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Forord 

 
”Hvad der ikke kan opnås ad metodisk vej, må, og kan faktisk, opnås gennem en 

disciplin for spørgen og forsken, der garanterer sandheden.” Ordene er Gadamers 

allersidste i hans hovedværk Sandhed og metode, der udkom i 1960, og som først 

blev oversat til dansk i 2004. Måske er det en af grundene til, at Gadamer og den 

filosofiske hermeneutik ikke har fyldt så meget i den danske filosofiske og 

pædagogiske diskurs og debat?  

  Ikke desto mindre ser vi i dag en stor voksende interesse for Gadamers tænkning, 

såvel som for Hannah Arendts; de var begge elever af eksistensfilosoffen Martin 

Heidegger, men fandt også begge deres ’egen stemme’ og vej.  

  Alle tre var dog enige om, at værensdimensionen alt for let bliver overset eller 

”talt på plads” og dermed ihjel ved dels for teoretiske og for metodiske og 

epistemologiske tilgange som i natur- og erfaringsvidenskaberne (psykologien, 

sociologien, antropologien, historievidenskaben). Men der findes ifølge de tre 

nævnte tænkere en spørgen og en forsken, der har blik og sans for den ontologiske 

(værensmæssige) dimension i tilværelsen og i vores erfaringer og forståelser. 

Gadamer er særlig orienteret mod det dialogiske som en vej til det, han kalder en 

sandhedshændelse.  

  Når en sådan hermeneutisk forståelse hænder med os, er vi ikke længere dem, vi 

var, før vi forstod. Forståelse bliver da til en ontologisk begivenhed og spørgsmål 

til noget, vi ikke blot har, men er. Vi må således leve spørgsmålet, før vi kan håbe 

på, at et svar vil blive os givet, og da vil vi også være en anden. I den forstand går 

de ontologiske spørgsmål forud for de epistemologiske. Vi må først være grebet af 

noget og være i verden, i praksis, før vi gør os begreber og teoretiske spørgsmål 

om verden og praksissen.  

  Problemet med pædagogisk forskning og den såkaldte evidensbaserede forskning 

og praksis (og den didaktik og pædagogik og de evaluerings- og 

akkrediteringssystemer, der følger i kølvandet af en sådan tænkning) er, at disse 

tilgange i alt for høj grad har en ensidig tro på det metodiske og det 

epistemologiske. Noget bliver da væk og overset. Og det er denne 

værensdimension.  
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Nærværende forsknings(men ikke evidens-)baserede udviklingsprojekt tager sit 

filosofiske udgangspunkt i Gadamers filosofiske hermeneutik og det ’ontologiske 

evidensbegreb’, som han lægger op til.  

  Det pædagogiske og praktiske udgangspunkt er et møde og en samtale og en 

erfaringsudveksling med to pilotgrupper af lærere og studerende på henholdsvis 

lærer- og pædagogseminariet på VIA Professionshøjskole. De ønskede sammen 

med mig at undersøge, hvorledes man via filosofiske vejledningsformer og den 

form for fænomenologisk og hermeneutisk praksis, som Gadamer, Heidegger og 

Arendt lægger op til, kan skabe en sådan spørgen og forsken i egen professions- 

og uddannelses-praksis, så dybere indsigter i og mere kreative tilgange til vores 

praktiske kundskab og vores egne værensforhold kan forløses og artikuleres og 

diskuteres på en ikke blot problemorienteret (funktionel refleksion), 

problematiserende (kritisk refleksion), men også en undrende (eksistentiel 

refleksion) måde.  

  Vi gjorde os mange erfaringer med dette udviklingsarbejde. Det står beskrevet i 

undersøgelsens anden del. Og jeg gjorde mig, som forsker inden for pædagogisk 

filosofi sideløbende og bagefter, også mange tanker om disse erfaringer og især de 

nøglebegreber – etisk dømmekraft (phronesis), taktfuldhed, dannelse og undren – 

som vi forsøgte at beskrive vores erfaringer med den filosofiske 

vejledningspraksis og dens sigtepunkter ud fra. Disse tanker finder man beskrevet 

i undersøgelsen første del. 

 

Jeg vil gerne sige først og fremmest tak til pilotgruppen på lærerseminariet, som 

jeg mødte i 2007, og særlig til de fem personer: Ella, Inger, Else Marie, Freddy og 

Inger, som blev den kernegruppe, der bar udviklingsprojektet helt til dørs til 

afslutningen af projektets første fase i januar 2009. Tak for et stort og positivt 

engagement og samtidig for faglige med- og modspil! 

  Jeg vil ligeledes sige en stor tak til udviklings- og forskningsmedarbejder Jan 

Jaap Rothuizen fra Peter Sabroe pædagogseminarium, som sagde ja til, at vi 

prøvede anden fase af udvikingsprojektet – Innovation & Transfer –  af ved 

pædagoguddannelsen. Tak for kyndig sparring og inspirerende samarbejde om det 

fælles projekt det blev at lede det, som også bliver kaldt ’Kundskabsværkstedet i 

sokratisk variant’. Og tak til de otte pædagogstuderende fra 5. semester, der i 

efteråret 2009 også med stort engagement og interesse prøvede sig af med diverse 
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fænomenologiske skriveøvelser og hermeneutiske undringsfællesskaber og 

sokratiske dialoger. Det var sjovt og spændende at være sammen med jer. Og stor 

tak også til min tidligere specialestuderende fra DPU, Dorthe Lindstrøm Kaarøe, 

som hjalp mig som en slags ’forskningsassistent’ med at samle interview og 

observationsmateriale ind undervejs, og som også afsluttede med en interessant 

specialeafhandling Kundskabsværkstedet på pædagogseminariet – et sted for etisk 

refleksion og personlig dannelse i juni 2010.  

  Ph.d.-stipendiat Dag Erik Hagerup fra Center for Praktisk Kundskab på Bodø 

Professionshøjskole i Nordnorge og ph.d.-stipendiat Christian Lystbæk fra VIA og 

DPU vil jeg også sige tak for jeres meget indsigtsfulde og inspirerende indlæg på 

de træningsforløb i filosofisk vejledning, som jeg i 2007 og 2008 arrangerede for 

pilotgruppen på lærerseminariet.  

  Til slut vil jeg ikke mindst sige hjertelig tak for den tillid og interesse og 

udfordring, som du, rektor Andreas Striib, fra Århus Seminarium, VIA 

Professionshøjskole, gav mig, da du i september 2006 valgte at sige ja til dette 

projekt. Og også tak til Knud Moos og Lars Skibelund, også fra lærerseminariet, 

der har fulgt projektet fra sidelinjen.  

 

Finn Thorbjørn Hansen, lektor, ph.d. & cand.mag. 

DPU, Aarhus Universitet 

1. juli 2010  
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Indledning og fokus  
    ”For mig, i mit arbejde, sker der noget helt specielt i  
    nærværet med børnene, når jeg som pædagog   
    glemmer min faglige tilgang, og ikke tænker på   
    læreplanstemaer, sprogtræning, socialiseringsteorier  
    eller andet, når jeg er sammen med børnene. Jeg er bare 
    mig. Helt åben for hvad der sker i samværet. Det største  
    er de øjeblikke. Det kan være minutter eller sekunder,  
    hvor jeg mærker en særlig samhørighed mellem barnet  
    og mig selv. Det mærkes i kroppen og det fornemmes  
    igennem intense blikke. Dybden af nærvær og oplevelsen 
    af at være helt og fuldt til stede sammen.” 
        
     Ældre erfaren pædagog fra Århus, i e-mail af 22. 
     marts 2010 til undertegnede 
 

At finde sin egen stemme for at kunne høre sagens stemme 

Jeg  vil indlede denne undersøgelse med at fortælle om en erfaring, jeg gjorde mig, 

da jeg i foråret 2009 blev inviteret til Designskolen Kolding for at give en 

forelæsnings-række af tre gange over temaet ”Forholdet mellem undren, kreativitet 

og det at stå i det åbne i et fænomenologisk perspektiv”. Det er en erfaring, som 

ikke kun er signifikant for de kreative og formgivende uddannelser, men – vil jeg 

hævde – også for højere uddannelse på såvel professionshøjskolerne (de såkaldte 

University Colleges) som på universiteterne. I hvert fald hvis man ønsker at 

fremme den mere kreative og selvstændig (originale) tænkning og undren blandt de 

studerende og underviserne.  

  Forelæsningsrækken var for ca. 80 designstuderende, der havde gået på 

designskolen i halvandet år. I pausen efter den anden forelæsning kom en ung 

designstuderende hen og sagde, at han synes, denne forelæsningsrække var vældig 

spændende og også anderledes, fordi den var mere filosofisk. Det plejede de ikke 

at møde så meget af her på designskolen. Han sagde, at det at filosofere over egen 

praksis, og hvad det egentlig var, de gjorde og var optaget af, oplevede han som 

meget inspirerende. Det gav ham ligesom flere ord og mere sprog til de sider ved 

designarbejdet og det at være designer, som han mente var vigtigt. ”Men”, 

fortsatte han, ”det har også fået mig til at tænke på, at jeg faktisk føler, at jeg i dag 

har tabt lidt fornemmelsen af, hvorfor jeg egentlig går her. Jeg kan ligesom ikke 

længere finde min egen stemme og det engagement, som jeg havde, da jeg startede 

her. Du minder mig igen, med det her filosofi, om det engagement. Det synes jeg 
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blot, at du skal vide.” Jeg spurgte overrasket, hvorfor han havde det sådan, og han 

svarede, at da han startede på designskolen, udvalgt, og talentfuld som han følte 

sig, blandt de mange hundrede af andre unge, som havde søgt, men ikke var 

kommet ind ved optagelsesprøven, følte han sig i den grad motiveret og glædede 

sig til at komme i gang. Han oplevede, at han var sprængfuld af skaberkraft og 

ideer og havde blot lyst til at starte med at designe. Denne lyst, sagde han, var 

ligesom blevet lidt væk nu, syntes han, fordi de gennem designuddannelsen skulle 

igennem en masse fag og discipliner, som han ikke oplevede havde så meget at 

gøre med det, han fandt var vigtigt, og som tændte ham.   

  På en designskole skal man således lære mange forskellige fagdiscipliner at 

kende, som både retter sig mod materialekundskab, designhistorie, 

formgivningsteori etc., men man retter sig i høj grad også mod omverdenen og de 

krav og interesser og tendenser, som er i tiden og samfundet og blandt brugerne og 

kunderne.  

  Da jeg efter forelæsningerne på designskolen talte med nogle af 

designunderviserne på Designskolen Kolding om denne episode med den 

frustrerede unge, der ikke længere mente, at han kunne finde sin egen stemme og 

engagement for bare faglighed og viden om systemers krav og interesser, lo et par 

af dem. ”Han er jo endnu en usleben diamant! Selvfølgelig må de lære designfaget 

og dets fagtradition grundigt at kende her på skolen. Og selvfølgelig skal de 

tilegne sig indgående kendskab til diverse markeds- og trendanalyser osv. Vil de 

være professionelle designere, og det er det, de bliver her, så må de lære disse 

metoder og fagligheder at kende. Hvis de blot fra starten får lov til at følge, hvad 

de har lyst til – for at finde deres egen personlige stil og ”stemme”, som du siger, 

ja, så bliver de jo bare til glade dilettanter!” Men efter at have sagt dette, 

indrømmede de også, at det selvfølgelig heller ikke er godt nok, hvis de studerende 

under uddannelsesforløbet oplever, at de mister lysten og deres personlige 

engagement og ”sig selv” i denne faglighed og systemviden. Målet for 

uddannelsen er jo netop, at de ved dens afslutning ikke blot kan deres fag og har 

kompetencer i forhold til at håndtere kundernes behov og samfundets krav og 

regler, men at de undervejs også har fundet deres egen unikke stil eller stemme i 

forhold til, hvordan de vil lave design. Så derfor var de godt klar over, at de i 

undervisningen, så godt det nu kunne lade sig gøre midt i pensumkrav og 

fagtrængsel, skulle holde den ”ild” eller forbindelse til det personlige ved lige. En 
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af underviserne tilføjede så de interessante ord: ”Men det handler vel ikke kun om, 

at de studerende i denne uddannelse skal finde deres egen personlige vej og 

stemme. Den finder man vel først, når de glemmer sig selv i deres optagethed af 

materialet, altså når de får en dialog med stoffet og det, de forsøger at tegne eller 

forme via f.eks. tekstiler. Materialet taler jo også tilbage, ikke. Det vil også noget 

med os, ikke, og det har den gode designer gehør for!” Man kunne således sige, at 

det, som denne designunderviser (som selv var udøvende designer ved siden af sin 

undervisning) pegede på, var en anden ”stemme” end henholdsvis den personlige 

stemme, de faglige stemmer og systemets eller omverdenens stemmer. Med den 

tyske filosof og hermeneutiker Hans-Georg Gadamer (2004) kunne man kalde 

denne stemme for ”sagens stemme”. Først når denne stemme høres, først når man i 

de selvforglemmende design- og skabelsesprocesser kan fornemme, hvad 

materialet kalder en til at gøre i det konkrete øjeblik og den konkrete situation, 

først da har man mulighed for at finde sin unikke vej til den ’kunstneriske nerve’ 

eller ’punktum’, som Roland Barthes (1981) ville sige, og som god design også må 

indeholde ud over blik for funktionalitet, tekniske færdigheder og 

markedsanalyser. I den forstand kan den personlige stemme først findes, når man 

kan høre sagens stemme. Men også omvendt: sagens stemme kan først høres, når 

man kan følge og høre ens personlige engagement og  grebethed. I den forstand 

står den personlige og sagens stemme i et dialogisk forhold til hinanden. Endvidere 

må den personlige og sagens stemme findes i samklang med fagenes stemmer og 

den samfundsmæssige virkelighed med dens mange stemmer, som designeren må 

tage bestik af for også at kunne leve af sine designprodukter og -ideer.   

  Problemet er, hvis der ikke er blik for alle fire stemmer i uddannelsen.  

  Den unge designstuderende oplevede det i hvert fald som om, at der i hans 

uddannelsesforløb var opstået en ubalance. Hans kreative engagement og 

læringsmotivation var på det tidspunkt for nedadgående. Men min filosoferen over 

den mulige forbindelse mellem det at stå i det åbne, undren og kreativitet – 

vækkede åbenbart en erindring om dette engagement og denne længsel efter at 

finde sin egen stemme og arbejde med ’det egentlige’ og skabende...  

 

Disse fire grundlæggende stemmer i uddannelsesforløbet er, vil jeg mene, ikke kun 

relevant at tænke med i forhold til de formgivende uddannelser på design- og 

arkitektskolerne eller kunstakademierne. Det er min erfaring – efter i over ti år som 
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universitetslærer og forsker at have undervist folke-, friskole- og højskolelærere, 

sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere samt seminarielærere  – at disse fire 

stemmer også gør sig gældende, eller bør gøre sig gældende, på de højere 

uddannelser som sådan – herunder professionshøjskolerne og universiteterne.  

  Naturligvis er der forskel på disse uddannelsesinstitutioner, men jeg skal for 

profes-sionshøjskolernes vedkommende (og gennem sammenligning med 

universiteterne) i denne undersøgelse forsøge at vise, at stræben efter at ”finde sin 

egen stemme” i koret af f.eks. lærerfagets og uddannelsessystemets stemmer og 

gehør for ”sagens stemme” i høj grad også er relevant for den lærerstuderende 

såvel som for alle de andre relations-professioner.  

  Man kunne også spørge: Hvad er ligheden mellem en arkitekt og en 

sygeplejerske? Ligheden er den, at begge professioner og uddannelser er spændt ud 

mellem to grundlæggende forskellige forskningsparadigmer. Hvis arkitekten vil 

skabe et ’værk’, en smuk eller tankevækkende bygning eller bro, så må arkitekten 

på den ene side have tilegnet sig grundig viden og færdigheder inden for 

naturvidenskabens og ingeniørfagets paradigme. Hvis ikke man respekterer 

tyngdeloven og de empiriske resultater, som denne videnskab og faglighed kan 

finde frem til, så lur mig om ikke bygningen eller broen før eller siden vil brase 

sammen om ørene på ham eller dem, som har bestilt huset eller broen. Det er 

selvsagt. Men lige så selvsagt er det, at hvis arkitekten kun kan sin naturvidenskab, 

bygningsteori- og ingeniørfaglighed, så bliver der intet arkitektonisk ’værk’ ud af 

det. For lige så vigtig som ingeniørfagligheden er arkitektens sans for det æstetiske 

såvel som for det etiske og eksistentielle. En bygning har også i sig selv et udtryk 

og sted. Den vil noget med os – når værket vel at mærke har ’punktum’ og 

kunstnerisk nerve. Den be-tyder da noget, dvs. den sætter bevægelse, røre og 

tydning ind i vores oplevelser og erfaringer, så vi oplever og erfarer 

meningsfuldhed og ’noget’ som værdifuldt. Hvor og hvad kan man tillade sig at 

bygge midt i en by f.eks. foran en kirke eller stor sø? På hvilken måde kan denne 

bygning skabe et ”byrum” og en stemning, som kan fremme højere livskvalitet? 

Hvad er det i grunden, at arkitekten vil med dette ’værk’, hvad er på færde, og 

hvad vil ’værket’ med arkitekten og de mennesker, der lever i det eller i nærheden 

af det? Alle disse spørgsmål er æstetiske, etiske og eksistentielle spørgsmål og 

temaer, som arkitekten også må tage ind over sig og forholde sig reflekterende og 

undrende til. Den forskning og faglighed, der har fokus på den slags spørgsmål og 
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temaer, er gerne filosofien, kunsten og humaniora generelt. Her har vi altså at gøre 

med det, Gadamer kalder for det ’åndsvidenskabelige paradigme’. 

  Det er netop i spændingen og mellemrummet mellem disse to paradigmer, at 

arkitektens unikke faglighed, identitet, ethos og ”sag” befinder sig.  

 

Tilsvarende med sygeplejersken (og de andre relationsprofessioner). Også de er 

spændt ud mellem på den ene side natur- og socialvidenskab (og for 

sygeplejerskens vedkommende særlig lægevidenskaben) og på den anden side 

åndsvidenskaben eller humaniora. På denne ene side retter natur- og 

socialvidenskaben professionsudøverens blik mod de betingelser og diskurser, 

kausale sammenhænge og lovmæssigheder, der bestemmer det råderum og de 

muligheder og begrænsninger, som professionsudøveren opererer inden for. 

Fokuseres der på den mellemmenneskelige relation ud fra denne side af 

forskningen, vil man typisk anvende erfaringsvidenskaber som psykologi, 

sociologi, antropologi og historievidenskab. Så ser man efter, hvad der faktuelt kan 

måles, registreres, evalueres og dokumenteres - altså hvad man normalt betegner 

som ’evidens-baseret forskning’.  

  På den anden side ved sygeplejersken såvel som læreren, pædagogen og 

socialrådgiveren også, at der i disse mellemmenneskelige relationer findes 

øjeblikke eller ’åbninger’ i samtalen og mødet, som er mættet af en forunderlig 

oplevelse af frihed, nærvær og meningsfuldhed, som er utrolig vanskelige at 

beskrive via de empirist-orienterede videnskaber og deres begreber, kategorier, 

forklaringer og teorier.  

  Netop i relationsprofessionerne oplever professionsudøverne gang på gang (og 

heldigvis, vil mange tilføje, for det er tilsyneladende disse ’stjernestunder, der 

udgør krumtappen i, hvad de oplever og erfarer som værdifuldt ved dette 

’menneskearbejde’) møder og dialoger og relationer og livsfænomener, som man 

ikke sådan lige kan forklare, men måske nok forstå, hvis man har været i det længe 

nok.  

  Når Billie Holiday f.eks. synger ”I love you because you understand, dear”, så 

forstår vi, hvad hun mener. Vi kan elske et andet menneske, fordi vi dybest set 

oplever, at dette menneske har forstået, hvem vi er. Men sang hun: ”I love you 

because you can explain me”, så ville vi nok have svære ved at forstå, hvad hun 

mente. For i så fald ville hun vel ikke elske hvem vi er, men snarere hvad vi er – 
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altså de egenskaber, talenter, gener, personlighedstræk og fortællinger om os selv, 

som vi har. Men vi er jo ikke kun disse egenskaber og fortællinger om os selv. Vi 

er netop nogle, som gennem vores egenskaber, talenter og fortællinger forsøger at 

fortælle, hvem vi er, og være dem vi er. Vi er således denne ’er-hed’. Som den 

tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt (2004) siger, må der skelnes mellem 

personens ’hvadhed’ og ’hvemhed’. Hvadhed er det, som erfaringsvidenskaberne 

kan registrere og dokumentere på empirisk vis. Hvemhed, derimod, knytter sig til 

et for den empiriske forsker usynligt sted, som har med det væv af betydninger og 

meningsfuldhed at gøre, der ligger i livet, i mødet og dialogen med 

livsfænomenerne som sådan, før det gestalter sig i de sociokulturelle og 

psykologiske gestaltninger og socialt konstruerede fortællinger om, hvem vi er.  

  Kærlighed som livsfænomen er således noget, som vi nok kan stå i et forklarende 

forhold til – men da vil vi opleve dette som fra ydersiden gennem vores begreber, 

typebeskrivelser og teorier. Vil vi derimod forstå, hvad kærlighed er, må vi ifølge 

Arendt opleve dette fra indersiden gennem vores grebethed, lytten og undren. Vi 

må, siger hun, når vi vil forstå de eksistentielle, etiske og æstetiske fænomener, 

først være og tænke fra en sanselig grebethed, ramthed eller berørthed af 

fænomenet, før vi forsøger at give udtryk for dette indtryk, og før vi begynder at 

tænke over dette fænomen ved f.eks. at sætte begreber på det. Starter vi med andre 

ord med en begrebssættelse og definering og kategorisering uden at være grebet og 

tænke fra en grebethed, vil vi ikke komme i et møde og i en egentlig dialog med 

det, vi forsøger at forstå.  

  Eller som den danske filosof og fænomenolog K.E. Løgstrup skriver: ”Hvad der 

gør indtryk på os, har bragt os ud af vore sjælelige fuger, indeholder en 

erkendelse, som – hvis vi blot kunne få den artikuleret – måske vil vise sig 

væsentligere end al vor begrebslige fastlagte, orienterede erkendelse.” (Løgstrup, 

1983, s. 11).  

   

Gadamer, Arendt og Løgstrup repræsenterer hver på deres måde det, man inden for 

filosofien kalder den filosofiske hermeneutik og eksistentielle fænomenologi.   

  Som arkitekten må have sans for filosofi, kunst og etik for at kunne skabe et 

’værk’ i dialog med sin ingeniørfaglighed, således, vil jeg mene, gør det sig også 

gældende for relationsprofessionerne, at den ’sociale ingeniørfaglighed’ (social 

engineering) må suppleres med en sans for filosofi, kunst og etik (Faculty of Arts), 
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fordi der i filosofien og kunsten findes erfaringsformer og erkendelsestilgange til 

verden, som ikke er til stede i natur- og socialvidenskaben.  

  Mange professionsudøvere (f.eks. sygeplejersker og pædagoger) har udtrykt 

bekymring for, at det vigtigste – det, der har med det personlige møde og den 

personlige relation at gøre – ikke bliver set eller værdsat tilstrækkeligt ud fra de 

kriterier og evalueringstilgange, som benyttes inden for f.eks. 

akkrediteringsrådene. Kendt er bemærkningen, at i dag synes kun det, der kan 

måles og vejes, at tælle, hvorimod det, man ikke kan tælle (men som af mange 

opleves som det vigtigste) ikke tæller i disse evalueringer og akkrediteringer. Det 

bliver let overset – også selvom det altså opleves som det mest værdifulde i 

professionsudøvelsen. Når sygeplejersker, lærere eller pædagoger nærmere vil 

beskrive, hvad det så er, der tæller, altså hvad dette særlige værdifulde er, tøver de 

ofte i forlegen mangel på ord og sprog for dens slags erfaringer. ”Det har noget 

med sanseligt nærvær at gøre”, har jeg ofte hørt sygeplejersker sige, eller: ”Det 

har noget med at være til stede i det, du siger og gør – at have sans for, hvad det er 

i situationen eller relationen, der kalder dig til opmærksomhed”. Sygeplejeforskere 

som f.eks. den norske professor Kari Martinsen forsøger at indkredse dette særlige 

nærvær og det skøn, som finder sted i disse øjeblikke, med Aristoteles’ begreb om 

praktisk visdom (phronesis).  

  Noget tilsvarende gør den canadiske fænomenolog og pædagogiske forsker, Max 

van Manen, når han vil beskrive det særlige ved ”den pædagogiske relation” eller 

det pædagogiske nærvær. Han kalder det taktfuldhed (”pedagogical tactfulness”), 

hvilket ikke må forveksles med den tyske filosof Johan Friedrich Herbart, der også 

har et begreb om ”taktfuldhed”. Men jeg skal ikke komme ind på forskellen her, 

derom senere. Van Manens tænkning hviler – som Kari Martinsens – i den 

eksistentielle fænomenologi. Fælles for disse to forskere er også, at de har en 

særlig forkærlighed for dannelsesbegrebet frem for lærings- og 

kompetencebegrebet, fordi sidstnævnte begreber primært findes inden for den 

pædagogiske og didaktiske tænkning, der knytter an til erfaringsvidenskabernes 

vokabularer.  

  Praksisfænomenologi eller eksistentiel fænomenologi (Løgstrup, van Manen, 

Martinsen) og den filosofiske hermeneutik (Gadamer, Arendt, Risser) er ikke 

forskningstraditioner, der ofte henvises til i aktuel dansk eller international 

professionsforskning. I nærværende undersøgelse vil dette dog være 
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udgangspunktet, idet det er undersøgelsens hovedtese, at det er via en sådan 

forskningstilgang, at man i højere grad kan få en større forståelse og finde sprog 

for, hvad jeg indledningsvis kaldte ”den personlige stemme” og ”sagens stemme” i 

professionsuddannelserne og professionsforskningen. Ligesom arkitekten først kan 

skabe og komme i dialog med ”sit værk”, når disse to stemmer kommer i spil med 

fagets og systemets stemmer, således vil professionsudøverens ’værk’ (at opnå 

dette nærvær med barnet og denne praktiske visdom, taktfuldhed og dannelse, der 

skal til for at lære deraf) også være afhængig af, om professionsudøveren finder sin 

egen stemme og får gehør for sagens stemme.  

   

Nærværende undersøgelse er et ’forskningsbaseret udviklingsarbejde’. Det betyder 

selvsagt, at udviklingsarbejdet er baseret på en forskning. Og i mit tilfælde som 

den udøvende forsker i dialog med pilotgrupperne på VIA lærer- og 

pædagogseminarier vil denne forskning knytte sig til pædagogisk filosofi, og altså 

særlig til den del af den pædagogiske filosofi, der er optaget af eksistentiel 

fænomenologi og filosofisk hermeneutik. En stor del af denne undersøgelse vil 

bestå i at gøre rede for og uddybe, hvilke konsekvenser en sådan filosofisk tilgang 

til pædagogik kan have for professionshøjskolerne, og hvad der nærmere kan 

forstås ved praktisk visdom (phronesis), taktfuldhed og dannelse. Dette vil blive 

gjort dels under indtryk af de erfaringer, vi gjorde os under udviklingsarbejdet på 

VIA, dels under indtryk af den aktuelle debat om professionsforskning, som dette 

projekt må ses i forhold til, og dels – ikke mindst – under indtryk af den tænkning, 

som den filosofiske hermeneutik og eksistentielle fænomenologi er eksponenter 

for.  

  Udviklingsarbejdet omhandler, hvad der sker, når man står i undrings- og 

dannelsesprocesser af denne mere eksistentielle karakter, og hvordan man i praksis 

kan give plads til sådanne processer, og hvad en sådan forskningstilgang konkret 

kan komme til at betyde i læreruddannelsen såvel som i de andre 

relationsprofessioner. Her vil det særlig være den filosofiske vejledningspraksis og 

’Kundskabsværkstedet’, som vil blive prøvet af i forskellige sammenhænge for at 

opøve en sådan praktisk visdom, taktfuldhed og dannelse.  

  Undersøgelsens anden hovedtese er, at det grundlæggende er gennem 

’undringsfællesskabet’, at den slags dannelsesprocesser til praktisk visdom og 

taktfuldhed kan finde sted eller blive kaldt frem.  
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  Undersøgelsens tredje og sidste hovedtese er, at vil man bedrive forskning med 

det formål at skabe større forståelse for det, som er på spil og i spil i 

undringsøjeblikket og i de særlige relationer og skøn, hvor der fordres praktisk 

visdom, taktfuldhed og dannelse, så er det ikke tilstrækkeligt at operere med den 

meget anvendte trekant mellem forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden. 

Tænker man udelukkende inden for denne trekant, har man nemlig kun øje for det 

epistemologiske og praksis-epistemologiske niveau (mode 1- og 2-forskning). 

Tænker man derimod inden for den filosofiske hermeneutik og eksistentielle 

fænomenologi, vil man også have øje for den eksistentielle og ontologiske 

dimension i forskningen, undervisningen og professionspraksissen. Jeg 

argumenterer i denne undersøgelse og i forlængelse af tidligere forskning (Hansen, 

2003, 2008) derfor for et fjerde begreb, som jeg kalder forskningspoetik. Det er en 

tilgang, der vægter det, jeg kalder de praxis-ontologiske aspekter i 

professionsforskningen, professionsuddannelsen og professionspraksissen, og som 

lægger op til en mode 3-forskning, som bl.a. professor i Higher Education Ronald 

Barnett fra London University og innovationsforskeren C.O. Scharmer fra M.I.T. i 

Boston leverer byggestenene til.  

  Set ud fra et praxis-ontologisk perspektiv må professionsforskeren såvel som 

professionsudøveren således få et forhold til hvilken forsknings- og 

professionspoetik, som deres undersøgelse og arbejde er ledet af. Og denne 

forsknings- og professionspoetik vil særlig være forbundet til en undringens 

fænomenologi og undringspraksis, dvs. til deres parathed til at stå i det åbne i en 

grundlæggende sanselig, lyttende og undrende tilgang til verden og dem selv. En 

sådan tilgang eller åbning mod eller adgang til verden sker kun, hvis man ikke bare 

reflekterer over spørgsmål, men også eksistentielt set lever spørgsmålene. Altså, 

hvem og hvor er jeg selv henne i det, jeg tænker, siger og gør? En sådan ontologisk 

(læs: værensorienteret) tilgang til professionsforskning og professionsudøvelsen 

fordrer et andet sprog og omgang end den epistemologiske (læs: vidensorienterede) 

tilgang. Og pointen i denne undersøgelse vil da være, at vil man på 

professionshøjskolerne (som på de formgivende uddannelser og universiteterne) 

fremme større selvstændig og original og kreativ tænkning og praksis, så må denne 

undrings- og værensdimension medinddrages.  
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Projektets formål, tilgang og relevans 

Det forskningsbaserede udviklingsprojekt bærer titlen ”Filosofisk vejledning og 

praktisk kundskab i professionsuddannelser”. I dets oprindelige ordlyd fra 1. 

september 2006 var formålet med dette projekt at undersøge: 

  

”…hvorledes man kan træne seminarielærere og lærerstuderende på Århus 

Lærerseminarium (og senere professionsstuderende generelt på VIA University 

College) til at kvalificere deres refleksion over og indsigt i den praktiske 

kundskab og visdom (phronesis) i lærerprofessionen [og relationsprofessioner 

på VIA generelt, FTH].  

  Dette gøres ved at sætte fokus på den dannelsesmæssige og eksistentielle 

dimension i vejledningen og undervisning af de lærerstuderende gennem den 

filosofiske vejledningspraksis og sokratiske dialoggruppe. Dette sker dels ud fra 

et aktionsforskningsperspektiv, dels ud fra et grundforskningsperspektiv af 

pædagogisk-filosofisk karakter”. 

 

Undervejs i projektet blev følgende spørgsmål vigtige, både i arbejdet med 

udviklingsprojektet på VIA og i de teoretiske studier, der forløb parallelt:  

 

• Hvordan kan man udvikle dømmekraften (phronesis) og undervisernes og de 

studerendes ’undringsparathed’ i professionsuddannelser gennem forskellige 

former for filosofiske vejledningspraksisser herunder også 

’Kundskabsværkstedet’?  

• Hvorfor er det overhovedet relevant at fokusere på den mere 

dannelsesmæssige og eksistentielle dimension i vejledning og undervisning 

på professionsuddannelser i dag?      

• Hvilke videns-, erfarings-, lærings- og dannelsesforståelser er relevante at 

tænke med, når den etiske dømmekraft og filosofiske undren skal 

kvalificeres, og hvilke var reelt i spil under dette udviklingsprojekt?  

• Hvorfor fokusere særligt på den sokratiske dialogform og – som dette 

udviklingsprojekt er funderet i – hvorfor gøre det ud fra en fænomenologisk 

og hermeneutisk tilgang?   
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• På hvilken måde kan denne undersøgelse være med til at klargøre, hvilken 

forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden der må i fokus, når man vil 

fremme den nævnte dømmekraft og filosofiske undringsparathed på 

professionshøjskolerne?  

• Og – hvilket gik hen og blev en af hovedteserne i denne undersøgelse – kan 

det tænkes, at netop den praksisfænomenologiske tilgang og filosofisk 

hermeneutik kan udgøre hjørnestene i den særlige form for 

professionsforskning, der ikke kun ønsker at se på professionspraksissen 

udefra (som universitetsforskeren jo gør, også selvom han eller hun har en 

aktionsforskningsmæssig eller antropologisk tilgang), men også og især 

indefra, dvs., når professionsudøveren selv lærer at forske i egen praksis ud 

fra en ’refleksiv forskning i 1. person’? 

• Vil en sådan dannelses- og undringsbaseret vejlednings- og 

undervisningstilgang kalde på et andet og mere eksistentielt funderet 

evidensbegreb?  

   

Denne undersøgelse svarer forsigtigt ”ja” til de sidste to spørgsmål. Forsigtigt, 

fordi dette projekt som sagt ”kun” er et forskningsbaseret udviklingsprojekt. I 

nærværende undersøgelse er der gjort nogle trods alt begrænsede erfaringer og 

refleksioner i samarbejde med to pilotgrupper på henholdsvis lærer- og 

pædagoguddannelsen i Århus. Men det er erfaringer og iagttagelser, som er meget 

interessante, fordi de dels kalder på en yderligere uddybning af mere pædagogisk-

filosofisk karakter, dels på ny udviklingsviden for, hvorledes man fra de gjorte 

erfaringer kan gå de næste skridt til en kvalificering af dømmekraft, taktfuldhed og 

dannelse i relationsprofessioner gennem anvendelse af filosofiske 

vejledningsformer.  

  Rapporten kan derfor ses som en første indkredsning af – et forstudie til, hvad jeg 

i et grundforskningsperspektiv kalder en ”undringens fænomenologi” og den 

pædagogiske filosofi, der må følge deraf. En sådan begyndende uddybning og 

skitsering er, hvad de mere teoretiske overvejelser i undersøgelse handler om. 

Rapporten er, som der også står i projektformålet, således delt i henholdsvis en 

teoretisk-filosofisk undersøgelse og en praktisk-eksperimenterende undersøgelse. 

