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Forord

Denne Ph.D -afhandling er udarbeldet t forbindelse med mm ansazttelse ved Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen,
Roskilde Unwersitetscenter, I et stipendiat,
som var samfinansieret mellem SID og Forskerakademiet, og 1 forbmdelse med
mm efterfolgende ansaettelse som forsknmgsmedarbelder samme sted.
Afhandlingen bygger på et omfattende teoretisk og empirisk arbelde, som udsprmger af to kollektive praksissammenhaenge, henholdsvis Bryggerigruppen ved Roskilde Unwersitetscenter, hvor leg fra 1977 ti1 1984 var tilknyttet en undergruppe,
der arbeldede med uddannelsessp0rgsmål (Sonla Friedrichsen, Brian Knudsen,
Tove Kruse, Hentung Salling Olesen og Finn M. Sommer), og Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen,
hvor leg 1 perioden fra 1988 ti1 1994 har haft tilknytnmg ti1
en mmdre forsknmgsgruppe, der arbeldede med fagforenmgsuddannelse
(Leif
Hansen, Hemung Salling Olesen, Finn M. Sommer og Kirsten Weber). I Bryggerigruppen arbeldede leg med udvikling, gennemforelse og evaluering af studiekredse og kurser, med mformationsarbelde og med udarbeldelse af undervisnmgsmaterialer. 1 Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
har leg bla. arbeldet med en
undersogelse af Fagbevaegelsens interne uddannelsessystem (FIU) og med planlzegnmg, gennemforelse og evaluering af en laengerevarende uddannelse for valgte og
ansatte 1 SID’s lokale afdelinger
Resultaterne fra arbeldet er publiceret 1 en rsekke udgwelser’ Folgende mdgår
direkte som bilag ti1 hovedafhandlingen:
‘En oplevelse for livet - en undersogelse
af Fagbevaegelsens Interne Uddannelser’ (Andersen, mfl. 1993) og ‘En snoet STI.
Evaluering af en larngerevarende uddannelse for valgte og ansatte 1 SID’s lokalafdelinger’ (Andersen og Sommer 1994).
‘En aplevelsefor Iwet’ mdeholder resultaterne af en storre kvalitativ og kvantitativ
undersogelse af Fagbevzegelsens Interne uddannelsesystem (FIU) og tegner desuden et billede af de udfordrmger ti1 fagbevazgelsen, som udsprmger af samfund-

’ Andersen. Knudsen og Sommer 1981, Bryggengruppen
1983, Andersen og Sommer 1984 a, b og c, Andersen, mfl. 1984. Andersen, mfl. 1989, Andcrscn og Sommer 1989, Andersen 1990, Andersen og Sommer
1991, Andersen, mfl. 1992, Andersen. mfl. 1993, Sommer, Andersen og Olesen 1993 samt Andersen og
Sommer 1994.
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sudviklingen og udviklingen 1 medlemmernes livssituation. Den analyserer udviklingen I kvalifikationskrav
ti1 tillidsrepraesentanter og giver nogfe teoretiske
forudsaetnmger for at forstå uddannelsens funktion for organisationen og dens
medlemmer. Undersogelsen har karakter af evaluermgsforsknmg ud fra nogle
komplementcere synsvmkler (pedagogiske, uddannelsessociologrske, organlsationssociologiske).
‘En snoet STI’ fremlaegger og analyserer erfarmger fra et 3-årigt forsag med udvilding, gennemforelse og evaluermg af en lazngerevarende, studiepratget uddannelse for valgte og ansatte 1 Specialarbelderforbundets lokalafdelinger. Rapporten
evaluerer forsogene og giver konkrete anbefalinger på baggrund af de mdvundne
erfarmger. Desuden gennemfores dyberegående analyser af nogle dynamikker 1
undervisrungen, som opstod 1 modet mellem deltagerforudszetnmger, den pzedagagiske tilrettelazggelse og undervisnmgens mdhold.
ttovedufhandlingen har leg fordybet mig 1 nogle teuretzske,vldensknbsteoretlskeag
mefodolog&e problemstillinger, som 1 ho1 grad har relevans for praktisk uddannelse
og empirisk analysearbelde, men som I den foreliggende form nok I forste omgang
henvender sig ti1 andre forskere og studerende.
1

Hovedafhandlingen
mdeholder en mteressebestemt fokusering på grundlag af et
empirisk materiale, der mdeholder mange andre forsknmgsrelevante problemstillinger. Nogle af dem belyses 1 to afhandlinger, som er under udarbeldelse af henholdsvis Finn M. Sommer og Kirsten Weber.
Finn M. Sommer og leg har samarbeldet om de prolekter vedrorende erfarmgsorienteret politisk arbelderuddannelse, der henvises ti1 1 afhandlingen. Vi havde
oprmdeligt planlagt at skrive en faelles afhandling, men på grund af forskellige forsknmgsmteresser måtte vi opgive planen. Finns afhandling belyser nogle bredere
samfundsmoessige, fagforenmgsteoretiske og uddannelsessociologiske forudsaztnmger for fagbevcegelsens uddannelsesarbelde, som 1 ho1 grad kan kvalificere analyser
af erfarmgsorienterede undervisnmgsforleb.
Kirsten Webers afhandling har udgangspunkt 1 undersogelsen af FIU-uddannelsen.
Den fokuserer på udvikling af et psykoanalytisk grundlag for laereprocesteori og
afprover 1 forlaengelse her af dybdehermeneutisk mterviewanalyse som metode ti1
at belyse uddannelsens betydning for deltagerne I et biografisk perspektiv
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1 forhold ti1 afhandlingens videnskabsteoretiske og metodiske elementer har leg
isax modtaget mspnation fra m m vejleder Hennmg Salling Olesen, fra medlemmerne I ‘Workshop vedr. metodeproblemer I evaluermgsforsknmg’ under Netvaxket vedr. udvikling af voksenpzedagogik som teoriområde (Lmda Andersen, Litha
Christiansen, Ejler Johansen, Susan Eklund, Ulla Ambrosms Madsen, Anders Mathiesen, Annette Ramsoe, Finn M . Sommer og Kirsten Weber) samt 1 forbindelse
med deltagelse 1 en raekke semmarer og work-shops I regi af netvzerket og
Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen (med bla. Oskar Negt, Christme Morgenroth, Thomas Leithäuser, Birgitte Volmerg og Peter Alhen). Jeg vi1 endvidere
pege på den betydning, det har haft at vzere medlem af ‘Internationale Arbeitskreis
Arbeit, Bildung und W issenschaft’, der beskzeftiger sig med fagforenmgsforsknmg
og forsknmg 1 fagforenmgsuddannelse, og som har medlemmer fra Danmark, England, Holland, Tyskland og 0strig.
Jeg vi1 rette en saxlig tak ti1 deltagerne I en raekke kurser og studiekredse for bryggeriarbeldere, ti1 deltagere og undervisere på forsogshold 1 og 2 1 STI-uddannelsen,
og ti1 de deltagere og undervisere der medvirkede 1 FIU-undersogelsen. Jeg takker
desuden Randi Kaas og Helle Prendal, for deres bidrag ved fremstilling af rapporten.

