske emotionsteori (den anden var danskeren Carl Lange). Teorien 



gik i al sin kontraintuitive enkelhed ud på at ”de oplevede emotioner var virkninger af de or-

ganiske forandringer og ikke årsager til dem. Paradoksalt udtrykker James sin opfattelse i 

ordene: ”Vi føler os sørgmodige, fordi vi græder, vrede, fordi vi slår, bange, fordi vi ryster”” 

(Jørgensen 1960: 254). Jeg nævner ikke dette for at gå ind i en emotionspsykologisk diskussi-

on, men fordi det så udmærket kan stå som en analogi til forholdet mellem holdningsrespons 

og diskurs. Hvis responsen kan opfattes analog til den organiske forandring og diskursen til 

emotionen, ja så kan diskursen (eller rettere de tankeprocesser som diskursen belyser) være 

årsag til responsen, eller responsen kan omvendt ligge til grund for diskursen. Men jeg fore-

griber diskussionen. Lad os nu begynde ved begyndelsen. 

 

James: Common sense og anti-intellektualisme 

James begynder sin beskrivelse af pragmatismen (James 1907: 25) med en anekdote: Nogle 

mænd observerer hvordan en anden mand forsøger at få øje på et egern som han véd sidder på 

den anden side af det træ han står ved. Egernet er dog hurtigere end manden, og holder hele 

tiden træet mellem sig selv og ham. Og sådan går de to i ring omkring træet. Det filosofiske 

spørgsmål er nu om manden er gået rundt om egernet eller om han ikke er. Og James’ svar er 

det analytiske common sense-svar: ”det kommer an på hvad man mener med ”omkring”?”. 

Mener man at passere nord, øst, syd, vest og igen nord for egernet, ja, så er han gået omkring 

det, mener man foran, til højre for, bagved, til venstre for og igen foran, ja så er han ikke.  

 Dette er essensen af den pragmatiske metode som James præsenterer den. At opløse 

(nogle ville sige undvige) filosofiske dilemmaer ved at stille sig spørgsmålet ”hvad betyder 

det egentlig?”, ”hvad er den pragmatiske betydning (dvs. den praktiske konsekvens for leven-

de, handlende mennesker) af de to sider af sagen?”. Som den snusfornuftige James siger: ”It is 

astonishing to see how many philosophical disputes collapse into insignificance the moment 

you subject them to this simple test of tracing a concrete consequence” (Ibid: 27). Når først 

man har underkastet det filosofiske problem den pragmatiske analyse, viser det sig at proble-

met i virkeligheden ikke er et problem, men et pseudoproblem, stillet op af filosoffer (profes-

sionelle og læg-), mens det naturlige menneske der bruger sin sunde fornuft umiddelbart ser 

hvad det eneste fornuftige svar må være. Den pragmatiske filosof er som den lille dreng i 

eventyret, der naivt eller modigt afslører at kejseren ikke har noget på. Eller han er som stats-

ministeren der lukker diskussionen med et ”der er ikke noget at komme efter”. 

 

Dewey: Den rationelle spekulation 



I bogen med den lovende titel How we think (Dewey 1910) præsenteres et anderledes speku-

lativt hårdtarbejdende menneske: ”Thinking begins in what may fairly enough be called a for-

ked-road situation, a situation which is ambiguous, which presents a dilemma, which propo-

ses alternatives” (Ibid. 11). 

 Tænkningen gennemløber ifølge Dewey fem faser (Ibid 72ff.): 1) Et problem optræ-

der. 2) Problemet defineres, dvs. det går fra en vag uro eller bekymring til en afklaring af pro-

blemets karakter; man kan sammenligne denne fase med lægens diagnosticering af sympto-

mer, 3) Suggestion, dvs. fremlæggelsen af en mulig løsning på problemet; løsningen fremlæg-

ges dog kun som én mulig kandidat til en løsning, den holdes med Deweys ord suspenderet. 