Men én ting er inddragelse af ny viden og teoriudvikling fra det pædagogisk-
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filosofiske område (her særlig nyere forskning fra den filosofiske hermeneutik og 

higher education research). Noget andet er at udvikle, udbygge og omsætte den nye 

forskningsviden, således at denne viden kan bringes aktivt i spil på 

professionsuddannelserne og i sidste instans i professionsudviklingen og -

praksissen. Jeg forsøger med denne undersøgelse at give et lille bidrag både på 

forskningsdelen (teoriudvikling) og på udviklingsdelen (kobling mellem mellem 

forskningsviden og praksisviden).  

   

Rapporten adskiller sig fra andre mere empirisk orienterede forsknings- og 

udviklingsprojekter og rapporteringer, idet jeg som sagt er pædagogisk filosof. Jeg 

bedriver derfor en praksisforskning af en noget anden karakter end den, som man 

finder inden for f.eks. antropologien, sociologien eller i praksisforskningen a la 

Donald Schön eller traditionel kvalitativ forskning a la Steinar Kvale. Nærværende 

undersøgelse skal ses som tanker og erfaringer, som jeg har ladet mig inspirere af i 

mødet med og deltagelse i praksis ud fra de undringer, som dette møde og denne 

deltagelse har bragt i mig som forsker og i mine medaktører i pilotgrupperne på 

VIA. Det er således med Schöns begreber hverken filosofisk reflection-on-action 

eller filosofisk reflection-in-action, der har optaget mig. Hvad der optager mig i 

denne undersøgelse, er derimod, hvad jeg vil beskrive som filosofisk wonder-in-

and-from-action.  

  Jeg har således ikke, som f.eks. en sociolog eller psykolog ville gøre, kun forholdt 

mig deskriptivt til det skete, altså foretaget en empirisk afdækning af det sagte og 

de strukturer, kausale lovmæssigheder og diskurser der er på spil i det givne. Jeg er 

derimod som praktiserende pædagogisk filosof trådt ud af eksegesens lukkede 

fagfilosofiske rum og har bevæget mig ind i praksisfeltet i et forsøg (men hvor er 

det svært!) på at være fænomenologisk lyttende, hermeneutisk undrende og 

sokratisk dialektisk og dialogisk deltagende til stede i det, jeg oplever og tyder. I 

kraft af at jeg forskningsmæssigt trækker på den eksistentielle fænomenologi og 

den filosofiske hermeneutik, har dette møde med praksis være styret af en 

eksistentiel berørthed eller – som den norske professor Anders Lindseth fra Center 

for Praktisk Kundskab på Professionshøjskolen i Bodø siger – en ”berørt 

uvidenhed” (Lindseth, 2005). Det betyder, at min undren ideelt set (men hvor er 

det svært at være der!) har været ledet af det indtryk (eller den ramthed), som 

mødet med erfaringerne og dialogerne på VIA i perioden fra 2007-2010 har gjort 
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på mig. Det er således også i kraft af engagementet og deltagelsen, i dialogen og 

den eksistentielle forholden sig til disse indtryk, at jeg har forsøgt at pejle mig frem 

til og give udtryk for forankrings- og betydningspunkter, der synes at være 

bærende for den praksis og de erfaringer, som deltagerne i pilotgrupperne på VIA 

oplevede, da de kom i berøring med den filosofiske vejledningspraksis. Uden en 

sådan type engagement fra forskerens side vil det betydningsbærende og 

betydningsåbnede rum og ikke mindst de muligheder, der måtte ligge i praksis- og 

undringsfællesskabet i de pågældende grupper, ikke kunne vise sig. Alligevel må 

der også samtidig være en vis distance. Så sideløbende med disse reelle møder har 

jeg forholdt mig mere teoretisk og pædagogisk-filosofisk til de modtagne indtryk. 

Jeg har forsøgt at sætte projektet ind i en større uddannelses- og forskningspolitisk 

kontekst, set nærmere på forskellige typer af tilgange til phronesis-begrebet inden 

for praksis-læringsteori og professionsforskning og præsenteret alternative 

professionalitets- og evidensforståelser, der giver plads til det, som i higher 

education research aktuelt beskrives som ”the ontological turn in higher education” 

(Barnett), samt ikke mindst inddraget en uddybende tilgang til, hvorledes 

phronesis- og dannelsesbegrebet og filosofisk vejledningspraksis nærmere kan 

forstås ud fra en praksisfænomenologisk (van Manen) og filosofisk-hermeneutisk 

(Gadamer) tilgang. Sammen med de konkrete erfaringer med pilotgrupperne på 

VIA er denne undersøgelses resultater – eller bedre: undringer – blevet til.  

   

At skrive en rapport om et forskningsbaseret udviklingsprojekt af denne type er 

heller ikke en uproblematisk størrelse. For egentlig hører ’rapporten’ som genre 

slet ikke til i filosoffens eller den pædagogiske filosofs håndværk. Når der 

filosoferes fra hånden, vil det enten være i eksegesens form, i afhandlingen og 

forskningsartiklen, eller det vil være som et tankevækkende debatindlæg eller – og 

her er det nok, at dette forskningsbaserede udviklingsprojekt høre hjemme – man 

kan skrive i essayets mere dialogiske og personligt undrende form.  

  Jeg er med denne ’rapport’ landet i en mellemting.  

  Første del af undersøgelsen har karakter af et filosoferende essay over vigtige 

begreber som phronesis, taktfuldhed og dannelse inspireret bl.a. af de erfaringer og 

spørgsmål, som pilotgrupperne på VIA stødte frem til samt af de diskussioner, der 

generelt set føres inden for aktuel professionsforskning.  
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  Anden del har derimod en rapporterende stil i forhold til de konkrete handlinger 

og udsagn, praktiske besværligheder og problemstillinger, der dukkede op 

undervejs i udviklingsprojektet.  

  Endelig skal det understreges, at dette projekt som sagt er et forskningsbaseret 

udviklingsprojekt rettet specifikt mod professionshøjskolerne. Det vil sige, at 

undersøgelsen skal trække på forskningsviden, men udfolde og skabe 

udviklingsviden, der kan forstås og være anvendelig for professionshøjskolerne. 

Det betyder, at opgaven også har bestået i at formidle og vise, hvorledes 

pædagogisk-filosofisk forskningsviden kan finde relevans og anvendelse 

(applikation i Gadamers forståelse af det ord) i praksis på professionshøjskolerne. 

Derfor har jeg i denne rapport sprogligt bestræbt mig på at skrive i et 

forskningsformidlende sprog. At rapporten samtidig hviler på egentlige forsknings-

aktiviteter, vil man kunne se ved at følge op på de artikler og forskningsseminarer, 

jeg sideløbende har skrevet og deltaget i fra 2007-20101.  

                                       
1 For bøger og forskningsartikler og forskningsformidlende artikler skrevet i perioden 2007-2009 
med relevans for projektet på VIA, se Hansen (2007a,b,c,d; 2008, a,b,c,d; 2009, a, b,c,d; 2010a,b,c, 
in print, forthcoming).  
  I samme periode deltog jeg bl.a. i følgende for dette projekt også relevante forskningsseminarer 
og konferencer:  

• At stå i det åbne. Keynote på Årsmøde for psykologer knyttet til Åben Dialog i Danmark 
og Udvikling af Relations- og netværksarbejde, Rørvig, 3. december 2009.  

• Dannelse gennem filosofisk undren og nærvær. Foredrag på Konferencen for Fagligt 
Selskab for Undervisende Sygeplejersker, 3. november 2009. 

• Vitale værdier i krydsspor. Keynote på Landskonferencen for udviklingssygeplejersker og 
kliniske oversygeplejersker, 29. september 2009.  

• The Phenomenology of Wonder in Higher Education. Can we cultivate an awareness of 
our Being-in-the-world in higher education? Keynote speaker at the International 
Symposium on Phenomenological Research in Education, University of Education, 
Freiburg, 24. September 2009, Germany.  

• Hansen, F.T. (2009). Keep tuning in on wonder! - Why a Humoristic and dialectical-
dialogue approach to phenomenology might be a necessity. Paper Presentation at the 
International Human Science Research Conference, June 2009, Molde, Norway.  

• Hvordan etablere undringsfællesskaber? Universitetsforskning og universitetspædagogik 
i et “praxis-ontologisk perspektiv. Forelæsningsrække på ph.d.-kursus på Dansk Center 
for Designforskning, Kunstakademiets arkitektskole, København, d. 11.-12. november 
2008.  

• Any thing more to tell? Reflections upon the wisdom dimension of the Knowledgeing 
Work-shop. Keynote at the EU-supported European Conference “Presentation of the 
results from the Leonardo da Vinci Pilot project ‘Stories Enhancing Skills’, University of  
Alicante, Spain, 21st October 2008.  

• Universitetsvejledning i et Modus 3-perspektiv. Forelæsning på forskningsseminar på 
Aarhus Universitet, arrangeret af Center for undervisningsudvikling og forskningsenhed i 
universitetspædagogik (DPU), 6th October 2008.  

• From Practice Epistemology to Praxis Ontology: how to create a Community of Wonder 
in Higher Education. Lecture at The Curriculum and Pedagogy Institute (CPIn), 
University of Alberta, Canada – invited by prof. Max Van Manen, 10th September 2008.  
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Det er mit håb, at man i læsningen af denne undersøgelse selv vil komme i undren, 

og at man vil finde inspiration til og begrundelser og erfaringsmæssigt belæg for i 

højere grad at inddrage en mere eksistentiel og værens- og undringsorienteret 

tilgang til læreruddannelsen såvel som professionsbacheloruddannelserne som 

sådan. Og at man også i praksis i fremtiden vil eksperimentere med de foreslåede 

filosofiske vejledningspraksisser som mulige dannelses- og frirum for skabelsen af 

de nødvendige undringsfællesskaber, som undervisere og studerende må indgå i og 

blive optaget af (læs: taget-op-af), hvis man reelt vil fremme læringsmotivation og 

især læringsinspiration, dannelse, engagement og etisk og eksistentiel dømmekraft 

samt måske også en mere kreativ og innovativ tænkning på 

professionsbacheloruddannelserne.  

   

Relevansen af et sådant forskningsbaseret udviklingsarbejde kunne f.eks. ligge i at 

undersøge, hvorvidt en sådan tilgang kan:  

 

• fremme de studerendes læringsmotivation (eller som jeg i rapporten 

foretrækker at skrive: lærings-inspiration) og undervisernes engagement 

• kvalificere hvad det vil sige at arbejde med den studerendes værdimæssige 

ståsted og professionsuddannelsens dannelsessigte 

• kvalificere forskellige former for vejledning på professionsuddannelserne 

• styrke praktikforløbet og de studerendes professionserfaringer ved at udvikle 

nye forståelser af teori-praksis-forholdet, der hviler på en 

praksisfænomenologisk tilgang og eksistentiel dannelsesforståelse 

• styrke en undringsbaseret pædagogik, der særlig vil kunne fremme en kreativ 

og innovativ tænkning på professionsuddannelserne 

                                                                                                         
• Philosophical Practice in Adult Education and Guidance. Paper presentation at the 9th 

International Conference on Philosophical Practice in Carloforte, Sardinien, 17. juli 2008. 
• Undringens fænomenologi – fra praksis-epistemologi til praxis-ontologi. Forelæsning på 

forskningsseminar på Aarhus Universitet arrangeret af forskningsenhed i vejledning, 13. 
juni 2008.  

• Eros and Phronesis – the existential dimension of phronesis and clinical supervision of 
nurses. Paper presentation at the 13th International Reflective Practice Conference 
“Creating Phronesis”, Aalborg University, 6-8th June, 2007.  

• Filosofisk vejledning og etisk selvomsorg – kan klinisk viden og erfaring stå i vejen for 
god omsorgsvejledning? Keynote speaker på Nordisk konference “Etisk reflection I 
omvårdnadshandledning – nödvändig I sjuksköterskans värdag”. Högskolan Väst, 
Institutionen för omvårdnad, Hälsa och kultur, Trollhättan 14-16 maj 2007. 
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• styrke de studerende og undervisernes phronesiske dømmekraft i 

undervisnings- og vejledningssituationer 

• fremme en forståelse for og udvikle et efterlyst sprog, der i højere grad end 

tidligere læringsteori og evalueringstilgange har gehør for og bedre kan 

artikulere og give plads til de phronesiske momenter og den mere 

’uudsigelige’ eksistentielle og ontologiske dimension i professionspraksis og 

professionsuddannelse  

• pege frem mod en ny professionsforskning, der har blik for denne 

phronesiske og eksistentielle dimension i professionsuddannelser og 

professionspraksis 

 

Nogle første indtryk fra pilotgruppen for læreruddannelsen på VIA 

I januar 2009 mødtes pilotgruppen for lærergruppen til en afsluttende evaluering på 

forløbet. Der var nu gået tre år, siden projektet blev startet op. Meget var sket, flere 

forskellige former for filosofisk vejledning var blevet afprøvet. Først havde 

pilotgruppens seminarielærere selv erfaret, hvad det vil sige at deltage i en 

filosofisk vejledningsproces på individuelt såvel som gruppemæssigt plan, og 

hvordan det reelt opleves at være i et undringsfællesskab. Dernæst havde de på 

forskellig vis selv prøvet sig af som filosofiske vejledere med nogle 

lærerstuderende. Selvom forløbene havde været relativt korte, og en anelse 

turbulente på grund af fusioneringer, arbejdspres fra anden side, datokoordinering 

etc. etc. - og ingen heller ikke ved projektets afslutning følte sig ”flyvefærdige” til 

at facilitere sådanne sokratiske dannelsesprocesser, så havde de gjort sig nogle 

vigtige erfaringer og erkendelser. Det kom til udtryk på den afsluttende 

evalueringsdag, som foregik i hyggelige omgivelser hjemme hos en af deltagerne. 

Her blev hver af de fem seminarielærere interviewet en times tid individuelt, 

ligesom der også blev foretaget et afsluttende gruppeinterview. De individuelle 

interview blev alle indledt med spørgsmålet: ”Hvad er det vigtigste, du har lært om 

filosofisk vejledning i det her forløb?” 

Et kort uddrag af, hvad de hver især svarede, finder man nedenfor.    

   

”Det vigtigste jeg har lært – hmm – noget af det vigtigste jeg har lært, det har 

noget med hermeneutik at gøre, altså vandringen fra den fænomenologiske 
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beskrivelse og så over fortolkningen og den kritiske afprøvning eller den ironiske 

spørgen, og så phronesisniveauet. Altså, hvordan man så - efter at have afklaret sit 

eget ståsted i forhold til et eksistentielt fænomen – hvordan man så lever sit 

ståsted, eller sin forståelse, og hvordan man måske også skal være opmærksom på 

at justere den [forståelsen] ind efter og i forhold til andre måder, som man kunne 

forholde sig, eksempelvis til skønhed, osv.. Det er én af siderne. Det er så den rent 

strukturelle, denne trinstigning eller skalering. Noget andet jeg har lært, det er – 

hmm – det er egentlig den oplevelse, der er knyttet til vejledningssituationen, hvor 

man – hvor man øver sig i at tænke langsomt og lave medtænkning på det sagte...” 

(Johan, underviser i Kristendom/Religion) 

 

”Jeg tror, at – øh – det er en opdagelse af en tilgang til arbejdet med begreber… i 

faget pædagogik primært. Det er der,  jeg har arbejdet med det. Jeg har arbejdet 

med begrebet filosofi (trækker vejret hørligt  ind) på en, på en helt anden måde end 

jeg plejer. Det plejer at være denne der analytiske ”Hvad er det socialisation står 

for?” og så videre… Og jeg har lavet to forløb [med filosofisk praksis, FTH] med 

3. og 1. årgang, som er filmet, og som står så klart i min erindring, at jeg har 

opdaget, at specielt arbejdet med at tage udgangspunkt i den levede erfaring og 

rammesætte et rum i de faser har været vigtigt – fra det fænomenologiske til det 

hermeneutiske og kritiske og tilbage til personen igen - for derfra at sige, hvad er 

det egentlige, vi har opdaget, som vi ikke havde set før. Og så også 

rammesætningen i forhold til at erkende, at når vi arbejder med en fælles undren, 

en levet erfaring, så er der en speciel etik, som man bliver nødt til at forholde sig 

til. Der er en sårbarhed, en åbenhed, hvis den [den fælles undren] skal komme til 

stede og have en mulighed i dette undervisningsrum, så kræver det meget af mig 

som underviser, at jeg hele tiden – at jeg rammesætter den stærkt fra starten, men 

også fastholder denne rammesætning undervejs. Der er jeg den studerendes garant 

for – at vi kan blive i åbenheden eller i den fælles undren...” (Ella, underviser i de 

pædagogiske fag)  

 

”Det vigtigste for mig, det har helt klart været sådan noget personligt, hvor jeg har 

oplevet lige som at stå stærkere i verden – på en måde...Og det med ikke i første 

omgang at være så hurtig til at finde ud af, hvad man mener, og hvad man synes, 

men give sig ro til at finde ud af, hvad synes jeg egentlig her. Og turde at komme 
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med de synspunkter og meninger man har, og turde at bringe dem i spil. – Jeg har 

altid været fascineret af visdom og sådan noget, og der synes jeg, at der her bliver 

lukket op til nogle måder at blive lidt klogere menneskeligt på den slags. Så i første 

omgang har det største været  en personlig gevinst, men jeg synes også, at den 

personlige gevinst har jeg kunnet bruge i min undervisning. Jeg kan mærke, ikke 

ligesom de andre [lærerne i pilotgruppen], når de snakker om faglighed. Nu er mit 

fag [det musiske] jo også anderledes, og jeg har ikke så mange ord, og jeg er ikke 

så hurtig til at få sagt så mange ord, som de andre er. Det er lidt frustrerende 

nogle gange. Men jeg tænker meget den filosofiske vejledning som noget, der går 

bagom det, der egentlig foregår i timerne. Som en måde at være sammen på og en 

måde at undervise på, hvor man ikke bare sådan her [hun knipser med fingrene] 

har svarene, men det med også at kunne give plads til spørgsmålet ”Kunne det 

være anderledes det her?” og ”Var der egentlig en bedre løsning på det her?” og 

”Hvorfor synes du, som du gør der?”. Det synes jeg, at jeg har fået nogle 

redskaber til og fået større mod til. Jeg står stærkere – ja, det er noget svært at 

forklare -  det, som man synes kan være, kan true ens liv på en måde, det bliver 

mindre. Jeg har oplevet i nogle glimt at få sådan en – en livsglæde – ikke sådan en 

overfladisk lallende glæde, men sådan en dyb taknemmelighed over at kunne være 

i verden, og at kunne snakke med andre og kunne dele synspunkter og opfattelser 

af livet med andre...” (Inger, underviser i musik) 

 

”Hvis jeg skal sige det kort, så er det rigtig svært at svare på. Jeg synes, at jeg 

havde en vis erfaring i det i forvejen – og denne erfaring fejler ikke noget – men på 

den form, som jeg nu har prøvet at arbejde med det med de linjefagsstuderende, 

har været langt sværere, end jeg havde troet. Det er faktisk nemmere at filosofere 

med 1. års studerende, som ikke endnu har fået den akademiske begrebsmæssige 

skoling. Læreruddannelsen er ny for dem, og der er noget eksistentielt på færde 

her, der er åbenbar, når man kommer til et nyt sted og skal prøve nyt, og de er 

optaget af og har forestillinger om, hvad de vil med sig selv og deres arbejdsliv og 

alt muligt andet. Men det bliver mindre væsentligt efterhånden, som de studerende 

bliver socialiseret i en retning af, at de altså skal være ’professio-nelle’. De 4. års 

studerende, som jeg mest har arbejdet med, er altså vanskelige at få til at risikere 

at stille sig et sted hen, som er uvist. De er tilsyneladende blevet så fokuseret på at 

tilegne sig et bestemt begrebsapparat, som de så skal kunne anvende på 
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situationen. Og det er de så i al almindelighed også rigtig gode til, og det er også 

det, som de skal til eksamen i, og det øver de sig så på.  

  Og så er det altså svært at sige ”Skid da på det begrebsapparat! Det er ikke 

rigtig dét, det handler om nu!”. Altså, det synes jeg godt nok er svært at få dem 

væk fra. De studerende synes først rigtig, at det har været en fed time, hvis de kan 

sige ”Nej, nu fik vi rigtig sat de teoretikere på plads!”... (Freddy, underviser i 

Kristendom/Religion) 

 

”Jeg synes, at selve ideen, altså denne tænkning [den filosofiske 

vejledningstænkning, FTH] i professionsrammen, er så befriende og god. Det er 

virkelig en positiv ting. Og jeg synes, at der har været nogle gode operationelle 

tiltag, hvor man kan se, hvordan man kan gøre det, og hvor længe man kan 

arbejde med det. Jeg synes, at den måde, du har vist os indgange og beskrivelser af 

det på, har været rigtig gode til at tænke med. Og  så synes jeg, at jeg også har 

haft gode erfaringer med de studerende i glimt. Så alt i alt synes jeg, der er en 

optimisme, men jeg synes samtidig, at det har været vanvittig svært at folde det ud, 

fordi at rammesætningen, vilkårene, nu er, som de er [senere i interviewet uddyber 

hun dette som den manglende fordybelsestid og den fragtmenterede 

undervisningshverdag på lærerseminariet samt tendensen til stadig mere 

kompetencetænkning frem for dannelsestænkning og studerende, der mere agerer 

som ’elever’ end som studerende, og som har svært ved en sådan åbenhed, sætten-

sig-på-spil og undren, som en sådan tænkning fordrer, FTH]. Men som mulighed 

synes jeg, det er spændende, og jeg synes, at det er en vigtig tilgang at have i 

virkeligheden.  

  Og så har jeg nogle tanker omkring, at selve tilgangen og den vej den åbner, er 

væsentlig og rigtig spændende, men – jeg har lidt tvivl, om man kan gøre det 

’masseagtigt’. Altså, kan man professionalisere dette? Kan man generalisere på 

dette område? Eller må det netop udspringe af noget, som har udgangspunkt i den 

enkelte situation eller undringsforløb?” (Else Marie, lærer i de pædagogiske fag) 

 

Med disse fem udtalelser slås der nogle temaer og spørgsmål an, som rækker ind i 

mange af de problemstillinger og forskningsspørgsmål, som har drevet denne 

undersøgelse.  
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  Således har man i denne pilotgruppe gjort erfaringer, der har rejst en del 

undrings-spørgsmål og pædagogiske problemstillinger som f.eks.:  

 

• Hvorledes arbejder man konkret i vejledning og undervisning med den 

fænomenologisk-hermeneutiske tilgang? Hvad vil det sige ’at leve sit ståsted’? 

Hvordan lærer man som underviser at blive bedre til at tænke langsomt og lave 

med-tænkning på det sagte? 

• Hvordan åbner man for og rammesætter man som underviser i en større klasse en 

fælles undring og inddragelse af de studerendes levede erfaringer, når det gælder 

om at få en fænomenologisk ’indersideforståelse’ af pædagogiske ord og begreber? 

• Hvorfor kan man som vejleder og underviser opleve, at man ’står stærkere i 

verden’ og opleve en dybere livs- og arbejdsglæde efter at have arbejdet med 

filosofisk vejledning? Hvad vil det i det hele taget sige ’at stå stærkere i verden’? 

Hvordan gør man ens hurtig- og veltalende kollegaer opmærksom på vigtigheden 

af den langsomme tales betydning for at være til stede i de  sansestemte og 

betydningsladede ord?  

• Hvad har denne fænomenologisk-hermeneutiske undringstilgang til fælles med de 

praktisk-musiske fag? Kunne en sådan tilgang måske ikke blot understøtte de 

praktisk-musiske fag, men også en mere kreativ og innovativ tilgang til 

undervisning og læring på lærer- og professionsbacheloruddannelser generelt set? 

• Hvordan får vi de ’velsmurte’ og akademisk skolede lærerstuderende på de senere 

semestre til at blive mere filosoferende og undrende? Hvordan undgår vi, at ønsket 

om at blive ’professionel’ og tilegne sig den ’rette’ viden og metode og ’få sat 

teoretikerne på plads’ får de studerende til at vælge det sikre og kendte? Hvordan 

gør vi dem modige nok til at turde ’stå i det åbne’? 

• Kan undren i grunden sættes på didaktisk formel? Er undringspædagogik ikke en 

selvmodsigelse? Og hvordan organiserer vi en uddannelsespraksis og en 

rammesætning omkring undervisningsarbejdet på VIA, der overhovedet gør det 

muligt at undres og erfare genuine undringsfællesskaber – ikke blot et kort øjeblik i 

timen, men over længere forløb som en grundlæggende tone i et semester?  

 

Disse og mange af de andre ovenfor beskrevne spørgsmål og tematikker vil 

undervejs i undersøgelsens Del I og Del II blive taget op. Men endelige svar på 
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disse grundlæggende spørgsmål skal man ikke forvente, men nærmere nogle nye 

og uddybende undringer og spørgsmål. For som Gadamer siger, det er ikke 

gennem svarene, vi opnår ny erfaring og forståelse, men gennem spørgsmålene. 

 

Undersøgelsens disposition 

Kapitel 1-4 udgør den teoretiske og pædagogisk-filosofiske undersøgelse. Kapitel 

5-9 udgør den praktisk-eksperimenterende undersøgelse.  

  I kapitel 1 beskrives den samfundsmæssige og uddannelses- og 

forskningspolitiske kontekst og debat, som professionshøjskolerne er placeret og 

aktiv deltager i både ud fra faglige og strategiske hensyn. Som ledere og 

mellemledere, og som undervisere og studerende, virker disse ”stemmer” fra 

system og fag naturligvis ind på måden, som man vælger at organisere uddannelse 

og undervisning på, såvel som på måden, man forstår sig selv som professionel på. 

Fokus vil særlig være på den del af undervisningen og uddannelsen, der har med 

praktisk kundskab og praktisk visdom (phronesis) at gøre i 

relationsprofessionerne.  

  I kapitel 2 ser vi nærmere på frontforskningen inden for universitetspædagogik 

eller højere uddannelsesforskning (higher education research) og innovation. Her 

beskrives, hvad Ronald Barnett bestemmer som ’the ontological turn in higher 

education’ og spillet mellem ’the voice of knowing’, ’the voice of doing’ og ’the 

voice of being’. Ligesom C.O. Scharmers innovationsbegreber som ’not-yet-

embodied knowledge’ og ’self-transcending knowledge’ (Scharmer, 2008), der 

alle peger hen imod en mere eksistentiel og værensorienteret tilgang til 

forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden, vil blive belyst. Det er i dette 

kapitel, at jeg sætter fokus på det, jeg indledningsvis kaldte ’den personlige 

stemme’ og ’sagens stemme’ i højere uddannelser. Og en særlig matrix for De fire 

Stemmer i højere uddannelse præsenteres.   

  Kapitel 3 er en uddybning af, hvad der nærmere kan forstås ved sagens stemme 

ud fra den filosofiske hermeneutik (Gadamer), hvor begreberne theoria, phronesis 

og Bildung står centralt. Hvad er det for en sandhedsforståelse, som den filosofiske 

hermeneutik repræsenterer, og på hvilken måde kan der tales om ’evidens’ ud fra 

denne position? To professionsforskere og professorer i sygeplejeforskning, Katie 

Eriksson og Kari Martinsen, giver et bud på det med deres begreb om ’ontologisk 

evidens’. 
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  I Kapitel 4 forfølger vi tanken om, hvorledes man kan bedrive 

professionsforskning og forstå teori-praksis-forholdet ud fra en praxis-ontologisk 

tilgang. Dvs. ud fra en eksistentiel og værensorienteret undrings- og 

undersøgelsespraksis. Erfaringer fra Center for Praktisk Kundskab på Bodø 

Professionshøjskole i Nordnorge, og Kundskabsværk-steds-modellen udviklet af 

praksisforskere på Tromsø universitet samt den filosofiske vejledningspraksis, 

som jeg i over ti år i forskning og undervisning har specialiseret mig i, vil blive 

beskrevet som bud på, hvorledes en sådan forskning og undringspraksis kan 

udfoldes. Jeg afslutter undersøgelsens første del med at foreslå to nye begreber 

inden for professionsforskning, som jeg kalder forskningspoetik og 

professionspoetik.   

  

Anden del af undersøgelsen indledes med et kapitel om planlægningen af og 

forløbet på udviklingsprojektet på VIA lærer- og pædagogseminarium.  

  I kapitel 6 præsenteres nogle af de erfaringer og undringer, som afprøvningen af 

den filosofiske vejledning førte til på lærerseminaret.  

  I kapitel 7 præsenteres tilsvarende nogle af de erfaringer og undringer, som 

afprøvningen af kundskabsværkstedet skabte i forløbet på pædagogseminaret.  

  I kapitel 8 diskuteres disse fund og undringer i forbindelse med udvalgte temaer 

og faglige forhold på lærer- og pædagogseminariet – og erfaringer med filosofisk 

vejledning og kundskabsværksted fra andre relationsprofessioner (sygeplejen) 

bliver også periferisk inddraget for at anlægge et begyndende tværfagligt 

perspektiv på forholdet mellem filosofisk vejledning og praktisk kundskab på 

relationsprofessionsuddannelserne som sådan.  

  Kapitel 8 må ikke forstås som ’svar’ på de forsknings- og udviklingsspørgsmål, 

der har initieret denne undersøgelse, men snarere som nye mulige veje at gå og 

pejlinger, der er dukket op undervejs i undersøgelsen, samt fortsatte undringer 

(læs: nye åbninger og udviklinger) og inspirative indslag. I den henseende følger 

jeg tæt innovationsforskeren C.O. Scharmer fra M.I.T., når han siger, at forskning 

og udviklingsarbejde først og fremmest må være og vil være igangsat af inspirativ, 

intuitiv og imaginativ viden (Scharmer, 2007, 2008), og dertil vil jeg føje: 

eksistentiel viden, om end vidensbegrebet da strækkes lige lovlig langt. For viden i 

epistemologisk forstand kan man ikke have om de eksistentielle forhold og 

fænomener, hvorimod vi kan have erfaring og forståelse i fænomenologisk og 
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hermeneutisk forstand (jf. Gadamer, 2004).  

  Kapitel 9 er en kort konklusion, som efterfølges af nogle endnu kortere 

anbefalinger vedrørende fremtidig anvendelse af den praxis-ontologiske tilgang til 

pædagogik og brugen af filosofisk vejledning og kundskabsværksteder på 

relationsprofessionerne. 
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DEL 1: DEN PÆDAGOGISK-FILOSOFISKE 

UNDERSØGELSE 

 

Kap. 1: Professionshøjskolerne efterlyser 

ligeværdigt samspil med universiteterne 
   ”Som pædagog og menneske får jeg i disse situationer en helt  
   særlig følelse af, at samtalen mellem barnet og mig, gør noget  
   ved os begge. Det blik vi udveksler eller det smil, der kommer i  
   begge ansigter, fortæller mig, at vi har en fælles dybere   
   forståelse og samhørighed i vores samvær. Jeg mærker, at  
   samtalen har en stor betydning for både barnet og mig. Det er  
   svært at forklare, hvad der sker, men det sker kun, når nærværet  
   ikke er forstyrret af tanker, der har et mål med samtalen. Hvis jeg 
   har planer med barnet eller med situationen, har jeg hele tiden  
   fokus på, om jeg får det ud af samtalen som mit mål er. Derfor er 
   det vigtigt at kunne gøre sig fri af faglige mål, og bare være til  
   stede i samværet og samtalen, for virkelig at kunne være   
   nærværende i nuet.” 
 
    - fortsat fra samme pædagog og e-mail af 22. marts 2010 
 

I 2007 sendte Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser et oplæg til 

daværende undervisningsminister Bertel Haarder, som de kaldte ”Professionel 

viden – hvordan kan den anvendes bedre?” I brevet og oplægget til ministeriet 

fremlægger de en række konkrete forslag til, hvordan forsknings- og 

udviklingsaktiviteter tæt knyttet til praksisnære problemstillinger og deres aftagere 

kan sikres en bedre forankring og formidling i uddannelserne og  de videnscentre, 

som CVU-erne (i dag professionshøjskolerne) arbejdede på at få etableret. Rådet 

anbefaler i særdeleshed, at begrebet om ’forskningstilknytning’ afskaffes for i 

stedet at arbejde ud fra et nyt tredelt vidensbegreb. Disse er de føromtalte begreber 

om forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden. De tre vidensformer 

beskrives på følgende måde: 
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“Tre vidensformer, der virker sammen:  
 
Forskningsviden er karakteriseret ved, at den er teoribaseret og generaliseret, og søger at 
forklare eller forstå, men ikke nødvendigvis kan vejlede praksis.  
  Udviklingsviden er karakteriseret ved at den søger at forklare praksis for at kunne 
intervenere. Den belyser på en gang et særligt fagligt eller tværfagligt domæne og inddrager 
samtidigt de processer hvori viden opstår og deles.  
  Praksisviden er karakteriseret ved, at den er erfaringsbaseret og lokal, men ikke 
nødvendigvis er overførbar til andre sammenhænge.”2  

 

Man ønskede i oplægget at ændre på den hierarkiske status, som universitet, 

professions-uddannelser og professionspraksis hidtil havde været orienteret efter, 

hvor universitetsviden stod øverst i hierarkiet og professionspraksissen nederst. En 

sådan ”nedsivnings-forestilling”, mente de, var misvisende, idet de hævdede, at når 

det gælder forskning, der skal have relevans for professionsudøvelsen, må 

forskningen gå i et ligeværdigt samspil med både professionsuddannelserne og 

professionspraksissen. For professionshøjskolerne og professionspraksisserne kan, 

hævdede de, gennem deres praksisnære virkelighed og tætte relation til aftagerne 

bedre måske end forskerne identificere relevante forsknings- og udviklingsbehov. 

Og dermed også bedre kvalitetsudvikle uddannelserne, så den forskning, der bliver 

knyttet an til, også rent faktisk er relevant og har en ’virkning’ på professionsfeltet.  

   

Netop mantraet ’hvad der virker’, går igen flere steder som den måde, hvorpå man 

skal vurdere, om noget er evidensbaseret og samtidig ’brugbart’ i forhold til den 

praktiske virkelighed. Selvom man i højere grad gerne vil involveres som lige 

partnere med universiteterne i forsknings- og udviklingsarbejdet på 

professionshøjskolerne, så er stregen dog sat i sandet mellem forskningsviden, som 

universiteterne skal tage sig af, og så udviklings- og praksisviden, som 

professionshøjskolerne gerne vil forpligtes til at skulle tage sig af, bl.a. via øgede 

udviklingspuljer og de nye videnscentre.  

  Det nye i dette oplæg fra Rådet for MVU i 2007 var altså, at forskningsviden nu 

blot skal ses som en af flere væsentlige vidensformer til kvalificering af 

professionsudøvelsen. Professionsudøverens egne erfaringer og 

professionshøjskolernes udviklingsopgaver producerer således andre og lige så 

                                       
2 ”Professionel viden – hvordan kan den anvendes bedre?” Oplæg til Undervisningsministeriet den 
7. Marts 2007 af Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser, s. 10.   
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vigtige typer af viden i udviklingen af god professionspraksis. Det er kort og godt 

ikke alene forskningsviden, der er særlig vigtig til kvalitetssikring af uddannelser 

og professionspraksis, men snarere samspillet mellem forskere, udviklere og 

praktikere, der kan sikre kvaliteten og skabe god vidensdeling og vidensudvikling.  