4

At analysere de krcefter og dynamikker,
dervlsnmg.

b)

At belyse betydnmgen af uddannelse for deltagerne 1 et biografisk perspektiv

der vlrker 1 erfarmgsonenteret

Arbqdet med begge forsknmgsområder bygger vldere
og metodiske overvelelser. Det farste reprzsenterer en
emplnsk undersqelsesfelt, mens det andet rummer et
vlsnmgssltuatlonen ti1 den enkelte deltagers livslob og
betydnmg her I.

un-

på afhandlingens teoretiske
udvldelse ti1 et bredere
perspektwsklfte fra underuddannelses placermg og

1.2 Forskningsområdet
1 Danmark gennemfares politisk arbelderuddannelse pnmaert 1 regi af fagbevazgelsen2 Efter etableringen af FngbezmgelsensInterne Ifddannelsess~sfem(FIU) 1 1974 har
fagforenmgsuddannelse udviklet sig ti1 at udgrare en forholdsvls stor andel af den
samlede uddannelsessektor. Der gennemfwes ca. 42.000 deltageruger pr. år, fordelt
på ca. 35.000 deltagere. Fagbevzegelsen ejer mere end 30 kursussteder af vanerende
stnrrelse, og der er knap 400 undervlsere med mere eller mmdre fast tilknytnmg ti1
uddarmelsen. Den direkte omszetnmg 1 form af dnftsudglfter ved undervlsnmgen
og d&nmg af mdtzegtstab belraber sig ti1 nzesten en halv milliard kroner om året
(Monggaard 1991). Hertil kommer store supplerende mvestermger I skoler samt
dceknmg af andre udglfter på de decentrale ntveauer 1 organlsatlonen.
Alene uddannelsens votumen g0r FIU unikt 1 mternatlonal
styrkeslder h0rer desuden:

målestok. Ti1 systemets

At det er overenskomstfinansleret.
At det er et autonomt partsstyret uddannelsessystem.

’ Af og ti1 gcnnemfares forstig og ckspcnmentcr, f.eks. I et direkte samarbqde mellem arbeJder- og akademtkergrupper, jf. f.eks. projekt ‘Industrt og Lykke’ (Aagaard, mfl. 1990 og 1992), og nogle af Bryggerigruppens
aktwtteter (if. kapttel 3).

At det omfatter alle forbund mden for LO’
De fsrste analyser af dansk fagforenmgsuddannelse blev gennemfort 1 perloden fra
1975 ti1 1977, dvs. urniddelbart efter etableringen af FIU. De var resultat af et
hlstorlsk sammenfald melfem en ibtttng f figbevzgelsefz for paedagoglsk msplratlon
u& fia og en mferesse blnndf wwersifefskrere og sfderende for at beskzeftlge sig
med fagforenmgsuddannelse. Åbnmgen I fagbevqelsen
kan tolkes I lyset af de
faktorer, der dannede baggrund for etableringen af FIU*
Uddannelsesbilledet

var broget og kvaliteten vanerende4

De store forbund var begyndt at etablere egne skoler. Det skabte nerversltet
for faglig og politisk splittelse.
-

Kapaciteten var for lille og deltagelsen I uddannelse meget uensartet mellem
forbundene.
Man havde ikke okonoml ti1 at finansiere en substantlel kapacltetsudvldelse.
Det blev kntlseret, at AOF ikke tilstrzkkeligt en-tydigt underwste på arbelderbevaegelsens grundlag, og at man 1 for rmge udstraeknmg pnonterede uddannelsen af faglige tillidsfolk.
Det blev kritlseret, at mdholdet 1 tillidsmandsuddannelsen
1 for hq grad var
onenteret mod uddannelse af teknokrater og I for rmge udstrzknmg mod
holdnmgsdannelse’
Tillidsmandsundervwnmgen
var hovedsageligt tilrettelagt som aftenundervlsnmg. Man mente, at det gav for rmge udbytte.

3 Dcr findcs af~alcmxess~ge ordrunger af mlndrc omfmg I ündrc Inndc. og olicsl aliah pi vlrkso~~~t~&- cllcr
hran&enlve;w. det hecyder, al dc er forhcholdt cn vzsentliglmcrcswver gruppc. Dcsudcn findcs dcr lovgrvnlngsfastlag(c ordmngcr I cn nekkc lande. hvor uddannclsc til faglige tillidshvcrv cr begunstIgel af uddannclsesfrihcd (f.cks. I adskilligc tyske dclsmcr. hm Bildungsurkub er forbeholdt Betnebsrars-rnedlelnmer). Men heller ikke dc lovheslemte ordrunger har CI tilsvarende omfang.
4 Dcr var studiekredse under AOF afienkurser pa 30 AOF-tillidsmandscentre
tre LO h@skoler, mwnatkurscr pa forbundsskolerne, mv.

landet over, Internatkurser

pa dc

5 Det skal bla. ses pa baggrund af, at fagbevregclsens ledelse og Socraldemokratlel var chokerede over EF
afstemmngcn I 1972, medlemmcrnes manglende opbaknmg bag 0D-forslaget og medlemstilbagegangen 1
Soclaldemokracwt wr blandt de unge.

