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Først lidt om mig...



  

Født og opvokset



  

Nu bor jeg her



  

Jeg har også boet her



  

Bachelor i filosofi og lingvistik

2 års grundfag i 
filosofi her

1 års udlandsophold 
her (filosofi)

1 års suppleringsfag i 
lingvistik her



  

Master i Brain and Cognitive 
Sciences

2-årig master her

7 måneders 
forskningsophold her



  

Ph.d.-studerende (Neurovidenskab)

3-årigt ph.d.-studium 
her

5 måneders 
forskningsophold her



  

Hvor sidder jeg?

Dansk NeuroCenter



  

Hvad vi har i kælderen

Forskellige skannere og redskaber til at måle 
og påvirke hjerneaktivitet



  

Min hovedinteresse:
sjæl-legeme-problemet



  

Men først ...



  

Forklaringsevne 
og parsimoni



  

Forklaringsevne 
og parsimoni

Synonymer: simpelhed, sparsommelighed



  

Lineær funktion
(ideel)



  

Lineær funktion
(ideel)



  

Lineær funktion
(med støj)



  

Lineær funktion
(med støj)



  

Lineær funktion
(med mere støj)



  

Lineær funktion
(med mere støj)



  

Kvadratisk funktion
(ideel)



  

Kvadratisk funktion
(ideel)



  

Kvadratisk funktion
(med støj)



  

Kvadratisk funktion
(med støj)



  

Kvadratisk funktion
(med mere støj)



  

Kvadratisk funktion
(med mere støj)



  

Er lineær eller kvadratisk bedst?



  

Er lineær eller kvadratisk bedst?



  

Er lineær eller kvadratisk bedst?



  

Den lineære fejl
(den samlede længde af de stiplede linier)



  

Den kvadratiske fejl
(den samlede længde af de stiplede linier)



  

Formlerne bagved

Andengradsligning 
(parabel):

ax2 + bx + c

Førstegradsligning 
(linie):

bx + c



  

Formlerne bagved

Andengradsligning 
(parabel):

ax2 + bx + c

Førstegradsligning 
(linie):

bx + c

Vores estimat:

Kvadratiske koefficienter:

a = 0,6184; b = 3,0201

Lineær koefficient:

b = 3,020



  

Formlerne bagved

Andengradsligning 
(parabel):

ax2 + bx + c

Førstegradsligning 
(linie):

bx + c

Vores estimat:

Kvadratiske koefficienter:

a = 0,6184; b = 3,0201

Lineær koefficient:

b = 3,020



  

Formlerne bagved

Andengradsligning 
(parabel):

ax2 + bx + c

Førstegradsligning 
(linie):

bx + c

Vores estimat:

Kvadratiske koefficienter:

a = 0,6184; b = 3,0201

Lineær koefficient:

b = 3,020

Andengradsligningen er bedre, fordi den har a med



  

100 observationer
(Hvilken synes I er bedst nu?)



  

100 observationer
(Hvilken synes I er bedst nu?)

b = 1,650 a = -0,03074 ≈ 0; b = 1,650



  

Entia non sunt 
multiplicanda sine 

necessitate

William af Ockham (ca. 1288-1347)



  

Entia non sunt 
multiplicanda sine 

necessitate

Også kendt som Ockhams ragekniv

William af Ockham (ca. 1288-1347)



  

Inddrag aldrig flere 
forklaringselementer 
end højst nødvendigt

Også kendt som Ockhams ragekniv

William af Ockham (ca. 1288-1347)



  

Dragen i min garage

Carl Sagan (1934-1996)

Dragen i min garage
(1987 - ) 



  

Det er en sjov drage

Egenskaber:

usynlig

sætter ingen fodspor

dens ilds temperatur er 
ikke forskellig fra luften 
omkring dens 
temperatur

ikke-korporlig



  

Hvis jeg fremførte, at der mellem Jorden og Mars skulle findes en porcelænstepotte, som 
kredser om Solen i en elliptisk bane, da ville ingen kunne modbevise mit udsagn, forudsat 
at jeg var omhyggelig med at tilføje, at tepotten er for lille til at kunne ses med selv vores 
kraftigste teleskoper. Men hvis jeg fortsatte med at sige, at eftersom mit udsagn ikke kan 

modbevises, er det uacceptabelt overmod fra den menneskelige forstands side at forsøge 
at betvivle det, da skulle jeg med rette anses for at vrøvle. Hvis eksistensen af en sådan 
tepotte derimod var bekræftet af antikke bøger, forkyndt som den hellige sandhed hver 

søndag og indprentet i børns hjerner i skolen, da ville tøven med at tro på dens eksistens 
blive opfattet som et udtryk for excentricitet, og tvivleren ville vække opmærksomhed hos 

psykiatere i en oplyst tid eller inkvisitorer i en tidligere.

Bertrand Russell (1872-1970)



  

Et historisk eksempel, 
hvor ragekniven er 

relevant, men hvor det 
ikke er entydigt, hvordan 

den skal anvendes



  

To modeller for solen og planeterne

Geocentrisk Heliocentrisk



  

I dag er der ingen tvivl



  

De gamle grækere var helt tossede 
med cirkler

Cirklen sås som en hellig 
form



  

I dag virker som en oplagt sag for 
Ockhams ragekniv

(væk med de fjollede cirkler)



  

Hvad med i det 16. århundrede?



  

Hvad med i det 16. århundrede?

