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Indledning

Hvordan oplever vi den verden, vi befinder os i? Møder vi fortrinsvis
nye hændelser og forandringer med forundring og nysgerrighed eller
med utryghed og bekymring? Tør vi nærme os noget nyt og anderle-
des tillidsfuldt og åbent, eller viger vi frygtsomt tilbage? Her spiller
det narrative – vores fortællinger om os selv og om verden – en be-
tydningsfuld rolle. Som jeg skrev i 2003 i artiklen ”Narrativ kompe-
tence og pædagogik”:

Fortællingen kan skabe mening og sammenhæng i et forløb og gør
os i stand til mentalt at rejse i tid og sted og se nye perspektiver.
Men det er også vigtigt at kunne være til stede her og nu, følsomt at
sanse og opleve og deltage i det nærværende. Imidlertid er netop det
vanskeligt, hvis nuet oversvømmes af forvirrende og uforløste brok-
ker af fortid eller af frygt og usikkerhed i forhold til fremtiden. Vi
skal kunne være til stede for at kunne rejse til fortryllede steder, og
vi skal kunne finde mening og sammenhæng - hvor foreløbig den
end er – for rigtigt at kunne opleve, at det fortryllede sted kan være
lige her” (s. 279).

I denne afhandling er omdrejningspunktet en række paradokser eller
modstillinger/modsætninger, hvor det er afgørende at holde begge
poler i spil i deres indbyrdes afhængighed. Afhandlingen er udtryk
for et forsøg på at tænke både – og i stedet for at tænke enten – eller.
Det gælder både i forhold til de vidensformer og teoridannelser, der
bringes i spil og i forhold forståelsen af en række problemstillinger,
fænomener og begreber.

Identitet er et af de begreber, som indeholder modsætninger. ”Sig
selv som en anden” er titlen på Ricoeurs bog om identitet. Mead skrev
for mere end et halvt århundrede siden om ”jeg” og ”mig”. På én gang
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handler identitet om at være den samme til trods for de forandringer,
der sker livet igennem også med det enkelte individ. Jeg er til stede
her og nu, i den flygtige, situative kontekst, hvor jeg skriver, og jeg
har hidtil rejst i tid og rum i livet i mere end et halvt århundrede. Jeg
har oplevet mange forandringer, i mine omgivelser og i mig selv, men
også kontinuitet og sammenhæng. Jeg kan også rejse mentalt i tid og
rum, med drømme og håb, forventninger eller bekymringer ud i frem-
tiden og med erindringerne tilbage til fortiden, til ungdommen, til
barndommen, til alt det, der var anderledes, den gang jeg også selv
var det. Hukommelsen er skrøbelig og ikke helt pålidelig. Men når
jeg fortæller om mit liv, er det ikke bare noget, jeg finder på til lejlig-
heden, men det jeg, nu kan huske i den situation, hvor jeg fortæller,
er med til at forme en version af den levede erfaring.

Vi bruger sproget til at fortælle med, sproget, som er et socialt og
kulturelt, symbolsk system, som vi har tilegnet os gennem deltagelse
i sociale fællesskaber. Og vi fortæller i former, som vi ligeledes har
lært i social praksis. Men når jeg fortæller om mit liv, er det ikke kun
en diskursiv, kommunikativ handling. De erindringer, min fortælling
bygger på, er også kropslige og følelsesmæssige. Samtidig med at er-
faringer er kropslige og i den forstand er knyttet til det enkelte indi-
vid, lærer vi at huske fortiden i sociale samspil. Vi lærer, hvad det er
vigtigt at huske, og hvad vi helst skal glemme. Vi hjælper hinanden
med at huske, men vi er også individuelt i besiddelse af en hukom-
melse. Nogle lærer at udvikle en god hukommelse, mens andre, som
er mere overladt til sig selv, måske oplever, at meget af det, der har
været, bare er forsvundet.

Hvad vi lærer, og hvor godt vi lærer, kan vi ikke fyldestgørende
beskrive uden at inddrage betydningen af de sammenhænge, vi lærer
i: betydningen af deltagelsen i de sociale fællesskaber, af relationerne,
af de kommunikative praksisformer og af undervisningen og pæda-
gogikken. Vi udvikler ganske vist individuelle kompetencer og kvali-
fikationer, selv om det, vi har lært, både mens vi lærer, og når det
kommer til udtryk, bliver påvirket af konteksten.