ItIdldtlltIg 11

(Punkterne er baseret på Sommer 1995 s. 183).
Samlingen af de spredte fagforenmgsuddannelsesaktiviteter
1 FIU kan anskues som
et forsag på at skaffe en fazlles losnmg på nogle tiltagende koalifcenngsbdzov samt
på at styrke den fagligt-politiske oplysnmg og ~laldnrngsdannelse. Den fzlles konstruktion var også noglen ti1 at opnå en overenskomstsikret finansiering og dermed en mere omfattende aktivitet.
Urniddelbart efter etableringen blev der afholdt et antal konferencer og kurser med
deltagere fra uruversrtetsverdenen, og FIU nedsatte et materialeudvalg, som bla.
diskuterede og planlagde et grundkursus efter det eksemplanske paedagogiske
prmcip (if. Hultengren og Olesen 1977 s. 34)6 Undervisere på nogle af de grundkurser, der blev gennemfort 1 regi af SID, arbeldede desuden med problemorrenteret pedagogik, prolektforlob, eksemplarisk law-tg, mv 7
De forste analyser af fagforenmgsuddannelsen var primazrt baseret på undervrsnmgsmanualer og 1 varrerende omfang på egne erfarmger fra undervrsnmgen. De
mdeholdt en hRrd kritik L$ snmnrbeldslneologlen 1f~g;forenzngsl~ddnnnelsen(se f.eks. Jorgensen og Nielsen 1975, Dahl og Frederiksen 1977, Tindbazk 1977 samt Jensen og
Zollner 1977”). Analysernes overordnede budskab kan illustreres ud fra folgende
citat: “Tillidsmaend og andre LO-funktionErer skoles således gemrem denne ovelse
ti1 rene marionetter for LO’s samarbelspolitik - ti1 at se stort på, om det er firkanter
man skal samle med arbeldsgwerne, eller om det er arbelderklassens ekswtensbetingelser man skal kaempe for.” (Dahl og Frederiksen 1976 s. 64). Målet med analyserne var at afslrare FILl’s skjulfe Izreplnn: Indovelse 1 og legitimermg af klassesamarbeldet. Analyserne mdeholdt ingen metodeovervelelser.
En mere konstruktrv kritik blev fremfort af Hultengren og Olesen 1 bogen ‘Eksemplarrsk mdlaermg og arbelderuddannelse’ (Hultengren og Olesen 1977). Ud fra
analysen af to konkrete undervisnmgsforlob, der begge var mspireret af Oskar

’ Kurset blev gennemfdrt

I april-maJ 1975 med Bjorn Zdllner og Sigurd Jensen som undervtsere.

’ Det dreJede stg bla. om Mogens Bengtsson og Eva Hultengren.
’ Kritikken blev Isax rettet mod nogle gruppedynamlske #vekser, der blev mtroduceret af bla. Gunnar Hjelholt
og Arne Sjplund. Nogle analyser blev publiceret under pseudonym.
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Negts overvelelser vedr. eksemplarisk laermg og sociologisk fantasiY, belystes sammenhzengen mellem undervisrungens mdhold og deltagemes erfarmg, og der blev
udpeget potentialer for en teoribaseret eksemplarisk udfoldelse af lzeremdhold.
1 1977 glorde Bjarne Wahlgren, mfl. et forsag på at mdlede en dialog mellem FIU
og krrtikerne (Wahlgren 1977), men det viste sig, at der ikke var basis for en VIderefsrelse af dialogen. Relativt hurtigt efter etablermgen og åbnmgen mod omverden slog FIUfidd kr@ bak. De akademikere, man havde mviteret ti1 at deltage 1
den pzedagogiske fornyelse bidrog ikke ti1 at styrke den tilsigtede holdnmgsmazsige påvuknmg af fagbevzegelsens medlemmer, som var en vigtig del af baggrunden
for at etablere systemet. På en underviserkonference 1 lum 1975 formulerede AOF’s
forretnmgsforer og FIU-kommiteens formand en skarp kritik af venstreorienterede
mden for undervrsergruppen og en kritik af de undervisnmgseksperrmenter,
der
var gennemfort (jf. Hultengren og Olesen 1977).
At der ikke var fuld enighed om kritikken fremgår bla. af, at de pzedagogrske
metodeeksperrmenter forte ti1 starkt polarrserede debatter (f.eks. mellem Sven Borgen
og Max Baehrmg på en konference på LO-skolen 1 1975). Det paedagogiske var
sammenfiltret med en diskussion af den (parti-)politiske kontro1 med systemet, bla.
orrskede nogle en politrsk kontro1 ved anszdtelse af undervisere. Også det gav anledning ti1 polarrsermg. F.eks. skrev John Molgaard 1 Socialistrsk Dagblad den
3.10.1980: “Jeg vi1 advare mod en sådan udvikling, den er enormt farlig (...). Den er
belagt med brosten, hvorpå der står censur, ensretnmg og centralisme.” Dengang
som nu var der marknnte forskelle mellem forbundenes ddannelsespolitik markeret ved
henholdsvrs SID og Dansk Metalarbelderforbund på yderflqene, og med store
forskelle 1 parathed ti1 nytaenknmg og samarbeldsvilje 1 forhold ti1 omverden (herunder den akademiske).
1 perioden fra 1977 ti1 1987 ophorte kontakten mellem FIU og umversitetsverdenen
stort set. Forsknmgen 1 erfarmgsorrenteret politisk arbelderuddannelse bevaegede
sig nu 1 andre retrunger.
En retning lå 1 mdholdsmcessig forlazngelse af Hultengrens og Olesens analyser.
Den udsprang af et samarbelde mellem Bryggerigruppen ved Roskilde Unwersi-

’ Det ene kursus var et grundkursus, som blev gennemfwt I SID regt med Eva Hultengren og Mogens Bengtsson som undervtsere. Det andet var et kursus I arbejdsret. som blev gennemfcdrt I Falkenstem. Undervrserne var Henmz Schöller, Edgar Wetck, Günther Wieser og Peter Dippoldsmann. Eva Hultengren og
Hennmg Salling Olesen observerede kurset. Begge kurser blev gennemfart I efteråret 1976.