   

Men før vi går videre i undersøgelsen af, hvad det særligt er for en forsknings- , 

udviklings- og praksisviden, som kan udvikles, og som ønskes udfoldet på en 

professionshøjskole, må vi også se på, hvad der egentlig er eller bør være 

genstanden for en sådan professionshøjskoleforskning. Hvad er det f.eks. for en ny 

læreruddannelse eller mere bredt relationsprofessioner, som vi finder her ti år efter 

årtusindeskiftet?  

 

Fra industriel til kreativ skole 

”Vi vurderer, at der er behov for grundlæggende ændringer i den danske 

folkeskole. Vi vurderer, at meget af det, der i de senere år er gennemført inden for 

folkeskolen, er lappeløsninger, som er resultater af alt for simple politiske forlig 

uden særlige perspektiver og visioner. Der er behov for en politisk visionær og 

langsigtet indsats, hvor folkeskolens formål, menneskesyn, indretning, værdier og 

pædagogiske principper m.m. revurderes og ses i en både national 

samfundsmæssig og i en global sammenhæng og analyse.” 

 

Ordene kommer fra to af Danmarks toneangivende specialister inden for 

henholdsvis pædagogisk forskning og ledelsestænkning, professor Per Fibæk 

Laursen fra DPU og professor Steen Hildebrandt fra Handelshøjskolen, begge 

under Aarhus Universitet.  

  I debatbogen Når klokken ringer ud. Opgør med industrisamfundets skole (2009) 

samler de mange af de buzz words og retningsgivende idealer, som det moderne 

viden- og innovationssamfund og den politiske debat i dag synes at være ledet af. 

Klokken er ringet ud for det gamle industrisamfund og dets uddannelsesformer og 

industrivirksomheder, hævder de. I disse institutioner og virksomheder var målet 

at reproducere en tidligere viden og kunnen, fordi man havde set, at den ’virkede’ 

og kunne skabe de masseprodukter, der umiddelbart var behov og interesse for i 

’massesamfundet’. På den industrielle skole blev børnene socialiseret og 

disciplineret og sorteret ind i de arbejdsrytmer og arbejdsroller, som 
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industrisamfundet efterspurgte. Midlet var faste skema- og klasseinddelte forløb i 

store fabrikslignende bygninger og med fast pensum og karaktersystem, der skulle 

fremtidssikre, at den rette viden og de rette kvalifikationer og kompetencer blev 

lært. Disciplinering, opøvelse af kontrol, metodisk standardisering og bestemt 

rationel adfærd og ydrestyret tænkning (man gør noget, ikke fordi det er en værdi i 

sig selv, men som et middel for noget andet) anså planlæggere og pædagoger i 

industrisamfundet som svar på de udfordringer, de stod over for.  

   

Nogle vil genkende denne beskrivelse og kritik af industrisamfundets skole. 

Allerede tilbage i 1986 beskriver filosoffen Ole Thyssen dette: ”Dens [den 

industrielle skole] formål var dybest set ikke personlig dannelse, men opdragelse 

til industrisamfundets krav. Al lidenskab kræver åben tid og fravær af ydre 

motiver. Den faglige lidenskab prostitueres, når den underkastes en stram tidsplan 

og et stift karaktersystem. Når barnet dagligt jages fra time til time, lærer det, at 

tiden og karakteren er vigtigere end dets egen interesse. Skemalægningen bryder 

med den personlige rytme i tilegnelsen, og karakter-systemet forskyder interessen 

fra faget til belønningen.” (Thyssen, 1986, s. 51) Barnet bliver på denne måde 

omhyggeligt og effektivt, fra de som små træder ind over dørtrinet til folkeskolen, 

og til de som teenagere forlader den, groft sagt trænet til at se bort fra, hvad de 

dybest set har interesse og lidenskab for (indre styring). De bliver, hævder 

Thyssen, opdraget til at blive pligtopfyldende lønarbejdere og funktionærer, der 

kan udfylde de fastlagte funktioner og roller, som industrisamfundet 

tilsyneladende har behov for. For sådan fungerer et ordentligt samfund bedst, 

mente man, dengang.  

   

I dag, i det globaliserede viden- og innovationssamfund, er det imidlertid ganske 

andre udfordringer, vi står over for. I dag er det åbenlyst for de fleste, hvad Ole 

Thyssen for 20 år siden visionært så og skrev om i bogen Fremtidsbilleder. 

Thyssens modsvar til den industrielle skole var ’den informerede skole’, hvor 

lærere og elever i højere grad er indre-styrede, hvor læringsmotivationen og 

underviserglæden kommer fra det, som de selv oplever som spændende og 

brænder for, og hvor udvikling af personlig dannelse, selvstændighed og 

kreativitet står centralt.  
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  Per Fibæk Laursen og Steen Hildebrandt tager altså tråden op igen, men nu med 

andre argumenter, der støtter sig til nyere kognitionsforskning inden for 

pædagogik og psykologi, og hvad frontforskningen siger inden for ledelses- og 

innovationsteori, og ikke mindst med støtte i de facts, der viser, at danske 

traditionelle industrivirksomheder på sigt vil blive udkonkurreret af f.eks. den 

indiske og kinesiske masseindustri. Hvad vi derimod må satse på, hvis vi skal 

overleve på det globale marked, er ifølge Globaliseringsrådet og rapporter fra EU 

og OECD innovative vidensvirksomheder, hvor nøgleordene er kreativitet, 

entrepreneurship, oplevelsesøkonomi og etisk og miljømæssig bæredygtighed. 

Budskabet, der igen og igen gentages fra diverse politiske organer og 

fagorganisationer, er, at det derfor må handle om at skabe et nyt 

uddannelsessystem fra folkeskoler til universiteter, hvor denne kreative, 

innovative og bæredygtige tænkning sættes i centrum.  

   

Spørgsmålet er derfor: Hvordan gør man så det bedst? 

Hvilke nye uddannelsesreformer må der til? Hvordan kan en sådan kreativitet og 

nytænkning læres og udfoldes? Hvilken innovations- og kreativitetspædagogik 

skal vi lade os lede af? Hvilken ledelse og kvalitetskontrol skal 

vidensvirksomheder og uddannelses-institutioner benytte sig af for bedst at 

organisere og skabe rammer for en sådan kreativitet?  I VK-regeringens 

debatoplæg Verdens bedste folkeskole – vision og strategi (2005) gives der nogle 

retningslinjer: 

 

”Folkeskolen skal sikre børnene og de unge stærke faglige færdigheder. Men 

eleverne skal også lære at være nyskabende, bryde med vanetænkning og se nye 

muligheder. I forbindelse med den kommende reform af læreruddannelsen skal 

de relevante indholdsbeskrivelser af fagene ændres, så de omfatter 

pædagogiske metoder og teknikker, der kan stimulere og udvikle elevernes 

innovative kompetencer.”  

 

Det betyder, som der videre står, at ”Lærerne skal have kendskab til metoder og 

samarbejdsformer, der fremmer ideskabelse”. Et år efter finder man i 

Undervisnings-ministeriets rapport Entreprenørskab i de videregående 

uddannelser (2006) følgende passus: 
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”...at det i forbindelse med den kommende revision af læreruddannelsen for det 

første sikres, at innovativ kompetence indgår i beskrivelsen af alle 

uddannelsens fag, og for det andet, at innovativ metode og fagdidaktik 

indarbejdes i læreruddannelsens metodefag (almen didaktik, psykologi og 

pædagogik). Endvidere skal der sikres de studerende tilbud om at deltage i 

undervisningsforløb om entreprenørskab.”  

 

I 2007 var denne tankegang ført ind i den nye Bekendtgørelse om uddannelse til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen, 12. marts 2007, § 18. Her står der 

bl.a., at: 

 

”Den studerende skal i uddannelsen anvende metoder og arbejdsformer, der 

udvikler skoleelevernes innovative kompetencer, herunder vilje og evne til i et 

tværfagligt samspil at tænke kreativt og udvise virkelyst. 

Uddannelsesinstitutionen skal sikre, at der i linjefagene indgår overvejelser 

over stimulering af skoleelevers arbejde med ideudvikling og iværksætteri i et 

tværfagligt samspil blandt skolefagene.” 

 

Det er denne udfordring, som Per Fibæk Laursen og Steen Hildebrandt i nævnte 

bog tager op. De vurderer, at hvis kreativitet skal få reel udfoldelse i skolerne, så 

må denne kreativitetstænkning ikke kun begrænses til de praktisk-musiske fag 

som f.eks. musik, sløjd eller billedkunst. Kreativitet er, hævder de, en kompetence, 

der bør udvikles i alle fag. Men, fortsætter de, ”...samtidig skal vi opprioritere de 

fag, der beskæftiger sig med musik, billedkunst, håndværk og bevægelse og give 

dem status på linje med de boglige fag.” (2009, s. 123)  

  Kreativitet, tænkning, æstetik og selverkendelse bør efter deres vurdering være 

nøgleord for den nye kreative skole.  

  Når de taler om kreativitet knytter de an til psykologen Howard Gardners ”mange 

intelligenser” samt til de undersøgelser, som han og hans kollegaer har gjort om, 

hvorvidt og hvordan kreativitet kan læres.  

  Når Fibæk Laursen og Hildebrandt taler om tænkning og selverkendelse, knytter 

de dels an til Gardners begreb om ’eksistentiel intelligens’, dvs. ”deres [elevernes] 

tro på sig selv, deres evne til at hvile i sig selv, gå egne veje, fordybe sig, 



 39 

filosofere...”(s. 131). Dels finder de inspiration hos professor og filosof Mogens 

Pahuus fra Aalborg Universitet, der taler ud fra en mere livsfilosofisk forståelse af, 

hvad det praktisk-musiske kan åbne op for, når vi møder verden gennem vores 

sanser og kropslighed og gennem en grundlæggende oplevelse af forbundethed 

med verden. Ved således at lade os lede af, hvad der dybere set, eller mærket, gør 

indtryk på os, og ved gennem de æstetiske tilgange og den filosofiske forundring 

at dvæle ved disse livsindtryk og forsøge på at give udtryk for disse, vil vi ifølge 

Pahuus også i højere grad kunne forbinde os med de kilder, hvorfra kreativiteten 

udspringer. 

   

I antologien Innovation i undervisningen (Skånstrøm, 2009) undrer lederen af 

Center for Pædagogisk Innovation ved Frederiksberg Seminarium, Lasse 

Skånstrøm, sig over, hvorfor lærerseminarierne i Danmark ikke har markeret sig 

mere tydeligt på innovations-feltet i disse år. Men, som han skriver, det må man 

formode vil ske, dels fordi man i Lov om professionshøjskoler for videregående 

uddannelser (2007) opfordrer til det, og dels fordi en styrkelse af 

kreativitetsdimensionen i læreruddannelsen måske også vil kunne betyde noget i 

forhold til en øget rekruttering af unge til læreruddannelserne. ”Med de kulturelle 

moderniseringsprocesser kan man sige, at valget af uddannelse har forskudt sig 

fra at være et socialiseringsmedium til at være et realiseringsmedium, der retter 

sig mod selvrealisering og selvudfoldelse snarere end mod socialisering og 

oplæring. Det handler ikke længere om, hvad man kan blive, men hvem man kan 

blive.”(Skånstrøm, 2009, s. 16) Professionsuddannelserne indgår således i de 

unges identitetsprojekt, de investerer sig selv i det og forventer, at 

uddannelsesinstitutionen og dens lærere modsvarende kan tilbyde ikke blot faglige 

input og ballast til et fremtidigt lønarbejde som skolelærer, men også en 

uddannelse og et fremtidigt arbejde, der for dem opleves som personligt 

udviklende og meningsfuldt.  

  Skånstrøm mener mere grundlæggende, at fremtidens kreative folkeskole og 

læreruddannelse må være drevet af en ’engagementets filosofi’. Det er, hævder 

han,”… et dannelsesprojekt, der grundlæggende handler om at kultivere, raffinere 

og udvikle vores forhold til hinanden, vores omverden og tingene omkring os – og 

ikke mindst vores forhold til os selv og vores væren i verden: vores 

eksistensforhold.” (ibid., s. 19)  
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  Den nye interesse for kreativitet og innovation og iværksætteri må dog efter hans 

opfattelse ikke misforstås som endnu et værktøj i det meget omtalte postmoderne 

selvdannelsesprojekt, hvor subjektet først og fremmest stræber efter at ’skabe sig 

selv’ ud fra, hvad det finder ’interessant’ eller umiddelbart har gjort sig af 

erfaringer og tanker. Fokus forskydes i stedet fra subjektet i retning mod 

’objektet’, dvs. en øget interesse for tingene, omverdenen og materialers 

egenskaber og anvendelsesværdi. Det er så at sige først i brydningen, i mødet med 

’modstanden’ og ’den gode anderledeshed’ (Thomas Ziehe) fra verden, at 

subjektet bliver sig sin unikhed og egenart bevidst. Skånstrøm henviser til 

fænomenologien og eksistensfilosofien, som taler for, at vi må indhente eller blive 

’samtidig’ med os selv ved at overskride os selv gennem mødet med ’sagen selv’, 

det, som vi i engagementet lidenskabeligt bliver taget-op-af.  

  I det kreative og selvforglemmende øjeblik står vi ifølge denne tankegang i en 

forunderlig åbenhed over for og samtidig forbundethed med verden. Det kan ske 

gennem kunsten, håndværket, legen og den kropslige bevægelse og idræt, men 

også gennem filosofien og en reflekterende og eksistentiel søgeproces: ”På 

baggrund af vores verdensåbenhed tilegner vi os os selv og vores væren-i-verden 

gennem eksistentielle grundlagsspørgsmål: Hvad er meningen med livet? Er der 

liv efter døden? Hvad er uendelighed? Hvem er jeg? Hvordan skal jeg leve livet? 

Kunne det være anderledes? osv.” (Ibid., s. 21)    

  Han vurderer, at pædagogikken i det nye viden- og innovationssamfund må 

’tilbage-koble’ pædagogikken til filosofien, fordi ”...de filosofiske 

grundlagsspørgsmål er motoren i det pædagogiske arbejde, der handler om, 

hvordan mennesket tilegner sig verden og tingene – finder sig til rette og indretter 

sig i verden.” (ibid.) 

 

Vil øget fokus på akkreditering skabe øget kreativitet og engagement i 

professionsuddannelserne? 

Overhørte man, som jeg for et stykke tid siden gjorde, en samtale i kantinen på 

DPU mellem en århusiansk og en københavnsk sygeplejerske, der talte om deres 

erfaringer og arbejde med akkrediteringsstandarder på deres sygehuse, ville man 

ikke være i tvivl om deres syn på den meget omtalte  ’kvalitetssikring’ af de 

danske sygehuse.  De er begge meget erfarne sygeplejersker med ansvar for den 

sygeplejefaglige vejledning og undervisning og begge dybt engagerede i deres 
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arbejde og gerning. Men hvad de ser i forlængelse af denne akkreditering, er 

fremkomsten af en ny ’stivhed’ i handlekompetencen og en slags åndelig sløvhed i 

sygeplejerskernes evne til at være til stede i patientrelationen. De er bekymrede 

for, at de mange standarder, tjeklister og krav om kontrol og dokumentation af, om 

man i den pågældende situation fulgte de gældende standarder korrekt, vil skabe 

en alt for regelstyret tænke- og handleform i omsorgsarbejdet. 

 

Et andet eksempel på en bekymring for, at ’det egentlige’ og betydningsfulde i 

professionsarbejdet og professionsuddannelserne let kan blive væk i 

organiseringsændringer, strategiske tiltag og effektiviseringsrunder, finder man 

også på mellemlederniveauet. En mellemleder fra en af de danske 

professionshøjskoler og specialestuderende på DPU sendte mig i sit oplæg til 

speciale nogle første forsøgsvise fænomenologiske beskrivelser af den situation og 

stemthed, som det øgede arbejdspres og fusioneringer opleves af mellemledere og 

undervisere på professionshøjskolerne. Hun sendte mig følgende malende 

hverdagsbeskrivelse af denne situation og stemning: 

 
”Jeg sidder en tilfældig formiddag på mit kontor med den ellers skønne udsigt over 
æblelunden – jeg sidder i min egen stilhed og funderer lidt over tilværelsens almindeligheder 
– jeg spørger mig selv: ”hvad laver jeg egentlig her?” Jeg gennemgår dagens opgaver og 
lægger en plan, så jeg når det mest nødvendige…..drømmer lidt om, hvad der ellers kunne 
være vigtigt at gøre, hvis ikke alle disse småting spærrede for en dybere beskæftigelse med 
noget mere grundlæggende eksistentielt vigtigt… 
Pludselig kommer Hanne farende ind – ”bonjour madame” – Hanne udstråler som 
sædvanlig høj energi – og udfolder sit franske så snart hun ser mig…., men under den 
tilsyneladende muntre overflade, kan jeg se forvirringen og uroen.  Vi har aftalt et møde, 
men Hanne bliver forsinket. Hanne er altid meget fortravlet, hun kaster sig ud i alt mulig, 
siger aldrig nej, så samværet med Hanne er altid præget af uro og spring. Hanne fortæller, 
at hun er blevet kontaktet af en studerende, der har brug for en samtale… og så er der lige 
en artikel til jubilæumsbladet, som er ved at drive Hanne til vanvid og så for øvrigt også 
kursusforløbet i ”aktiv på tværs”, som starter i morgen og fortsætter de næste to uger – to 
lektioner hver dag. Jeg siger, det er helt ok, ”vi venter på dig”. 
Jeg tillader mig at dvæle ved øjeblikket for en stund, jeg sætter mig selv på stand by… 
følelsen af afmagt og træthed overvælder mig… jeg oplever så tit denne hektiske flagren af 
tilsyneladende betydningsfuld aktivitet - som om verden ville gå under, hvis travlheden ikke 
lyste ud af os som et brændende flammehav af ildspyd, der kastes i alle mulige retninger. Jeg 
oplever, at vi er faret vild i vores moderne labyrintiske liv - mere end nogensinde før.    
”Jeg er lidt stresset i øjeblikket”, siger Hanne. Jeg siger, at det kan jeg godt fornemme og 
undrer mig over, hvad det egentlig er, der er så vigtigt, hvorfor styrte sådan af sted...hvorfor 
ikke dvæle i langsomheden… ville en roligere tilgang ikke kunne skabe et større og dybere 
nærvær med faget og de studerende og dermed en større arbejdsglæde? 
 ”Jeg tror, det gælder om at sortere lidt”, siger jeg i mangel af bedre – det kræver vist en 
langt mere målrettet personalepolitisk indsats at få undervisere til at give sig selv lov til at 
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finde ro og fordybelse i deres faglige arbejde....og inden jeg ser mig om, er Hanne igen 
forsvundet og kun røgen af travl efterladenskab hænger tilbage i luften. 
Et par uger senere kommer Hanne igen forbi.…denne gang mere afbalanceret og rolig, der 
er sket noget med hende…”jeg har været hjemme nu i to uger, og hvor har det været dejligt 
at få tid til at summe lidt over de faglige interesser for sig selv her inden, eksamenstiden 
vælter ind over en”. Det er tydeligt, at roen og fordybelsen har sat sig sine spor, og samtidig 
ved jeg, at denne kontakt med noget, der kunne minde om langsomhed og fordybelse har 
ringe vilkår, når det først går løs med undervisning, eksamen, kurser og projekter i blandet 
forvirring. Men lige nu iagttager jeg en ny form for liv hos Hanne, som jeg sjældent oplever – 
en ny stråle af kontakt med noget dybt iboende og grundlæggende nærvær fremkaldt af en 
langsom dvælen ved noget, der synes at give mening – i dette tilfælde kærligheden til sit eget 
fag og muligheden for at komme lidt til bunds i det.  
  Da Hanne er gået, overvejer jeg det, som jeg lige har iagttaget, og jeg undrer mig over, 
hvordan det kan være, at mennesket tilsyneladende er kommet så meget på afstand af sig 
selv og hinanden. Hvorfor værner vi ikke generelt mere om langsomhed og fordybelse? Men 
hvad er essensen af denne langsomhed egentlig? Kunne man egentlig ikke lige så godt finde 
meningen i dynamiske og vilde handlinger med kaos og uro? Hvor er grænsen egentlig 
mellem den livgivende uro, den passende forstyrrelse og så den hektiske overfladiskhed, som 
fjerner os fra nærværet med os selv og andre? Hvorfor egentlig ikke lede efter roen i uroen, 
kan roen mon kun findes langt ude i intetheden på spidsen af en bjergtop?  
  I det moderne arbejdsliv er medarbejderne tilsyneladende i højere grad blevet redskaber i 
et markedsorienteret og organisatorisk spil, der skruer tempo og antal af aktiviteter i vejret. 
Og spørgsmålet er om professionshøjskolerne ikke allerede for længst har fjernet sig fra 
noget, der kunne minde om nærhed og indre optagethed af en sag?  Optagethed, fordybelse 
og langsomhed synes at være tæt forbundne fænomener, men hvad er essensen af denne 
optagethed, fordybelse og langsomhed? Hvordan kan disse fænomener egentlig gribes, og 
skal de gribes? Og hvilken form for langsomhed og fordybelse taler vi om? 
 
Mellemleder på en dansk professionshøjskole og specialestuderende ved DPU, juni 
2010 (med tilladelse til offentliggørelse i nuværende form, FTH) 

 

Akkrediteringen i form af Den Danske Kvalitetsmodel for læreruddannelser er 

endnu ikke kommet, men rundt omkring på professionshøjskolerne forbereder man 

sig, fortæller bl.a. denne mellemleder. Det samme sker på de andre 

relationsprofessioner som pædagog- og socialrådgiveruddannelserne. De er 

planlagt til at komme, så derfor forventer ledelsen på professionshøjskolerne, at 

også underviserne vil få udstukket nogle retningslinjer og standardspørgsmål og 

tjeklister for ’god undervisningsadfærd’, som man kan sætte flueben ved i fald 

man har gjort, som der står i standardbeskrivelsen.  

   

Som sagt var de nævnte to sygeplejersker og den nævnte mellemleder ikke kritiske 

over for, at man vil sikre kvaliteten på arbejdspladen ved hjælp af bedre 

beskrivelser og standarder for god sygepleje. Både yngre som ældre sygeplejersker  

vil kunne få noget ud af sådanne standardbeskrivelser, når det f.eks. har med 

benbrud eller andre behandlinger og procedurer at gøre, hvor det rent tekniske 
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bare skal være i orden. Men samtidig så de altså også, hvordan det sløvede og 

uselvstændiggjorde dømmekraften og sansen for ”det mellemmenneskelige” og 

det i øjeblikket, der kalder på sygeplejerskens opmærksomhed, omsorg og 

passende handling. Denne dimension blev væk eller overset i sikringen af 

procedurer for teknisk korrekt adfærd.  

   

Man kunne dertil spørge, om den sanselighed og tilstedeværelse, som 

kreativitetsforskere ser som en forudsætning for, at man kan være og handle 

kreativt, også er afgørende for, om sygeplejersken er i stand til at handle 

kvalificeret i det konkrete og unikke øjeblik med patienten, også når det gælder 

tekniske forhold? Relationsprofessionernes særlige egenart er jo, at de har med de 

mellemmenneskelige relationer at gøre. Måden man anvender de tekniske tilgange 

over for mennesker på, er jo ikke heller ikke uden betydning. Den stressede 

sygeplejerske kan i den grad handle uetisk og uden ’taktfuldhed’, selvom hun 

udfører en fuldstændig korrekt teknisk operation eller procedure. Så spørgsmål 

som: Hvad sker i den mellemmenneskelige relation? Hvad sker der i mødet? Hvad 

er på spil og i spil? På hvilken måde skal den professionelle være til stede i 

situationen og relationen, så vedkommende faktisk formår at ”se” det andet 

menneske, ikke som en genstand for teknisk behandling (i et Jeg-Det-forhold i 

Martin Bubers forstand), men som det unikke menneske i denne unikke situation 

lige her-og-nu (Jeg-Du-relationen i Martin Bubers forstand) – er spørgsmål som 

ikke er uvæsentlige at stille sig og hinanden på afdelingen for at sikre en høj 

kvalitet i omsorgen for patienterne.  

   

Det er dette, ja nærmest magiske møde mellem mennesker, hvor verden og tiden 

og rummet pludselig synes at åbne sig som på ny, som har eksistensfilosoffernes 

og eksistenspsykologernes opmærksomhed. Her ”sker” eller emergerer noget, som 

ikke kan beregnes på forhånd, og som har med menneskets grundlæggende og 

dybt forunderlige evne eller parathed til på en og samme tid at være fri af og 

forbundet med verden.  

  Den amerikanske innovationsforsker C.O. Scharmer, som Steen Hildebrandt og 

Per Fibæk Laursen henviser til i debatbogen Når klokken ringer ud, kalde dette 

forunderlige øjeblik for ’presensing’. Det kan oversættes til ’følt nærvær’ eller ’det 

skabende nærvær’. Som vi skal se uddybet i kapitel 2 taler Scharmer om, at genuin 
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læring (”the solar plexus of learning”) sker i netop de øjeblikke, hvor mennesker 

formår at mødes i det åbne og i en særlig nærværende forbundethed med 

værensdimensionen i situationen og relationen. Dvs., når man som professionel er 

fuldt til stede også som person og menneske i mødet med eleven, patienten eller 

klienten. I sådanne autentiske øjeblikke, der har begivenhedens karakter, vil 

verden vise sig i dens åbne uforudsigelighed og potentiale, og i sådanne øjeblikke 

kan man netop ikke blot trække på tidligere erfaringer og regler for, hvad der har 

været mest effektivt (’Best Practices’) eller godt at gøre tidligere. Man bliver i 

stedet nødt til at lytte til den verden, som i dette emergerende øjeblik er på vej til 

at blive til.  

  I den forbindelse har Hannah Arendt en rammende formulering, når hun skriver, 

at det særegne ved mennesket og de menneskelige relationer er, at mennesket er 

det begyndende væsen. Hun taler om natalitet og om de natale øjeblikke som 

øjeblikke, hvor vi fødes eller ankommer til verden som på ny. Hun hævder, at en 

sådan åbning, eller ”lysning”, midt i den tætte skov af determinerende årsag-

virkningsforhold omkring og i os, altid er til stede som en mulighed.  

   

Tager vi med andre ord denne livs- og eksistensfilosofiske tradition alvorligt, som 

henholdsvis Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursen tilsyneladende gør, når de 

henviser til livsfilosoffen Mogens Pahuus, og som centerleder Lasse Skånstrøm og 

innovations-forskeren C.O. Scharmer eksplicit gør, så må man nødvendigvis også 

stille spørgsmåls-tegn ved, om akkrediteringsrådenes retningslinjer og standarder 

for enhver mulig situation i professionelle sammenhænge nu også er så gavnlige 

for den kvalitetsudvikling af professionen, som de efterlyser. Vi kan således ikke 

(kun) lade os lede af gårsdagens erfaringer og skemaer, når vi ønsker at være på 

højde med tiden (handle passende i forhold til det konkrete øjeblik). Vi kan ikke 

kun lade tidligere erfaringer og regelsæt være retningsgivende, når vi også skal 

være kreative og nyskabende og nytænkende. Vil vi lære at forholde os til det, som 

endnu ikke er, men som i situationen, i materialet og relationen ligger som et 

fremtidigt potentiale og mulighed, må der noget andet til.  

 

Nogle forskere både inden for sygeplejeforskningen og lærer- og 

pædagogforskningen beskriver denne evne til at stå i det åbne og være 

nærværende til stede i situationen og relationen som en særlig etisk handlings- og 
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dømmekraft eller taktfølelse. De henviser til Aristoteles, når han taler om praktisk 

kløgt eller praktisk visdom (phronesis) som noget andet og mere end 

videnskabelig viden (episteme) eller teknisk-metodisk kunnen (techne).  Disse 

forskere vil dermed understrege, at en sådan praktisk visdom ikke kun er et 

spørgsmål om tilegnelsen af tilstrækkelig evidensbaseret viden eller konkrete 

færdigheder og kompetencer. Der kræves noget andet og mere, og det er dette 

”mere”, der efter deres opfattelse har med visdom og menneskelig klogskab at 

gøre.  

   

I forbindelse med spørgsmålet om, hvordan man så kan opnå en sådan phronesisk 

dømmekraft eller skøn og taktfuldhed i det professionelle arbejde, vælger en del 

professionsforskere at henvise til dannelsesbegrebet. Dannelsesbegrebet rummer – 

i modsætning til kvalifikations-, kompetence- og læringsbegrebet – nogle 

æstetiske og filosofiske dimensioner, der bedre synes at kunne give plads til den 

eksistentielle og værensmæssige dimension, som eksistensfilosofferne og 

Scharmer peger på i det skabende og phronesiske øjeblik. Og det gælder især, hvis 

man læser dannelsesbegrebet via den fænomenologiske og hermeneutiske 

forskningstradition, og her i særlig grad via Gadamers og til dels også Arendt og 

Heideggers tænkning. Da går dannelsesbegrebet hen og bliver et eksistentielt 

dannelsesbegreb.  

   

Spørgsmålet, som trænger sig på, er altså, hvorvidt det øgede krav om 

akkreditering vil fremme også en mere kreativ og vis undervisnings- og 

professionsform, der har gehør for, hvad det er, situationen eller relationen kalder 

på i det partikulære tilfælde.  

  Eller vil disse nye tiltag tværtimod skabe en mere ’industriel’ undervisnings- og 

professionsform og forståelse på professionshøjskolerne og ude i praksis på 

professionsstederne? Noget kunne tyde på det sidste, når man lytter til førnævnte 

to sygeplejersker og omtalte mellemleder.  

  Så på hvilken måde kan man da kvalificere akkrediteringen og 

kvalitetsudviklingen af professionshøjskolerne, så der også tages fuld højde for 

’det mellemmenneskelige’, det som synes at være kerneydelsen i 

relationsprofessionerne? Hvis kreativitets- og værensdimension i 

professionsudøvelsen og -uddannelsen skal medtænkes, på hvilken måde kan det 
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da gøres? Hvis man i uddannelsestænkningen, evalueringen og ledelsen af 

professionshøjskolerne konsekvent tænker med begreber som phronesis og 

dannelse, på hvilken måde vil det da gøre en forskel? Hvis overhovedet? Hvilke 

forbehold, nye kriterier og kritik af aktuelle akkrediterings- og evalueringstilgange 

vil det eventuelt kunne føre til? Hvilke målestokke er mest passende at benytte i 

forhold til professionshøjskolerne særegne relationsprofessioner?  

 

Hvilken form for evidens vil professionshøjskolerne basere deres uddannelse, 

udviklingsarbejde og forskning på?  

Foruden akkrediteringen finder man også kravet om en øget akademisering og 

evidens-basering af professionshøjskolerne. Dette har selvsagt ført de tidligere 

seminarier og nu professionshøjskolerne ind i en transformationsproces.  

  Fra at man i 2007 med den nye lov for professionshøjskolerne accepterede at 

skulle bryde seminariekulturen op og opkvalificere den ved at indgå i et tættere 

samarbejde med universiteterne, ser man i dag en mere selvbevidst og selvsikker 

ledelse, der ikke længere ønsker blot at se sig som ”forskningstilknyttet” til 

universiteterne. Nej, de vil som uddannelsesinstitutioner selv være videnskabende 

og udøvende en særlig form for anvendt forskning (Applied Science), som andre 

professionshøjskoler (professionsuniversiteter) i lande som Norge og Holland har 

etableret.  

  Nogle inden for professionshøjskolernes egne rækker mener endda, at man ikke 

skal tale om anvendt forskning – da man så fortsat vil lægge op til, at man kun 

skal anvende, hvad forskningen (universiteterne) har udviklet af teorier, begreber 

og forståelsesrammer. Nej, argumenteres det, professionshøjskolerne skal ikke kun 

se sig som en ”mellemstation” eller brobygger mellem forskningsviden og 

praksisviden, der udvikler professions- og udviklingsviden. 

Professionshøjskolerne er, hævder de, stedet, der bedst har blik for og 

kvalifikationer til at udvikle egentlig ’professionsforskning’ og dertilhørende 

professionsmasteruddannelser (Se f.eks. Gjallerhorn. Tidsskrift for 

professionsuddannelser, nr. 11, 2010).  

   

I dag er disse tanker og initiativer fortsat på de indledende stadier, og kun en 

mindre del af underviserne på professionshøjskolerne har en ph.d.-grad. Og de 

traditionelle universiteter stritter naturligvis imod, da de mener, at kun de kan 
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bedrive ægte forskning. Men man må formode, at kampen og interessen for at 

blive anerkendt som en forsknings-baseret uddannelsesinstitution vil fortsætte. Og 

i så fald vil det blive afgørende, om professionshøjskolerne vil være i stand til at 

udvikle deres egen forståelse af, hvad evidensbaseret forskning og en 

’akademisering’ kan være på en professionshøjskole.  

  Nogle af skitserne til en sådan ny professionsvidenskab og forskning kan man 

finde tegnet på årsmøderne for Professionshøjskolernes Rektorkollegium. En 

sådan forskning vil, hævdes det, i langt højere grad end universiteternes være 

optaget af praksis, og hvad der er relevant for relationsprofessionerne. Ifølge 

Rektorkollegiet er det ikke længere nok, at professionerne tilpasser sig 

udviklingen. Man skal også være pro-aktiv, så en del af løsningen er, “… at 

professionerne, hver for sig og i relevante partnerskaber [med kommuner, 

erhvervsliv og universiteter, FTH] tager på sig at bringe den viden i spil, som den 

professionsbaserede praksis rummer og således medvirker til at kvalificere 

velfærdssektorens udvikling.” (fra Professionshøjskolernes politik for 

professionsmasteruddannelse, s. 5-6) 

  Forskningsmæssigt vil de således sætte professionserfaringerne særdeles højt og 

tænke og reflektere så at sige inde fra professionspraksissen selv. Det anføres, at 

kun professionsudøverne selv kan for alvor vide, hvad der reelt er på færde ude i 

professionspraksissen, og det er denne unikke erfaring, livsverden eller det videns- 

og læringsmæssige landskab, som professionsforskningen vil gøre til sin 

forskningsgenstand.  

   

Allerede her vil mange forskere fra universiteterne rynke bryn og sige: ”Jamen, 

det er jo det, vi allerede gør via f.eks. pædagogisk antropologi eller gennem 

aktionsforskning, og som f.eks. Donald Schön har beskrevet som 

handlingsvidenskab og praksis-epistemologi.” Men her deler vandene sig – også 

inden for forskningen på universiteterne. For man kan bedrive praksisforskning og 

professionsforskning på forskellig vis. Der tales om henholdsvis mode 1- og mode 

2-forskning, hvor den første tilgang knytter sig til den mere traditionelle 

teoribaserede og objektiverende (neopositivistiske, teknisk-rationelle og 

naturvidenskabelige) forskningstradition. Den anden derimod er anvendelses- og 

praksisbaseret og byggende på en mere kontekstuel og socialkonstruktivistisk 

forskningstradition. I kapitel 2 skal denne forskel blive uddybet. Pointen her er 
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blot, at professionshøjskolerne ser sig som selvskrevne i ”det gode selskab” af 

mode 2-forskere. Og at de dertil mener at kunne bidrage med noget andet og mere 

end de mode 2-forskere, der er placeret på universiteterne, når det gælder en 

videnskabelse og kvalitetssikring af professionshøjskolerne.  