Det individuelle og det interpersonelle, kulturelle perspektiv er
dermed en anden modstilling, som må forstås i sammenhæng. I vo-
res kultur taler vi meget om det individuelle, om selvet. Men netop
dette perspektiv er i høj grad et kulturelt produkt. Samtidig er det
fællesskaberne, der afgør, om den enkelte i en bestemt kontekst bli-
ver set og behandlet som et individuelt menneske eller som en uper-
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sonlig, generaliseret del af en gruppe.
For mig at se betyder disse forhold, at vi må anvende en teoretisk

optik, der kan anskueliggøre flere aspekter, flere sider og flere perspek-
tiver af den viden, vi kan få om læring, om hukommelse, om identi-
tet og fortælling. Derfor vil jeg se på læring, hukommelse, identitet
og fortælling i forhold til neuropsykologiske teorier om hukommelse
og læring, i forhold til kognitive teorier om udvikling og i forhold til
læringsteoretiske og socialpsykologiske og teorier om menneskers
deltagelse i sociale fællesskaber. Endvidere vil Ricoeurs fænomenolo-
giske og hermeneutiske tilgang til identitet og hukommelse blive
inddraget. Jeg har hermed måttet overskride mit faglige ståsted i min
søgen efter viden. Med en humanistiske akademisk baggrund er min
tilgang til den hjerneforskning og til den øvrige hukommelses-
forskning, jeg inddrager, naturligvis andenhånds. Jeg er begrænset til
ud fra min faglige horisont så godt det nu er muligt at forsøge at for-
stå den videnskabelige og teoretiske litteratur. Arbejdet med denne
tilegnelsesproces i forhold til de for mig nye vidensområder, der så
skulle tænkes sammen med min humanistiske faglige horisont, har
været utroligt inspirerende og givende.

Arbejdet med afhandlingen ligger i forlængelse af mit arbejde med
fortællinger i forhold til identitet, læring og demokrati. Min forsk-
ning i narrativitet pegede på nødvendigheden af at sammentænke
kognitive, kulturelle og kropslige teoretiske indfaldsvinkler og
forståelsesformer for at kunne forklare, hvad personlige fortællinger
handlede om, hvordan de blev udviklet, og hvilke funktioner de havde.

Samtidig med at jeg arbejdede med livshistoriske fortællinger,
narrative interviews, som en forskningsmetodologi i en række pro-
jekter (Horsdal, 2000, 2001d, 2002), blev jeg også optaget af begre-
bet narrativ kompetence, Både evnen til at huske personlige begiven-
heder og fortælle om dem og evnen til at huske andres fortællinger
viste sig at have en ret stor betydning i forhold til læring, som også
Bruner (1996) havde bemærket.

Det var navnlig to forskningsprojekter, som skærpede min inte-
resse for betydningen af narrative kompetencer. Dels havde jeg ud-
ført en række narrative interviews med flygtninge, hvor enkelte af for-
tællerne bar præg af ringe narrative kompetencer og havde meget svært
ved både at huske, at udtrykke sig og at skabe mening og sammen-
hæng i et forvirret liv med mange forandringer og præget af meget
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angst og usikkerhed1, dels havde jeg deltaget i et europæisk projekt
under Grundtvig programmet omhandlende kompetencer for aktivt
medborgerskab, hvor vi anvendte livshistoriske interviews med unge
aktive medborgere fra forskellige europæiske lande for på baggrund
af deres fortællinger at kunne sige noget om, hvad det var de kunne,
og hvor og hvordan de havde tilegnet sig de specielle kompetencer2.
Disse projekter blev udført efter analysen af 120 narrative interviews,
som er beskrevet i Vilje og vilkår. Identitet, læring og demokrati (Bor-
gen 2000), hvilket betød, at der var et ganske stort sammenlignings-
grundlag for analyserne3. Analyserne viste klart betydningen af
narrative kompetencer i forhold til evnen til at mestre forandringer
og omskiftelser i tilværelsen.