tetscenter, Bryggerrarbefdernes fagforenmger og aktive grupper på bryggerrerne, og
fik et skub frem ad ved ansazttelse af en oplysnmgssekretaer I Bryggerrarbejdernes
Fagforenmg, mandlig afdelingr” Vi beskaeftrgede os bla. med analyser af kurser,
st-udiekredse og oplysnmgsaktrviteter vedrorende teknologrudvikling
og arbejdsmiljo, og med teori og metodeudvikling 1 forbmdelse med analysearbejdet (se
kapitel 1.3).
En anden retnmg blev udviklet 1 forbmdelse med nogle svensk msprrerede forsag
med opsogende vrrksomhed og hverdagslaxmg, som blev gennemfort I et samarbejde mellem AOF afdelinger og lokale fzellesorgarusatroner. Sigtet med den
opsqende vtrksotnhed var at motwere kortuddannede ti1 uddannelsesdeltagelse
gennem personlig henvendelse 1 vuksomhederne. Hverdugslmng blev defineret
som en metode ti1 at knytte organrseret underwnmg
ti1 de laxeprocesser, der
foregår I hverdagslivet på arbejdet, 1 lokalområder, I boligområder og mden for
folkelige bevcegelser. 1 Silkeborg, Kolding og Roskilde blev der gennemfortfirsrag 1
tilknytnmg tif dehgernes nrbe+phdser Rapporterne om forsagene I Silkeborg og
Kolding vcegter orgamsatorrske og pizdagogrske sporgsmål (Holdledergruppen
1981 og Projekt (...) 1980). Der peges bla. på problemer med utforbmde deltagemes
erfirmg med feorr. Forsoget 1 Roskilde er analyseret af Wahlgren (Wahlgren 1983).
Analysen bygger på observatron af to forlob med erfarmgsorrenteret arbejdspladsmer undervrsnmg og fokuserer på nogle problemstillinger, som vedrorer den affektive betydning af erfarmgsorrenterede laxemdhold”
Fra 1984 ti1 1987 blev der ikke gennemfort nye empiriske undersogelser af
erfarmgsorrenteret politrsk arbejderuddannelse, men 1 1987 blev der etableret kontakt mellem den nydamrede Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppe
ved Roskilde
Unwersitetscenter og SID om tre projekter:
1.

Det farste projekt omfattede en 6-ugers og ert 3-ligers varrant ufgrwzduddunnelsen z FM. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
blev udvalgt som konsulent 1 forhold ti1 den lange uddannelse og som evaluator 1 forhold ti1 begge
forlob” Projektet var bla. et resultat af forskellige mteresser I LO-forbunde-

“’ Det dryede stg om Flcmnung Carlsen, dcr ttdligere havde vaxet undervtser pa Roskilde Hojskole.
” Erfartngerne fra Bryggengruppen og forsugene med vtrksomhedsrcttet hverdagshermg er sammcnfattet I
relatron til en merc omfattende diskussron af kravet om beralt frihed ti1 uddanne)se r: ‘Betalt frihed til uddannelse - arbqderuddannelsen I 80’erne.’ (Andersen, mfl. 1984).
” Forsogene er evalueret I Olesen og Weber 1993.

ne. De ufaglzerte forbund SID, DKA, KAD og HAF mente, at deres medlemmer havde behov for en kengerevarende, mere kontmuert uddannelse, mens
HK orrskede en kortere uddannelse med storre vaegt på personlighedsudviklende elementer. FIU accepterede at finansrere forsraget.
2.

Det andet projekt udsprang af et onske 1 SID om at styrke det lokale afdelingsarbejde. Det blev udmontet I en beslutnmg om at gennemfore CIZ/awgerevurende rrddunnefsefor vulgfe og unsutte z ufdehgerne, den såkaldte STl-uddannelse. Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
blev mvolveret 1 planlzegnmg, gennemforelse og evaluermg af forsoget (jf. bla. Andersen og Sommer 1994).

3.

Det tredje projekt havde baggrund 1, at bla. SID orrskede at få belyst medlemmemes udbytte af uddannelsen 1 det samlede FIU-system, dvs. både
grund- og lin~euddannelseme. Forbundet kontaktede Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen med henblik på udformnmg af et evaluermgsprojekt. Samtidig sogte SID at få FIU og andre forbund ti1 at brdrage ved finansrermg af
projektet. Resultatet blev, at FIU-kommitéen vedtog en storre &lles evherzng
uj uddunnelsessysfemet, som Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
blev sat
ti1 at udfore (jf. bla. Andersen, mfl. 1993)t3

At der var tale om et bredere opbrud og en fornyet åbenhed 1 forholdet mellem
universitet og fagbevzegelse mdiceres af, at der blev gennemfort andre evaluermger 1 samme perrode.
Eggers og Ehlers evuhermg uf el FZU gmndktmtls, som blev afholdt af El-forbundet,
byggede på undervrsnmgsobservatron (Egger og Ehlers 1990). Evaluermgens resultater er gengivet I en kortfattet rapport (11 srder), der dels rummer en kommenterende forlobsbeskrwelse med anbefalinger til, hvad der kunne gores anderledes,
dels analyser af forlobet som fokuserer på tre temaområder: Gruppeprocesserne,
deltagerforudsaetnmgerne og alkoholforbruget”
Wahlgrens understagelse af TR-95 (Wahlgren 1993) var en ‘erffektvurdenng’uf elt
nyltdviklet r~ddunnelsefor tillidsreprzsentunter I regi uf Forbmdet for oflenthgt unsutte.
” Dcr blev planlagt en sttirre santler urtern undersågelse af fagbevcegelsens Irddannelsessysrem I begyndelsen
af 8O’erne. og mdsamlet en masse datamatenale, men understigelsesrcsultaterne blev aldrtg publiceret.
” Anbefalingcrne er formodentligt relevante, men da det ikke er evaluermgens axmde at redegtire for analysemetoder eller -forudsatnmger rcduccres rapportens forsknmgsmresstge anvendelighed.