   

Igen må man spørge: Hvilken forståelsen af evidens og videnskabelig forskning 

vil professionshøjskolerne mere præcist knytte an til, hvis de også vil medtænke 

den føromtalte kreative og værensmæssige nærværsdimension i 

professionsudøvelsen og professionsuddannelsen? Hvilken form for forhold 

mellem forskningsviden, udviklingsviden og praksisviden kommer i stand, hvis 

man tænker og praktiserer i og ud fra de mere etiske, værdimæssige og 

eksistentielle videns- og værensformer, som phronesis- og dannelsesbegrebet er 

forsøg på at give plads og taletid til? Hvilke forskningstraditioner kan bedst 

indfange og give plads til ´det mellemmenneskelige´ i relationsprofessionerne, om 

man så beskriver det som pædagogisk takt, autentisk læring eller den 

omsorgsfulde eller værdige relation?   

 

Mode 2-forskning som ideal for samspillet mellem universiteter og 

professionshøjskoler   

Vender vi nu tilbage til brevet og oplægget, som Rådet for Mellemlange 

Videregående Uddannelser sendte til daværende undervisningsminister Bertel 

Haarder i 2007, så finder man en beskrivelsen af, hvad oplægsgiverne forstår ved 

’evidensbaseret forskning’ og ’evidensbaseret praksis’. I oplægget skelner man 

således mellem på den ene side den naturvidenskabelige (positivistisk-inspirerede) 

forskningstradition og på den anden side den hermeneutisk inspirerede 

samfundsvidenskab og den humanvidenskabelige forskningstradition. Den første 

forskningstradition beskrives som ”et traditionelt empirisk analytisk paradigme 

(mode 1)”, der ”… betoner hvorledes der skabes generaliserbar viden gennem 

observation eller helst eksperiment rettet mod praksis, dernæst valideres 

undersøgelsen via peer reviewing og resultater udtrykkes i ”what works” som 

anbefalinger for professionspraksis fremover.” (ibid., s. 21) Den anden forsknings-

tradition beskrives som indeholdende et ”bredere evidensparadigme (mode 2)”, 

der derimod vil betone, ”… hvorledes viden også er kontekstafhængig, således at 

professionsudøvernes viden og refleksion om egen praksis – f.eks. de kliniske 
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erfaringer - bliver afgørende for at skabe viden, der virker, altså robust 

viden.”(Ibid.)  

   

Rådet for MVU mener, at den form for forskning og forskningstilknytning til 

professions-feltet, der er relevant og kan anbefales, må være den type forskning, 

der knytter sig til det, man generelt inden for teorier om forskningsstrategier og 

forskningsdesign benævner som Mode 2-tænkning3. Dermed knytter de sig til den 

voksende bevægelse inden for forskningspolitik, uddannelsesforskning og 

praksisforskning, der med henvisning til det nye vidensamfund ser og ønsker et 

langt større samspil mellem forskning og det omgivende samfund. Den 

anvendelsesorienterede og praksisnære forskning trækkes frem som nødvendige 

forskningstilgange i modsætning til Mode 1-forskere, der fortsat tænker inden for, 

hvad Mode 2-forskere opfatter som et ”gammeldags” forskningsparadigme, hvor 

forskerne ser sig som alvidende eksperter og specialister knyttet til den ”frie 

forskning” og interne universitære forskningslogikker, og hvor udvikleren og 

praktikeren pænt må komme til universitetet på toppen for at hente ny viden og nye 

kort at navigere efter i deres hverdag.  

 

Den anvendelsesorienterede praksis- og følgeforskning udmærker sig ifølge Mode 

2-forskere ved at se viden ikke som et produkt, der kan håndteres og 

opmagasineres, som var det en ting, men som en proces, en gøren og kunnen, hvor 

man sammen med andre forskere og praktikere (co-researchers) ’gør noget’ og kan 

noget gennem aktions- og praksisfællesskaber. Man arbejder ikke som i Mode 1-

forskningen som solitære og isolerede eksperter inden for en snæver universitær 

fagdisciplin, men i tværfaglige og tværinstitutionelle team og kollektive 

forskningsmiljøer, der konstant er i kontakt med brugerne, udviklere, markedet og 

diverse ad hoc-problemer.  

   

Tilbage i 1980’erne med praksisforskere som Schön (1982), Dreyfus & Dreyfus 

(1986) og senere Lave & Wenger (1991) åbnes der for en grundlæggende ny 

forskningstradition – en praksis-epistemologisk retning – der tænker og reflekterer 

bevidst i og fra praksis. Begreber som ’den reflekterende praktiker’, ’reflection-in-
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action’ og ’knowledge-in-action’ (Schön), ’intuitive expert’ (Dreyfus & Dreyfus) 

eller ’situated learning’ og ’practice communities’ (Lave & Wenger) baner senere 

vejen for en kontekstafhængig, multidisciplinær og udpræget 

socialkonstruktivistisk og systemisk orienteret professionsforskning4.  

 

Også universiteterne begynder nu at beskriver sig via Mode 2-forskning 

Men denne forskningstilgang bliver i stigende grad (først med Gibbons et al. – se 

tidligere fodnote og senere Castells (2000), Nowotny et al. (2001) og Gilbert 

(2005)) også gjort til standard ikke blot for professionsuddannelser, men generelt 

for universiteterne som sådan. Praksisforskning og forskning knyttet tæt til den 

konkrete professionspraksis (om det så er professionen for arkæologen, teologen, 

ingeniøren, arkitekten, erhvervsøkonomen, juristen eller f.eks. kunsthistorikeren) 

har, hævder Mode 2-forskerne, netop blik og forståelse for den unikke faglighed og 

de problemstillinger, der knytter sig til denne profession. Kun at have et teoretisk 

eller tillært metodisk forhold til professionen (en refleksion over praksis og teori 

anvendt på praksis) er således ikke nok, og hvad vigtigere er, kun at anlægge en 

teoretisk og metodesikker tilgang når, hævder professionsforskeren, ikke dybt nok 

erkendelsesmæssigt, hvis forskeren såvel som den studerende for alvor vil forstå, 

hvad det vil sige at være arkæolog, teolog, arkitekt, ingeniør etc. og lære, hvad 

dette fag og denne profession som livsform indeholder og kræver af 

professionsudøveren.  

   

I forlængelse af Mode 2-tilgangen tales der på universiteterne nu om, at vi bør gå 

fra en ’forskningsbaseret undervisning’ og til en ’undervisningsbaseret forskning’, 

der i højere grad end Mode 1-forskningen og dens undervisningsformer møder de 

studerendes praksiserfaringer og behov og interesser. I den Humboldtske Mode 1-

tradition kunne forskerne fuldstændig selv og uafhængige af de studerendes 

umiddelbare behov og lyster og ikke mindst samfundets krav og interesser 

tilrettelægge deres undervisning, som de ville. Det skabte i Mode 2-forskernes 

øjne nogle alt for verdensfjerne og selvkredsende forskere med deres egne små 

esoteriske specialiteter, som ingen uden for universitetet kunne finde nogen værdi 

                                       
4 Ud over den socialkonstruktivistiske og systemiske praksisforskning finder man naturligvis også 
andre typer, som f.eks. aktionsforskning, dialogforskning eller praksisforskning baseret på 
Bourdieus tanker eller Grounded Theory eller kvalitativ forskning bredt.  
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eller nytte i. Fortalerne for en Mode 2-tilgang vil derfor vende det om, så forskerne 

i højere grad må indrette deres forskning og undervisning efter, hvad kandidaterne 

vil komme til at stå over for af problemstillinger og praktiske udfordringer inden 

for deres specifikke profession, når de efter universitetsuddannelsen skal ud og 

udføre deres arbejde i det omgivende samfund (Siggaard, 2001).  

  Det kan imidlertid diskuteres, om man rettelig kan knytte den Humboldtske 

forsknings- og undervisningstilgang og universitetsidé til Mode 1-tilgangen og 

denne selvkredsende esoterisme. Der bør skelnes mellem den Humboldtske 

forsker, der er optaget af forskning som en dannelsesproces, hvor forskning og 

undervisning tilsammen skal udgøre en enhed og også har et almendannende sigte. 

Og så på den anden side den moderne forsker på masseuniversitetet, der ud over 

ikke at have samme tid pr. studerende som den Humboldtske forsker og heller ikke 

har et almendannende sigte og måske ej heller et filosofikum bag sig, så også er 

anderledes, fordi der er sket en professionalisering (standardisering både 

administrativt og fagligt-metodisk) og en ekstrem vidensspecialisering, som 

muliggør den solitære og hyperspecialiserede Mode 1-specialist.  

 

Disse Mode 2-forskere og nye, åbne og anvendelsesorienterede dele af 

universiteterne, der gerne vil samarbejde med bl.a. professionshøjskolerne (som 

f.eks. DPU gør på Aarhus Universitet) beskrives nu som vigtige dynamoer eller 

lokomotiver for vidensdeling og udvikling af ’The New Creative Knowledge 

Society’. Og de, der arbejder på universiteterne, bliver af Mode 2-fortalere 

beskrevet som ’active knowledge builders’, der kan producere ny brugbar og 

innovativ viden og kreativitet gennem systematisk ’quality control’, ’alignment’ og 

’knowledge mangement’ og ved at opfatte de studerende som ’stakeholders’(Biggs 

& Tang, 2007). Med disse greb vil man fremme tydeligere læringsmål, præcise 

undervisningsmetoder, veltilrettelagte læse/studieplaner og klare vurderings- og 

evalueringsformer, der – er argumentet – i sidste instans vil skabe en mere effektiv 

og omkostningsfri undervisning og øge gennemførelsesprocenten. Universitetet og 

dets undervisere og administratorer må derfor stifte bekendtskab med og lære at 

bruge disse lærings- og evalueringsteknologier for bedst muligt at nå de 

kompetencebeskrivelser og læringsmål, som i stadigt mere detaljeret grad står 

beskrevet i studieordningerne for de enkelte uddannelser, og som de 
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studerende/brugerne derfor også forventer at have tilegnet sig efter afsluttet 

uddannelse.  

 

Jeg vælger bevidst at nævne de karakteristiske engelske termer for denne 

tænkning, da denne universitetsforståelse i udpræget grad stammer fra en 

neoliberalistisk og angelsaksisk lærings- og vidensforståelse og 

forskningstradition.  

  Inden for Mode 2-terminologien har ordet dannelse, eller Bildung, Liberal 

Education eller Self-Cultivation – været nærmest ikke-eksisterende. Hvilket ikke 

kan overraske, da ordet dannelse eller Bildung og Bildungstraditionen for de fleste 

knytter sig til en ganske anden – Mode 2-folkene vil sikkert sige traditionel, 

normativ, konservativ og altmodisch – Humboldt-inspireret universitetsforståelse. 

(Kristensen  et al., 2007) I stedet for dannelse tales der om læring, kompetence, 

praksisfællesskaber eller om udvikling af professions-identitet og 

entrepreneurship.    

  Videnskabsteoretisk beskriver Mode 2-forskerne primært forskningsmiljøer og 

det universitetspædagogiske felt via sociologiske, psykologiske, læringsteoretiske, 

antropologiske og historievidenskabelige tilgange. Altså alle erfaringsvidenskaber 

eller tilgange, der arbejder inden for den videnskabelige metodelæres 

kontrolområde – hvad også beskrives som  evidensbaserede forskningstilgange.  

 

Kritikere af Mode 2-tilgangen 

Kritikerne af Mode 2-tilgangen er bekymrede for, at den nye nytteorientering og 

kravet om en synlig og effektiv linje mellem forskning og faktura, og mellem 

læringsmål og læringsmidler, vil underminere essensen af, hvad et universitet og 

’ægte forskning’ er.  

  Med de nye styringsteknologier på forskningssiden, dvs. med de forandrede og 

politisk bestemte incitamentsstrukturer og udviklingskontrakter, og med den nye 

læringsteknologi og markedsorienterede kundeplejetilgang på undervisningssiden 

– synes universitetet i stigende grad at antage form af en produktionsvirksomhed, 

som fremmer en instrumen-talisering og ”skolificering af universitetet”. (Egholm 

Feldt, 2010) I farezonen for en sådan udvikling står, hævder de, den frie forskning 

og den kritiske tænkning og ikke mindst den intellektuelle livsform (Jørgensen, 

2003) og det ’åndsliv’, som udmærker Akademia. At studere, at gå på universitetet, 
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bør være, hævder de, en værdi i sig selv og ikke et middel for noget andet. Sker 

det, vil universitetet forvandle sig til en højere fagskole5. Eller som den tysk–

amerikanske filosof Hannah Arendt skriver: ”Higher education will either 

understand that the life of the mind is something to be cherished for its own sake, 

that learning can exist and flourish only if it is done for its own sake, or it will 

wither away and die.” (Arendt, 1971, s. 12)  

  Forskning og undervisning skal, hævder de, foregå i en enhed – i et undersøgende 

og undrende fællesskab mellem forsker og de studerende, der sammen er optaget af 

en sag, som de netop ikke kender slutmålet og klare læringsmål for eller har klare 

kompetencebeskrivelser for. At forske er netop at overskride de mål og rammer 

for, hvordan man hidtil har gjort det. Det er at gå på opdagelse i det ukendte. Godt 

nok indgår der tekniske og metodiske og sågar håndværksmæssige kompetencer og 

færdigheder i det at blive forsker og en god akademiker. I den forstand er målene 

for den forskningsbaserede undervisning, at den studerende skal indføres i sit fags 

videnskabelige miljø, opøve evnen til at være kritisk inden for sit eget fag samt 

oparbejde evnen til at forholde sig til og anvende sit fags viden også på etisk 

forsvarlig vis. (Smidt-Nielsen, 2001) Men der indgår i høj grad også et 

eksperimenterende, legende, undrende, visionært og kunstnerisk element, som 

førnævnte kompetencer og færdigheder blot skal ses som opvarmning til. På 

samme måde som en jazzmusiker må kunne sine greb og have visse 

vidensmæssige og tekniske færdigheder før han på kvalificeret vis kan begynde at 

improvisere og udøve den kunst, som jazz er, når det ”swinger”.  

  Så i stedet for klare lærings- og evalueringsteknologier må universitetslærerne og 

de studerende, hvis vi skal følge denne tankegang, snarere være drevet af 1) fagets 

egen forskningslogik (fagligheden), og 2) hvad jeg tidligere har beskrevet som 

forskningspoetik (at høre sagens stemme) Sidstnævnte tales der meget lidt om. 

Men det har at gøre med det, som bedst kan beskrives som forskerens intuition, 

anelse, længsel, undren og ubestemte håb for hans eller hendes forskning. Og det 

er denne ethos eller ’sokratiske eros’ efter sandhed, indsigt, visdom, frihed og 

skønhed, som, hævder de, i sidste instans har med universitetets essens og ånd at 

gøre og med dette at skabe original forskning. (Arendt, 1971; Wilshire, 1990; 

                                       
5 Se også Grue-Sørensen (1969), hvor en lignende kritik gjorde sig gældende. 
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Hansen, 1995; Readings, 1996; Palmer, 1998; Ritchart, 2002; Day, 2004; Lewis, 

2006; Bérubé, 2006; Kronman, 2007)  

 

Praksislæring, intuitiv ekspertise og den reflekterende praktiker  

Vender vi nu tilbage til professionshøjskolerne og deres interesse for ’det 

anvendelses-orienterede’ og den praksisnære forskning, så er det som sagt særlig 

den form for praksis- og professionsforskning, som forskere som Donald Schön, 

Dreyfus-brødrene og Lave & Wenger repræsenterer, der igen og igen trækkes 

frem.  

  Det særlige ved disse teoretikere er som nævnt, at de på forskellig vis får 

afdækket et nyt forskningsfelt, som er styret af en praksis-epistemologi. Hvor 

Mode 1-forskningen groft sagt er, for nu at citere Rådet for MVU, ”… teoribaseret 

og generaliseret, [og] søger at forklare eller forstå, men ikke nødvendigvis kan 

vejlede praksis” så er Mode 2-forsk-ningen praksisbaseret og knyttende sig til det 

kontekstuelle og ofte en mere social konstruktivistisk forståelsesramme. Det er 

som sagt ikke videnskabelig teori over og om praksis, der efterstræbes (for den kan 

alt for let blive for ’langhåret’ og abstrakt og dermed ramme ved siden af, hvad 

praktikerne og udviklerne anser for det væsentlige og relevante), men 

videnskabelig teori udvundet i og fra praksis. Derfor hives Donald Schöns snart 30 

år gamle bog The reflective practitioner (1982) gang på gang frem. Ligesom ældre 

forskning fra Michael Polanyi (1966) og senere Dreyfus-brødrene (1986) også 

bruges, fordi de påpeger, at der er en ’viden-i-praksis’, som er tavs, kropslig, 

praktisk og intuitiv, der ikke kan italesættes og skrives frem som den almindelige 

teori og proportionelle viden. Vil vi have fat i denne viden-i-praksis må vi anvende 

en anden form for refleksion-i-praksis frem for en refleksion-over-praksis.  Så 

måden vi kan få en dybere indsigt i denne form for praktisk kundskab i 

professionsudøvelsen på, som jo tydeligvis er det særlige og adelsmærket for 

professionspraksisserne, er ved at blive socialiseret ind i de praksisfællesskaber 

(Lave & Wenger), som disse professioner udgør og med hånd og krop og 

engagement på indirekte vis tilegne os denne ellers teoretisk set uhåndterlige 

viden. Først igennem denne praksislæring, hvor vi står dybt begravet i praksis med 

helt konkrete og ægte (ikke simulerede problemer som fx casestudies) problemer 

og funktioner og roller, der skal løses, udføres og udfyldes, først da vil man kunne 

tilegne sig en genuin forståelse for og handlings- og læringskompetence i 
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professionsfeltet. Derfor står også praktikken og praktikvejledningen på 

professionshøjskolerne højt på programmet. Eller rettere, det ser man gerne, at den 

gør, også som et bevidst modtræk til den akademisering (for megen Mode 1-

tænkning?) af uddannelserne, som den nærværende uddannelsespolitiske tænkning 

og Akkrediteringsrådet pålægger dem. Mange spørger derfor: Hvordan kan vi i 

højere grad inddrage praksis og professionserfaringer i undervisningen og 

vejledningen på professionshøjskolen? Og de studerende efterspørger det også.  

   

Kan denne praksislæringsforskning nu gøre os så meget klogere? 

I den lejr af professionsforskningen, som knytter an til Bourdieu og herhjemme 

Callewaert, stiller man sig lidt forbeholdne over for denne, hvad de opfatter som 

mudrede, tænkning og ensidige fokusering på inddragelse af praktiske erfaringer i 

undervisningen. De forholder sig skeptiske til, om forståelsen af praksislæring og 

”theory-in-use” nu bør ses som vejen, hvorpå vi endelig kan finde et optimalt og 

relevant (læs: virkningsfuldt) sammenfald mellem teori og praksis.  

  Det står skrevet, at de studerende på professionsbacheloruddannelserne skal lære 

at ”knytte teori og praksis sammen”. Men tænker man udelukkende ud fra den 

reflekterende praktikers optagethed af ’knowledge-in-action’ og 

socialkonstruktivistiske forestillinger om praksis- og mesterlæring i 

praksisfællesskaber etc. , så vil man ifølge disse kritikere ikke kunne opnå den 

tilstrækkelige ”objektiverende ansats”, der kan give de studerende den nødvendige 

videnskabelige og refleksive distance til praksis.  At tage udgangspunkt primært i 

praksiserfaringer og den ’common sense’, som råder i disse praksisfællesskaber, 

kan således indsnævre professionsudøverens blik og skabe en form for mental 

såvel som habituel ’praksisforkalkning’.  

  Hvad der foregår af læring på uddannelsesinstitutionen, og hvad der foregår af 

’work-place-learning’ i professionspraksissen, er ifølge deres sociologisk-

orienterede tankegang af grundlæggende forskellig karakter. Som Bourdieu siger, 

har praksis en logik, der ikke er logikkens. Så teoriens logik og praksissens logik 

kan og må ikke blandes sammen. Men de kan supplere/komplementere hinanden, 

hvis man netop gør dét, man er god til – dvs., når teoretikeren teoretiserer, og 

praktikeren ’går til hånde’ i praksis.  

  Uden det teoretiske og analytiske blik, der søger bag om de umiddelbare 

erfaringer og indtryk, til mere grundlæggende forklaringer og bagvedliggende 
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årsager til disse erfaringers og indtryks opståen vil man ikke kunne få fat i det, som 

sociologerne ikke overraskende opfatter som det væsentligste: nemlig de 

historiske, sociale, sociokulturelle og samfundspolitiske betingelser, forhold, regler 

og strukturer, der har dannet vor menneske- og især samfundsskabte virkelighed og 

institutioner. Ved hjælp af dette analytiske, objektiverende og distancerede blik 

skal de studerende lære at tilegne sig faktuel viden om den praktikplads og de 

opgaver, som skal udføres der, samt kendskab til de lovkrav, sociale, 

sociokulturelle og politiske forhold, faglige og didaktiske traditioner og tilgange, 

der måtte være i spil på denne praktikplads. Det vil give dem, hævder de, det 

nødvendige ’ude-fra-blik’, der gør dem i stand til at forholde sig kritisk refleksivt 

og professionelt til deres egne og kollegaernes handlinger, holdninger og adfærd i 

den konkrete praksissituation.  

   

I den forstand behøver den dygtige teoretiske underviser på professionshøjskolen 

principielt ikke selv at have gjort sig praksiserfaringer med professionsfeltet. Blot 

han eller hun derimod har et indgående teoretisk kendskab til de kulturelle, 

psykologiske, sociale og politiske mekanismer og strukturer, som – typisk – ligger 

bag de konkrete professionsfællesskaber. Tværtimod vil fraværet af en sådan 

erfaring måske netop kunne give ham eller hende et andet - skævt og anderledes - 

blik på praksis, som kan være befordrende for udvikling af de studerendes kritiske 

sans, analytiske blik og kreative potentiale.  

  Hvad man lærer på professionshøjskolen er altså én ting, hvad man lærer i praksis 

og i det senere arbejdsliv er noget andet. Denne skelnen må man holde fast i. Som 

Søren Gytz Olesen og Lars Wahlun skriver: ”Hvis man søger at koordinere og 

skabe overlap [mellem uddannelsessted og praktiksted, FTH] på en måde, hvor 

opgaverne ikke er klart definerede, så risikerer man at forplumre den studerendes 

mulighed for at erhverve de kvalifikationer, som hvert sted repræsenterer.” (Gytz 

Olesen & Wahlun, 2008, s. 221-222)  

  På uddannelsesstedet lægger man derfor op til en skriftlig refleksivitet i 

opgaveskrivningen og praksisrapporteringen, der kan fremkalde et sådant nøgternt, 

analyserende og objektiverende ”… klarsyn i forhold til de problemstillinger, man 

møder [i praksis, FTH]. Og værktøjer er i dette tilfælde tilstrækkelig teoretisk og 

metodisk viden og indsigt.” (ibid.) Det, man særlig skal have for øje, mener de, er 

”…at erfaring er en faldgrube (både egne og andres erfaringer); at common sense 
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er en faldgrube, og at svarene på problemstillingen ofte ligger uden for fænomenet 

selv.” (Ibid., s. 223)  

Phronesis som brobygger-begreb? 

Professionsforskeren Tone Saugstad (2008) synes delvist at være på linje med 

denne tankegang, om end hun i højere grad betoner erfaringens betydning for den 

gode professionsudøver. Hun deler Bourdieu-folkenes opfattelse af, at man på 

professions-højskolerne ikke bør bestræbe sig på at knytte for tætte bånd mellem 

den teoretiske viden lært på uddannelsesstederne og den praktiske kunnen lært på 

praksisstederne.  

  Hun forholder sig kritisk over for den pragmatiske vending, som hun ser, der er 

sket i uddannelses- og professionstænkning inden for de sidste årtier.  

  Den store interesse for situeret læring og praksislæring ser hun som en 

konsekvens heraf, om end hun også har sympati for disse praksis-epistemologiske 

og non-skolastiske læringstilgange. Men hun ønsker at mane til en vis eftertanke 

og besindelse, hvad angår brugen af denne type praksisforskning.  

  Samtidig med den pragmatiske vending, der har indfundet sig i kølvandet af det 

postmoderne syn på viden, hvor viden i højere grad vurderes ud fra dens 

brugsværdi frem for dens sandhedsværdi – ser hun også nogle uheldige alliancer 

eller legeringer finde sted mellem en neoliberalistisk Human Management-

tankegang og en ellers oprindelig progressiv reformpædagogik med John Dewey 

som den pædagogisk-filosofiske baggrundsreference.  

  I udviklingens og videnssamfundets navn taler man sig væk fra den skolastiske 

tradition for læring, hvor læringen sker på uddannelsesstedet, og ud fra en 

teoretisk, videnstung og didaktisk planlagt måde at organisere læringsprocessen på. 

I stedet peger man på en såkaldt ikke-skolastisk tradition, der retter sig mod 

arbejdspladslæring som en situeret og anerkendende (apprenticeship) måde at 

organisere læringsprocessen på. Talen om dannelse erstattes med tale om fleksible 

kompetenceprofiler, der kan matche arbejdsmarkedets behov. Og progressive 

pædagogiske tænkere som John Dewey og hans ideer om ’learning by doing’ 

flettes uproblematisk sammen med neoliberalistiske New Public and Human 

Management-teorier.  

  I denne alliance synes målet at være at skabe en syntese mellem uddannelsessted 

og professionspraksis, mellem videnskabelig viden og praktisk kunnen, så der så at 

sige ikke er ét overflødigt gram vidensfedt tilbage på de velcoachede, målfikserede 



 58 

og læringspræcise kandidater. Der sigtes altså efter en utvetydig lige linje mellem 

evidensbaseret viden og professionel kunnen, mellem præcise læringsmål og klare 

kompetencebeskrivelser.  

   

Saugstad ser to tendenser i nutidens uddannelsessystem: 1) en øget akademisering 

af professionsuddannelserne og 2) et voksende krav om og forsøg på at bringe 

uddannelserne læse- og fagplaner (curriculum) og metoder i større harmoni med 

det praktiske liv.  

  Hvad det første angår, er der en tendens til i stigende grad at se praksis som 

noget, den enkelte studerende skal lære at være i og ’gøre’ ud fra en tradition for 

anvendt videnskabelig viden og principper (applied science), det vil i denne 

forbindelse sige, hvor den enkelte lærer at handle ud fra regelbaserede og 

verbaliserede aktiviteter. Man lærer så at sige ikke at gøre noget med mindre, at 

man rationelt kan begrunde og føre sine valg og handlinger tilbage på nogle 

evidensbaserede principper og regler for god læring. Evidensbaseret praksis er 

praksis, der er styret af evidensbaseret forskning!    

  Hvad angår den anden tendens, er hun af den opfattelse, at den ikke-skolastiske 

læringsteori (herunder også Schöns reflekterende praktiker og Lave & Wengers 

situerede læring) for let overser, at kompetenceorienterede arbejdspladser ofte 

udvikler sig til individualiseret ad hoc læring i isolerede situationer, og at 

praksisfællesskabet har det med at blive erstattet af individuel konkurrence 

imellem professionsudøverne og et ad hoc medlemskab i skiftende team afhængig 

af individuelle karriereinteresser og ustabile arbejdsforhold.  

   Disse tendenser betyder hverken, at den teoretiske og evidensbaserede ’skoling’ 

af professionsudøverne skal nedprioriteres, eller at man ikke skal tale for læring i 

praksisfællesskaber. Det betyder blot, mener hun, at man skal blive klarere på ikke 

at knytte for tætte bånd mellem videnskabelig teori og professionspraksis.  

  Hvis de videnskabelige teorier kommer til at stå frem som ”navigationskort”, som 

praktikeren altid må have med sig og se ned i, hver gang han eller hun skal tage en 

praktisk beslutning og handle, så vil den evidensbaserede forskning ikke kunne 

fremme en kvalitetsudvikling af professionsudøvelsen. Omvendt, hvis 

praksisudøveren kun skaber sine egne kort på baggrund af egne ad hoc erfaringer 

for dernæst at foretage professionelle beslutninger i praksis, så vil det være lige så 

enøjet.  
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  Tone Saugstad  foreslår i stedet, at vi knytter an til Aristoteles’ tredelte 

vidensbegreber, som ikke må forveksles med MVU-rådets forskningsviden, 

udviklingsviden og praksisviden. Disse aristoteliske begreber er som bekendt 

episteme (videnskabelig teoretisk viden), techne (teknisk-metodisk viden og 

kunnen) og phronesis (praktisk kløgtighed eller praktisk visdom).  

  Det er særlig Aristoteles’ begreb om phronesis, som hun ønsker at fremhæve. 

Det, som ifølge hendes opfattelse karakteriserer den phronesiske viden, er, at den 

særlig er knyttet til det etiske og sociale liv mellem mennesker. Phronesis 

bestemmes som en etisk dømme- og handlingskraft knyttet til det unikke øjeblik i 

den konkrete praksis. Har man en sådan dømmekraft, vil man nærmest spontant og 

på improviseret vis formå at gøre det etisk set rigtige på den rigtige måde på dette 

rigtige tidspunkt og sted. Dvs., at man i dette partikulære tilfælde over for dette 

unikke menneske og den særlige problemstilling eller situation, som denne måtte 

være i, netop formår at være så meget til stede – såvel  sanseligt nærværende som 

menneskeligt – at man i øjeblikket kan skønne, hvilken teoretisk viden eller teknik 

og metode, der kan og bør bringes passende og taktfuldt i anvendelse i denne 

specifikke situation. Det er så ifølge Saugstad en almen og generel teoretisk viden, 

som man kan lære om på uddannelsesstedet, men den kan ikke i sig selv være 

handlingsanvisende. Der kræves et mellemspil – og særlig en 

situationsfornemmelse og tilstedeværelse af professionsudøveren selv – for at den 

teoretiske eller metodiske viden kan blive bragt i spil med praksis ikke blot på den 

mest effektive måde, men altså også på den praktisk set mest kløgtige og etisk 

forsvarlige måde.   

  I undervisningen eller vejledningen på professionshøjskolerne forsøger man at 

skabe en tydeligere kobling og sammenhæng mellem teoretisk viden og praksis. 

Enten ved direkte at spørge de studerende, hvor de ser en kobling, eller ved at de 

på uddannelsesstederne (via forskellige øvelser, casestudies eller projektarbejde) 

eller ude i professionspraksissen (men isoleret og arrangeret som et bevidst 

læringsrum/simulation og vejlednings-/ supervisionssituation) bringes til teoretiske 

overvejelser via praktiske og typiske problemstillinger hentet fra praksis.  

  Tone Saugstads væsentlige pointe er nu, at holder uddannelsesstederne sig så at 

sige rene og fri for nytteorienterede og praktisk handlingsanvisende ’how-to-do-it’-

overvejelser (som hører professionspraksisserne til) og i stedet koncentrerer sig om 

’why-do-we-do-it?’- og ’what are we really doing?’-overvejelser, så vil der bedre 
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kunne skabes grobund for den phronesiske dømmekraft! Det er en interessant, men 

ved første øjekast også lidt mærkværdig tese. Men det kommer sig af, at phronesis-

begrebet, som Aristoteles forstod det, indeholder en særlig spænding mellem det 

almene og universelle på den ene side og det konkrete og partikulære på den 

anden. Man skal så at sige have begge ting ’i sig’, levendegjort og på egen krop, 

for at en vis eller kløgtig handling i øjeblikket og den konkrete situation kan 

krystallisere sig som en situationsfornemmelse eller intuition i øjeblikket.  

   

Hun understreger også, at phronesiske valg og handlinger kun kan ske i praksisser, 

der af deltagerne opleves som en værdi i sig selv. Aktiviteten skal i sig selv give en 

dybere mening for aktørerne, for at den phronesiske kløgt bringes i spil. 

Aristetoteles kaldte denne form for aktivitet for praxis frem for praksis. Praksis er 

de aktiviteter og gøremål, hvor det, vi gør, er et middel for noget andet. Praksis er 

altså knyttet til en formålsrationel og mere instrumentel måde at være i verden på 

og over for andre mennesker. En væremåde og tilgang til omverdenen, som i øvrigt 

er den mest typiske handlings- og aktivitetsform i problemløsningsorienterede og 

funktionelle arbejdssituationer, og det man gerne også læres op i på 

arbejdsstederne for at kunne handle hurtigt og effektivt.  

  Men der er også øjeblikke og handlinger og fænomener i det sociale og 

mellemmenneskelige liv, der som sagt opleves og erfares som en værdi i sig selv. 

Disse øjeblikke, begivenheder og fænomener vil oftest være af en mere 

værdimæssig, etisk og eksistentiel karakter. Det kunne f.eks. være oplevelse af 

omsorg eller selv at være omsorgsfuld i mødet med patienten eller det lille barn, 

der trænger til hjælp. Eller det kan være erfaringen af en grundlæggende glæde ved 

at være sammen og samtale med andre mennesker om noget, vi alle erfarer som 

dybt meningsfuldt. Eller oplevelsen af uværdighed, skønhed, håb, håbløshed, tillid, 

frihed, leg, kærlighed, sorg, pludselig dybere forståelse etc., som i sig selv er 

meningsfulde og betydningsfulde, og som professionsudøveren må lære at være i, 

før han eller hun eventuelt beslutter sig for at gøre noget bestemt i forhold til det.  

  Saugstad trækker her forbindelse til den oprindelige græske betydning af ordet 

skole (scholè), som jo betød ’fristed’ eller ’frirum’ for nytteorienteret tænkning. 

Kun en sådan fri for nyttestyret (udefra) tænkning kan give os adgang til at erfare, 

hvad praxis er inden for uddannelsesstederne.  
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  Sokrates og Platon talte som bekendt om den sokratiske eros, når de skulle 

beskrive den ethos, eller lidenskab og kærlighed, hvormed de stræbte efter visdom 

og skønhed og meningsfuldhed. Og hvordan Platon senere med sit Akademia 

forsøgte at skabe et frirum – en scholè – for andre til også at følge denne længsel 

og kærlighed. Vi kender denne tankegang både på universiteterne i deres forsvar 

for fri forskning og på friskoler og folkehøjskoler, der også taler for 

nødvendigheden af en sådan ’livsoplysende’ tænkning.  

 

Men lad os kort se nærmere på Tone Saugstads udlægning og forståelse af 

phronesis-begrebet i tilknytning til teoribegrebet.  

  I hendes forståelse knytter den teoretiske og videnskabelige viden (episteme) sig 

til det, som der undervises i i skolen, på uddannelsesstedet. Her hører vi om og 

diskuterer de mange bud på det universelle og almenmenneskelige, som tænkere 

og videnskabsfolk op igennem historien og i dag fremfører.  

  Når det gælder praksiserfaring, og det vi lærer i professionspraksissen gennem 

’learning by doing’ og ’ad hoc learning’, så er den erfaring, understreger hun, ikke 

det samme som praktisk kundskab! Den tilfældige praksislæring og praksiserfaring 

mangler i så fald den teoretiske indsigt. Praktisk kundskab derimod består ifølge 

Saugstad i en kombination af praksiserfaring og teoretisk kundskab. ”What 

separates pure experience from practical knowledge is that an experienced person 

only has knowledge of particular conditions, but does not have knowledge of 

general laws and principles. Practical knowledge involves knowledge of both the 

general and the particular and knowledge about how to combine them.” 