I min søgen efter mere viden om livsfortællinger blev hukommel-
sesforskning i stigende grad et væsentligt domæne, jeg måtte åbne døre
til4. Hvis vi ikke kunne huske, kunne vi jo heller ikke fortælle hver-
ken vores egne eller andres historier. Samtidig er der så tæt en rela-
tion mellem læring og hukommelse, at det synes nødvendigt at ind-
drage teorier om hukommelse i udviklingen af en forståelse af pæda-
gogik og læreprocesser. Gennem hukommelsesforskningen kom jeg
i forbindelse med en del af den nyere hjerneforskning, og så blev rin-
gen sluttet. Her fandt jeg litteratur (bl.a. Siegel, 1999, Cozolino, 2002
og 2006), hvor betydningen af det narrative for integration af ople-
velser og erfaringer var helt central, og hvor mange af mine egne tid-
lige antagelser om fortællingernes funktion og betydning kunne
befæstes. Samtidig har en del af den nyere hjerneforskning også styr-
ket min tidlige hypotese om kroppens betydning i forbindelse med
det narrative, parallellen mellem bevægelse i tid og rum og et narrativt
forløb, ”livets rejse”, som andet og mere end figurativt sprog.

Beskæftigelsen med hukommelsesforskning har som antydet også
været væsentlig og interessant i forhold til læringsperspektivet, som
er helt centralt i mit fokus. Vi lærer igennem samspil med omverde-
nen, men hvis vi ikke i kraft af vores hukommelsessystemer bevidst
eller ubevidst kunne fastholde det, vi har lært, havde vi ikke lært nogen
ting. Men hvad det egentlig vil sige at fastholde noget, vi engang har

1 Se ”Kulturmøde og medborgerskab” i Gleerup (red.) Voksenuddannelse under foran-
dring. Gad, 2001.

2 Se Horsdal, 2002, 2004, 2004b, 2004d.
3 Se Horsdal, 2007.
4 Horsdal, 2004a.
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lært, så vi senere kan anvende det, er imidlertid et utroligt vanskeligt
og kompliceret spørgsmål.

“When a layperson ponders memory, what it is and what it does,
that individual usually thinks that memory refers to the kind of
mental capacity that makes possible learning or experiencing
something now, then later remembering what it was that one
learned or experienced. How it is accomplished usually does not
concern the user of memory; it is a problem gladly left for the
amusement of scientists. Indeed, for over a hundred years now,
scientists in a variety of disciplines have tried to understand how
memory works. Although they have made tremendous advances on
many fronts, the main “discovery” to date has been that memory is
extraordinarily complicated” (Tulving og Lepage (2000:208).

Læring og hukommelse er dybt forbundne, selv om vi ofte er tilbøje-
lige til at betragte læring som fremadrettet og fremtidsorienteret og
erindring som rettet mod fortiden5. Imidlertid er hukommelsens
væsentligste funktion netop fremadrettet, vi husker for at kunne for-
holde os til det, der er ved at ske nu og det, der vil ske om lidt. Og
handler læring netop ikke om – som hukommelse – for at bruge en
metafor fra Bergson, at fortiden gnaver sig ind i nutiden?

Uden hukommelse ingen læring, og vi skulle begynde på bar bund
i hvert eneste nyt møde med verden. Ved hjælp af vores hukommelse
kan vi genkende meget af det i vores liv, vi tidligere har mødt og blive
fortrolige med tilværelsen og omgivelserne.

Også når vi møder det nye og ukendte, som vi aldrig har vidst el-
ler kunnet eller set eller oplevet, bruger vi hukommelsen, – bevidste
som ubevidste erindringer - om tidligere oplevelser og samspil med
verden som basis for vores mulige respons på det nye, vi står overfor.
”Memory is the way past events affect future function,” siger Siegel
(1999:24). Vores interaktion med verden former, hvad og hvordan
vi lærer, også selv om vi ikke husker det bevidst.

Vi har både bevidste og ubevidste erindringer. Normalt husker vi
ikke noget fra vores første leveår og er først i stand til at genkalde og
fortælle om erindringer fra 3-4 års alderen, et fænomen, der omtales
som infantil amnesi. Den infantile amnesi forklares ofte med, at spæd-

5 “the brain is a living system designed by evolution for learning and memory” (Cozolino,
2006:37).