På grundlag af det mdsamlede materiale blev der gennemfort en analyse af kursrSterne baggrund og deres forventnmgcr, deres udbytte summenlignet med deres
oprmdelige forventnmger, deres oplevelse af kursets forlob, tempo og mdhold, undervrsernes vurdermg samt nogle ‘oblektave mål’ rft. effekten: FrafaId, modefrekvens og kursrstemes faglige aktwitet for og efter kurset”
Hvad var da baggrunden for, at Fagbevaegelsen åbnede srg igen omkring 1987/88?
Man kan se uddannelsesystemets etablering som et forsag på at skabe en samlende
kraft 1 den faglige organrsatron, og en stor del af dets vrdere udvikling som et
forsag på at vlderefore det tvzerfaglige fcellesskab på trods af staxke centrifugale
kraefter. De grundlzeggende centrifugale krzefter udgores på den ene srde af en
funktronsspecralisermg, som udtrykker vilkårene I en stadig mere bureaukratrsk og
forgrenet orgamsatron, og på den anden srde deltagernes forskellige erfarmger og
behov Over for disse centrrfugale krzefter smettesIdeen om tvaxfaglig solidaritet på
et demokratrsk socralistrsk grundlag. Uddannelsens trzekkes 1 retnmg af en politrsk
og holdnmgsmaessrg dannelsesfunktron.
Modszetnmgerne afspejler or,q~~~~s~tror~ens
nrorlsxtmrtgsj?Jde kra$er og er sammenvaevet med kor&@e okonomrske og mgtpolitlske rnteressekonflikter mellem forskellige instanser. Forbundene kzemper for pladser ti1 sig selv og for at przege det faelles
system mest muligt, FN-centret for at styrke de fazlles eIementer16, undervrseme
for et udvrdet professronelt spillerum og for deres respektive arbeJdsområder,
skoleme for belqnmgsprocenter,
osv
Skaxmgspunkteme mellem de ceW#iqnle krafter - kvalifikatronsdifferentrermgen
og forbundsforskellene - og de centrrpefnle ktzfter - f;elles uddannelse og almen ud-

” Effektvurdertngen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.

var baseret pa folgende data:

Postsporgeskema til kurstster, mden de begyndte p& uddannelsen.
Tre spurgeskemaer som deltagcrne udfyldte efter afslutntngen af hvcrt af uddannelsens tre tcmaer.
Et afsluttende sporgeskcma til kurstster.
To oplysnmgsskemaer som undervtseme udfyldtc efter dc to forste temaer.
Syv oplysnmgsskemaer om materralet som undervtserne udfyldte efter de to forste temaer.
Et regtstrermgsskema over deltagcrfremmode.
Et regtstertngsskema over deltagernes ttdsforbrug på hjemmearbejde.
Et spnrgeskema til samtligc kurstster tre maneder efter afslutntngen af forlobet.

En planlagt tntervtewrunde med syv udvalgte deltagerc blev atlyst. Denne type ‘effektmåling’
mdg&ende t ‘En oplevelse for livet’ (jf. Andersen, mfl. 1993, s. 10 ff).
” FIU-centrets

opgaver og kompetencer er beskrevet t Andersen, mfl. 1993 s. 59 ff.

er krttrseret

1 1977 blev leg medlem af Bryggengruppen ved Roskilde Unrversitetscenter, og fik
lejlighed ti1 at medvirke ved udvikling og gennemforelse af kurser, studiekredse
og andre oplysnmgsaktrviteter for bryggerrarbeldere (jf. kapitel 1.2). Parallelt med
de praktiske aktwiteter studerede og forskede leg 1 det teorettske gnrndlagfor polittsk
&eldertrddunnelse og arbeldede med at udvikle metoder til nt walysere trndervzsntngsfor!&. Tilknytnmgen ti1 Bryggerigruppen fortsatte et par år efter studietiden, fra
1982 ti1 1984, idet leg blev ansat 1 Bryggerrarbeldemes Fagforenmg ved et prolekt,
som omfattede fremstilling af undervrsnmgsmaterrale om teknologi og arbeldsmiljra
(Andersen og Sommer 1984 a., b.,c.), gennemforelse af en rzekke forsogsstudiekredse samt udarbeldelse af en bog om betalt frihed ti1 uddarmelse (Andersen, mfl.
1984).
Bryggengruppens mest koncentrerede aktivitet foregik 1 den periode, hvor arbelder-akademikersamarbeldet
og den eksteme fagkritik havde sm mest omfattende
udbredelse herhlemme, dvs. fra begyndelsen af 7O’erne ti1 begyndelsen af 80’eme.
Gruppen blev etableret 1 1973. Den konkrete anledning var, at laxere og studenter
fra den teknologrsk samfundsvrdenskabelige planlaeggeruddannelsen (Tek Sam)
blev mvrteret ti1 at gennemfore en rzekke undersogelser af arbeldsmiljoet på bryggerierne (jf. Bryggerigruppen 1979). Arbeldsmiljraundersogelseme blev senere suppleret med analyser af okonomrske, teknologrske og beskaefhgelsesmzessrge sammenhaenge på bryggerrerne og 1 bryggeribranthen (jf. Bryggerrarbelderne og slkapitalen 1978). Resultater fra det omfattende undersogelsesarbelde blev formedlet ti1
bryggerrarbelderne og deres fagforenmg 1 form af plecer, plancher, boger, analyserende oplct-g, artikler I fagbladet, lyd-diassener, kurser og studiekredse, mv (jf.
Andersen, mfl. 1981 s. 5 ff).
På umversrtetssrden mdgik undersogelsesresultaterne som emprrrsk grundlag for et
studiearbelde, der blev gennemfort 1 en RUC-mtem arbeldsdeling mellem den
teknologrsk samfundsvrdenskabelige planlarggeruddannelse (Tek Sam) og gymnasielzrerfagene dansk, tysk, samfundsfag og hrstorre. Undervrsnmgsakhvrteteme
og de ovrrge formrdlingsaktwrteter
var en opgave, der vanskeligt kunne kases uden
mdslgt 1 erfarmgsprocessen. På den anden srde var undervrsnmgen den vigtrgste,
men ikke den eneste, kilde ti1 vrden om denne protes. For en del af bryggerrgruppens medlemmer var yxdngoglsk og ‘bevrdsthedssoaolog~skforsknrng hovedopgaven.
Vi studerede hovedsageligt den sublektwe srde af bryggerrarbeIdemes situatron.
Men den sublektwe srde er ikke ti1 at forstå, hws man ikke samtidig undersprgcr
erfarmgens genstand: Bryggerm+qdernes varkelighed. Det var et forsknmgsområde,
som primaert beskazftrgede den anden del af bryggengruppen.