(Saugstad, 2008, s. 105) Det kunne da se ud til, at praktisk kundskab da ligner det, 

som Rektorkollegiet for professionshøjskolerne definerer som udviklingsviden, 

hvorimod forskningsviden bliver til teoretisk videnskabelig viden (episteme) og 

praksisviden til den praksiserfaring, man kan tilegne sig ude i praksis in leaning by 

doing, før den er blevet mødt og kombineret med den teoretiske viden til en 

praktisk kundskab.  

   

Så den unikke viden, som særlig professionsuddannelserne må arbejde med, er 

denne praktiske kundskab eller udviklingsviden, som netop er et mellemværende 

mellem den almene teori og den konkrete partikulære praksiserfaring. Og dette 

mellemværende, denne legering af kombinationen mellem forskningsviden og 
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praksisviden, kan da ifølge Saugstad ske i praktikken eller i professionspraksissen 

efter, at man er blevet uddannet med en tilstrækkelig teoretisk merviden. Man 

kunne også sige, at praktisk kundskab/ udviklingsviden både involverer generel 

forskningsviden og partikulær praksisviden – og at phronesis da har at gøre med 

professionsudøverens viden, situationsfornemmelse og evne til at bedømme, 

hvordan man så bedst kan kombinere disse i forhold til den konkrete og 

partikulære professionspraksis og også ud fra et socialt og etisk perspektiv.  

 

Er begrebet taktfuldhed i slægtskab med begrebet phronesis? 

Et parallelforståelse til dette finder man i den pædagogiske forsker Alexander von 

Oettingens syn på ”taktfuldhed” og ”pædagogisk takt” (Oettingen, 2001, 2007), 

som han i øvrigt har hentet hos den tyske filosof Johan Friedrich Herbart (1776-

1841).  

  Den pædagogiske takt er ifølge von Oettingen netop en særlig 

situationsfornemmelse, der er baseret på en tilstrækkelig, tilegnet teoretisk 

videnskabelig viden på den ene side og så samtidig en tilstrækkelig praktisk 

erfaring på den anden side. Det er i handlingsøjeblikket og differencen mellem 

disse, at den pædagogiske takt træder til som en slags klog formidler, der tager 

hensyn til den unikke situation og de forhold, hvori den teoretiske viden og de 

tidligere praktiske erfaringer kan spille sammen på den mest optimale måde. ”Med 

begrebet den pædagogiske takt vil Herbart undgå, at teorien bliver til prakticisme, 

og at den pædagogiske praksis går op i teorien. Med begrebet den pædagogiske 

takt fremhæver Herbart, at pædagogiske afgørelser udelukkende træffes og 

begrundes af ansvarsbevidste handlende mennesker, der ikke legitimerer deres 

handlen gennem teorier eller erfaringer, men gennem en samvittighedsfuld 

ansvarsbevidsthed, der er opnået ved en fremadskridende erfaring i praksis og en 

videnskabelig funderet viden.” (Oettingen, 2001, s. 91)  

  I den forstand opnås den pædagogiske takt ved, at man som menneske både 

formår at orientere sig i egen praksiserfaring og i den videnskabelige teori. 

”Pædagogisk takt er en form for pædagogisk dømmekraft, hvis udgangspunkt er, 

at pædagogisk handlen kun læres i praksis, men som samtidig har det 

udgangspunkt, at den professionelle, før han træder ind i praksis, har skolet sig 

teoretisk og hermed opnået et teoretisk blik for sin praktiske handlen.” (ibid., s. 

22)  
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   Det særlige ved denne takt er anerkendelsen af, at barnet eller mennesket som 

sådan er et frit og åbent væsen, der ikke på forhånd kan bestemmes teoretisk. I den 

forstand er der en uoverstigelig kløft eller difference (Oettingen, 2006, 2007) 

mellem teori og praksis. Man kan således ikke teoretisk forudberegne eller 

bestemme, hvad den rette handling vil være i det konkrete øjeblik. I det konkrete 

pædagogiske øjeblik står man, for at bruge en anden dansk pædagogisk teoretiker, 

Jan Jaap Rothuizens begreb ”på fremmed grund”. (Rothuizen, 2009) Teorien må 

stå sin prøve i praksis, ”… men vil aldrig kunne give et fuldstændigt billede af 

praksis, fordi den i sin almenhed ikke kan fange det særlige. Derfor kan der ikke 

bestå en kausal sammenhæng mellem teoretiske definitioner og praktisk 

implementering. På den anden side kan praksis ikke undvære teorien, da 

praktikeren dels ville blive hængende i sin erfaringskreds, dels slet ikke kan tage 

ved lære af praksis.” (Oettingen, 2006, s. 299) I handlingsøjeblikket må 

pædagogen eller professionsudøveren træde i karakter som den ansvarlige og 

derfra skønne, hvilken teori og hvilke tidligere praksiserfaringer der bedst kan 

matche de udfordringer og krav, som denne unikke situation stiller. Når det gælder 

opdragelse, så er det bevægelsen fra ubestemmelig tilstand til selvstændighed, en 

selvdannelse, som opdrageren eller pædagogen ifølge von Oettingen kun kan 

realisere som taktfulde voksne, men understreger han, denne taktfuldhed, der kun 

opnås i den handlende praksis, vil kun kunne etableres med ”…en kritisk 

overvågning fra teorien”. (ibid., s. 91)     

 

Selvom om man måske umiddelbart kan være enig i dette, så står det stadig tilbage 

at få undersøgt, hvad der mere præcist kan menes med, at noget alment anvendes 

på og i en konkret, partikulær situation. Hvis phronesiske handlinger ikke – som 

Saugstad og von Oettingen gentagne gange understreger – kan ses som 

forudbestemte, kontekst- og situationsuafhængige ”… rule-based, verbalized 

activities”, men er skønshandlinger, der netop bliver til i forhold til kontekst- og 

situationsspecifikke forhold, på hvilken måde lytter man og kan man lytte til det 

almene i den konkrete situation? Hvad er da ’det almene’? Og i hvilken forstand og 

på hvilken måde er denne mulige almenviden og videnskabelige viden knyttet til 

det etiske og sociale liv?  

  Kirsten Weber og Randi Andersen opsummerer, hvad man generelt inden for 

dansk professionsforskning siger om ’phronesisk viden’: ”Således anskuet er 
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praksis altså ikke ’anvendt teori’. Tværtimod  udvikler den studerende i praktikken 

selvstændig phronesisk viden ved at gøre erfaringer med konkrete situationer og 

brugere. Efterhånden som hun/han tilegner sig evnen til at foretage skøn, vil 

hun/han også kunne udvælge og inddrage teoretisk viden. Evnen udvikles ifølge 

Meyer [Meyer, 2003] i en art mesterlære baseret på imitation og observationer. 

Teori inddrages gradvis ved refleksion sammen med vejlederen – en proces som i 

øvrigt forudsætter at vejlederen og praktikstedet er ajour med aktuel viden på 

deres felt.” (Weber & Andersen, 2009, s. 93)  

  På uddannelsesstederne må man, som også Weber & Andersen siger, holde sig 

ajour med aktuel teoretisk viden på feltet (forstået som videnskabelig viden), og 

gennem mødet med praksiserfaringer lærer den professionelle så at uddestillere og 

opøve en selvstændig phronesisk viden, dømmekraft og taktfuldhed, som udgør 

den særlige kompetence og unikke professionsviden eller udviklingsviden, som 

kun den uddannede og erfarne professionsudøver kan opnå.  

 

Måske har phronesis og taktfuldhed ikke så meget at gøre med den rette 

balance mellem praksisviden og forskningsviden? 

Når Aristoteles siger, at den phronesiske dømmekraft indebærer kendskab til 

generelle forhold (de universelle og almene principper), men betoner, at det 

specifikke og situationelle altid har forrang, eller må være udgangspunktet for 

valget og inddragelse af de almene indsigter, så tager vi moderne mennesker det 

for givet, at det almene og principielle kan forstås som ’det teoretiske’ og 

’videnskabelige’. Det almene knytter sig til, hvad vi forstår ved moderne teori og 

teoretisk kundskab (altså episteme i Aristotelisk forstand). Eller som det f.eks. også 

kommer til udtryk i ph.d.-afhandlingen Kompetenceudvikling i 

sygeplejerskeuddannelsen (2005) af Birgit Heimann Hansen:  

  ”Theoria var den højeste aktivitet, et menneske kunne beskæftige sig med og den 

blev hovedsagelig udøvet af de videnskabsmænd, som erhvervede sig episteme – 

som blev epistemiske. Gennem at praktisere den teoretiske aktivitet blev man 

videnskabelig, hvilket muliggjorde endnu bedre fortsat teoretisk aktivitet. (…) 

…theoria kan betragtes som den aktivitet, det er at bedrive videnskab”. (Heiman 

Hansen, 2005, s. 93-94)  

  Hun fremhæver den tætte forbindelse, ja enhed, der var mellem theoria og praxis 

i den græske tænkning, og kritiserer moderne professionsforskning for at sætte et 
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for skarpt skel derimellem. Men med henvisning til særlig den spanske 

hermeneutiker José Luis Ramirez og delvis Gadamer hævder Heimann Hansen så, 

at ”…kobling af teoretisk viden og praktiske erfaringer fremstår således i den 

empiriske forskning som en nødvendig forudsætning for udvikling af 

sygeplejekompetence.” (ibid., s. 117)  

  Men ved uproblematisk at knytte den filosofiske hermeneutik og den særlige 

græske forståelse af theoria og praxis til ”den empiriske forskning” risikerer man 

efter min opfattelse at udviske eller sløre den afgørende forskel, som netop 

Gadamer fremhæver, mellem på den ene side den empiriske forskning med dens 

fokus på ”den videnskabelige metodelæres kontrolområde” og de 

verificeringskriterier, der her er knyttet til det område (erfaringsvidenskaben) – og 

så på den anden side den hermeneutiske ”sandhedserfaring”, som filosofien, 

kunsten og historien (åndsvidenskaben) er optaget af6.  

    Når Aristoteles og i særdeleshed Platon og Sokrates talte om ’det almene’ og 

’principielle’, så var det, som Gadamer gør rede for7, netop ikke knyttet til teori i 

moderne forstand, men til det græske ord theoria, som har en ganske anden 

kontemplativ betydning. Theoria kan ikke blot forstås som en samlebetegnelse for 

den ”teoretisk aktivitet”, som grækerne udførte, når de praktiserede deres 

”teoretiske færdigheder”, om det så var som sophia (visdom), nous (intuitiv 

indsigt) eller episteme (systematisk videnstilegnelse).   

   

Ligesom Saugstad gerne vil nuancere debatten om teoretisk og praktisk viden ved 

at skelne mellem to forskellige videns- og aktivitetsformer for praksis (henholdsvis 

techne & praksis på den ene side og phronesis & praxis på den anden side), og von 

Oettingen gerne vil skabe en mere differentieret beskrivelse af teori-praksis-

                                       
6 Det skal dog tilføjes, at Birgit Heimann Hansen i sin ph.d.-afhandling får udpeget nogle 
væsentlige kritikpunkter af aktuel professionsforskning,  idet hun ved hjælp af Aristoteles får vist, 
hvordan den anvendelsesorienterede forskning er havnet som en poiesis-aktivitet frem for den 
praxis-aktivitet, som theoria og forskning må skabes i og forstås fra. Hun viser med udgangspunkt 
i sygeplejeprofessionen på indgående vis, hvorledes episteme og praxis er blevet underordnet 
techne, og dermed også, hvorledes den græske forståelse af theoria som et frirum for 
nyttetænkning også er stærkt vigende i aktuel forskning og forskningspolitik.  
7 Den ofte skarpe adskillelse mellem Sokrates og Platon på den ene side (fokus på idélæren) og 
Aristoteles på den anden side (fokus på fænomenet – deduktionen) i moderne idéhistorie er ifølge 
Gadamer en misforståelse. Der var, hævder Gadamer, en langt større lighed mellem Platons og 
Aristoteles’ filosofi, især når det gælder deres grundlæggende syn på, hvad ”det gode” er. Når vi 
derfor ser nærmere på, hvordan visdom (sophia), intuitiv indsigt (nous) og ”det guddommelige” – 
”det ypperste” – skal forsås – som theoria og det kontemplative liv havde som overordnet mål at 
tune sig ind på, så var der ifølge Gadamer mere lighed end forskelle mellem Platon og Aristoteles.   
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forholdet i det konkrete handlingsøjeblik med sin fremhævelse af Herbarts begreb 

om pædagogisk takt og differencen mellem teori og praksis, således vil jeg gerne 

nuancere teori-praksis-debatten yderligere ved at insistere på Gadamers skelnen 

mellem det moderne teoribegreb (som har rod i Descartes’ erkendelsesteori og 

altså bedst kan sammenlignes med den metodisk videnskabelige vidensform, som 

Aristoteles kalder episteme) og så det græske theoria-begreb, som faktisk knytter 

an til noget andet end episteme og den videnskabelige teoretiske viden – nemlig til 

begrebet sophia, der, som vi skal se i kapitel 3, ikke bedst beskrives som teoretisk 

visdom, men som eksistentiel visdom.  

  Saugstad skriver, at den græske betegnelse for theoria er, når vi teoretiserer som 

aktivitet, og hævder endvidere:  ”The activity form of theoretical knowledge, 

theoria, is to observe the world from God´s angle without being involved in that 

which is being observed. Theoria is therefore a contemplative, analytical and 

understanding activity. (…) The purpose of spectator knowledge is to see the world 

from outside without being involved. This knowledge is unfolded as a 

contemplative, cognitive and analytical activity that can neither guide action, nor 

be transferred directly into practice. The aim of spectator knowledge is to 

understand, illuminate, give reasons and explanations.” (ibid., s. 102 +103)  

  Det er kun delvist korrekt. Theoria var, som vi skal se uddybet i kapitel 3, i den 

græske betydning en kontemplation og ’tænkning’ over, hvad livet, verden og 

mennesket som sådan er alment set. Men det særlige ved theoria frem for episteme 

var og er, at theoria er betegnelsen for en særlig kontemplativ (læs: modtagende 

lytten og undren) og deltagelse i det, man ønsker at forstå, mens man tænker. 

Episteme er derimod betegnelsen for en særlig distanceret, iagttagende, 

analyserende og systematisk opsamlende og kognitiv tilgang til og viden om livet, 

verden og mennesket. Theoria er forbundet med en sandhedserfaring og -hændelse 

(et møde med det almene og universelle) i øjeblikket (kairos), som fordrer en 

anden nærværende deltagelse og grebethed af det tænkte og af den tænkende end 

den distancerede reflekterende analytiker og vidensopsamler.  

  Theoria-tænkning og episteme-tænkning er således ikke det samme. Men begge 

former for tænkning var at finde på det græske Akademia. Men hvor episteme var 

knyttet til en teoretisk viden bestående af systematiske analyser af det, som havde 

været og var sket (en vilje til orden og senere videnskabelighed), så var og er 

theoria knyttet til det græske begreb sophia og til phronesis og havde og har at 
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gøre med en kontemplation over og især fra begivenheder og fænomener eller 

erfaringer, som sker eller er på vej til at ske.  

   

I den forstand vil Gadamer give Bourdieu-inspirerede professionsteoretikere som 

f.eks. Karin Anna Petersen ret, når hun siger, at ”… teori er optaget af at beskrive 

og forklare handlingen, der er sket.” (Petersen, 2000, s. 176) Når Gadamer er så 

stærkt optaget af theoria-begrebet, er det fordi, at han ønsker at komme i kontakt 

og dialog med begivenheden (den hermeneutiske sandhedserfaring) eller 

livsfænomen, mens eller idet det sker. Kun ved en sådan deltagende kontemplation 

i fænomenet, når man så at sige er grebet – eller ’taget op’ – af fænomenet selv i 

det levende øjeblik, vil der kunne indtræffe en dybere forståelse – først da 

ved/indser man, hvad der i den konkrete situation er det rigtige og mest 

sandfærdige at gøre. Først da – i den konkrete partikulære situation – kan man se 

det almene i det partikulære og dømme derfra på phronesisk vis.  

  Man er således ikke ude i en søgning efter forklaringer i det phronesiske øjeblik, 

for en sådan søger man, når man ønsker – bagefter – at gå bag om fænomenet for 

at beskrive og afdække de bagvedliggende årsager, lovmæssigheder og kausale 

sammenhænge, for at begivenheden kunne ske. Derfor fastholder Gadamer et skel 

mellem den forklarende og den forstående tilgang til verden, bl.a. fordi vi ikke vil 

kunne forstå praxis og den phronesiske dømmekraft, hvis vi anlægger en 

distanceret, objektiverende og forklarende tilgang til de sociale og etiske og 

eksistentielle forhold, vi også indgår i.  

   

Tilsvarende kan man kritisk spørge til det taktfuldhedsbegreb, som Herbart i 1800-

tallet lancerer, og som von Oettingen er en moderne fortaler for. Er det taktfulde 

pædagogiske øjeblik baseret på en tilstrækkelig videnskabeligt funderet skoling og 

viden og et teoretisk blik (episteme og teoribegrebet) og praksierfaring 

(praksis/poeisis/techne)? Eller er taktfuldhed i højere grad baseret på en 

åndsnærværelse i øjeblikket, som overskrider det videnskabelige og funktionelle 

greb og dets vidensformer? Vil vi ikke ankomme til øjeblikket for handling og 

være i det øjeblik på forskellig vis, alt efter om vi ankommer med en 

epistemologisk og funktionel tilgang til teori og praksis, eller om vi ankommer 

med en ontologisk og eksistentiel tilgang  (som beskrives som theoria og praxis)? 

Von Oettingen fremhæver den teoretisk videnskabelige skoling som en vigtig del 
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af forberedelse for den pædagogiske taktfuldhed. Herbart ønskede, som von 

Oettingen skriver, at angribe teori-praksisforholdet ud fra et videnskabeligt 

perspektiv. Men hvad hvis vi i stedet ønsker – som Gadamer – at belyse det ud fra 

et fænomenologisk-hermeneutisk perspektiv?  

   

Det gør den canadiske fænomenolog Max van Manen, som gør ’pedagogical 

tactfulness’ til et nøglebegreb i sin pædagogiske forskning. Han kritiserer Herbart 

for et for instrumentelt og mekanisk forhold til taktfuldhedsbegrebet og for at 

overeksponere den videnskabelige tilgang og troen på en sådan ”forstandig 

dømmekraft”. Taktfuldhed som en særlig intens form for nærvær og kontemplativ 

form for deltagende tænksomhed (”mindfulness”) i øjeblikket bliver da væk ifølge 

van Manen, hvis vi tænker om taktfuldhed som Herbart.”But rather than see tact 

as a device for converting theory into practice we may see tact as a concept that 

can help us to overcome the problematic separation of theory from practice. And 

rather than understand tact as a process of making instant ”decisions”, we may 

reconceive tact as a mindfulness that permits us to act thoughtfully with children 

and young people.” (van Manen, 2006, s. 129) Men selvom takt ifølge van Manen 

ikke kan planlægges, så kan vi forberede os – vi kan, som han siger, forberede os 

på hjerte og sind. Hvilket ikke er helt det samme som at forberede sig 

videnskabeligt og praktisk-funktionelt.  

  Van Manen gør opmærksom på, at Herbart ikke var den eneste tysker, som var 

optaget af begrebet taktfuldhed, og at Gadamer havde set det. Gadamer refererer i 

Sandhed og metode til lægen og fysikeren Hermann Helmholtz (1821-1894), som 

også bragte dette begreb i spil. Gadamer kan ikke stå inde for den psykologiske 

udlægning af taktbegrebet, som Helmholtz lægger op til, eller hans primært 

naturvidenskabelige metodesyn, ”… eftersom han ikke tror på ’åndens lynhurtige 

indsigter’ (altså de såkaldte indfald), men udelukkende betragter den som 

’bevidste, benhårde måde at drage slutninger på’.” (Gadamer, 2004, s. 13) Men 

Gadamer er optaget af Helmholtz’s beskrivelse af den åndsvidenskabelige 

arbejdsmåde, især når Helmholtz taler om kunstnerisk fornemmelse og takt i den 

videnskabelige aktivitet, som Gadamer mener i en åndsvidenskabelig 

sammenhæng forudsætter et dannelseselement, ”… hvori ånden tillades en speciel, 

fri bevægelighed.” (ibid., s. 20) Som han spørger: ”…beror åndsvidenskabernes 

videnskabelighed ikke snarere på den [takten] end på metodelæren?” (ibid).  
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  I Gadamers øjne kan taktfuldhed i en fænomenologisk-hermeneutisk forskning da 

forstås som ”…en bestemt følsomhed og modtagelighed for situationer samt den 

måde, vi reagerer på disse; og her besidder vi ikke nogen almen, principbaseret 

viden. En væsentlig del af taktfølelsen er derfor, at der er noget, som ikke bliver 

udtrykt, og som ikke kan udtrykkes.” (Ibid., s. 21) Taktfuldhed bliver da for 

Gadamer at have både en fænomenologisk sensibilitet for det konkrete og unikke 

og på den anden side en hermeneutisk opmærksomhed og et blik – opnået gennem 

den human/åndsvidenskabelige tradition – for det almene og universelle i det 

konkrete og unikke. Men netop denne forbindelse lader sig ikke sige – direkte via 

en epistemologisk og metodisk tilgang – men kun indirekte via filosofien, kunsten 

og historien som en pegen frem mod det, hvorom vi må tie, hvis vi vil gøre os håb 

om at høres ’sagens kalden’.  

  Jeg skal i kapitel 3 gå længere ind i en beskrivelse af Gadamers filosofiske 

hermeneutik og syn på sandhed som en hændelse og hans forståelse af begreberne 

phronesis og theoria. 

 

Det afgørende her er altså, at vi får tilbudt en nyt syn på teori og forskning og 

teori-praksisforholdet via Gadamers filosofiske hermeneutik og syn om theoria, og 

at det er denne form for teoriforståelse, teori-praksisforhold og forskning, som vi 

må tænke med som professionsforskere, hvis vi vil gøre os håb om at komme i 

dialog med og finde et forskende sprog for de begivenheder, relationer og 

fænomener, som knytter sig til det meningsgivende og eksistentielt meningsfulde i 

’menneskearbejdet’ og relationsprofessionerne.  

  Mit spørgsmål er da, hvilken betydning og konsekvenser en sådan teori-praksis-

forståelse og forskning kan få for professionsuddannelserne i undervisningen og 

vejledningen, og for professionshøjskolernes syn på forskning og 

udviklingsarbejde.  

  Det er i al sin enkelthed dét, nærværende rapport og forskningsbaserede 

udviklingsprojekt har været og er et forsøg på teoretisk at undersøge og med den 

filosofiske vejlednings-praksis som stedet for en praktisk-eksperimenterende 

undersøgelse.   
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Phronesisk forskning? 

Det skal kort nævnes, at en af de forskere, der oftest henvises til, når man i praksis-

forskningen vil give plads til den phronesiske dimension i professionsudøvelsen er 

professor i byplanlægning og udvikling Bent Flyvberg. I  bogen Rationalitet og 

magt. Bind 1: Det konkretes videnskab (1991) og senere Samfundsvidenskab som 

virker  (2009) anlægger og udfolder han den interessante tese, at samfunds- og 

humanvidenskaben først og fremmest må have blik og forståelse for den 

phronesiske dimension i menneske- og samfundslivet. Med henvisning særlig til 

Aristoteles, Foucault, Bourdieu og Dreyfus-brødrene forsøger han at tegne 

skitserne til en ny phronesisk videnskabsteori og fremgangsmåde, der tager 

udgangspunkt i ”kontekst, praksis, erfaring, sund fornuft, intuition, praktisk 

visdom” (Flyvbjerg, 1991, s. 70) Casen bliver et hovedværktøj for denne 

konkrethedens viden-skab, og det etiskes betydning i professionerne får en centralt 

placering.  

  I hans forståelse betyder phronesis:  ”Etik. Analyse af interesser og værdier med 

henblik på praxis. Pragmatisk, variabel, kontekstafhængig. Orienteret mod 

handling. Baseret på pragmatisk værdirationalitet”. (Ibid., s. 73)  

  Og den phronesiske forskning beskrives på følgende måde:  

  ”Hovedformålet for forskning orienteret mod phronesis er at levere fortolkninger 

af, hvordan det står til med værdier og interesser i samfundet med henblik på 

samfundsmæssig handling. Udgangspunktet for phronesisk forskning kan kort 

opsummeres i følgende fire værdirationelle spørgsmål: Hvor er vi på vej hen? 

Hvem vinder, hvem taber ved det? Er det ønskeligt? Hvad bør der gøres?” (ibid., 

s. 76)  

 Med Flyvbjerg får vi hovedsagelig en sociologisk orienteret version af phronesis-

begrebet. Spørgeretningen er sat mod ’det samfundsmæssige’ og de magtrelationer, 

der måtte være på spil i de sociale, sociokulturelle og politiske strukturer, diskurser 

og institutioner. Når der tales om etik, gøres det med henvisninger til den 

’værdirationalitet’ og de interesser, der måtte være på spil i de gældende 

kontekster. Blikket er, som der rigtignok står, rettet mod praxis. Men ofte er det 

svært at se, hvornår han rent faktisk taler om praksis eller praxis, fordi han 

begrunder sin argumentation ud fra en grundlæggende pragmatisk tilgang. Når 

blikket bestandig rettes mod værdier og interesser knyttet til samfundet og 

samfundsmæssige handlinger, så bliver der samtidig også nogle værdier og 
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interesser, som let overses, fordi de dybest set er af en mere personlig-eksistentiel 

og/eller før-kulturel karakter. Rigtig nok knyttede Aristoteles phronesis-begrebet 

til den politiske og samfundsmæssige sfære (til polis). Men hvis man – som jeg 

mener Flyvberg gør – isolerer phronesis-begrebet udelukkende til denne sfære, og 

hvad der betyder noget der, så mister man den dybere sammenhæng og forbindelse 

til livet (kosmos), som Aristoteles så mellem phronesis og sophia. I hvert fald hvis 

man, som jeg, vælger at tolke Aristoteles og hans begreb om phronesis gennem 

hermeneutiske tænkere som Gadamer, Arendt og Heidegger og delvist også 

Foucault (dette uddybes i kapitel 3). 

  Vores veje synes helt at skilles, når Flyvbjerg – endda med henvisning til 

Foucault - beskriver Sokrates og Platon som hovedproblemet. Han mener, at de er 

den oprindelige årsag til den rationalistiske tænkning og objektiverende 

kontekstuafhængige videnskab, der senere med Descartes for alvor tog fat, og som 

Flyvbjergs phronesiske forskning ser sig i diametral modsætning til.  

  Her går det efter min opfattelse for hurtigt i Flyvbjergs tænkning. Eller rettere, her 

har han ’noget for’ med filosofferne, så de bedre kan matche og støtte op om det 

projekt, han selv gerne vil have lanceret.  

  Jeg skal senere vise, hvorfor hverken Gadamer eller Foucault vil være enige i 

Flyvbjergs kritiske beskrivelse af Sokrates og Platons tænkning. Tværtimod ser 

man hos Gadamer og Foucault en begejstring for især Sokrates, og hvorledes den 

sokratiske jordemoderkunst og platoniske dialektik netop baner vejen for den 

særlige kontemplation og ’etiske selvomsorg’ og ”frihedspraksis’, som har med 

theoria, sophia, den sokratiske eros og i sidste instans også phronesis at gøre.  

   

Et spørgsmål, som vil blive omtalt i denne undersøgelses anden del, er, hvorvidt 

der bør skelnes mellem det casestudie, som Flyvbjerg priser så højt i sin 

phronesiske forskningstilgang, og så den praksisfænomenologiske fortælling, som 

fænomenologen Max van Manen f.eks. benytter sig af, og som har været til stor 

inspiration i udviklingen af den form for filosofisk vejledning og 

kundskabsværksted, som jeg og dette forsknings-baserede udviklingsprojekt har 

bidraget til.  

 

         * 

 



 72 

Når der tales om, at udvikling af professionsuddannelserne og 

professionspraksisserne skal baseres på veldokumenteret forskning, så er, kan vi nu 

opsummerende sige, et af de springende, men afgørende punkter, hvad der så 

nærmere kan og skal forstås ved ’veldokumenteret forskning’. Dette er netop en 

pointe, som Bent Flyvbjerg får stillet skarpt på, når han kræver, at man som det 

mindste bør skelne mellem den form for veldokumenteret forskning, som bygger 

på naturvidenskabelig og traditionel empirisk forskning, og så den 

veldokumenterede forskning, der bygger på det, Flyvbjerg kalder for ’phronesisk 

videnskab’.   

  Men Flyvbjerg er kun optaget af det kulturelle og politiske og samfundsmæssige 

(det ontiske8) niveau ved phronesisbegrebet hos Aristoteles, ikke den 

værensmæssige (det ontologiske). Han har heller ikke blik for den erfaring og det 

træningsarbejde, der kan styrke en phronesisk dømmekraft og takt ved at tage ved 

lære af den sokratiske jordemoderkunst og det, Michel Foucault kalder ”spirituelle 

og etiske selvpraksisser”. Det er kort sagt den eksistentielle og ontologiske 

dimension ved phronesis-begrebet, som Flyvbjerg synes at se hen over. I næste 

kapitel skal vi se, hvorledes forskellige professionsforskere i dag gør opmærksom 

på netop denne dimensions betydning for at kvalificere professionsudøvelsen og 

professionsforskningen som sådan.  

 

 

 

 

 

 

 

                                       
8 Det ontiske er et eksistensfilosofisk begreb, som Heidegger bruger til at markere den ontologiske 
difference mellem det værerende (det ontiske) og væren (det ontologiske). Det ontiske har med de 
empiriske og for erfaringsvidenskaben erkendbare at gøre og træder frem for vores common sense-
blik, verden som den er gestaltet gennem den kultur, historie og sociale konstruktioner, som vi er 
en del af. Men vi er mere end ”det gestaltede” – vi er også – og i særlig grad – derfor Arendts tale 
om natalitet og det selvfødende ved mennesket – det, som bestandig er på vej til at blive gestaltet. 
Det vi er (det ontologiske), men som endnu ikke har fundet en gestaltning i det ontiske. Så 
værensøjeblikket knytter sig til det ontologiske (Heidegger, 2007; Gadamer, 2004; Arendt, 1978).  
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Kap. 2: Den ontologiske vending i forskning og 

højere uddannelser 
    ”Jeg har i min fortælling forsøgt sprogligt at nærme mig den  
    måde, som jeg erfarer at være i spørgen – frem for at nærme  
    mig måder, jeg kan tale om det at være i spørgen. (...) At være  
    i spørgen forforstås som noget, der berører noget dyrebart,  
    meningsfuldt og dybt menneskeligt. Der ligger i min fortælling 
    en antagelse om, at spørgsmål af denne karakter rummer noget 
    umisteligt, at afviser jeg spørgsmålet kan jeg miste noget  
    væsentligt. Det er til gengæld uklart, hvad dette ’noget’ er.  
    Eftersom spørgsmålet opleves intimt forbundet med mig, så  
    intimt at hvis spørgsmålet stilles, er det som  at lægge et stykke 
    af sig selv frem…” 
      

    Uddrag fra essay af en sygeplejerske og kursist på DPU’s  
    Efteruddannelse i filosofisk vejledning i april 2010 
 

Fra ’pragmatic turn’ til ’existentialistic turn’ i professionsforskning 

Som både professionsforskeren Tone Saugstad og leder af Center for Pædagogisk 

Innovation, Lasse Skånstrøm, ser det, står vi i dag i en pragmatisk vending inden 

for uddannelsesforskning og den pædagogiske forskning. Der er, som de siger, 

kommet en ny uddannelsesmæssig og pædagogisk opmærksomhed på forskning 

og læring i og for praksis. Med begreberne innovation og entreprenørskab er der 

sket en vending mod en mere praksis- og anvendelsesorienteret tilgang.  

  Det er imidlertid ikke hele sandheden. For de forskere, der for snart tyve år siden 

indledte denne pragmatiske vending i uddannelsestænkningen, er, i deres aktuelle 

frontforskning, nu ved at foretage en ny vending. En vending, som man vel mest 

præcist kunne kalde en ”eksistentialistisk vending”. Det gælder både de 

amerikanske professionsforskere Hubert og Stuart Dreyfus, 

praksislæringsteoretikeren Jean Lave, og det gælder den engelske professor i 

Higher Education Research Ronald Barnett.  

  Jeg vil i dette kapitel forsøge at vise, at man inden for professionsforskningen og 

højere uddannelsesforskning kan se en bevægelse fra en pragmatisk vending over 

en eksistentialistisk til en ontologisk vending, som særlig Barnett, Scharmer, 

Martinsen og Heidegger skaber åbninger til. Hvad jeg vil belyse på forskellig vis, 

er, hvorfor den Personlige Stemme og Sagens stemme også af disse 

professionsforskere og eksistensfilosoffer og fænomenologer anses for at være 

afgørende ankerpunkter i vores måde at orientere os i tilværelsen på og møde det, 
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som kalder os til opmærksomhed – om det så er designeren med sit tekstilstof, 

pædagogen over for barnets blik eller sygeplejersken i den omsorgsfulde relation, 

eller det er det enkelte menneske i oplevelsen af livet som et mysterium eller en 

konkret blomsts forunderlige skønhed.  

 

Fra intuitiv ekspert til kulturel mester 

I 2004 skriver Hubert Dreyfus en interessant artikel, som markerer et 

grundlæggende skifte i hans tænkning med hensyn til forståelse af de fem lærings- 

og kompetenceniveauer – fra novice over den kyndige til den intuitive ekspert. En 

lærings- og kompetencemodel, der, som de fleste vil vide, har gået sin sejrsgang 

og er blevet brugt inden for diverse professioner fra sygeplejersker til pædagoger 

og lærere og socialrådgivere.  

  Fra 1999-2004 kan man se en udvikling (Dreyfus, 2001; Dreyfus & Dreyfus, 

2004), hvor brødrene Hubert og Stuart Dreyfus løsner lidt op i denne forståelse, 

bl.a. i kraft af at deres læringsmodel også med tiden mødte modstand og kritik. 

Kritikken – som f.eks. Bent Flyvbjerg fremkom med – var bl.a., at den intuitive 

ekspert let kunne blive for meget en ekspert af kun den konkrete 

professionspraksis og de snævre problemstillinger, der måtte være der.  