4) Elaborering hvor man gennemtænker hvad konsekvenserne af den foreslåede løsning vil 

være, og hvor løsningen enten forkastes pga. inkonsistente konsekvenser eller den fører til 5) 

verifikationen, hvor der indhentes nye data til at støtte eller forkaste løsningens hypotetiske 

konsekvenser. Et eksempel: Jeg kunne komme til en umiddelbar erkendelse af ubehag, ved 

nærmere undersøgelse opdager jeg at det skyldes at jeg er ved at blive våd. Jeg kunne udkaste 

den forklaring at det måske skyldes at jeg står i et svømmebassin, men da der ikke er fliser 

omkring mig, og da vandmassen ikke er tilstrækkelig, forkastes denne forklaring. I stedet ud-

kastes forklaringen at det regner. Regn er konsistent med at jeg befinder mig udenfor, og med 

det grå lys, men hvis det er regn jeg er udsat for, må jeg også forvente at se dråber andre ste-

der. Jeg kigger mig omkring og ser at jorden farves mørkere i de karakteristiske små, runde 

pletter, og lagrer (indtil videre) oplysningen om at det er regn jeg er udsat for. 

  

To rationaliteter: kontekstualiseret eller abstraheret 

Som sagt skal man nok ikke overdrive forskellen mellem de to ærværdige tænkere, men mere 

se dem som illustrationer af to typer tankekraft. På den ene side står Deweys problemknuser-

model hvor det spekulerende menneske tegner dilemmaet op, vejer for og imod hver løsning 

ved at se på deres konsekvenser, og til sidst beslutter hvilken løsning han fæster sin lid til på 

baggrund af løsningens implikationer. På den anden side står James’ common sense-filosof, 

der viser at dilemmaer i virkeligheden ikke er dilemmaer. Hvis James placeres ved Deweys 

forked-road, vælger han hverken at gå til højre eller til venstre, han forklarer i stedet under 

hvilke omstændigheder hver vej er at foretrække. 

Essensen i James’ pragmatiske fordring er at man ikke må forfalde til at abstrahere 

problemet fra dets lokale, praktiske kontekst. Så længe vi ser på problemet i kontekst er løs-

ningen givet. Dewey derimod fordrer abstraktionen. Den foreslåede problemløsning skal net-



op kunne løftes ud af den konkrete kontekst og analyseres i forhold til de antagelser løsningen 

hviler på og de konsekvenser det nødvendigvis må få.  

 Men lad os da se de to rationaliteter i kontekst! Data kommer fra et af de interviews 

jeg udførte i forbindelse med mit ph.d.-projekt. Projektet er en del af det fællesnordisk Mo-

derne Importord i Sprogene i Norden (http://www.moderne-importord.info/), og interviewene 

handlede om holdninger til engelsk. Et interview kunne fx forløbe således: 

 

(1)

Int:  Jeg læser et par påstande op og så vil jeg gerne vide hvor enig eller uenig du er i dem - 1 

og der er en fempunktskala der hedder helt enig overvejende enig - hverken enig eller 2 

uenig... 3 

Inf: Okay. 4 

Int: ”Der bruges alt for mange engelske ord i dag”. 5 

Inf: Der er jeg helt enig. 6 

Int: ”Der bør laves nye ord som erstatter de engelske ord som vi får ind i sproget”. 7 

Inf: Helt enig.  8 

[0.29-0.52]

 

Men holdningsinterviewet, afkrævelsen af en holdning, stiller et imponerende dobbeltkrav til 

informanten. Ikke bare skal han kunne producere en respons umiddelbart, intuitivt, uden re-

fleksiv overvejelse, som vi just har set. Han skal også kunne reproducere, om man vil kon-

struere, en reflekteret, rationel tankerække der leder til denne respons. Se selv! 