Bryggerigruppens aktwteter havde karakter af aktzonsforsknrng Der var tale om et
frwilligt samarbelde mellem ligevazrdige parter uden 0konomlske bånd. Studiet
gav lejhghed ti1 at bldrage ved belysning af problemer 1 bryggenarbeldernes hverdag og ved formulering af handlingsforslag. Vi deltog 1 samarbeldet, fordi det var
politisk vaesentligt og personligt glvende. Samtldig kunne vi benytte nogle af erfarmgerne som emplnsk grundlag for studiearbeldet.
Efter afslutnmgen af prolektet 1 Bryggenarbeldemes fagforenmg gik der fire år,
mden leg fik lejlighed ti1 at genoptage mteressen for erfarmgsorlenteret politisk
arbelderuddannelse l9 1 1988 blev leg blev ansat 1 den nystartede Erhvervs- og
voksenuddannelsesgruppe.
Siden har leg bla. medvirket ved udvikling og evaluering af den lcengerevarende studiepratget forsagsuddannelse for valgte og ansatte
1 SID% lokale afdelinger, STI-uddannelsen, og deltaget 1 evaluermgen af FagbevEgelsens Interne Uddannelsessystem (FIU).
Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen
blev oprettet 1 et fors@g på at lm0degå
laxerafskedigelser på umversitetet, Et af mldlerne var mdtzgtsdazkket vlrksomhec 1.
Efterhånden har gruppens aktiviteter fået et bredere uddannelses- og forsknmgspolitlsk slgte og en tazttere mstitutlonel forankring på uruversitetet2’ Formålet er at udfrare et politisk menmgsfuldt og kvalitetsbetonet udviklings-, undervlsnmgs- og forsknmgsarbelde.
Gruppens aktiviteter vrdereforer nogle af de centrale mtentloner bag Bryggengruppens arbelde: Indholdet dreler sig om uddunnelse os lareprocesser, arbeldet rummer
en kombmatlon af teoretiske og pmktlske aktrviteter, prolekterne gennemfares som
regel I samnrbe~demed ~nstunser/grupper tlden for wwersiCetet, og forskningen tilrettelaegges t va-3$@igt.
1 forhold ti1 Bryggengruppens forholdsvls 10se orgamsatlonsform og aktlonsforsknmgslignende aktwiteter har vilkårene for Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppens arbelde medfart vaesentlige axtdrmger 1 arbeldsorgarusermgen og 1 samarbeldsbetmgelserne. Vi er ansatte lanarbeldere 1 et kooperatwt ledet foretagende,
” Fra 1984 til 1987 var leg ansat I Gr&tlands Hjcmmestyre, hvor Jeg medvtrkede ved planlqntng
af en
erhvervsuddannelsesrcform
samt nye erhvcrvsuddannelser mden for Icvnedsmtddel- og fiskemdustrtomradet.
Fra 1987 til 1988 var JC~ ansat I Mil,jfistyrclscn kontor for gcnanvcndclse og rcnerc teknologi.
“’ Bla. gcnnem etablcrtng al’ en Abcn Umvcrsttctsuddanaclsc
I vokscnpxdagogik.
CII ortlinax milversttetsuddannelse I Predagogik med saxlig henblik pi voksenuddannelse, et PhD program om voksenuddannelse
samt flere forskntngsprogrammer og formaiiserede kontakter til den nattanale og internattonale forsknmgsverden.
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der fungerer sålaenge, VI kan forene det kooperative prmcip med en effektiv arbeldsorganisermg, og så laxtge vi kan finansiere driftsudgifterne. Det giver nogle
muligheder for langsigtede forsknmgsmazsige satsrunger, der ikke eksisterede på
samme måde 1 Bryggerigruppen. Bagsiden er bla., at lon samt ovrige driftsomkostrunger primaert skal finansieres af rekvirenter, der har råd ti1 at betale markedsprrsen for konsulentydelser. Det er en del af baggrunden for, at samarbeldet om fagforenmgsuddannelsesprolekterne
er mdgået med henholdsvis FIU-centret/LO og
SID
Det som isax har karaktenseret forsknmgsmdsatsen 1 forhold ti1 erfarmgsorienteret
politisk arbelderuddannelse 1 Bryggerigruppen og 1 Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen har vaxet en bestraebelse på at forstå den uzdholdsrmssrge forbandelse
mellem undervwungsmdhold,
deltagererfarmger og de dynamikker og kraefter,
der virker 1 undervisrungen.
Med dette formål udfylder forskningen et tornrwn mden for srt genstandsfelt. At
det ikke kun er et dansk tomrum eller et tomrum, der alene vedrorer forsknmg 1
arbelderuddannelse, fremgår af folgende citat: “Socialvrdenskabeligt, socialpsykologisk befinder denne form for vldenskabsorientermg sig rent ud sagt på smkestadiet. Videnskabsorientermg skulle gerne forst og fremmest betyde, at man reflekterede på grundlag af det forhåndenvazrende psykoanalytiske, socialpsykologiske og
uddannelsessociologiske kategoriapparat: Hvad foregår der egentlig, når bom 1
dette samfund bliver konfronteret med et bestemt mdhold 1 en bestemt livssituation? Det er fra dette startpunkt, de videnskabelige krav må stilles.” (Ziehe 1980 s.
54).

1.4 Afhandlingens

indhold

Afhandlingen er mddelt 1 8 kapitler. 1 overensstemmelse med formålet (jf. kapitel
1.1) behandles to overordnede forsknmgsperspekuver 1 forhold ti1 erfarmgsorienteret politisk arbelderuddannelse. Det ene perspektiv vedrorer uddnnnelsens teoretzskegrmdlag ag udtnrantnuzgen@det 1 pmksls (kapitlerne 2, 3 og 8). Det andet omhandler nogle vrdensknbsteoretlskeog metodolog4ce pramzsserfor kvnlitntwe analyser nf
mdervmrngsforhb (kapitlerne 4, 5, 6 og 7).