  Hvorledes skulle man da forstå kreativitet, kundskabsudvikling, det 

grænseoverskridende og nye og skabende spring i udviklingen og innovation i 

professionsforståelsen og -praksissen? I 2001 og senere 2004 vælger de at trække 

på Aristoteles’ begreb om phronesis for på den måde at kunne henvise til en 

dybere kulturel erfaringsresonans, som den intuitive ekspert i bedste fald kunne 

forbinde sig med og trække på, og ad den vej overskride det umiddelbare faglige 

praksisfællesskab, som han var ekspert i. Et højere niveau end den intuitive 

ekspert syntes således at være inden for Dreyfus-brødrenes rækkevidde. De kalder 

det sjette niveau for den kulturelle mester. Mesteren er i modsætning til den 

intuitive ekspert ikke kun styret af intuition og det kropsliggjorte tavse repertoire 

af ’Best Practices’ og deltagerskemaer inden for sin professionskultur og 

fagdisciplin, som han/hun på excellent vis kan trække på. Mesteren har derudover 

også gehør for den menings-horisont og de værdier og den bagvedliggende kultur 

og livsformer (den europæiske f.eks.), som det pågældende professionsfællesskab 

og faglighed hviler på.  
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  I modsætning til den intuitive ekspert, der fint kan være en fagidiot, som kan sit 

fag til ug, men ellers ikke har det store udsyn og interesse i andre menneskelige og 

kulturelle forhold og forståelser, er mesteren kendetegnet ved et sådant kulturelt 

udsyn og en kulturel almen dannelse. Han eller hun kan således trække på nogle 

dybere kulturelle ressourcer og fortællinger. Det betyder to ting: ved dette udsyn 

og denne kulturelle resonansbund har den kulturelle mester også større chance for 

at se sine handlinger og fag i større kulturelle og etiske sammenhænge og dermed 

også handle mere etisk end den udelukkende fagorienterede ekspert. Mesteren 

beskrives med Aristoteles’ ord som en phronemos. Altså en person, der ejer stor 

etisk dømmekraft.  Det andet, denne mester får med, som den intuitive ekspert 

ikke gør, ved at forbinde sig til den bagvedliggende kulturhorisont, er en større 

kilde til kreativitet. Hvor den kyndige stræber efter at mestre en faglig situation og 

profession til perfektion ved at følge, imitere eller efterligne en ekspert på feltet, så 

må den intuitive ekspert for at blive mester lære at bevæge sig uden for sin egen 

disciplin og opsøge andre eksperter og mestre for derigennem at finde sin egen stil 

eller stemme. Akkurat ligesom en jazzmusiker, som, hvis han selv vil blive en 

mester, også på et tidspunkt må bryde med sine læremestre for at finde sin egen 

originale og personlige vej.  

  I 2004 (Dreyfus, 2004) eksperimenterer Hubert Dreyfus med yderligere et 

syvende niveau i læringsmodellen. I modsætning til den kulturelle mester – som 

Bourdieu på lignende vis også har fundet frem til med begrebet om ”the socially 

recognized virtuoso”(Bourdieu, 1977) – sætter Hubert Dreyfus nu ”the history 

maker as world transforming master”. Han har i denne artikel erkendt sine 

tidligere fejllæsninger af Martin Heideggers eksistensfilosofi, idet han har læst 

ham for pragmatisk. Som han skriver: ”Jeg har senere indset, at jeg tog fejl. 

Heidegger mente helt klart, at der gives en forståelse af situationer på den ene 

side og af Dasein på den anden, altså en forståelse af en højere orden end 

hverdagsforståelsen. Han kaldte denne højere form for forståelse for ”oprindelig 

[eller original, FTH] forståelse”. (Dreyfus, 2004, s. 266, min oversættelse) Hubert 

Dreyfus skelner således nu mellem situation og øjeblik – og henviser til 

henholdsvis det græske ord for øjeblik (kairos) og Søren Kierkegaards 

eksistentielle begreb om ’Øjeblikket’.  

  Situationen er knyttet til kairos, og det Heidegger inden for sin eksistensfilodsofi 

vil bestemme som ’det værende’ eller ’det ontiske’. Det er, som vi tidligere har set 
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beskrevet, det gestaltede, det, der empirisk viser sig, og som vi kan bestemme via 

erfaringsvidenskaber som psykologien, sociologien og antropologien.  

  Dasein (der-væren) eller ’det ontologiske’ derimod har med det eksistentielle 

øjeblik at gøre. Ifølge denne tankegang kan vi først for alvor som mennesker være 

fuldt og helt til stede i situationen, i en dybere og mere autentisk forstand, i den 

resolutte og engagerede beslutning. Når vi selv har valgt eksistentielt set at gøre 

det, vi gør, og være der, hvor vi er. Øjeblikket bringer os således til et større 

nærvær end kairos, hvis vi skal følge denne tankegang. Man kunne også sige, at 

hvor kairos er det græske begreb for det mest belejlige øjeblik i den konkrete 

situation, hvor noget må gøres og det mest effektivt (coping with the world), så har 

Øjeblikket i Kierkegaards eksistentielle forståelse med en selvtransformation i 

øjeblikket. Vi kommer da til verden som på ny, vi forvandles i dette engagerede 

øjeblik og ser på og er da også i verden på en anderledes måde. Sagt på en anden 

måde: 

   Den intuitive ekspert kan nok være fuldt til stede i den konkrete situation, han er 

en del af og må reagere på. Men han er der med et funktionelt blik og på en 

funktionelt orienteret måde. Han er der på en måde, der mest optimalt kan løse en 

bestemt funktion. Her kan man også knytte Donald Schöns forståelse for 

improvisation og  henvisning til jazzmusikeren. Også Schöns ’reflekterende 

praktiker’ er, når det kommer til stykket mere ”stiv” og funktionelt rettet end det 

mere levende engagement og eksistentielle nærvær, som Hubert Dreyfus, 

øjeblikkets mester, formår at være i.  

  Øjeblikkets mester er der således med et dybere engagement, fordi han ikke blot 

funktionelt set, men også eksistentielt set vil være der. Han udfører kort sagt ikke 

blot funktionen fordi han skal, men fordi han oplever det som dybt meningsfuldt at 

gøre det. Han har selv valgt at gøre det, han gør. Dermed – hævder Dreyfus med 

henvisning til den eksistentialistiske tradition – åbner verden sig også for ham på 

en anden og villet måde. Dreyfus beskriver ham da også som ”the radical world 

discloser” - den radikale verdensåbner eller verdensskaber.  

  En sådan radikal åbenhed og selvskabelse kendetegner ikke den kulturelle 

mester. Han eller hun har godt nok frigjort sig fra tidligere fagdiscipliner for at 

finde sin egen vej, men denne vej er stærkt påvirket af den kultur og de traditioner, 

som andre fagdiscipliner er præget af. Helt åben står han/hun ikke i øjeblikket. I en 

vis forstand opererer den kulturelle mester fortsat inden for ’det ontiske’. 
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Øjeblikkets mester handler derimod også ud fra en forbundethed med ’det 

ontologiske’, med det K.E. Løgstrup ville kalde det før-kulturelle og den franske 

eksistensfilosof Gabriel Marcel ville kalde transcendens-erfaringen, altså 

erfaringen af det evige i det timelige, det ontologiske i det ontiske, det 

transcendente i det immanente eller ”det ubetingede på det betingedes betingelser” 

det betingelsesløse i det betingede (se også Wolf, 2002).  

   

Hvis man skulle blive ved Dreyfus-brødrenes læringsmodel, så kunne man – groft 

sagt –anskueliggøre forskellen mellem den kyndige professionsudøver, den 

intuitive ekspert, den kulturelle mester og øjeblikkets mester med forskellen på 

henholdsvis teknikeren, håndværkeren, kunsthåndværkeren og kunstneren.  

  Teknikeren er kendetegnet ved fra start til slut at have et veldefineret og 

forudbestemt mål og lige så klare og bestemte midler til at nå dette mål.  

  Håndværkeren har også et klart mål fra starten (at lave en bestemt stol f.eks.), 

men midlerne til at nå dette mål afhænger helt af det materiale og forhold, hånden 

har til dette materiale. Det er et værk af hånden.  

  Kunstneren derimod har hverken et fastdefineret mål fra starten eller nogle faste 

midler til at nå dette mål. Han eller hun aner fra begyndelsen ikke, hvor han eller 

hun er på vej hen eller hvilke værktøjer, der vil være bedst til at få det frem, som 

kunstneren ønsker at udtrykke. Han eller hun er blevet ramt af et indtryk, som 

vedkommende så forsøger at give udtryk for. Det eneste faste navigationspunkt, 

kunstneren har, hvis han eller hun er dygtig og inspireret, er netop en klar og 

indfaldsrig fornemmelse (den ofte højt besungne kunstneriske nerve) eller længsel. 

Kunstneren fornemmer eller længes altså efter noget, som han eller hun endnu 

ikke ved, hvad er, eller hvordan han eller hun skal komme til. Så han eller hun 

forsøger at lytte sig frem ud fra en anden form for sanselighed og væren-til-stede 

og oplevelse af frihed. Det er ikke så meget et værk af hånden, men et værk af 

ånden.  

  Kunsthåndværkeren må da i denne skalering være en mellemstation mellem 

håndværkeren og kunstneren.  

 

Der er som bekendt mange forskellige tolkninger og forståelser af, hvad en 

kunstner er, og hvad der skaber en kunstnerisk skabelsesproces. I Hubert Dreyfus’ 

forståelse fra 2004 får vi en rendyrket eksistentialistisk version. Det er, når det 
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kommer til stykket, ikke Martin Heideggers eksistensfilosofi (i hvert fald ikke den 

sene Heideggers kunstsyn), men snarere en Nietzscheansk og Sartresk version af 

det selvskabende menneske, som står som ideal for Dreyfus’ radikale 

verdensåbner. For det er først, når man på god eksistentialistisk vis har indset 

tilværelsens grundlæggende meningsløshed og kulturernes og værdiernes totale 

relativitet og på kroppen har mærket og gennemlevet en grundlæggende kulturel 

hjemløshed, uro og angst, at man kan træde frem – som guden Atlas – og selv 

vælge de værdier og skabe og bære den verden, som man finder værd at leve i. En 

sådan rodløshed og senere eksistentiel frihed finder Dreyfus ikke hos den 

kulturelle mester og i Aristoteles’ begreb om phronemos. Som han skriver: ”Hos 

Aristoteles er der intet vidnesbyrd om, at hans phronemos har fornemmet det ikke-

rodfæstede ved den almene kulturelle opfattelse af, hvad det vil sige at være 

menneske.” (Dreyfus, 2004, s. 271 – min oversættelse)  

   

I den seneste artikel af Hubert Dreyfus og Stuart Dreyfus fra 2008 er denne 

eksistentialistiske beskrivelse af mesteren næsten forsvundet. Nu tales der 

udelukkende om et sjette niveau - den kulturelle mester – men denne udmærker 

sig ved at være en stærk, viljesmotiveret person (”a new way of acting will”), der 

tør tage risikoer og accepterer, at der vil være øjeblikke, hvor han eller hun må 

træde ud af den sikre rolle som ekspert på området og ind i et ukendt område, hvor 

det ikke længere er situationens og professionspraksissens indre logik, som 

eksperten intuitivt trækker på, men nærmere et mulighedsfelt, som endnu – også 

intuitivt – er ukendt for mesteren, men kalder på ham. Den kulturelle mester ved 

altså, at der kan være øjeblikke, hvor den intuitive ekspertise ikke er god nok. Det 

interessante spørgsmål er jo så, hvor han har den viden fra, og hvori den består? 

Hvilke kriterier og vidensformer er i spil, når den kulturelle mester vælger at gå 

videre, hvor den intuitive ekspert bliver stående?  

  Her bliver Dreyfus-brødrene i artiklen fra 2008 uklare i mælet. Når den kulturelle 

mester står over for en ganske ny situation, hvor hans eller hendes intuitive 

repertoire ikke længere synes anvendeligt, hvad gør den kulturelle mester så? Han 

regredierer ikke tilbage til et af de tidligere stadier – f.eks. niveauet for den 

kompetente udøver – ved nu at standse op og reflektere over, hvad man kunne og 

burde gøre ud fra tidligere erfaringer og regler for succesfuld adfærd (igen: ’Best 

Practices’). Nej, det, den kulturelle mester gør, er ifølge Dreyfus-brødrene at 
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mærke efter, hvor han eller hun oplever glæde og opstemthed (”elation”). Ved at 

dvæle følelsesmæssigt ved tidligere erfaringer og mærker efter, hvad der opleves 

som godt eller skidt (”feeling bad”, ”feeling good”), så vil, som de skriver, disse 

”…pleasure and pain conditioning [will] rewire his neurons in a way that will 

lead him to repeat the successful types of performance and prevent him from 

acting in the unsatisfactory way in the future.” (Dreyfus & Dreyfus, 2008, s. 122) 

Det, som udmærker den kulturelle mester i forhold til den intuitive ekspert, er, at 

han eller hun er exceptionelt motiveret til at gøre det, han/hun gør. Den kulturelle 

mester har med andre ord et dybere engagement end den intuitive ekspert. Som de 

skriver: ”…thanks to exceptional motivation due to their dedication to their 

chosen profession, the ability to savor and dwell on successes, and a willingness 

to persevere despite the risk of regression during learning, the master’s brain 

comes to instantiate significantly more available perspectives with accompanying 

actions than the brain of an expert.” (ibid., s. 123) Skal vi følge Hubert Dreyfus’ 

tidligere artikel, må man formode, at dette dybere engagement er af en mere 

eksistentiel karakter end det engagement, som styrer den intuitive ekspert. Men i 

artiklen fra 2008 er det ikke eksistensfilosofiens forståelsesramme, der trækkes på, 

men snarere en hjerneforskning, hvor følelserne står centralt.  

   

Spørgsmålet er, om det bringer os meget videre? At der måtte være nogle neuroner 

oppe i hjernen, der biologisk set flytter plads, og at der psykologisk set er 

forskellige følelser på spil inde i den kulturelle mesters hjerne i øjeblikkets valg – 

ja, det kan så hjerneforskningen og psykologien empirisk registrere. De ser, hvilke 

kausale virkninger og betingelser, der måtte være i spil, når dømmekraften, valget 

og handlingen sker. Eller netop er sket. Som empirikere halter de altid lige nogle 

skridt bag efter øjeblikkets hændelse. For empirikeren kan jo kun registrere 

’sporene’ (det gestaltede) efter det liv og den begivenhed, der hvert øjeblik sker. 

Så gør hjerneforskningen og psykologiens empiriske studier af vores 

hjerneaktiviteter og følelsesbevægelser os i grunden klogere, og giver de os en 

større forståelse for, hvad det i grunden er for et særligt engagement, nærvær og i 

høj grad værensforhold, som den kulturelle mester er optaget af i den mesterlige 

handling? Den handling, som i selve øjeblikket overskrider den intuitive ekspertise 

og skaber nye handlerum og perspektiver på en konkret situation, der så viser sig 

at være både visere og mere kreativ? Nej. Hjerneforskningen og psykologien har 
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som de erfaringsvidenskaber, de er, som sagt kun fat i ”det ontiske” niveau. Det 

ontologiske niveau – selve det gestaltende og skabende øjeblik, hvor noget er på 

vej til at blive gestaltet og sætte sig spor i vores biologi, psyke og sociokulturelle 

strukturer og diskurser – får erfaringsvidenskaber ikke fat i. 

Erfaringsvidenskaberne er i den forstand lidt flot sagt ”askens videnskab”, 

hvorimod den eksistentielle fænomenologi og filosofiske hermeneutik i så fald 

gerne ser sig som ”ildens videnskab”. Dvs. en forskning, som forsøger at tænke fra 

og være i den grebethed af det liv, som vi er optaget af og i, og gerne vil forstå 

inde fra et første personperspektiv.  

  I Hubert Dreyfus banebrydende artikel fra 2004 beskrives forskellen på kairos og 

Øjeblikket, som henholdsvis det mest belejlige og optimale tidspunkt over for det 

selvtransformerende og engagerede øjeblik, hvor vi kommer til verden som på ny.  

  Jeg har imidlertid i At stå i det åbne (2008a) gjort opmærksom på, at man må 

skelne mellem Hubert Dreyfus eksistentialistisk inspirerede forståelse af øjeblikket 

og verdensåbenhed og så den eksistensfilosofiske måde som den sene Heidegger 

og Hannah Arendt taler om øjeblikket og verdensåbenhed. I deres forståelse er 

øjeblikket eller natalitet, som Arendt kalder det, ikke båret af personens vilje og 

oplevelse af angst i mødet med det ukendte, men af en grundlæggende oplevelse 

af, at noget større (Væren i sig selv) end en selv kalder på ens opmærksomhed og 

handling i det konkrete øjeblik. Og det er denne åbenhed for kaldet i situationen 

og relationen, som skaber den ”mesterlige” eller kunstneriske handling. I mødet 

med det ukendte og i denne ’ståen-i-det-åbne’ følger ikke angst, men, hævder de, 

en oplevelse af grundlæggende (ontologisk) fortrolighed, taknemmelighed og 

glæde ved at være. Så i den forstand er der stor forskel på Hubert Dreysfus 

forståelse af Øjeblikkets mester (som nærmest ligner et Nietzscheansk 

selvskabende Übermensch), og så den sene Heideggers og Arendts forståelse af 

Øjeblikkets mester som en tjener af øjeblikkets kald.  

 

Fra praksis epistemologi til praksis ontologi 

Inden for aktuel praksislæringsteori finder man også i dag en bevægelse fra en 

pragmatisk tilgang til læring til en mere eksistentialistisk.  I Jean Laves og Martin 

Packers artikel ”Toward A Social Ontology of Learning” (Lave & Packer, 2008) 

understreger de, at de ontologiske spørgsmål går forud for de epistemologiske, og 

at en dybere forståelse af, hvad som er på spil i praksisfællesskaberne og 
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praksislæring, er tæt knyttet til deltagernes oplevelse af eksistentielt engagement i 

situationen. 

  Der er, hævder de, en langt tættere sammenhæng mellem tanke og eksistens end 

den, som kommer til udtryk i moderne kognitive læringsteorier, som forbliver på 

det epistemologiske plan. Som de siger: ”Yet all of these conceptions of learning 

are about knowing rather than about being in the world.” (ibid., s. 41) De er 

generelt kritiske over for at forstå praksisfællesskaber som blot en formel 

instruktion og socialisation ind i den eksplicitte og implicitte (kropslige, praktiske, 

tavse) kundskab, som professionsfællesskabets deltagere måtte eje. Når de 

argumenterer for dette, henviser de til den marxistisk inspirerede eksistentialisme, 

hvor særlig Sartre står centralt placeret.  

  På den ene side er der den marxistiske praksisfilosofi, der understreger 

bevidsthedens indlagthed i de sociale praksisser og det samfundsmæssige. En 

person er ifølge denne tilgang, hvad han gør. Praksis må forstås som en helhed af 

subjekt, engagement og konkret situation. Vi er med andre ord et produkt af de 

sociale strukturer og diskurser, som vi er en del af i vores engagement i det 

samfundsmæssige. På den anden side – og her kiler eksistentialisten sig ind – er 

der også, midt i disse sociale strukturer og diskurser, en frihed og eksistens 

(etymologisk betyder at eksistere ”at stå ud”), som muliggør et agentur, altså en 

mulighed for at sige fra og vælge nyt, som ikke helt synes at blive set af de 

traditionelle marxistisk orienterede praksisforskere. Lave og Packer finder derfor, 

at den marxistiske praksisfilosofi bør suppleres med den eksistentialistiske 

forståelse af mennesket i dets projektkarakter, at menneskets opgave er at gøre sit 

liv til sit eget selvvalgte projekt, samtidig med at det erkender sin afhængighed af 

de sociale bånd og relationer, det indgår i.  

  I den såkaldte eksistentialistiske marxisme finder de en ny vej at gå for udvikling 

af aktuel praksislæringsteori. Som de skriver: ”At its best, the existential Marxist 

account of everyday life is one in which knowledge and being are seen as 

dialectically linked; where ontology and epistemology are interrelated.” (ibid., s. 

42)  

  Hvad de to teoretikere i praksislæring altså er blevet optaget af, er den 

”ontologiske transformation”, som sker i uddannelser og praksisfællesskaber, når 

man ikke kun fokuserer på det epistemologiske og vidensorienterede niveau, men 

også og måske i særlig grad med dybere læringsformer fokuserer på det 
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ontologiske og værensmæssige niveau. Som de skriver: ”Yet teachers – in their 

everyday conversation – do in fact frequent reference to ontological 

transformations in their students and themselves. Students change in ways that 

cannot be interpreted solely in terms of knowledge: they ’become responsible’: 

’really change’: ’grow up’. An adequate theory of learning in school will uncover, 

describe and forster the ontological work in the classroom that lies behind such 

changes; the poesis that takes place, not primarily in the academic work that is 

produced but in the human relations that make this academic work possible.” 

(ibid., s. 43)  

  Læg mærke til deres understregning af vigtigheden af den ontologiske dimension 

i undervisningen, og at denne ikke har så meget med selve de faglige processer og 

læringsmålene og produkter at gøre (”the academic work”), men med de 

menneskelige relationer, samtaler og møder, som hænder, mens man er optaget af 

de faglige projekter og mål. Læg endvidere mærke til, at når Lave og Packer 

beskriver det, som hænder på det mere ontologiske niveau, så benytter de sig af 

det græske ord for skabelse (poesis).  

 

Som vi så i nærværende undersøgelses indledning og første kapitel, så har 

professionsforskningen hidtil været orienteret mod en praksisepistemologi (også 

beskrevet som mode 2-forskning). Her spørger man som Schön: Hvad er det for en 

viden og kunnen, som er i spil i den konkrete handling og kontekst?  

  Med den nyeste forskning inden for praksislæringsteori og professionsudvikling 

ser vi med Dreyfus-brødrene og Jean Lave og Martin Packer en drejning væk fra 

denne praksisepistemologi for også at give plads til en dybere form for læring, der 

bedre kan beskrives ved det, jeg så her samlet kalder for en praksis-ontologi. 

Vejen til en sådan praksis-ontologi (ikke praxis-ontologi, for der er fortsat for 

megen egen villen og selvbemestring på spil i Dreyfus-brødrenes og Lave & 

Packers – og også i Barnetts tænkning omkring det ontologiske) har for deres 

vedkommende fået en mere eksistentialistisk orienteret drejning. Inden jeg går til 

en kritik af denne eksistentialistiske drejning inden for professionsforskning og 

læringsteori, skal vi kort se på endnu en uddannelsestænker, der også har foretaget 

en sådan eksistentialistisk drejning, men gør det i regi af nyere higher education 

research. Jeg tænker selvfølgelig på Ronald Barnett, der på tilsvarende vis siger: 

”In higher education, ontology does indeed trump epistemology. It follows that – 
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even in higher education – it is the students’s being that should occupy her 

teachers’ primary attentions.” (Barnett, 2007, s. 165) 

 

Fra ’the voice of knowing and doing’ til ’the voice of being’ 

Barnett taler direkte om, at der inden for det seneste årti er sket et paradigmatisk 

skifte, en drejning, i måden at forstå læring og højere uddannelsespædagogik på, 

som er af mere eksistentiel karakter. Han kalder det i 2004 for ”the ontological 

turn in higher education”.  

Som han skriver i en artikel fra 2004 og senere i 2005: “Learning for an unknown 

future calls, in short, for an ontological turn (...) A pedagogy of this kind will be a 

pedagogy that engages students as persons, not merely as knowers.”(2004, s. 247) 

Og: “...instead of knowing the world, being-in-the-world has to take primary place 

in the conceptualization that inform university teaching”. (Barnett, 2005, s. 795) 

  I bogen A Will To Learn. Being a Student in an Age of Uncertainty (2007) 

uddyber han denne position ved inden for universitetspædagogikken at skelne 

mellem ”the voice of knowing” (det epistemologiske), ”the voice of doing” (det 

praktisk-tekniske) og ”the voice of being” (det ontologiske). Barnett efterlyser en 

universitetspædagogik og forskningsforståelse, der i højere grad inddrager den 

ontologiske dimension. Det mener han, at man kan gøre ved at få de studerende til 

at blive klare på og bevidste om, hvem og hvor de selv er, i det de tænker, siger, 

skriver og gør på universitetet.  

  Han er på ingen måde ude i et psykologiserende og terapeutisk ærinde her. I 

stedet taler han for et autentisk læringsbegreb, der inddrager personens mere 

eksistentielle (og ikke privat-personlige) refleksioner over, hvorfor dette fag, denne 

uddannelse og denne profession også er meningsfuld for dem. Der er således i 

højere grad tale om en personlig dannelsesproces end en lærings- og 

kompetenceudvikling, hvor den studerendes egen personlige filosofi og væren-i-

verden bliver accentueret.  Uden en opmærksomhed og refleksion over den 

studerendes eksistentielle forhold til faget, professionen og livet, vil man ikke, 

hævder Barnett, kunne komme i dialog med det engagement og den undren, som 

må tændes for, at dybere forståelses- og forskningsprocesser kan finde sted i 

universitetsuddannelsen. Barnett skelner også mellem to andre stemmer, som den 

studerende og underviseren må være lydhøre over for: ’the pedagogical voice’ og 

’the educational voice’. Den pædagogiske stemme er den stemme, som de 
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studerende hører, når et givent fagfelts viden, standarder og normer bliver 

præsenteret for dem. Denne stemme knytter sig til det metodiske og 

epistemologiske plan, altså til ”voices of doing and knowing”.  

  Den dannelsesmæssige stemme (the educational voice) derimod har med 

personens egen erfaring af at være-i-verden at gøre, og med det kald eller den 

mening, som den enkelte kan opleve ved at engagere sig i den pågældende 

uddannelse eller profession. Denne stemme knytter sig til det eksistentielle og 

ontologiske plan. Som han skriver: ”Here, the student becomes herself. If the 

pedagogical voice is realized through autonomy, the educational voice is realized 

through authenticity.” (Barnett, 2007, s. 91-92)9  

  Måden man får den studerende ud i en mere dybtgående og autentisk 

læringsproces er, at underviser og de studerende bestandig sætter sig selv på spil 

og i spil. Barnett taler om den autentiske læring som en fælles opdagelsesrejse, 

hvor der sker en vis form for sammensmeltning af underviserens og de 

studerendes engagement, lidenskab, kritisk refleksion, undren og læring. For hvis 

ikke underviseren i den konkrete undervisnings-  eller vejledningssituation oplever 

sig selv som på en reel (og ikke pseudo-pædagogisk) opdagelse og i en proces, 

hvor underviseren også selv lærer nyt – ja, så taler underviseren kun med en 

’pedagogical voice’ og ikke med en ’educational voice’. Barnett citerer følgende 

prisvinder af et lokalt universitets lærerpris: ”To me, teaching is engaging with 

young people who are visionaries and dreamers in vibrant spaces that resonate 

with the collective energies of intellectuals enriched with a wealth of prior 

knowledge. Teaching is a passion and a commitment that is a constant joy in my 

life … The simple and yet complex concepts of honesty, integrity and respect are 

fundamental in all my professional and personal interactions with students. The 

value I place on my teaching and research contributes to the passion I bring to 

teaching and ultimately to the successful learning by students.”  

  Ifølge Barnett er en af underviserens vigtigste opgaver at skabe (og selv være et 

levende eksempel på) et rum og en måde at være på, der får de studerende og 

underviseren selv til at stå i det åbne og usikre (”high risk”), og så alligevel trives 

                                       
9 Dette skriver han i bogen A Will to Learn. Being a Student in an Age of Uncertainty (2007). Læg 
mærke til, at han knytter den pædagogiske stemme til den enkeltes oplevelse og interesse for 
autonomi. Den dannelsesmæssige stemme derimod knyttes til autenticitet. Dermed markeres en 
vigtig skelnen mellem autonomi- og autenticitetsbestræbelsen. Noget som også den canadiske 
filosof Charles Taylor har argumenteret for. (Taylor, 2002, 2007)   
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med denne usikkerhed og møde med det ukendte og anderledes. Undertitlen på 

Barnetts bog A Will to Learn, er jo ”Being a Student in an Age of Uncertainty”. 

Og med dette sigter han ikke blot efter, at den studerende efter studierne skal 

kunne lære at leve i det hyperkomplekse samfund og være omstillingsparat etc. 

Det, han primært sigter efter, er, at de højere uddannelser skal være uddannelse for 

usikkerhed, for erfaringen af, hvad det vil sige ikke at have nogle faste mål eller 

midler i forvejen, men at kunne stå og gå i det åbne ud fra en større indrestyring og 

sans for det mulige. Først da kan en egentlig eksistentiel læringsbevægelse finde 

sted, dvs. den ontologiske selvtransformation eller tilblivelse, som også Jean Lave 

og Martin Packer havde fået øje på.  

   

En måde at kalde studenterne ud i dette åbne og skabende felt på er ifølge Barnett 

ved inspirationen. Underviseren skal med sin hele tilstedeværelse (og ikke blot 

faglige inputs) kunne inspirere. At blive ledet af inspiration er som bekendt ikke 

det samme som at blive ledet via forudbestemte og fast definerede læringsmål og 

kompetencebeskrivelser. Man kunne også hævde, som er en kendt sondering inden 

for ledelsesteori, at der er forskel på at motivere og at inspirere.  

  Når vi motiverer en person, har vi noget for med denne person. Vi vil gerne 

tilskynde til, at personen går i den retning eller når de mål, som vi anser som 

værdifulde. I en vis forstand manipulerer vi, når vi motiverer. På den måde er 

begrebet læringsmotivation en markering af, at underviseren og 

uddannelsessystemet og dets uddannelsespolitiske system har noget bestemt for 

med de studerende. Et fast defineret læringsmål og nogle fast definerede 

læringsmidler og kompetencebeskrivelser, som underviseren ser som sin opgave 

og pligt at motivere de studerende til at tilegne sig og nå.  

  En person kan også være selvmotiveret. I så fald har han valgt en bestemt idé, 

som han så arbejdsomt gennemfører, til produktet står klart. Fra ide til realisation, 

drevet af en stærkt personlig motivation: Jeg har besluttet mig for, at jeg vil det 

her.  

  Inspiration er derimod noget helt andet. Når vi inspirerer og inspireres, har vi 

ikke noget for med os selv eller nogle andre. Vi udstråler blot et intenst 

engagement og optagethed i en sag, som inspirerer os selv, som vi er taget op af. 

Her er det med andre ord mere ideen eller sagen i sig selv, der vil eller har noget 

for med den optagede end omvendt. Når vi inspirerer andre, vækker vi en lignende 
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optagethed i og kærlighed til sagen, eller bedre: vi vækker – som i en længsel efter 

det store blå hav. Hvordan vi så bygger bådene og planlægger rejsen, ja alt det kan 

ske på forskellig vis, alt efter hvilke talenter, behov og interesser der er på spil. 

Men det vigtigste, at vække en dybere længsel og kærlighed til noget – sker ved 

det inspirerende oplæg, hvor vi mærker, at den talende er båret (selv er inspireret, 

beåndet) af noget større end sig selv, og at dette større bedst kan beskrives som af 

mere musisk-poetisk karakter. Den inspirerede tale eller det inspirerende skrift har 

en lyrisk, eksistentiel og visionær klang over sig. Vi løftes af den. Vi bliver 

bevæget ikke blot intellektuelt, men også i hjertet. Det er, som Wayne Dyer (2008) 

skriver, vores kærlighed til noget, der er kraften bag inspirationen. At lede med 

hjertet, som professor Steen Hildebrandt ynder at sige (Hildebrandt, 2009), er 

således ikke et spørgsmål om at motivere, men om at inspirere. Og ligeledes må 

man altså ifølge Ronald Barnett sige om undervisning. Og derfor giver det for mig 

at se mening ikke kun at tale om læringsmotivation, men også om 

læringsinspiration.  

 

Når Barnett taler om autenticitet, gør han det ikke som Per Fibæk Laursen gør, 

men ud fra en radikal eksistentialistisk position med særlig reference til Sartre og 

dennes forståelse af forholdet mellem det autentiske og det ontologiske. Men, som 

jeg senere skal vise, så er denne eksistentialistiske forståelse af autenticitet og det 

ontologiske heller ikke af samme karakter som den, der bliver forsvaret i den sene 

Heideggers eksistenstænkning, af dialogfilosoffen Martin Buber eller f.eks. i K.E. 

Løgstrups livsfilosofi eller Gabriel Marcels værensfilosofi. 

  Hos Barnett som hos eksistentialisterne er det, moderne sagt, ”the meaning-

making-paradigm”, som er styrende for forståelsen af forholdet mellem vilje, 

intentionalitet, autenticitet og ’the ontological voice’. Den ontologiske stemme er 

altså snævert knyttet til den enkeltes selv-skabelse. Som Barnett skriver: ”...In the 

end, authentic persons have only their own resources with which to tell their own 

story. (...) Ultimately, the authentic person is her own author; what authority she 

gains come from herself, not from those who have gone before her.” (2007, s. 45) 

Men ét er, som Søren Kierkegaard ville sige, at lade sig digte, noget andet er at 

digte sig selv. Når Barnett taler om ”the Will to Learn”, så er det altså den enkeltes 

individuelle vilje, som er på programmet. Det betyder, at fokus på mange måder 

ligner den selvdannelsesforståelse, som også den amerikanske filosof Richard 
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Rorty (1991) taler for, og som socialkonstruktivismen generelt sagt tænker ud fra. 

Altså, at vi grundlæggende skal og kan gøre os til vores egne ’livsdesignere’, da 

tilværelsen dybest set er kontingent eller uden dybere mening. En sådan mening 

må vi derimod selv skabe.  

  Over for en sådan eksistentialistisk tankegang står eksistensfilosofien og 

livsfilosofien, der snarere tænker ud fra et ”meaning-recieving-paradigm”. Altså, 

meningsfuldhed er ikke noget, vi grundlæggende selv konstruerer og selv skaber. 

Det er i højere grad noget, vi modtager og opdager og erfarer, hvis vi engagerer os 

dybt i livet på en åben, nærværende og modtagende måde.  

  Særlig når Barnett taler om inspiration som en væsentligt del af den gode 

undervisning for det at lære at stå i det åbne, kan man spørge, om en inspiration i 

grunden kan blive til, hvis den studerende eller underviseren først og fremmest er 

drevet af en egen stærk motivation og vilje til at lære eller undervise? Er 

inspiration netop ikke noget, der kommer fra en ikke-villen, fra noget uventet, der 

så at sige komme bag på os? Eller ligger der måske en finere form og mulighed for 

vekselvirkning mellem den selvmotiverede og den inspirerede, fordi – som Hubert 

Dreyfus sagde - vi i det eksistentielle valg også sætter os selv på spil og kaster os 

ud i verden i et engagement og nærvær, der måske også kan gøre os lydhøre over 

for og inspirerede af det, vi ikke selv er og har skabt? Jeg tror, at Barnett ville 

svare ja til det.  

 

Forskellen på nøgtern saglighed og ’sagen selv’ 

I det følgende skal jeg argumentere for, at der i professionsuddannelser og 

professionsforskerens arbejde ikke kun er tale om et krydsfelt bestående af Fagets 

Stemme (professionsfaglighed og -tradition), Systemets Stemme (omgivelsernes 

krav for og interesser i professionen) og den Personlige Stemme (den enkelte 

professionsudøvers egen personlige stilling og personlige stil i forhold til 

professionsudøvelsen).  

  Der gør i høj grad også en fjerde stemme sig gældende – vel den allervigtigste – 

som er Sagens stemme. Som filosoffen Hans Fink (1999, 2008) har påpeget, kan 

man let blive så optaget af sit fag og faglige distinktioner og klassifikationer og 

korrekt udførte metodikker, at man ikke kan se sagen for bare fag og metodik.  

  Slår man op i Nudansk Ordbog og læser, hvad saglighed er, står der, at det er, når 

man holder sig til faktuelle kendsgerninger frem for følelser, intuition og 
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personlige vurderinger. Det personlige element skal således elimineres for, at vi 

kan blive tilstrækkeligt faglige og saglige.  