 

(2) 

Int: Hvad er det for nogle steder egentlig [hvor der er for mange engelske ord]. 1 

Inf: Jamen jeg synes det er når man… dagligt når man snakker så… ja hvor kan jeg præcis 2 

sige? Jamen jeg synes ofte når man er i en snak… i stedet for… der er jo ord man godt 3 

kunne bruge… jeg kan ikke rigtigt sådan finde… men jeg synes der er mange ofte man 4 

hører i radio og fjernsyn, der er ord man sagtens kan bruge på dansk. 5 

Int: Mm. 6 

Inf: Jeg er også selv slem til det nogle gange, at bruge andre ord end jeg egentlig behøver at 7 

bruge. Fordi at jeg er bange for at vores modersmål forsvinder stille og roligt på den 8 

måde her. 9 

Int: Altså at det øh... 10 



Inf: At det simpelthen stille og roligt (uforståeligt). Jeg tænker på Norge de har for eksempel 11 

kun norsk de har jo ikke engelske ord. 12 

Int: Nej. 13 

Inf: Og Frankrig har jo heller ikke engelske ord. 14 

Int: Nej. 15 

Inf: Altså Frankrig synes jeg måske nok, det er for renset, ikke. Jeg har ikke noget imod at 16 

der er nogle engelske ord man snakker lidt engang i mellem men jeg synes det er synd 17 

hvis man efterhånden lægger flere og flere ord over til det engelske i stedet for det 18 

danske. 19 

Int: Og du tror til sidst at alle danske ord kan forsvinde eller…? 20 

Inf: Ikke alle danske ord men jeg tror mange danske ord vil forsvinde, og det synes jeg er 21 

synd. 22 

Int: Mm. 23 

Inf: Det særkende der er ved det danske sprog. 24 

Int: Du kan ikke lige komme med et godt eksempel på noget vi skulle lave et nyt ord for? 25 

Inf: Åh. 26 

Int: Sådan et ord der støder dig? 27 

 7 sek. 28 

Inf: Åh. 29 

 6 sek. 30 

Inf: I stedet for - det ved jeg ikke om det er et engelsk ord ”inkompetent” - så kunne man 31 

lige så godt sige ”uegnet”. 32 

Int: Mm. 33 

Inf: Altså den type ord, synes jeg lige så godt man kunne bruge. 34 

Int: Mm. 35 

Inf: Åh, jeg kan sørme ikke lige komme på andre ord lige nu. 36 

Int: Det er også et øh et udmærket eksempel. Skal vi også finde på nye ord? Skulle vi lave et 37 

ord for ”computer”? 38 

Inf: Nej der er jeg lidt ambivalent, ikke. Det synes jeg egentlig ikke. Det fungerer godt, 39 

”computer”. Det har jeg det egentlig godt med, det ord, ”computer”. 40 

[2.16-4.10]

 

Jeg mener vi her kan se hvordan de to forskellige rationaliteter gør sig gældende, og hvordan 

de talende skifter imellem dem.  



 I første halvdel af uddraget kan man se common sense-maksimen. Der bruges for mange 

engelske ord hvor der lige så godt kunne have været brugt danske (linje 2-9). På den anden 

side skal man heller ikke rense helt ud (linje 16). Der skal med andre ord renses ud i de 

engelske ord, bare ikke for meget. Det lyder irrationelt. Det er det måske også. Det er det 

’fornuftige’ og ’rimelige’ menneske der taler med ønsket om en fornuftig løsning på de 

foreliggende spørgsmål. Man kan næsten høre James’ advarsler i baggrunden om at problemet 

kun er et problem fordi vi abstraherer det ud af kontekst. Hvis vi stillede spørgsmålet i 

kontekst, fx ”hvad synes du om ordet ’ambivalent’”, så ville problemet forsvinde. 

Informantens løsning når nu han er præsenteret for et abstrakt spørgsmål, er at producere sin 

egen kontekst; nemlig scenariet med overflødige ord i radio og tv. Common sense-maksimen 

gør altså præcis det modsatte af den rationelle maksime. I stedet for at udlede en generel 

regel, opstilles den prototypiske kontekst hvor den udtrykte holdning i hvert fald gælder. 

 I anden halvdel af uddraget træder det rationelle maksimen i kraft. Det er tydeligt 

hvordan intervieweren mener at kunne inferere fra informantens svar og til en underliggende 

maksime. Se fx i linje 25 hvordan intervieweren infererer fra informantens svar om at der 

bruges for mange engelske ord, til at informanten så også må kunne nævne nogle ord. Se også 

linje 37 hvor han mener at der kan infereres videre til at alle engelske ord er kritisable. 