Med udgangspunkt 1 Oskar Negts overvejelser vedr. erfarmgsbegrebet og eksemplarrsk laxmg blev målene for underwsnmgen formuleret som tetnnrammer,
dvs. som tolknmgsrammer ift. deltagemes erfarmg. På trods af de mtentloner, der
blev udtrykt 1 temarammeme og den pcedagoglske planlaegnmg, var det umtddelbart vanskeligt at tolke, hvilke dynamikker og krxfter, der var pd spil 1 undervzsnzngen,
og I hvilket omfnng der blev etobleret et produktlut snmspil meJlem delfngernes erfnrmg og
overbliksglvende htstonske og teoretiske perspektlvermger ßf tndholdet.
På baggrund af det erfarmgsteorehske udgangspunkt og problememe med at tolke
det, der foregik 1 undervlsnmgen, har hovedstgtet med undervlsnmgsanalyserne
vaxet:
At belyse Jxremdholdenes stdqekfwe betydning for undervtsnmgens

deltagere.

At eksemplificere modsxtnrnger og modsafrettede dynamikker 1 deltngernes et$wrng
ud fra konkrete undervwungsmdhold,
og at undersege hvilke modsxtnrnger 1
hverdugslivet, de haznger swrrnerz med.
At udvikle teoretiske tolknmgsrnmmer for modsxtnrnger t deltugernes erjiwng
Udgangspunktet for metodeudvikling og analysearbejde har vaxet, at anskue undervlsnmg som et samfundsmaesslgt mdlejret bldrag ti1 en tolknings- og lzereprotes. Forsknmgen har bygget på, at den kunne brdrage ti1 at kvalificere forståelsen
af laeremdholdenes betydning for deltageme ved at anlaegge et snmfiwdsteoretlsk og
bevrdsthedsteoretlsk perspektw pi Jxremdholdenes placering I deres samlede sittratton. Den
har vaxet snzever og dyb 1 sit genstandsfelt, deltagernes konkrete arbeldsvilkår
samt deres subjektive bearbejdnmg af lseremdholdene og bred med hensyn ti1
oparbeldnmg af et teoretisk raster ti1 at begribe de samfundsmaesstge og subjektive
betingelser for erfarmgsdannelsen samt de samfundsmaesslge faktorer, som rammesaztter deltagernes situatlon 1 relation ti1 de konkrete laeremdhold. Ved at gå 1
dybden mden for afgraensede emprrrske områder har det vaxet muligt at tolke
sammenhzengen mellem underwsnmgen og deltagemes erfarmg konkret mdholdsmaesslgt, og det har vaxet muligt at efterspore typer af blokermger og potentialer 1
deltagernes erfarmg samt at eksemplificere hvilke typer af teori og vrden, der kunne mddrages 1 forhold ti1 en specifik deltagergruppes forudsaetnmger.
Redegorelsen for undervlsnmgsanalyserne tager slgte på en loyal fremstilling Gfden
metode, der blev anvendt, samtidig med at der etableres en dybere forståelse af forsknmgspraksls gennem eksplicitermg og vtdereudvikling nf det vldenskabsteoretlskeog

metodologiske grundlag Der er tale om en tolknrng og en rekonstruktion ud fra et
overblik, som ikke var udviklet 1 samme grad, da VI gennemforte analysearbeldet.
Udover fremstillingen af undervlsnmgsanalyserne mdeholder kapitlet en bunkterrstik nf forsknmgens vrdenskabsteoretlskeog metodologiske baggrand (Grounded Theory) og desuden praesenteres en rntervrezuwuzlyse,der udglorde en del af rttsplratlonsgrundlaget
for undervlsnmgsanalyserne. Kapitlet afsluttes med en redegarelse for de validermgsprocedurer, der er anvendt, og med en påpegnmg af nogle vanskeligheder ved at anvende dem.
Kapitel fem kontrasterer undervlsnmgsanalysernes metodologiske hovedelementer
med forelrggende hermenetlttske nlfernatwer, der er er baseret på et handlingsteoretisk
grundlag
Fremgangsmåden 1 undervlsnmgsanalyserne omfattede en selektronsproces1 to led.
Furst blev fokus mdsnaevret ti1 de dele af tekstmassen, hvor der blev talt om undervlsnmgens mdhold. Demcest blev der gennemført en kodnmgsprocedure, som
kategonserede tekstafsmt tvaergående lft. det samlede datamateriale ud fra nogle
mdholdsdefinerede wgemodeller. Fremgangsmåden har bla. givet anledning ti1
falgende sp0rgsmål: Hvordan afgor man, hvilke tekststeder der reprazsenterercentrale
JzeremdholdI undervrsnrngen? Og hvad sker der, når man koder på tvaxs af datamaterialet, dvs. når man Jmrrver yhwtgerne fin deres mteruktronelle mdlepwg? Sptirgsmålene har udvldet mteressen fra problemerne med at tolke laeremdholdenes subjektive betydning på baggrund af modsa%unger 1 deltagemes erfarmg ti1 også at
omfatte problemet med overhovedet at forstrf og vrrlidere forstdelsen uf rndholdet 1 delfagernes udsagn, dvs. ti1 at omfatte spargsmålet om betmgelseme for znfersubJektrvforstdelse og sp0rgsmålet om det teoretiske og metodiske grundlag for kontrolleret
fiemmedforstdele af sproghandlinger. Disse spnrgsmål er behandlet mden for en
hermeneutlske vldenskabstraditlon og 1 forskellige metodologiske udm0ntnmger af
et hermeneutlsk grundlag.
Kapitlet behandler nogle almene hermeneutlske antagelser (Gadamer) og mddrager
et faenomenologlsk handlingsteoretisk grundlag (Schutz og Luckmann, mfl.), som
ofte forbindes med et hermeneutlsk udgangspunkt 1 empuwk analysearbejde. Ved
at przsentere et forsag på at operatlonalisere hermeneutlske basisantagelser lft. etnologisk feltforsknmg (Agar), eksemplificeres det, hvordan antagelserne kan udm0ntes metodologisk. Dernaest szttes fokus på nogle forandrmger 1 betmgelserne
for tolkningen, der opstår, når den sproglige mteraktlon gares ti1 tekst (bla. Ricoeur), og den hermeneutwke tekstanalyse konkretlseres 1 en belysning af den så-