  Vender vi os igen mod den universitetspædagogiske forskning og debat, finder vi 

følgende beskrivelse af, hvad forholdet mellem personlig udvikling og faglig 

fordybelse på et universitet er i det første nummer af Dansk 

Universitetspædagogisk Tidsskrift (2006). Lektor og redaktionsmedlem af 

tidsskriftet Torben K. Jensen fra Aarhus Universitet skriver således i 

introduktionen til det første nummer, at ”...universitetsuddannelser sigter mod 

faglig fordybelse. Det gør ikke noget, at der samtidig finder en personlig 

udviklingsproces sted, men omdrejningspunktet er faget, og det er fagets teorier 

og metoder, der udgør den fælles referenceramme for studerende og undervisere.” 

(Jensen, 2006, s. 2) Hvis man i universitetsregi taler om vigtigheden af den 

studerendes personlige udvikling og inddrager mere personlige aspekter og 

personlige vejledningsformer i universitetsundervisningen, så sker det først og 

fremmest, hvis der er nogle såkaldte personlige og sociale forhold, som virker 

”forstyrrende” på den faglige indlæring eller læringsmotivation. Fra administrativ 

og politisk side ser man også gerne en inddragelse af  ”det personlige element”, 

hvis det kan fremme gennemførelses-procenten på universiteterne. Studie- og 

karrierevejledning, studenterrådgivning og forskellige universitetspædagogiske 

tiltag med fokus på dette element kan således ses som et uddannelsespolitisk ønske 

om at effektivisere undervisningen, så der sluses et større antal kandidater ud i den 

anden ende.  

  Men at tale om at den personlige dimension – dvs. den studerendes personlige 

levede og praktiske erfaringer, livsværdier, intuitioner, holdninger og væremåder – 

er af afgørende betydning for styrkelsen af den faglige fordybelse og ikke mindst 

for sagligheden – dét er sjældent noget, der står på den universitetspædagogiske 

dagsorden.  

   

Jeg vil imidlertid – med udgangspunkt i den fænomenologisk-hermeneutiske 

tradition – hævde, at det netop er denne ”personlige dimension”, som bør 

inddrages i langt højere grad end tilfældet er i dag, hvis der skal opstå større faglig 

fordybelse og fornemmelse for sagen selv. Hvis ikke forskeren, 

professionsudøveren, underviseren og den studerende også er i dialog med og 

undren over sagen selv gennem egne levede erfaringer og ikke blot står i teoriens 
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og metodens greb, men i en grebethed og undren – hvis ikke det er tilfældet, så vil 

der ikke være tale om forskningsmæssig fordybelse i dybere hermeneutisk 

forstand. Men det kræver en vis dannelse at kunne det. En særlig form for 

’akademisk dannelse’ om man vil, hvis man med dette begreb da medtænker dets 

ontologiske og eksistentielle dimension.  

  Det er netop dét, min kollega lektor Lars Geer Hammershøj fra DPU, Aarhus 

Universitet ikke gør, når han taler om og for en akademisk dannelse. 

  Hammershøj skriver i ”At forholde sig akademisk – om opgaveskrivning på 

lange videregående uddannelser” (Hammershøj, 2008), at den akademiske 

opgaveskrivning ikke blot er, som Lotte Rienecker hævder, knyttet til den 

videnskabelige genre, som hun definerer som en ”… undersøgelse af ét fagligt 

relevant problem ved brug af fagets teorier og metoder.” (Rienecker & Jørgensen, 

2005, 21) Det mener Hammershøj ikke er præcist nok sagt, når man vil indkredse 

hvad ’det akademiske’ er. Hammershøjs pointe er, at det akademiske er en særlig 

måde at forholde sig undersøgende på. Den akademiske måde at forholde sig på 

er, hævder han, hverken en videnstilegnelses- eller en kompetenceud-

viklingsproblematik – men en dannelsesproblematik! Det handler på et universitet 

ikke primært om at tilegne sig mere viden eller udvikle flere evner og færdigheder, 

men derimod om at ændre indstilling og lære en anden måde at forholde sig til 

sagen og fagstoffet på. I hans optik bliver den personorienterede tilgang knyttet til 

det gymnasiale plan, til udviklingen af en selvstændig måde at forholde sig til 

viden på ved at kvalificere elevens personlige mening. Professionsorientering 

bliver knyttet til spørgsmålet om, hvordan denne viden kan gøre den studerende 

bedre i hans/hendes praksis. Den akademiske og forskningsorienterede tilgang 

knytter Hammershøj derimod til spørgsmålet om, hvordan denne viden kan gøre 

os klogere på sagen ved at bidrage med erkendelse inden for den pågældende 

faglige tradition. (Hammershøj, 2008, s. 16)  

  At blive klogere på sagen kræver en vis dannelse, der har med indsigt i den 

akademiske diskurs og faglige tradition at gøre samt med en kritisk overskridelse 

eller transformation af denne tradition. Hvor den professionsorienterede 

uddannelse og udviklingsprojekter er optaget af vidensproduktion, der er ’ny for 

os’ og ’virker for os’ inden for en professions specifikke praksisfællesskaber, så er 

det en anden form for vidensproduktion, som universiteternes akademiske 

uddannelse og forskning er optaget af. Som Hammershøj skriver: ”I modsætning 
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til den meste anden vidensproduktion er den akademiske forpligtet på tradition og 

på universalitet, nemlig at sætte sig ind i den tradition, der sagligt og kritisk har 

behandlet emnet og at gøre dette ved at orientere sig universelt.” (Ibid., s. 8) 

Derfor er det vigtigt i den universitetspædagogiske forskning og metodik, at 

dannelses-begrebet med et sådant universelt sigte også får sin plads.  

   

Så langt så godt. Disse synspunkter deler jeg. Der, hvor jeg er uenig med 

Hammershøj, er, når han nærmere vil bestemme, hvad denne akademiske dannelse 

består af, og hvad der nærmere skal forstås ved ”det universelle”.  

  Den akademiske dannelse konstitueres ifølge Hammershøj af to træk:  1) Først 

sætter man sig ind i den faglige tradition (hvad han kalder den saglige dimension), 

og derefter  2) forsøger man at transformere den selv samme tradition (den kritiske 

dimension).  

  Han hævder, at når man vil undersøge et bestemt emne, er man således forpligtet 

til at have læst, hvad der tidligere er skrevet om emnet. Det kræver bl.a. en 

traditionsbevidsthed og genuin viden om området, før man begynder at ”tænke 

nyt”.  

 Det er for så vidt svært at være uenig i dette. Men hvor Hammershøj kritiserer 

Rienecker for ikke at være præcis nok i sin definition på det akademiske, vil jeg 

tilsvarende kritisere Hammershøj for ikke at være præcis nok i sin beskrivelse af 

det faglige og det saglige i denne sammenhæng. I hans tekst synes det faglige og 

det saglige at flyde sammen, eller i hvert fald at udgøre to sider af samme sag. Når 

Hammershøj taler om en ”personorienteret” tilgang, sættes det som sagt i forhold 

og som kontrast til en professions- og forskningsorienteret tilgang. At være 

personorienteret er i hans øjne blot at udvikle og anvende kompetencer med 

henblik på at formulere en kvalificeret personlig mening om et givet emne.  

  Hvad Hammershøj efter min opfattelse dermed overser, er, at den personlige 

tilgang (beskrevet ud fra en fænomenologisk dvælen ved egen levet erfaring og 

undren) kan kvalificere den akademiske og forskningsorienterede tilgang 

yderligere.   

   

Når der således tales om dannelse i universitetspædagogisk kontekst, kan dette 

begreb, efter min vurdering, kvalificeres yderligere, hvis man inddrager den 

fænomenologisk-hermeneutiske forskningstradition, fordi den har blik for den 
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ontologiske og eksistentielle dimension. Vejen til det universelle og 

almenmenneskelige går ifølge denne tradition igennem det personlige og 

partikulære og de faglige discipliner. Det er, som Gadamer (2004) siger, i den 

taktfulde balance mellem menneskelig interaktion (”et mellemværende”) og en 

humanvidenskabelig mulighed, at dannelsesprocessen finder sted. Det første 

element har, som vi så i kapitel 1, at gøre med ”... en bestemt form for følsomhed 

og modtagelighed for situationer samt den måde, vi reagerer på disse; og her 

besidder vi ikke nogen almen, principbaseret viden. En væsentlig del af 

taktfølelsen er derfor, at der er noget, som ikke bliver udtrykt, og som ikke kan 

udtrykkes.” (Gadamer, 2004, s. 21). Det andet element i taktfølelsen har at gøre 

med en lærdhed og dannelse (Bildung), som igen har med sansen for det æstetiske 

og historiske at gøre, og som humanvidenskaben benytter sig af i dens 

hermeneutiske arbejde. Den hermeneutiske erfaring har netop med det forhold at 

gøre, at vi, som Hans Fink siger, ”... kun [kender] sagen som det, der på én gang 

er åbent for og yder modstand mod vor begribelse, og som det, alle de 

mangfoldige, skiftende og til dels konkurrerende faglige og dagligdags 

beskrivelser er fælles om at rette sig mod og blive prøvet på, og som de alle 

indfanger træk ved, men som de aldrig udtømmer.”(Fink, 1999, s. 220). Det 

saglige er således noget, der overskrider det faglige og det, vi empirisk (de 

”faktuelle kendsgerninger”) kan indfange. Her er netop intuition, personligt 

engagement, holdninger og undren væsentlige elementer for, at den faglige 

undervisning ikke lukker om sig selv, ”...så der undervises i faget, men egentlig 

ikke om sagen.” (Fink, 2008, s. 98)  

   Så taktfuldhed kan i den henseende både referere til den intersubjektive lærings- 

og dannelsesrelation mellem henholdsvis universitetsunderviser og studerende – 

såvel som til den hermeneutisk dialektiske relation mellem på den ene side 

universitetsunderviser og på den anden side indholdet af det curriculum eller den 

viden, som knytter sig til universitetsundervisers faglighed og praksisfællesskaber 

samt de kulturelle meningshorisonter, den er indlejret i.   

  Man kunne også sige, at i den taktfulde universitetsvejledning og -undervisning 

finder man både et fænomenologisk aspekt, knyttende sig til det sanselig-

æstetiske, og et hermeneutisk aspekt, knyttende sig til det historisk-kulturelle og 

menneskets fortolkende og meningssøgende tilgang til sin omverden og sig selv.  

Det er denne form for dannelse og taktfuldhed, som går forud for og må ses som 
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en forudsætning for den videnskabelige dannelse og akademiske dannelse, som 

henholdsvis Rienecker og Hammershøj ikke synes at have blik for. Uden en sådan 

fænomenologisk-hermeneutisk dannelse synes det svært at holde tanken åben for 

’sagen selv’.  

  I Hammershøjs artikel afslutter han med en kort henvisning til, at den 

akademiske dannelse må tage udgangspunkt i en undren eller irritation samt en 

fornemmelse for ”det interessante”, og at den akademiske dannelse har med 

udvikling af dømmekraft og sensibilitet i forhold til, hvad der er ”det interessante”, 

at gøre. Men, kunne man spørge, er den form for undren, der er optaget af at finde 

frem til ”det interessante”, den samme form for undren, som Arendt og Gadamer 

taler om, når de beskriver den filosofiske og sokratiske undren som en 

forudsætning for den videnskabelige og pragmatiske refleksion og som en erfaring 

og ’begivenhed’, der kan bringe os i dialog med og forståelse af ’sagen selv’? 

Eller, er den dømmekraft og sensibilitet for ”det interessante” den samme form for 

dømmekraft og sensibilitet, som fænomenologisk inspirerede professionsforskere 

taler om som phronesis og om at kunne høre, hvad sagen kalder en til at gøre? 

  Her må det korte svar være nej. Der er fænomenologisk set grundlæggende 

forskel på på den ene side at finde noget interessant og være nysgerrig og på den 

anden side at opleve noget som autentisk og være i undren.   

 

At se med det registrerende blik eller at se med hjertet 

Man vil altså ud fra denne tankegang kunne sige, at for at blive en dygtig forsker, 

udvikler eller praktiker må man være i stand til også at høre Sagens stemme. Det 

vil sige, hvad det er i den konkrete situation, relation eller fænomen, som kalder 

forskeren, udvikleren eller praktikeren til at handle. Når sygeplejersken f.eks. står i 

en konkret situation med en patient, hvad er det da, som dette 

mellemmenneskelige møde og relation kalder sygeplejersken til at gøre? Hvis hun 

blot følger nogle fastlagte regler eller standarder eller bestemte forudbestemte 

procedurer og teknikker, kan hun fagligt set måske nok handle rigtigt og teknisk 

korrekt – og hendes arbejde kan måske også blive beskrevet som et godt udført 

håndværk. Hun har jo den viden, der skal til, og kan den teknik, hun forventes at 

kunne, det ser man, og det ikke kun i teorien, men også i praksis. I grunden gør 

hun tingene lige efter bogen. Alligevel vil en sådan sygeplejerske af kollegaer og 

den konkrete patient måske blive oplevet som menneskeligt fraværende, som et 
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”funktionsapparat”, der kun gør det, som man skal ifølge proceduren eller diverse 

standarder. En sådan person bliver af den norske praksisforsker Jakob Meløe 

beskrevet som en kyndig professionsudøver med ”det døde blik” (Meløe, 1979).  

En sådan person kan med andre ord være nok så fagligt kyndig og eje en intuitiv 

ekspertise og samtidig netop mangle ’det’, som Dreyfus-brødrene kalder den 

phronesiske dømmekraft.  

  Den norske professor i sygeplejeteori Kari Martinsen ville sige, at en sådan 

sygeplejerske kun så med det registrerende og objektiverende øje. En sådan 

sygeplejerske har – måske på grund af de udviklede standardprocedurer og 

evalueringsprotokoller, som akkrediteringen har krævet – tillært sig en såkaldt 

effektiv og professionel fremgangs-måde, der kun spørger til og ser efter nogle på 

forhånd fastlagte og bestemte forhold. Andet end svar på netop disse forhold vil af 

sygeplejersken opleves som uden relevans og  tidsspilde.  

  Men dermed mister hun blikket for sagen selv – det vil sige det, der reelt står på 

spil i den konkrete mellem- og medmenneskelige relation mellem sygeplejersken 

og patienten. For sagen for sygeplejersken er og bliver omsorg - menneskeligt 

nærvær og omsorg, trøst og lindring. Og denne omsorg og dette nærvær kan alt for 

let blive væk i den lægeviden-skabelige omgang med patienten. Eller som 

filosoffen Peter Kemp har sagt: ”Hvis vi bliver så fascinerede af videnskaben og 

teknologien, at vi glemmer det væsentlige ved at være menneske med en integritet 

og en sårbarhed, så ender vi i barbariet.” (citeret fra Martinsen, 2006, s. 15) 

  Hvordan bliver vi da opmærksomme på det i situationen eller relationen, der 

kalder på vores opmærksomhed og handling? Det gør vi, siger Kari Martinsen i 

bogen Øje og kaldet (2006), ved at forholde os sanseligt nærværende. At sanse og 

at registrere er således to grundlæggende forskellige væremåder og 

verdensforhold. Videnskaben og teknologien hjælper os til at se på verden og 

mennesket med det registrerende blik, som er afgørende at kunne, når man som i 

lægevidenskaben skal diagnosticere og reparere den syge krop og eventuelt syge 

sind ved hjælp af kirurgiske indgreb eller medikamenter. Det registrerende og 

observerende blik stiller sig bevidst i et distanceret 3. persons perspektiv, så man 

bedre kan klassificere, definere og analysere så objektivt og nøgternt som muligt. 

Man taler da også om saglighed. Men da er saglighed noget ganske andet, end når 

fænomenologen og hermeneutikeren taler om sagen selv. Saglighed bliver da en 

del af fagligheden, mens fænomenologen og hermeneutikeren vil sige, at sagen 
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netop altid og hele tiden overskrider, hvad der i det konkrete øjeblik forsøges 

indfanget via fagligheden. Eller som Hans Fink skriver: ”…Dialog med 

enkeltvidenskaberne og den øvrige kultur er med til at holde spørgsmålet om 

sandheden åbent og bidrager til, at videnskaberne ikke bliver fanget af deres egne 

abstraktioner.” (Fink, 1999, s. 220) 

  Kari Martinsen skelner mellem et professionalitetsbegreb, som knytter sig til den 

naturvidenskabelige og objektiverende og registrerende tilgang til verden, og så et 

begreb om ”personorienteret professionalitet”. Det sidste begreb forbinder hun 

med den sygeplejerske, der formår, så at sige, at kombinere stor faglighed med et 

stort hjerte. Den hjertelige deltagelse og kærlige, omsorgsfulde opmærksomhed 

bør, hævder Martinsen, have primat, når vi arbejder med mennesker, og i 

særdeleshed når man arbejder som sygeplejerske. Agtelsen for eget liv og for 

næstens liv og erfaringen af sårbarhed, og hvad det vil sige at være sårbar, er en 

fælles menneskelig erfaring, der skaber en vis lighed mellem sygeplejersken og 

patienten. ”Når sygeplejersken ser at den anden og hun deler noget fælles, stiller 

hun både sig selv og fagligheden i sansningens tjeneste. Hun kommer nær det 

levende i sygeplejen, og alt levende liv præsenterer sig med et bør; det er 

betydningsfuldt og skal derfor tages vare på.” (Martinsen, 2006, s. 28)  

  Denne kaldsfornemmelse er altså knyttet til den konkrete situation og det 

sanselig stemte nærvær og omsorg. Man kunne sige, at denne kaldsfornemmelse 

vokser ud af en nærværs-, situations- eller relationsetik.  

  Der findes imidlertid også en anden form for kald af mere eksistentiel karakter. 

Her er det ikke fra den konkrete situation med det andet menneske, at kaldet høres, 

men snarere fra sygeplejerskens hele liv som sådan. Når sygeplejersken på denne 

måde føler sig ”kaldet” til sygeplejegerningen, så er det hele hendes tilværelse og 

liv som sådan, der er berørt af dette kald. Eller rettere, kaldet udspringer af, at 

denne partikulære kvinde med dette partikulære liv og livserfaringer og 

livsforståelse føler sig særlig kaldet til denne profession, denne gerning. Hvorimod 

en anden kvinde eller mand ikke gør. De betragter det måske blot som et 

lønarbejde eller en karrieremulighed. Men i kaldsoplevelsen ses den konkrete 

profession og professionsudøverens liv som sådan fra et helhedsperspektiv, og ud 

fra en grundlæggende søgen efter, hvad der giver livet mest værdi og meningsfuld-

hed. Det er jo som oftest forskelligt fra person til person. Derfor er denne form for 

kald af en art, som i nogen grad fordrer eksistentielle overvejelser over, hvem man 
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selv er, og hvad man i grunden vil med sit liv. I den forstand er den eksistentielle 

fordring mere reflekteret end den etiske fordring, som mere er knyttet til en 

umiddelbarhed og spontanitet. 

  Man kunne sige, at dette eksistentielle kald bliver til i en samklang mellem 

Sagens kalden og den Personlige stemme. Eller sagt på en anden måde, i dette kald 

rammes både en eksistentialistisk søgen, ’hvad vil jeg med livet?’, og en værens- 

og livsfilosofisk lytten til livet, ’hvad vil livet med mig?’. Man behøver således 

ikke at være religiøs for at opleve sig kaldet til en bestemt gerning. Men det 

fordrer, at man i kaldet ikke kun hører sig selv og sine interesser og behov, 

habituelle tendenser og ideologiske standpunkter. Kaldet er – hvis vi skal tænke i 

forlængelse af den eksistentielle fænomenologi og filosofiske hermeneutik – noget 

vi hører i kraft af mødet med noget, der netop ikke blot er vores individuelle og 

idiosynkratiske egoer eller socialt konstruerede normer og ideologier. I kaldet 

støder man frem mod en ontologisk bund, eller baggrund, der som det usynlige lys 

gør det muligt overhovedet at se verden, som den er gestaltet i al dens 

mangfoldighed (det ontiske) og samtidig erfarer en betydningsfuldhed, som 

usynligt synes at være bærende for vores tilværelse og oplevelse af mening.  

 

Der gives endnu en form for kaldsfornemmelse, som hverken har med nærværs- 

og relationsetik eller en eksistentiel fordring og søgen at gøre, men med et 

kunstnerisk kald, hvor man på en lidt anden måde bringes i et legende og dialogisk 

møde med verden og tingene omkring os. At de tre former for kaldsfornemmelse 

så i sidste instans ikke sådan lader sig adskille fra hinanden, og også står i et 

vekselvirkningsforhold, lader vi ligge til en anden gang.  

  Et bud på en forståelse af den kunstneriske og nyskabende kaldsfornemmelse 

finder vi hos den amerikanske innovationsforsker C.O. Scharmer fra MIT.  

 

Det skabende nærvær og ’not-yet-embodied knowledge’ 

Scharmer ligger i mange henseende på linje med Kari Martinsen i sit syn på 

vigtigheden af, at professionsudøveren har gehør for sagens kalden i øjeblikket, i 

den konkrete relation og situation. Sagen er, vil han mene, netop mere end den 

enkeltes intentionalitet, vilje og pluraliteten af ”stemmer”, som ellers udstikker de 

psykologiske og sociokulturelle rammer og betingelser og måder at tale og være 

på, som også og samtidig gør sig gældende i enhver situation og relation. 



 96 

Scharmer er således også optaget af det, der netop overskriver det blot psykologisk 

og sociokulturelt bestemmelige.  

  Han er interesseret i at få indkredset nogle nye vidensformer, eller rettere former 

af ”ikke-viden”, fordi der i denne ikke-viden findes en adgang til det nyes 

kommen, det endnu ikke skabte. Det, vi ikke ved af.  

  Dette ”noget” kan, som nævnt tidligere, ikke bestemmes via en stringent logisk 

og diskursiv beskrivelse med klare begreber og bestemmelser (hvad vi normalt 

opmagasinerer i den proportionelle og teoretiske og tekniske viden). Og dette 

”noget” kan heller ikke bestemmes via praksis-epistemologiske begreber om 

”praktisk kundskab”, ”tavs viden” eller kropslig viden” eller ”reflection-in-action” 

eller ”knowledge-in-action”, som Schön som bekendt taler for.  

  Den viden, som Scharmer er optaget af, er en ikke-viden – eller nærmere indsigt 

og erfaring, som ikke kan rummes i den teoretiske eller praktiske kundskab, men 

som vi erfarer i selve skabelsesøjeblikket, i det skabende nærvær. Der er således 

en værens-dimension i øjeblikket, som ikke synes helt at blive fanget ind og 

dermed kan fastlægges og definitorisk bestemmes via en epistemologisk og 

vidende tilgang.  

  Han deler Martinsens opfattelse af, at vi, når vi vil forsøge at skabe en 

”landingsbane for det nye kommen-til-verden” (Scharmer, 2007, s. 235), som 

professionsudøvere og professionsforskere da først må åbne os og gøre os 

modtagelige for, at vi kan blive stemt og grebet af dette noget, før vi begynder at 

bestemme det via begreber og definitioner og teorier.  

  Scharmer beskriver denne ikke-viden eller øjeblikserfaring som ”not-yet-

embodied knowledge” eller ”self-transcending knowledge” (Scharmer, 2001; 

Senge et al. 2007). Han kalder, som jeg allerede i indledningen til denne 

undersøgelse nævnte, øjeblikket, hvor noget nyt bliver til, når noget nyt kaldes til 

eksistens, for ”presencing”, hvilket kan oversættes til følt eller sanset nærvær. 

Men begrebet presencing er også et ord, man ofte finder benyttet i den engelsk-

talende del af eksistensfilosofien, når man vil oversætte Martin Heideggers begreb 

om Gelassenheit. Gelassenheit betyder poetisk dvælen ved tingene, det er en 

laden-noget-ske. En afventen og lytten og genuin form for åbenhed og lytten til 

verden og værens-øjeblikket som sådan. Heideggers gentagne pointe er, at vi altid 

allerede er i verden, før vi begynder at reflektere over den, altså før vi er kognitivt 

bevidste om den, og før vi aktivt og intentionelt handler i verden. Vi er altid 
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allerede i verden stemte og engagerede, taget-op-af-den og i en 

forbundethed/fortrolighed med verden, før vi teoretisk, teknisk og metodisk set 

føler os fortrolige med den. Og derfor handler vi og reflekterer vi altid på og ud fra 

denne ontologiske baggrund.  

   

Problemet er, hvis vi er ankommet til situationen og relationen med en erfaring og 

viden, som hører gårsdagen til. Langt kan vi komme med en systematisk 

undersøgelse af vores hidtidige erfaringer, men vi opnår da kun en merviden af 

det, vi i forvejen ved. Vi får mere at vide og forstår bedre nogle refleksioner, 

handlinger og forhold i verden, som på det tidspunkt var i spil. Denne form for 

efter-overvejelser kan gøre os kompetente og dygtigere til at håndtere den slags 

forhold og problemstillinger, hvis en lignende situation skulle opstå. Men 

gårsdagens viden og erfaringer gør os ikke nødvendigvis nyskabende. Tværtimod 

kan en for længe dvælen ved tidligere erfaringer og tanker blot give os mere af det 

samme nu blot i anden refleksionspotens, da vi jo nu mener at have reflekteret 

over disse. Eller, som nogle med god grund også kunne hævde, erindringen og 

fortidens erfaringer er som et uudtømmeligt hav af vigtige indtryk, levede 

erfaringer og indsigter, men hvis vi bestandig går til disse erindringer og erfaringer 

med det samme størknede blik, så vil denne skattekiste af indsigter kun give os de 

’samme gamle ballader’. Eller som Gadamer ville sige: Forstår du noget i dybden, 

vil du altid forstå det anderledes og selv være blevet anderledes bagefter. 

  Men en sådan selvbekræftende og selvgentagende ’immanent tænkning’ får os 

ikke til at overskride de videns- og forståelseshorisonter, som hidtil har styret 

vores liv i bestemte og ofte meget forudsigelige baner. Derfor taler Scharmer om 

en transcenderende tænkning, en selv- og grænseoverskridende tænkning, som får 

os på afstand af den såkaldte størknede viden og de størknede tanker og begreber 

for i stedet – i øjeblikket – at tø disse frosne eller størknede erfaringer (embodied 

knowledge) og tanker (proportional knowledge) ved i højere grad at være til stede 

i det konkrete øjeblik.  

  Vi må så at sige møde verden som på ny og opnå en original erfaring med 

verden, de helt konkrete ting og det helt konkrete og partikulære menneske, som 

de træder frem for os i dette konkrete øjeblik og på dette sted. I presencing er vi i 

verden, og vi er opmærksomme på det. Vi er nærværende til stede i det, men på en 

ikke-registrerende, men deltagende måde. Vi er ikke i handlingen og øjeblikket på 
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en reflekteret måde, som når Schön taler om ’reflection-in-action’ og ’knowledge-

in-action’. Vi er til stede i en åndsnærværelse, som mere har karakter af 

kontemplation og vågenhed.  

  Når vi er-i-verden, er vi også i et potent mulighedsfelt. Vi har i dette øjeblik 

mange muligheder, som åbner sig for os i den konkrete situation, men som vi ofte 

overser eller overhører, fordi vi ankommer til verden med nogle forældede 

forestillinger og erfaringer af, hvad verden er, og hvad vi kan og bør gøre. Vi er, 

som filosoffen Hannah Arendt siger, som oftest, når vi er proaktive og 

foretagsomme, ”latecomers” i stedet for at være ”newcomers”. Men det unikke 

ved mennesket, fortæller hun, er dets forunderlige frihed og mulighed for – netop 

at komme til verden som på ny, og dermed på original vis at bryde med de 

hidtidige determinationer og greb og forestillinger. Det natale øjeblik, det stående 

nu (Nunc stans), som hun siger, er tænkningens mål. Eller rettere, tænkningen kan 

først begynde, hvis vi igen står i et levende (ikke størknet/frossent) forhold til 

verden.  

 

Når vi derfor – sanseligt vibrerende, intenst modtagende og eksistentielt sårbart - 

(som kunstneren og filosoffen oplever i de skabende og nytænkende øjeblikke, og 

som sygeplejersken, pædagogen eller læreren erfarer i de mellemmenneskelige 

øjeblikke) – står i det åbne, da har vi med en ikke-viden eller hermeneutisk 

erfaring og ontologisk fortrolighedsforståelse, som endnu ikke har ”sat sig” i 

sociale, psykologiske eller kulturbestemte gestaltninger, at gøre. Vi har da med 

”not-yet-embodied knowledge” at gøre. Og er vi åndsnærværende nok i disse 

øjeblikke, er vi også i en vis forstand ”ude-af-os-selv”, ikke i patologisk forstand, 

men i eksistentiel forstand, da mennesket ifølge eksistensfilosofien jo først 

egentlig er sig selv i tilblivelsen, i den evige kommen-til-verden – i vorden. Det 

kalder Scharmer så for ”self-transcending knowledge”.  

   

Scharmer trækker både på Martin Heidegger og Martin Buber, når han nærmere 

skal beskrive, hvad presencing er, og hvad der foregår i disse skabende øjeblikke. 

Et afgørende moment, hvis man vil komme ind i naboskabet af denne 

skabelsesproces, og måske også selv opleve det, er, at man forstår at gå fra det, 

Scharmer kalder downloading-mode over Seeing-mode (at komme på et nøgternt 

og distanceret 3.  persons forhold til egen hverdag og formå at se det med et 
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fremmed blik) og Sensing-mode (hvor man lytter fra kroppens og hjertets 

(følelsernes) bevægelser og med retning mod det relationelle) til det, Scharmer 

beskriver som fasen for ”letting-go” og ”letting-come”. Denne fase ligner mest af 

alt den fænomenologiske epoché, dvs. den bevægelse, som man som fænomenolog 

må ind i for at kunne give slip på eller sætte de antagelser i parentes, som man har 

været vant til at tænke og se verden, livet og mennesket ud fra.  

  Jeg skal i de næste to kapitler gå tættere på denne fænomenologisk-

hermeneutiske bevægelse, men her blot markere, at man må give slip på sig selv 

for at kunne høre og modtage, hvad sagen kalder en til i det konkrete øjeblik.  

  Som jeg nævnte, taler Heidegger om en særlig form for venten og ikke-villen 

(Gelassenheit), som jeg kort skal beskrive i næste afsnit.  

  Buber taler om at forbinde sig med en større vilje. I bogen Teori U. Lederskab 

der åbner fremtiden (2008) citerer Scharmer Martin Buber for at sige: ”Det frie 

menneske er den, som har vilje uden vilkårlig selv-vilje eller fravær heraf. Det 

menneske stoler på skæbnen og tror, at den har brug for ham/hende. Den leder det 

ikke i en snor, den venter på det. Man kan gå til den, men man ved ikke, hvor den 

er. Men mennesket ved, med hele sit væsen, at det må gå dertil. Resultatet er ikke 

noget, man selv bestemmer over. Det, der kommer, vil kun komme, når mennesket 

har besluttet, hvad det er i stand til at ville med sin vilje. Det må ofre sin lille, 

usle, ufri vilje, der bliver kontrolleret af genstande og instinkter, til fordel for sin 

større vilje i sit inderste væsen, som knytter sig forudbestemt til skæbnen. Så 

intervenerer mennesket ikke længere sin skæbne, men lader heller ikke bare 

tingene ske. Mennesket lytter nu til det, der er ved at opstå fra sig selv, til den 

kurs, væren nu tager i verden; ikke for at blive understøttet af denne, men for at 

realisere den, når den vil det.” (Buber citeret i Scharmer, 2008, s. 194-195) Da 

Buber i en dialog med psykologen Carl Rogers blev spurgt af Rogers, hvori Buber 

så forskellen på betingelsesløs accept og bekræftelse (confirmation), svarede 

Buber, at når vi accepterer et andet menneske eller os selv, som dem vi er, så 

accepterer vi, hvad den anden er, og hvad vi er. Jeg er således dansker, hvid, 46 år, 

mand, blond, gift og med de og de personlige egenskaber, talenter, svagheder og 

med de og de kulturelle og sociale og familiære og klassemæssige baggrunde. Det 

har med det, Arendt beskrev som ”hvadhed”, og med, hvordan jeg viser mig i 

dette øjeblik, at gøre. At bekræfte den anden eller sig selv betyder noget andet og 

mere, siger Buber, nemlig at bekræfte hvem, den anden eller en selv er eller er på 
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vej til at blive. Buber siger, at bekræfte er at kunne ”se” den andens potentialitet, 

ikke forstået psykologisk som de emotionelle, intellektuelle, kreative evner og 

talenter man måtte have eller ikke have, men se det, som den anden er bestemt til 

at være. ”I discover in you what you are meant to become” (Buber & Rogers, 

1997, s. 91) Det lyder umiddelbart mærkværdigt og lægger vel meget op til en 

religiøs forståelse. Men det behøver det ikke. For i et eksistensfilosofisk 

perspektiv betyder det, at mennesket følger sit unikke ”kald”, når man svarer livet 

dér, hvor man er. Buber henviser til, hvad der sker i den kunstneriske skabelse. 

Kilden til det gode kunstværk er, mener han, at opdage eller erfare ”the spirit in 

phenomenal forms” (citeret fra Wood, 1969). For Buber er god kunst ikke et 

udslag af kunstnerens egen psyke eller af kunstnerens tidligere livsoplevelser. 

Kunst er derimod noget, der opstår, når kunstneren hører formens eller 

fænomenets ”kalden” og forsøger at give det form, Gestalt. Som den amerikanske 

digter David Lee skriver: ”…if you knew what a given poem was, you could just 

write it down. But you’re responding to something you feel claimed by, but can’t 

yet articulate, or maybe even identify” (Lee, 1995, s. 31) Kunsten vækkes, hævder 

Buber, til live gennem et Jeg-Du-forhold til verden, ikke gennem et Jeg-Det-

forhold, som videnskaben og det nytteorienterede menneskes blik anlægger. På 

tilsvarende vis kan man, skal vi følge Buber, i Jeg-Du-mødet med det andet 

menneske – i det værensmæssige helhedsindtryk, det Gestalt, man modtager – 

fornemme, hvilket mulighedsfelt, som dette menneske er en del af, og hvilken 

eksistentiel ”retning”, som livet synes at bevæge dette menneske hen imod.  Og 

det er dét, man kan bekræfte i en god samtale og et godt møde.  

   

Scharmer er stærkt optaget af denne særlige form for lytten noget frem, som endnu 

ikke er, en kalden noget til eksistens, som endnu kun er i sin vorden, og som har at 

gøre med en grundlæggende eksistentiel refleksion og væren til stede der, hvor 

man er.  

  Scharmer prøver med sine forskellige teoretiske og metodiske greb at skabe, som 

han jo kalder det, ”landingsbaner for det nyes kommen til verden”. Folk, der gerne 

vil være innovative og nyskabende, må, mener han, i højere grad lære at lytte til og 

lære af den måde, som kunstnere og kontemplative filosoffer går til og er i verden 

på. Som han siger, er dette særlige kontemplative og selvtransformative rummet 

for ”the solar plexus of learning”.  
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  Hvilke vidensformer og tilgange og samtaleformer kan hjælpe ind i sådanne 

bevægelser og rum? Universiteterne er ifølge Scharmer alt for meget styret af en 

epistemologisk erkendelsesinteresse og rigide metodiske undervisningsforløb, som 

får de studerende på afstand af de mere transformative felter for udvikling og 

innovation. I sin forskning på M.I.T. trækker han dels på aktionsforskningen, dels 

på eksistensfilosofien, men også forskning inden for kunst og forskellige former 

for meditation og kontemplative læringsformer optager ham. Fælles i disse 

forskningstilgange er hans fokus på øjeblikket, værensdimensionen, som en 

åbning til nye horisonter i det kendte og vante og de læringsprocesser i emergens, 

som kan foregå der. Som han skriver i samarbejde med organisationsteoretikeren 

Peter Senge i en grundbog om aktionsforskning: “In emergent learning situations, 

learning is based on a fundamentally different mode of cognition, which revolves 

around sensing emerging futures rather than reflecting on present realities (...) 