Logikken er klar nok, men det er også tydeligt at denne kobling ikke er lige så klar for 

informanten – bemærk de meget lange pauser inden han fremsætter sit eksempel på et engelsk 

ord som der skulle laves en oversættelse af. Og bemærk også hvordan han kun giver ét 

eksempel hvorefter han giver op (er det ene eksempel virkelig nok til at mene at ”der bør 

laves nye ord som erstatter de engelske ord som vi får ind i sproget”?). Og hvordan maksimen 

tilsyneladende ikke kan generaliseres til ordet ”computer”. Hvis informanten opererer med en 

underliggende maksime om at ”der er for mange engelske ord i Danmark”, er det påfaldende 

at den kun kan eksemplificeres med ét eksempel, og at den ikke lader sig generalisere ud over 

dette eksempel. 

 Omvendt er det sigende at informanten ikke forkaster den grundlæggende antagelse om 

at der burde være en underliggende maksime. Han kritiserer ikke interviewerens 

underforståede antagelse, tværtimod omtaler han sig selv som ”ambivalent”. Spørgsmålet er 

selvfølgelig om det er informanten der ikke overholder den uskrevne overenskomst om at han 

bør have en generaliserbar holdning – hvad han jo mere end antyder ved at kalde sig 

”ambivalent” – eller omvendt om det er interviewet og intervieweren der begår en fejl ved at 

mene at udtalelsen om at ”der bør laves nye ord” kan flyttes fra det abstrakte til det konkrete 

plan, og dernæst (når en holdning til ét konkret ord er forhandlet) at det kan flyttes 



uproblematisk til et andet konkret ord. Måske bliver svaret først problematisk når det 

forflyttes fra sin umiddelbare kontekst, mens spørgsmålet i sin kontekst er uproblematisk.  

 Ville man forfølge denne tankegang, kunne man foreslå at de tre forskellige spørgsmål 

som intervieweren gør til ét sammenhængende spørgsmål i virkeligheden er tre forskellige. 

Det første, abstrakte, drejer sig om en overordnet kærlighed til modersmålet og et ønske om at 

beskytte det mod forfald. Det andet, ”inkompetent”, drejer sig om brug af et bestemt engelsk 

ord der har symbolsk værdi som ungt, smart, business-agtig osv. Dvs. at svaret måske ikke så 

meget markerer modstand mod engelske ord som sådan, men mod en bestemt sprogbrug 

blandt en bestemt gruppe sprogbrugere. Det tredje spørgsmål, ”computer”, drejer sig derimod 

om et helt upåfaldende engelsk ord som bruges af (stort set) alle samfundsgrupper. De fleste 

er nok bevidste om at ordet er engelsk, men de fleste skal også søge i deres indre ordbog før 

de finder et alternativ – som de formentlig derefter forkaster ene og alene fordi det er så 

sjældent brugt. Man kunne altså argumentere for at vi har med en tre-enighed at gøre. Under 

overskriften ”oversættelse af engelske ord til dansk” gemmer sig flere forskellige betydninger, 

men både interviewer og informant er enige om at spille spillet "holdningsinterview", og én af 

reglerne for at spille dette spil er at man skal kunne generalisere fra et holdningssvar givet ét 

sted til et der gives et andet sted. Således også over længere perioder: 

 

(3)

Inf:  ”Hvilken holdning har du til sproglig purisme - det at man forsøger at holde sproget 1 

rent?” (oplæst). Ja nu er jeg ambivalent igen fordi det er jo ikke… Det er jo ikke bare 2 

enten eller… […] Jeg tror faktisk jeg vil have den i midten - for det er jo en… Nej, ikke 3 

for enhver pris. Nej, jeg tror godt jeg vil have den i midten. 4 

Int: Mm, du må meget gerne uddybe, det virker som om der er en hel masse ting 5 

(uforståeligt). 6 

Inf: Jamen det er (uforståeligt) man kan jo heller ikke bare… Hvilken holdning til… Man 7 

kan jo heller ikke… Vi kan jo heller ikke bare isolere os i vores eget lille samfund, 8 

eftersom vi er i en stor verden. 9 

Int: Mm. 10 

Inf: Og eftersom vi bliver påvirket alle steder fra, så ville det også virke unaturligt hvis man 11 

bare renser det hele. Vi kan jo heller ikke… Får det næsten til at føles som i stalintiden. 12 