Tycho Brahe



  

Parallel-akser



  

Parallel-akser

Ved at måle denne kan vi bestemme afstanden til stjerne, 
hvis vi antager, at jorden bevæger sig om solen



  

Tycho Brahe målte p til at 
være ...



  

Tycho Brahe målte p til at 
være ...

0



  

Ergo:



  

Ergo:
Jorden bevæger sig ikke om 

solen



  

Ergo:
Jorden bevæger sig ikke om 

solen
Eller:



  

Ergo:
Jorden bevæger sig ikke om 

solen
Eller:

Tycho Brahes instrumenter var 
ikke gode nok



  

Tycho Brahes instrumenter var 
ikke gode nok

(Han estimerede, at hans 
instrumenter højst kunne måle et 

kvart lysår 
(≈ 10.000.000.000.000 km))



  

Vi ved nu, at stjernen, han observerede, er 24 
gange så langt væk (6 lysår)



  

Så hvad er den mest simple forklaring, der stadig 
forklarer observationerne? (p = 0)



  

Så hvad er den mest simple forklaring, der stadig 
forklarer observationerne? (p = 0)

1. Er universet ufatteligt meget større end først 
antaget?

2. Eller er jorden i centrum?



  

Tycho Brahe valgte nr. 2



  

Tycho Brahe valgte nr. 2

Jorden i centrum!



  

Tiden viste, at han tog fejl, men grundlaget for 
hans slutning var videnskabeligt funderet.



  

Noam Chomsky

1928 -



  

Sproginstinktet

Sprogtilegnelse er kun mulig pga. medfødt 
viden

Ens miljø betinger kun, hvordan parametrene 
sættes i en Universel Grammatik



  

En kompleks hypotese

Hjernefunktionsmæssigt kræver det:

At der eksisterer netværk i hjernen, der er ens på 
tværs af mennesker, der er dedikerede til sprog

I forhold til Ockhams ragekniv kræver det:

At det kan godtgøres, at der er ikke er simplere 
mekanismer, der kan forklare tilegnelsen af sprog



  

Mangel på stimuli

1 Børn lærer sprog enten igennem deres miljø 
eller igennem medfødte evner

2 Hvis børn lærer igennem deres miljø, kan de 
ikke lære regler, som der ikke er evidens for i 
miljøet

3 Børn lærer regler, der ikke er evidens for i 
miljøet

4 Ergo: de lærer igennem medfødte evner



  

Det springende punkt

Børn lærer regler, der ikke er 
evidens for i miljøet



  

Ex. Deklarative sætninger vs 
interrogative

D: Drengen er glad.

I: Er drengen glad?

Regel 1: flyt første verbum foran navneordet!

D: Drengen, der er træt, er glad.

*I: Er drengen, der træt, er glad

Regel 2: flyt hovedverbet foran navneordet!

I: Er drengen, der er træt, glad?



  

Ifølge Chomsky skal børn kunne identificere 
hovedverbet, men der er ikke (nok) evidens i 
det sprog, de hører omkring dem til at de kan 

lære at identificere hovedverber.



  

Ifølge Chomsky skal børn kunne identificere 
hovedverbet, men der er ikke (nok) evidens i 
det sprog, de hører omkring dem til at de kan 

lære at identificere hovedverber.

Ergo:
De har en medfødt evne til at identificere 

hovedverber.



  

For en kritisk gennemgang af 
mangel-på-stimuli-argumentet

Pullum, G.K. & Scholz, B.C. 2002 - ”Empirical 

assessment of stimulus poverty arguments” 

Linguistic Review, 19, (s. 9-50)



  

Voksensprog vs Børnesprog

En antagelse dette hviler på er, at børn skal 
lære syntaktiske kategorier som:

Deklarativ, interrogativ

Hovedverbum, hjælpeverbum

Transitiv, intransitiv



  

Michael Tomasello

1950 -



  

Tomasellos teori

Tager udgangspunkt i børnesproget

Forklarer sprogtilegnelse ud fra generelle 
kognitive færdigheder

Tomasello, M. 2003 - Constructing a Language – A 

Usage-Based Theory of Language Acquisition, 

Harvard University Press, USA



  

Konstruktions-øer

Tidlige:

mere ___!; fx mere mad!, mere juice! 

se ___!; fx se fugl!, se bil!, se gravko!

Senere:

__ spiser __; fx mor spiser mad, jeg spiser mad

hvor er __?; fx hvor er mor?, hvor er far?

er far __?; er far glad? er far sur?

Generalisering:

er NAVNEORD/RELATIV LEDSÆTNING  __?

fx er drengen, der bor ved siden af, glad?



  

Kategorierne opstår ud af sproget

Deklarativer, interrogativer og andre kategorier 
er abstraktioner over disse konstruktions-øer.



  

Hvad forklarer tilegnelsen af sprog?

En specialiseret 
universel 
grammatik, der 
indeholder ”alle” 
sprog

Ingen specialiserede 
sprogkapaciteter

Begge?



  

Hvad er mest simpelt?

En specialiseret 
universel 
grammatik, der 
indeholder ”alle” 
sprog

Ingen specialiserede 
sprogkapaciteter



  

Hvad er mest simpelt?

En specialiseret 
universel 
grammatik, der 
indeholder ”alle” 
sprog

Ingen specialiserede 
sprogkapaciteter



  

Udfordring for Chomskys 
teori

Det er svært at føre 
evidens for en negativ 

påstand
(at der ikke er rige nok 

stimuli)



  

Hvordan vil I anvende 
ragekniven?



  

TAK!
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