Whereas reflective learning builds on inquiry-based dialogue and reflective 

cognition, learning through presencing [nærvær, værensopmærksomhed] is based 

on a different kind of awareness - one that Csikszentmihalyi (1990) describes as 

‘flow’, that Bortoft (1996) describes as ‘presencing the Whole’, that Rosch (2000) 

characterizes as ‘timeless, direct presentation (rather than stored 

representation)’, or that many people encounter in generative dialogue 

experiences (Isaacs, 1999).”  (Peter Senge & C.O. Scharmer (2006), “Community 

Action Research”, in Handbook of Action Research, Peter Reason & Hilary 

Bradbury (eds.), SAGE Publications, London, p. 203 + 204) 

  Han peger selv på særlig tre former for viden, der kan skabe disse 

”landingspladser” for det nyes kommen, og det er imaginativ viden, intuitiv viden 

og inspirativ viden.  

  Den imaginative viden har med viden at gøre, som overrasker og udvider din 

videnshorisont, noget du ikke har hørt om før, og som udvider din 

forestillingsevne.  

  Den intuitive viden er erfaringen og oplevelsen af mere kropslig og sanselig 

karakter, hvor man lærer i højere grad at lytte fra en berørthed og fornemmelse.  

  Inspirativ viden er viden eller oplevelser, der selvsagt inspirerer og løfter en ud af 

den gængse tankegang og giver en anelse af og længsel efter en større 

værdimæssig horisont, end den man hidtil har færdedes i. Tættest på den 

inspirative form for viden ligger vel den åndrige og engagerede taler og digter. 
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Som fænomenologen og kunstforskeren Carl Leggo skriver: ”Poetry is a way of 

knowing, being, and becoming in the world. Poetry begins with attentiveness, 

imagination, mystery, enchantment. Poetry invites researchers to experiment with 

language, to create, to know, to engage creatively and imaginatively with 

experience. The poet-researcher seeks to live attentively in the moment, to know 

the momentousness of each moment, to seek to enter lived experiences with a 

creative openness to people and experiences and understandings.” (Leggo, 2008, 

s. 168)   

  Hvad disse forskellige vidensformer og tilgange gerne skulle styrke hos den 

lærende er ifølge Scharmer - evnen til at undres. Scharmer skriver: ”Jeg har 

opdaget, at jo mere dybtgående et menneskes viden er, jo større er 

sandsynligheden for, at denne person har udviklet evnen til at undres. Og jo 

snævrere, jo mere overfladisk og begrænset en persons viden er, jo mindre 

sandsynligt er det, at han eller hun har en evne til at undres.” (Scharmer, 2008, s. 

135)  

 

Sagtmodighed og åbenhed over for mysteriet 

Ønsker man en dybere eksistensfilosofisk forståelse af, hvori dette ”kald” består, 

og hvad der skal til for, at en sådan ”værenskalden” kan blive hørbar midt i en 

moderne og hektisk tidsalder, så er Martin Heidegger et besøg værd.  

  Det vil falde uden for denne undersøgelses rammer at give en mere teoretisk 

bestemmelse af den sene Heideggers syn på værenskaldet. Men en kort tale af 

Heidegger holdt den 30. oktober 1955 i Heideggers fødeby Messkirch i Tyskland i 

anledning af 175 årsdagen for komponisten Conradin Kreutzers fødsel kan give os 

en udmærket fornemmelse af, hvad det drejer sig om.  

  Talen har overskriften Sagtmodighed. Her taler han om nutidens tiltagende 

tankefattig-dom og tankeløshed. Jo mere den teknologiske udvikling tager fat, 

hjulpet på vej af en videnskabsoptimisme og tiltro til den evidensbaserede 

forskning, desto større bliver faren for den særlige form for tankeløst liv, hvor man 

ikke længere formår eller har gehør for det, som teknologien og det videnskabelige 

blik og tilgang ikke har forståelse eller interesse for. Dagens menneske er, siger 

han, på flugt fra tanken. Dette vil de fleste benægte, erkender han. For aldrig har 

mennesket lagt så vidtrækkende planer, konstrueret så store projekter, foretaget så 

mange videnskabelige undersøgelser og drevet så meget forskning som i dag. Vi 



 103 

ser således et opbud af tænkning og skarpsindighed, og disse refleksioner og 

overvejelser har selvfølgelig deres store nytte, indrømmer Heidegger. En sådan 

teknologi og videnskab er selvsagt uundværlig for det moderne menneske. Men, 

det er en speciel form for tænkning, som her bliver eksponeret. Dens egenart 

består ifølge Heidegger i, at når vi planlægger, forsker og indretter en virksomhed, 

da regner vi altid med givne omstændigheder. Og vi stiller disse ”givetheder” i 

forhold til en forudberegnet hensigt og en bestemt målsætning. Vi regner med 

andre ord på forhånd med bestemte resultater. En sådan ”beregnende tænkning” 

har noget for med noget, og den jager hele tiden nye og øgede muligheder for, at 

dette ’noget’ kan blive mere effektivt, billigere, kraftfuldere, mere præcist etc. etc.  

  I modsætning til den kalkulerende tænkning sætter han den besindende 

eftertanke. Det er en tænkning, som spørger efter mening, efter det som 

bestemmer og karakteriserer alt, som er.  

  En sådan eftertanke er en slags stoppen op og en lytten noget frem, som ellers 

ikke ses i det, som tages for givet eller foregår i den travlt foretagsomme og 

formålsrationelle virksomhed.  

  Det er en tænkning, som kræver omhu og langvarig indøvelse, endnu mere end 

noget andet håndværk, hævder han. Og det er en tænkning, som kræver 

tålmodighed. Man må kunne vente som landmanden og se, om sæden vil spire og 

komme til modning. Ligesom man ikke kan få rosen til at åbne sine blade 

hurtigere ved at trække i dens blade, således må man i den eksistentielle refleksion 

lade indsigt og forståelse komme, som de nu er modne til.  

  Ethvert menneske er ifølge Heidegger i stand til at være i den besindende 

eftertanke. Det, det blot drejer sig om, er, siger han, at vi klarer at besinde os på 

det nærliggende: på det som angår hver enkelt af os her og nu. Men i den 

foretagsomme travle handling og i mødet med de allestedsnærværende og 

nyhedshungrende og -pirrende massemedier rykkes vi gang på gang væk fra det 

nære, fra egne originale møder og erfaringer med verden og det andet menneske. 

Vi får et ”fjern-syn”, der gør os fjerne for det nære og mister da den mulighed for 

ægte eftertænksomhed og dvælen ved egne levede erfaringer og for muligheden af 

levende (’natalitets-’, jvf. Arendt) øjeblikke af samvær og samtale med andre 

levende mennesker i vores liv.  
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”Sagtmodighed og åbenhed over for mysteriet hører sammen. Det giver os 

mulighed for at opholde os i verden på en ganske anden måde.” (Heidegger, 1960 

[1955], s. 179) 

 

Sagtmodighed er jo et usædvanligt ord for de fleste moderne mennesker. Man 

forbinder det oftest med noget religiøst, og med god grund for mange steder i 

Biblen tales der positivt om de sagtmodige. Jesus var sagtmodig, står der i 

Matthæus, kapitel 11, vers 3, og et andet sted i samme evangelium står der: 

”Salige er de sagtmodige, thi de skal arve jorden.” (Matthæus, kapitel 5, vers 5)  

  I den kristne og teologiske udlægning betyder sagtmodighed en særlig form for 

mildhed og ydmyghed, og i en vis forståelse en som er brudt og tæmmet. Men den 

sagtmodige er ikke et udtryk for svaghed. Tværtimod. Sagtmodighed er, hævder 

den kristne, en form for overgivet styrke. Overgivet til Gud, fordi den sagtmodige 

overlader sin sag til Gud uden at hævne sig selv eller være bitter eller kuet. Den 

kristne vil endvidere sige, at den sagtmodige også oplever at stå stærkt i verden, 

fordi sagtmodighed kommer af et sandt billede af sig selv. Som man f.eks. kan 

læse på en kristen hjemmeside: ”Sagtmodighedens frugt er ikke et åndløst, 

intetsigende og svagt produkt. Sagtmodighed er magt. Som en har sagt: ‘Den 

består ikke alene i en persons udvortes adfærd; ej heller i personens forhold til 

sine medmennesker. Den er snarere en ynde, der er indvævet i sjælen, og 

udøvelsen af den er først og fremmest rettet imod Gud. Det er det åndelige sind, 

hvormed vi accepterer Hans behandling af os som værende god, så vi ikke 

modarbejder den eller sætter spørgsmålstegn ved den. Den er nær forbundet med 

ydmyghed.’ Men for at kunne stå i et sådant forhold til Gud behøver vi Hans kraft. 

Det menneske, der har en sagtmodig ånd, er ikke et svagt menneske. Han besidder 

en høj kvalitet af åndelig styrke.” 

(http://gamletekster.dk/gamletekster/AandensFrugt.htm)  

Men ordet sagtmodighed behøver ikke at tolkes religiøst eller teleologisk. 

Umiddelbart er ordet interessant, fordi det på dansk synes at indeholde en 

spænding i sig. På den ene side består det af ordet sagte, som betyder stille, 

langsom, forsigtig, og på den anden side modig. Altså mod til at være stille, 

langsom og forsigtig.  
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Etymologisk set stammer ordet sagtmodighed fra det middelnedertyske 

sachtmodig, som kommer af ordet sagtmod, hvor sacht(e) betyder stille eller sagte 

og mod “sind”. Så det kan oversættes til stille sind.  

Det græske ord for sagtmodighed er praus, som betyder mildhed og prautes ”en 

mild venlighed” med ”styrke under kontrol”. Aristoteles anså som bekendt enhver 

dyd som middelvejen mellem to yderpunkter: På den ene side overdrivelse og på 

den anden side total mangel på dyd. I den forstand må sagtmodighed stå som 

middelvejen mellem overdreven vrede og overdreven mangel på vrede. 

I slægtskab med begreberne praus og prautes finder vi verbet  prasså, som 

betyder at gøre, at være i stand til.  I den forstand kunne man sige, at 

sagtmodighed knytter sig til en tanke om, at mildhed udtrykker, at mennesket er i 

kontakt med det, det er bestemt til at "gøre", for så vidt som man tænker, at alting 

har sin bestemte gøren, og først i udførelsen af denne gerning er man virkeligt til 

stede. Mildhed er vel da en slags ligevægtstilstand. 

  Set ud fra en sådan tolkning betegner sagtmodighed således den sindstilstand, 

som udefra set kan forekomme genert, forskræmt, ubetydelig, men som i 

virkeligheden betegner en ligevægt, et livsmod, som ikke behøver hævde sig.10 

  Når Heidegger taler om sagtmodighed, må man formode, at han netop knytter an 

dels til denne særlige langsommelige venten og gøren sig åben for, at noget vil ske 

med en – og på den anden side at denne sagtmodighed har at gøre med både en 

dyb ærefrygt og beundring – ja måske ligefrem taknemmelighed over for, at livet i 

sidste instans er og forbliver en gåde, et under, et mysterium. At holde sig åben for 

dette mysterium er ifølge Heidegger målet, som den sagtmodige sigter efter, eller 

længes og glædes ved.  

  Det er nærliggende her at slå over i den tidligere elev af Heidegger, K.E. 

Løgstrup, og hans syn på undren. I en prædiken fra 1937 kaldet ”Forbavselse og 

Undren” skriver han: ”Det er måske det ejendommeligste ved forundringen, at der 

er en glæde over, at der er noget, vi ikke forstår. I forundringen er der et Gud ske 

lov og tak, at verden ikke er så banal, at vi kan magte det hele i vor endelige og 

begrænsede forstand. Gud ske tak og lov, at verden er skabt af en anden end os, så 

                                       
10 Tak til min gode ven og præst Hans Ole Krebs Lange for inspirerende indspark om begrebet 
’sagtmodighed’.  
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den er større end vi – så vi må undres over den. Der er en skjult taknemmelighed i 

forundringen.”(Løgstrup, 1995 [1937], s. 67) 

 

De fire Stemmer i højere uddannelser 

I dette kapitel har jeg af flere omgange peget på en overgang fra den pragmatiske 

vending inden for uddannelses- og professionsforskningen og til en 

eksistentialistisk drejning. Vi ser den hos Dreyfus-brødrene, hos 

praksislæringsteoretikerne Lave & Packer og hos Ronald Barnett. De to sidste 

taler for en ontologisk vending og praksis-ontologi i stedet for en praksis-

epistemologi, men når der tales om det ontologiske, gøres det ud fra en 

eksistentialistisk position (med Sartre som frontfigur), som kun har fokus på det, 

jeg beskrev som selvdannelse og det ontiske niveau. Og i en vis forstand hører vi 

kun denne eksistentialistiske betoning i ’the ontological voice’, når Barnett taler 

om autentisk læring, og om hvor vigtigt det er, at den studerende finder sin egen 

originale og personlige stemme midt i koret fra ’the voice of knowing’ og ’the 

voice of doing’. Hvad der overhøres i disse stemmer, er den anden tone eller det 

momentum, som jeg har beskrevet som Sagens stemme eller kaldet.  

  Dette kald synes måske at kunne høres i den konkrete gerning som f.eks. 

sygeplejerske eller lærer, når situationen eller relationen kalder til en etisk, vis og 

omsorgsfuld handling. Hvad også er blevet forbundet til Aristoteles’ begreb om 

phronesis, praktisk visdom. Men vi så også, at der også kan være en anden, mere 

overordnet kalden på spil, som har med professionsudøverens hele liv at gøre og 

oplevelse af mening som sådan. Føler man sig kaldet til at blive lærer eller 

sygeplejerske? Hvad kaldet livet som sådan mig til at uddannelse mig til eller 

vælge af profession? Er dette et livskald for mig? Altså der er en eksistentiel 

fordring på spil.  

  Endelig så vi også, at kaldet kan høres – og må høres – i den kunstneriske 

skabelses-proces. Her er det så at sige materialet, der taler tilbage til kunstneren og 

går i dialog med denne. Fænomenet (sagen), som f.eks. digteren har mødt, kalder, 

som David Lee siger, tilbage, og digteren forsøger da at give det form, gestalt, i et 

digt. Det gør modstand, det vil noget, det taler digteren op - og samtidig må 

kunstneren for at kunne artikulere og udtrykke det indtryk, som han har fået, finde 

sin egen vej, sin egen kunstneriske stil og stemme. Buber beskriver derfor kunsten 

som en sådan Jeg-Du-relation. Med Scharmers begreber om presencing, not-yet-
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embodied knowledge og self-transcending knowledge peges der frem mod behovet 

for nogle nye og inspirerende videnstilgange, hvor undren og det kunstneriske står 

centralt for at kunne høre kaldet eller Sagens stemme.  

  En af de attituder, som Heidegger anbefaler, at vi giver plads til på de moderne 

universiteter og i det moderne teknologiske samfund som sådan, er en større grad 

af sagtmodighed og åbenhed over for mysteriet, altså igen en parathed til at undres 

og være i undren.   

 

Skulle jeg nu prøve at samle disse mange stemmer i et helhedsblik, som kunne 

være af relevans og gøre sig gældende på både professionshøjskoler og 

universiteter, så ville jeg tegne følgende model bestående af de fire stemmer: 1) 

Fagets stemme, 2) Systemets stemme, 3) den Personlige stemme og 4) Sagens 

stemme. Her eksempelvis med udgangspunkt i sygeplejeuddannelsen: 

 

 
 

Den faglige formidler er den gode underviser og kurator af den faglige tradition og 

disciplin. Hun indvier de studerende i et vidensfelt, som er givet, og har blikket 
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rettet mod det kendte (det vi ved, at vi ved). Hun er optaget af, hvad hun skal i 

forhold til uddannelsessystemets krav og regler, men også af, hvad fagets logik og 

disciplin er, som de studerende må lære sig. Her opøves de studerende til at kunne 

reflektere på en systematisk analytisk og undersøgende måde og over 

problemstillinger, der præsenteres som casestudies, hvori der er indbygget en 

indsigt, der matcher med den teori, der skal tilegnes, og som samtidig kan vise, 

hvordan denne teori kan anvendes på praksis. Risikoen her er, at vi uddanner de 

studerende til at blive dygtige akademiske ’bogholdere’ og ’kustoder’, der kan 

deres metodik og fag, men som ikke selv kan tænke originalt, kritisk og kreativt.  

   

Videnskabsmanden er den underviser, der ser vidensfeltet som åbent og har blik 

(iver og længsel) mod det ukendte (det vi ved, at vi ikke ved og derfor opsøger). 

Han kan sin faglighed til fulde, men har samtidig et øre for, hvad sagen kalder på, 

og som nogle gange kræver, at fagligheden må brydes op og overskrides for, at 

man bedre kan forstå sagen på ny (her igen relevansen af Gadamers 

’hermeneutiske sandhedserfaring’). I dette felt opøves de studerende til at kunne 

tænke kritisk, kreativt og anderledes i forhold til det kendte. Og holdningen, de 

møder, er en nysgerrig og eksperimenterende undersøgende holdning. Her taler 

man om ”wicked problems”(Rittel & Weber, 1973), som netop er problemer, 

anomalia, der bryder med det gængse vidensparadigme. Faren ved en for ensidig 

fokuseren på dette felt kan være manglende blik for teoriens og forskningens 

praksisanvendelighed, samt at man fortsat kun forbliver inden for den 

epistemologiske tilgang og den videnskabelige metodes kontrolområde (’the voice 

of knowing’ jf. Barnett).   

   

Vidensfunktionæren er den underviser, der primært kun har øre for systemets krav 

(her både uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, oplevelsesøkonomien, det 

politiske system og ’(for)brugerne’ af viden), samt hvorledes han kan skabe en 

personlig kompetenceudvikling og nogle mere generelle færdigheder hos de 

studerende, så de kan ”bruges” i praksis – både disse værktøjer og kompetencer og 

hans studerende som sådan, da de jo udgør en vigtig ’humankapital’ i den samlede 

samfundsmæssige videns- og oplevelsesøkonomi. Blikket vil således primært være 

rettet mod praksisviden og det anvendelsesorienterede (det vi ikke ved, men kan 

og derfor kan udvikle og formidle). Her vil de studerende typisk blive præsenteret 
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for konkrete praktiske problemer, der løses ud fra ’Best Practice’-eksempler med 

det mål at fremelske en problemløsnings- og funktionelt orienteret tilgang til deres 

omverden (”the voice of doing” jf. Barnett).  

Problemet med en for ensidig fokusering på det, ’der virker’, og systemets krav er, 

at man bliver en vidensfunktionær, der som en anden vejrhane hele tiden 

orienterer sig efter omverdenens krav, ønsker og interesser, men ikke selv kan 

tænke og komme med nye ideer og inspiration. Man er ikke orienteret mod sagen, 

men mod fleksible kompetenceprofiler.  

   

Tænkeren/kunstneren er den underviser, der først og fremmest er optaget af sagen 

selv. Hun har erfaret, at man kun for alvor kan komme i dialog med sagen selv, 

hvis man selv på et mere eksistentielt plan involverer sig (”The voice of being” jf. 

Barnett). Naturligvis har hun respekt for og kender sin faglighed til fulde, men hun 

er ikke som teknikeren (der kender mål og middel fra start til slut) eller som 

håndværkeren (der kender målet, men ikke midlet, da den praktiske omgang med 

det konkrete materiale løbende må afgøre det). Hun er mere lig en kunstner, der jo 

hverken fra starten ved, hvad målet er, eller hvilke midler hun skal bruge. Det 

eneste hun ved, eller er guidet af, er en fornemmelse, en længsel, en lytten efter 

noget, som hun endnu ikke ved, hvad er, men som på et helt også personligt plan 

trænger sig på for at blive hørt og artikuleret og komme til udtryk. På samme måde 

er denne underviser - og en sådan forsker - ledet af en ’berørt 

uvidenhed’(Lindseth, 2005), dvs. en sokratisk ikke-viden (det vi ikke ved, at vi 

ikke ved, men er). Og derfor er hendes vigtigste ledesnor erfaringen af en 

personlig ramthed og en personlig undren. En sådan underviser kunne over for en 

speciale- eller ph.d.-studerende for eksempel sige: ”Jeg ved, at du kan dit fag. Det 

er flot. Jeg kan også se, at du er dygtig til kritisk refleksion og til at 

eksperimentere og afprøve utraditionelle tilgange inden for dit fag. Også godt. Og 

du kan tilmed vise, hvordan du kan anvende din viden og faglighed i og på 

praksis. Men, Søren, hvor er du selv henne i al denne teori og dygtige kunnen? 

Hvor er din undren og lidenskab? Hvorfor giver det, vi laver her, en dybere 

mening for dig? Hvad er du kaldet af?” Et sådant spørgsmål kan, er min egen 

erfaring, vække en anden form for fagligt og eksistentielt engagement, der kan 

fremme en større original og selvstændig tænkning såvel som højere 

læringsmotivation. Og kommer vi i en samtale om et bestemt sag, som vi begge er 
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optaget af, ud i et autentisk undringsfællesskab over eller ud fra denne sag, ja, så 

er det for alvor, at der sker både en dybere lærings- og dannelsesproces. Her vil 

man ikke være optaget af problemer knyttet til Best Practice, Casestudies eller 

’wicked problems’, men af livsfænomener, berørtheder og erfaringer, der bedst 

kan beskrives som oplevelsen af et grundlæggende uløseligt mysterium (Marcel, 

1950; Kolstad et al., 1991). At forstå betyder her ikke at forstå et videnskabeligt 

ræsonnement, en teknisk analyse eller f.eks. et klassisk filosofisk begrebssystem. 

At forstå betyder her at forbinde sig med og at gå i dialog med et livsfænomen ud 

fra en grundlæggende undren og baseret på en levet erfaring (en fænomenologisk 

praksisbeskrivelse). Faren ved en for ensidig fokusering på dette fjerde felt er 

naturligvis, at man kan blive sværmerisk mystificerende og miste realitetssansen 

og kontakten til den videnskabelige og faglige tradition, der ellers bestandig må 

ligge bag denne undren for at kvalificere den. En forsker er som bekendt ikke en 

kunstner eller digterisk ’skjald’ – men den originale forsker og tænker har også en 

kunstners og ’skjalds’ sind i sig! 

 

Man kunne også samle op på de forskellige grundattituder, som følger de 

forskellige orienteringer i matrixen, og tegne følgende figur11: 

                                       
11 Korrektion af slide/model til 1. udgave af denne rapport fra 1. Juli 2010: Den danske 
musikpædagogiske forsker Frederik Pio har i slutningen af 2012 venligt gjort mig opmærksom på, 
at jeg bør kort referere og eventuelt kommentere på, hvori jeg forholder mig til hans egen tænkning 
på dette område (Pio, 2007). I 1. udgave af nærværende rapport fra 2010 benyttede jeg en 
slide/model, hvori jeg i de fire felter (i stedet for ’Det, vi ved at vi ved’, ’Det, vi ved, at vi ikke 
ved’, ’Det, vi ikke ved (teoretisk) men kan (praktisk)’ og ’Det, vi ikke ved, at vi ikke ved – men er 
eller er på vej til at blive’) havde skrevet henholdsvis ’det hørte’, ’det hørbare’, ’det overhørte’ og 
’det uhørte’, da dette ordspil også giver mening ind i den sammenhæng, jeg udviklede omkring 
modellen for De Fire Stemmer. Jeg valgte dog den gang ikke at forholde mig til Pios udlægning og 
brug af disse fire ’høre-heder’, da hans model på flere måder adskiller sig fra det ærinde, landskab 
og den pædagogisk-filosofiske baggrund, på hvilken jeg har beskrevet og tænkt samspillet mellem 
de Fire Stemmer. Hovedårsagen er dels, at Pio knytter disse fire ’høre-heder’ til en skelnen mellem 
en 1) fysiologisk, 2) psykologisk, 3) Husserlsk transcendental-fænomenologisk forståelse og 4) 
Heideggers værensfænomenologi knyttet til hans Dasein-begreb. Hvilket jeg ikke finder vigtigt 
eller interessant i min sammenhæng. Dels skabes der så at sige nogle grundlæggende andre 
kraft/spændingsfelter i hans model, da disse fire ’høre-heder’ ikke, som i min model, er navne for 
de fire felter, som de Fire Stemmer konstituerer, men er hos Pio selve akserne i modellen. Hvor Pio 
i hans model opererer med en bevidst skelnen mellem Husserls fænomenologi og den tidlige 
Heideggers Dasein-analyse og Heideggers knytten an særlig til angsten som den afgørende 
grundstemning (Pio, 2007, s. 148), er jeg optaget af forskellen mellem Heideggers dasein-begreb 
og den sene Heideggers sein-begreb. Der er en grundlæggende forskel på spil her, som ikke bliver 
tegnet frem i Pios model fra 2007 (Pio behandler Heideggers tænkning som en diakront 
sammenhængende størrelse og dermed uden hensynstagen til Heideggers meget omtalte 
’vending’), men som er afgørende for den værensfilosofiske kritik jeg retter mod Qvortrups (2004) 
og Gleerups (2004, 2005) systemiske vidensforståelse samt, ikke mindst den kritik jeg retter mod 
Barnetts (2004) model for de fire stemmer, hvor der netop kun tænkes ud fra en eksistentialistisk 
og ikke værensfilosofisk tilgang. Så min inspiration for modellen for de Fire Stemmer er mao. ikke 
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Fagets Stemme
VIDEN/TEORI

Den Personlige Stemme (Jeg)
‘DER’-VÆREN/THEORIA

Systemets Stemme
PRAKSIS

Sagens Stemme (Du)
VÆREN/PRAXIS

Det, vi ved, at vi ved
Systematisk analyserende
og undersøgende attitude

Det, vi ved, at vi ikke ved
Eksperimenterende og nysgerrige attitude

Det, vi ikke ved (teoretisk) men 
kan (praktisk)
Problemløsende 

attitude

Det, vi ikke ved, at vi ikke ved - men er, 
eller er på vej til at blive

Kontemplative og undrende
attitude

 
 

Til hvert af de fire felter knytter der sig også forskellige grupperinger af 

vidensformer. Lidt (måske for) skematisk sat op, kunne det illustreres på følgende 

vis. Her skal man især lægge mærke til de tre vidensformer, som C.O. Scharmer 

har påpeget, når man vil arbejde sig frem fra det innovative og til det skabende felt 

og omvendt: 

 

 

                                                                                                         
hentet fra Pio men fra min diskussion med Qvortrup og Gleerup samt videreudvikling af Barnetts 
(2004) og Scharmers (2004) tanker. Jeg har derfor brugt firklangen af ’høre-heder’ på en anden 
måde end Pio. Netop i mit forsknings arbejde med Designskolen Kolding (Hansen, 2010d, 2013 
forthcoming) vil man kunne se, hvorfor jeg netop ikke primært knytter mig til Heideggers tidlige 
dasein- og angstanalyser, men til den sene Heideggers begreb om Gelassenheit og ’hjemkomst-i-
væren’(Mugerauer, 2008), som åbner for en anden forståelse af forholdet mellem dasein (den 
Personlige stemme i min udlægning) og sein (Sagens stemme i min udlægning) og den undringens 
fænomenologi og praksis, som er mit forskningsmæssige ærinde at undersøge (se også Hansen, 
2012).  
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Viden/epistemology/Teori

Væren/ontologi/Theoria

Praksis/teknologi Praxis/Sagen i sig selv

Propositional knowing
Collecting analysing attitude

Imaginative knowing

Critical knowing

Experimental knowing
Critical experimental attitude

Presentational knowing

Experiential knowing

Practical knowing
Problem solving attitude

Inspirative knowing

Intuitive knowing

Existential knowing
Dwelling wondering attitude

 
 

Når De Fire Stemmer bliver skingre 

Ser vi dernæst på de fire ydre poler i figuren, så viser figuren også hen til nogle 

fald-gruber, som man må forsøge at navigere sig fri af.  

  Hører man næsten udelukkende Systemets stemme, bliver man til den 

fremmedgjorte vidensfunktionær, der først og fremmest er optaget af at opfylde de 

krav og løse de problemer, som Systemet (samfundet, omgivelserne, 

arbejdsmarkedet, arvtagere, brugerne, lovkrav, skolens interessenter) anser for at 

være vigtige. Man er funktionel og pragmatisk og problemløsende i sin optagethed 

af omverdenen og andre mennesker og det på en meget instrumentel og 

forbrugende (hvad kan jeg bruge andre mennesker og ting til?) måde.  

  Hører man næsten udelukkende Fagets stemme, risikerer man at blive ”fagidioten 

med det døde blik” (Meløe, 1997), der netop i al sin blaserede og professionelle 

bedreviden er idiot, fordi han eller hun ikke kan høre andet, end hvad faget siger, 

og derfor blot efterplaprer, hvad dette fagunivers har at sige på en gold og ikke 

nyskabende måde.    
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 Omvendt, er man kun optaget af at høre Sagens stemme – uden at der er nogen 

forbindelse hverken til Fagets (dvs. menneskehedens opsamlede viden, erfaringer 

og metodiske greb om verden) eller Systemets stemme (dvs. den formålsrationelle 

og nytteorienterede hverdag, som virkeligheden også består af) eller den 

Personlige stemme (hvem og hvor er du selv henne i det, du hører, gør og siger?) – 

ja, så risikerer man at ende i en tom sværmerisk følsomhed og mysticisme. I så 

fald oplever man sig som shamanen eller guruen, der blot fungerer som et medium 

for højere kræfter. Man kunne også kalde dette for stedet for ”åndelig solipsisme”, 

altså en spirituelt begrundet lukkethed og dogmatisme.  

  Endelig, hører man kun sig selv og sin Personlige stemme, ender man som den 

selvskabende narcissist (my life is my own design) eller gennemreflekterede 

eksistentialist (jeg skaber selv mine egne værdier, og hvad der er meningsfuldt i 

livet!). Narcissisten og eksistentialisten har det til fælles, at de ikke kan høre eller 

har sans for Sagens stemme, da der jo i grunden ikke er et Du, men blot de Andre 

(”Helvedet, det er de andre”, Sartre), der forstyrrer ens cirkler og selv- og 

verdensudkast. 

 

Symfonien af De Fire Stemmer er en dannelsesproces 

Pointen med denne figur er selvfølgelig at vise, at den studerende i et sådant 

uddannelsesforløb og spændingsfelt må finde sig selv mellem disse poler, og at 

alle fire lærings- og dannelsesrum er vigtige. Det afgørende er at finde en balance 

og at kende til, hvornår man er hvor og hvorfor. Måske kan man også pege på en 

vis progression og dannelsesretning, idet man oftest vil gå fra at have en rimelig 

pragmatisk og anvendelsesorienteret tilgang som praktiker til en senere fase for 

faglig og abstrakt orienterethed, hvor man bevidst placerer sig i en iagttagende og 

analyserende distance til det nære og partikulære. Dette kan føre videre til et 

kritisk og eksperimenterende forhold til de faglige traditioner og greb om verden, 

til at man til sidst lærer at lade verden komme til en gennem en grebethed, dvs. en 

given-sig-hen og letting-go og letting-come for dét (Sagen selv) i livet, det 

konkrete øjeblik og fænomen, som kalder på vores opmærksomhed og medleven, 

og som ønsker at blive udtrykt og udfoldet.   

 

Af ovenstående skulle det gerne være fremgået, at det ikke er ét bestemt felt, der 

har højeste værdi. Alle fire felter eller ’stemmer’ er vigtige og kan i princippet 
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have lige gyldighed og tyngde på et professionshøjskole- såvel som et 

universitetsstudium. Reelt set vil professionshøjskolerne naturligt nok samle 

opmærksomheden mod praktikerens og udviklerens felt, og universiteterne mod 

teoretikerens og videnskabsmandens felt. Men tænker vi sondringen mellem mode 

1-, 2- og 3-forskning med, som vi så beskrevet i kapitel 1, så kunne man udmærket 

tænke andre forskydninger og konstellationer. Især vil man kunne sige, at en mode 

3-forskning (om det så gælder professionshøjskolerne eller universiteterne) i 

særlig grad ville være draget mod det fjerde felt for det, vi ikke ved, at vi ikke ved, 

men er, ud fra nogle af de inspirative, intuitive, imaginative og eksistentielle 

tilgange, som bl.a. Scharmer, men også Kari Martinsen taler for.  

   

Når det her er fremhævet, at eksistentiel dannelse har at gøre med det universelle i 

det partikulære, det Evige i det timelige, så betyder det også, at det ontologiske og 

sagens kalden må findes i det faglige, i den konkrete hverdagspraksis og i de 

videnskabelige tilgange. I den forstand er det epistemologiske (det faglige) tæt 

forbundet med det ontologiske (sagen selv). Problemet i dag er dog desværre, at 

det hovedsagelig kun er Systemets og Fagets stemme, som får ørenlyd på et 

moderne universitet, og dermed overses den eksistentielle og ontologiske 

dimension i de højere uddannelser. Der er med andre ord i dag ikke en frugtbar 

balance eller samklang mellem de fire stemmer. Og det er vel i grunden lidt 

ironisk, for når det politiske system og samfundet generelt i den grad i dag kalder 

på kreative, selvstændige og innovative forskere og vidensmedarbejdere, hvorfor 

søren giver man så ikke mere plads til den tænkning, der foregår i det tredje og 

fjerde felt?  

 

Som jeg skal gøre rede for i kapitel 4, kunne man tænke sig et 

”kundskabsværksted i sokratisk variant”, hvor man bevidst arbejder med alle fire 

stemmer og dimensioner i kundskabsudviklingen. Her tænker jeg særlig på essay-

skrivningen og de forskellige sokratiske dialogformer i kundskabsværkstedet, hvor 

man forsøger at artikulere og forløse en indsigt, der er knyttet til 

professionsudøverens praktiske kundskab. Man kunne således forestille sig en 

essay-øvelse, hvor deltagerne (eller de studerende) får til opgave at medtænke alle 

fire dimensioner i deres analyse og undersøgelse af egen praksis. På den måde vil 

man kunne sikre sig den nødvendige balance mellem De fire Stemmer.  
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  Ved også at undersøge disse fire dimensioner sokratisk vil man også kunne kalde 

de grundantagelser og ’filosofier’, som professionsudøveren måtte have frem, når 

han eller hun henholdsvis agerer som praktiker (hvilken ’praksisfilosofi’ har 

vedkommende?), som underviser (hvilken ’pædagogisk filosofi’ har 

vedkommende?), innovator/videnskabs-mand (hvilken kreativitets- og 

videnskabsfilosofi har vedkommende?) og kunstner/filosof (hvilken kunst- og 

eksistensfilosofi har vedkommende?).  

  Vi skal i kapitel 4 også se, at det via den sokratiske samtale og filosofiske 

vejlednings-tilgang også giver mening at skelne mellem de fire felters tænkte (i 

teorien) filosofi og de fire felters levede (i praksis) filosofi. Det er særlig 

professionsudøverens levede filosofier, som den filosofiske vejledning har blik, 

interesse og sans for. 

 

 

 