Int: Haha. 13 

Inf: Jeg tror vi alligevel vi skal have den lidt åbent… åben pande, ja. 14 



Int: Hvordan hænger det sammen med at du startede med at sige at der bliver brugt for 15 

mange engelske ord? 16 

Inf: Jamen det er jo lige præcis her jeg står i et dilemma, for jeg synes nu pludselig at jeg har 17 

forandret mig inden jeg er færdig med spørgsmålene her, jo. Haha. Fordi hvis jeg skal 18 

holde fast på det første, så kan det ikke stå her, det er nemlig rigtigt. 19 

Int: Ja men det kunne jo godt være at du bare havde tænkt noget mere over det. 20 

Inf: Jamen jeg har måske tænkt lidt over at det er… at mange af de ord vi har, altså det bare 21 

er der, det er blevet en naturlig del, for det er det jo blevet. Men derfor kan jeg jo godt 22 

stadig synes at nogle af tingene måske ikke burde være så meget [sprogligt] udefra, tror 23 

jeg. Men helt rense det kan man heller ikke, og det skal man heller ikke. Nej jeg tror 24 

egentlig jeg - ændrer mig lidt hen ad vejen kan jeg mærke. 25 

Int: ja. 26 

Inf: ja.27 

[46.20-48.45] 

 

Vi ser her hvordan informanten, alt efter valg af rationalitet, enten har ændret holdning (han er 

ikke længere purist som han var ovenfor), eller spørgsmålets kontekst, og dermed spørgsmålet 

selv, er et andet. Dermed har han ikke ændret holdning, han udtrykker blot en common sense-

opfattelse af et spørgsmål som er uafhængig af spørgsmålet om for mange engelske ord i 

dansk. Og vi ser igen hvordan de to modsatrettede rationaliteter bliver et problem som infor-

manten skal forholde sig til. Han burde jo have en konsistent holdning, ikke? 

 

Kontekstualiserede svar 

Vi har set hvordan informanten på den ene side knytter sine svar til det enkelte spørgsmål som 

det fremtræder i kontekst, og hvordan han på den anden side accepterer at han bør have en 

underliggende holdning der leder ham til at svare på en måde så der kan generaliseres fra ét 

svar til et andet. Vi har imidlertid endnu ikke set på hvordan spørgsmålene bliver fortolket i 

den konkrete kontekst sådan at svaret på dem er selvindlysende; eller med andre ord, steder 

hvor informanten opfører sig som den perfekte James’ske pragmatiker. Data er ellers på bor-

det, vi mangler bare at pege på steder hvor det sker. 

Hvis vi ser på den slående forskel på uddrag 2 og uddrag 3, så læg mærke til hvordan 

informanten netop ikke, som Dewey foreskriver, definerer et dilemma og reflekterer over 

hvilken løsning der bedst løser problemet. Derimod omfortolker han det diffuse problem til 

mere håndterlige common sense-spørgsmål med helt indlysende svar. I uddrag 2 omfortolkes 



spørgsmålet om ”for mange engelske ord” til ”hvis der er et dansk ord man kan bruge i stedet 

for det engelske, skal man så det?”. Og svaret (som meget få formentlig ville indvende noget 

imod) er ”ja”. I uddrag 3 derimod omfortolkes det næsten synonyme spørgsmål om ”purisme” 

som et spørgsmål om hvorvidt vi skal ”isolere os fra den store verden”. Og svaret bliver det 

lige så ukontroversielle ”nej”. Spørgsmålet er selvfølgelig om de to spørgsmål nu er synony-

me, og beskrivelserne som informanten giver, kan opfattes som argumenter for hans svar – 

sådan ville rationalisten vel tænke. Eller om det omvendt giver mere mening at sige at infor-

manten har svaret på to vidt forskellige spørgsmål – som den lokalt afgrænsede common sen-

se fortæller os. Begge synspunkter kan vel forsvares, men konsekvenserne af dem er meget 

forskellige. I det første tilfælde får vi sammenlignelige svar, men et problem med at forklare 

hvorfor den samme mand med 40 minutters mellemrum kan indtage modsatte holdninger – og 

dermed et seriøst berettigelsesproblem for hele holdningsforskningen (for hvorfor undersøge 

holdninger hvis de alligevel ændrer sig hele tiden?). I det andet tilfælde får vi et lige så stort 

problem, nemlig at når først vi har afdækket det ”egentlige” spørgsmål, så er svarene lige så 

uinteressante som de er ukontroversielle. Når først de abstrakte spørgsmål har været igennem 

den retoriske vridemaskine, fremstår svarene fuldstændigt selvindlysende. 

 Det mest interessante er måske derfor at beskæftige sig med hvilke retoriske omfor-

tolkninger informanterne laver. Fx er det måske ikke tilfældigt at informanten i begge tilfælde 

erklærer sig som modstander af det billede han tegner. Han omfortolker så at sige spørgsmålet 

til en stråmand som han let kan frasige sig. I den henseende er det sikkert heller ikke tilfældigt 

at ”det forkastelige” alternativ præsenteres med optonende adverbier ’fuldstændig’, ’helt’, 

mens hans foretrukne version markeres med nedtonere ’lidt’, ’en lille smule’ osv. Det er næ-

sten som om han (og alle vi andre) tegner et billede hvor det ’de andre’ vil have er noget radi-

kalt, unaturligt og utopisk, mens hans forslag er det fornuftige, upåfaldende og rimelige. 

 

Konklusion 

Jeg har forsøgt at vise hvordan mennesker reagerer når de placeres i en situation hvor de skal 

gøre rede for deres indre inklinationer i forbindelse med visse spørgsmål. Vi har set hvordan 

et interview (i hvert fald ét konkret interview) tvinger informant og interviewer til en række 

dobbeltgreb. For det første forventes det at informanten kan svare umiddelbart, spontant, intu-

itivt, men at han samtidig er i stand til at gøre rede for hvordan han kom frem til sit svar. For 

det andet forventes det både at informantens svar er kontekstbundne, og at de kan generalise-

res til at uddrage en underliggende, stabil holdning. Ser man på disse krav abstraheret og som 

de beskrives i to klassiske værker er det svært at forestille sig andet end at kravene må komme 



i konflikt med hinanden. Ser man dernæst på hvordan informanter faktisk reagerer i inter-

views, ser vi at de med forbløffende smidighed navigerer mellem de forskellige krav, og uden 

indvendinger accepterer dem og lægger dem på sig selv. Vi har således set den samme infor-

mant både svare umiddelbart og derefter konstruere en (stort set) tilfredsstillende forklaring 

på sit svar. Og vi har set ham både svare nært kontekstspecifikt og samtidigt forvente (af sig 

selv) at hans svar kan generaliseres til andre ”af samme type”. 

 Vi kan ikke konkludere at informanter tænker som James foreskriver, eller tænker som 

Dewey foreskriver; vi kan konkludere at begge beskrivelser af tankeprocessen er i aktion. Vi 

kan ydermere se hvordan interviewer og informant uden de store kvaler skifter modus. Det er 

vel lidt ligesom opgaven med at knytte pronomener og bestemte former af substantiver til de-

res antecedanter (Ravnholt 1995, 2004). Vi gør det uden det store besvær indtil vi begynder at 

overveje hvordan vi egentlig gør det. På samme måde løser interviewer og informant ubesvæ-

ret opgaven med at styre mellem to forskellige rationaliteter og to forskellige svarmodi. Beg-

ge forventer at det skal kunne lade sig gøre, og så lader det sig gøre. Det er først når man ser 

nærmere på de diskursive krav det stiller at opgaven virker uoverskuelig. 
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