kaldte ‘sekvensanalyse’ (Soeffner). Faenomenologlsk onenteret handlingsteori slgter
mod at forstå samfundet ud fra aktarperspektivet. Aktrarperspektivet overskndes 1
dobbelthermeneutikken,
der belyser sammenhangen mellem aktaremes mdre perspektiv og samfundsm=sslge forhold, der har mdflydelse på aktsremes intentioner
og konsekvenserne af deres handlinger, uden at de har kendskab ti1 dem. Dobbelthermeneutikken behandles bla. ud fra Giddens, Habermas og Kelle samt Koch og
Witzel. Kapitlet afsluttes med en kritisk opsummermg og en praectsermg af nogle
ligheder og forskelle 1 teorigrundlaget mellem Grounded Theory, dobbelthermeneutik og undervlsnmgsanalyseme.
Kapitel seks belyser dybdehermenetltikken. De hermeneutlske retnmger, der behandles 1 kapitel fem saetter en demarkatronslime lft. dybdehermeneutikken.
Kritikken
rettes mod, at dybdehermeneutikken anerkender ekststensen af styrende lag bag
aktBremes intentioner, og krEefter, der påvlrker konsekvenserne af deres handlinger, men som ikke er tilgzngelige ved anvendelse af erfarmgsbaserede erkendelsesmetoder. Dybdehermeneutikken omfatter psykoanalyse og ideologikritik. Fremstillingen giver en kortfattet pr=sentatlon af ideologikritikkens
grundlag, men
fokuserer hovedsageligt på udm0ntnmger af dybdehermeneutikken
mden for henholdsvls psykonnalyse og kritisk socralpsykologt.
Dybdehermeneutikkens gnrndlxggende tolknrngsprzmtsser behandles 1 farste omgang
ud fra Lorenzers sprogteoretrske reformulermg af psykoanalysens tolknmgsgenstand og metode. Dybdehermeneutikkens nnvendelse r kvalitatrv soctalforsknrng belyses ud fra Leithä,users og Volmergs forsag på at forene elementer af handlingsteori, soaalpsykologl og marxtstlsk samfundsteori og at applicere dybdehermeneutask tolknmgsmetode på tekster, der reprcesenterer sprogligglorte mteraktlonsforlab. Kapitlet redeg0r for Leithäuser og Volmergs overvejelser vedrnrende datamdsamling og deres vldereudvikling af sekvensanalysen ti1 en dybdehermenetrtzskteksttoJknrngsmodeJ,som kan udfoldes 1 vertikale og horisontale dimensioner. Herefter
mddrages Regma Becker-Schmidts teoretiske og empiriske arbelde, hvor hun analyserer former for psykrsk nmbwalens, der produceres 1 kvmders forhold ti1 arbejdet.
Becker-Schmidts teoretiske arbejde supplerer Leithäusers og Volmergs overvejelser
ved at mddrage affektive modsztnmger 1 erfarmgen og modslgelsesfuld motlvahon. Fremgangsmåden 1 dybdehermeneutikken illustreres ud fra en analyse af et
mtervlew med nogle fagforenmgsfolk, hvor amblvalensbegrebet belyses konkret
empirisk (Negt, mfl. 1988). Kapitlet afsluttes med en kritisk opsummermg og en reflekslon af mulighederne for at mddrage dybdehermeneutik 1 forhold ti1 analyser
af undervlsnmgsforl0b.

Kapitel

to

Det teoretiske grundlag for undervisningsforlabene

2.1 Inspirationen

fra Oskar Negt

Undervlsnmgsarbe)det og arbeldet med at analysere undervrsnmgsforlob har fra
starten vazret mflueret af Oskar Negts bestrcebelser på at udarbelde et grundIugfor
poliflsk nrbe@nrrLfnnnelse og en feoretrskforsfrlelse ~$stlb~ekLwitetens snmfundsrmssge
og ysykodynntwske grwdag, herunder af det teonarbelde Negt har udfort I samarbejde med Alexander Kluge.
Negt har angivet en razkke livshlstonske erfarmger som afgorende for hans mteresse 1 politisk arbejderuddannelse: Arbejdet som voluntor I uddannelsesafdelingen
1 IG Metal, ansaettelse halvandet år som assistent ved DGB’s landsskole 1 Oberursel, medlemskab af den Socralpolitlske forenmg 1 Frankfurt22 og arbejdet som leder af studiekredse 1 ‘Kapitalen’ for studenter og fagforenmgsfolk 1 regi af Akademre der Arbe@ (jf. Negt 1989 s. 256).
Negts teoretiske baggrund fra universitetet 1 Frankfurt var isaer den Kritiske Teori,
som han havde studeret hos Horkhermer og Adorno (jf. Negt 1989 s. 256). Allerede
“Soclologlsk fantasr og eksemplansk mdlzermg” fremstår rmrdlertld som et forseg
på at sammentaenke egne erfarmger med resultater fra flere vrdenskabelige retrunger, bla. socrolingvlstik, psykoanalyse, pzedagogik, fagforenmgsteorr og arbejds-

” Mcdlcmmerne
” Akademict
medlem af.

var unge soclalistlskc

havde en tret tilknytnmg

mtcllektuelle

og aktrve I fagforemngernc.

til det Tyske Soclalishske

Studenterforbund,

SDS, som Negt var

vldenskab (jf. Röhng 1987 s. 106). Henning Salling Olesen har givet en rammende
karaktenstik af de teoretiske ruveauer Oscar Negts taenknmg s0ger at sammenfatte:
“Den udmaerker sig netop ved at vaxe omfattende 1 dette ords egentlige forstand:
Den formldler mellem det psykodynamiske sublekteve forarbeldnmgsnweau, det
socialt-organlsatorrske
kommunikatlonsnlveau
(offentlighedsstrukturer,
de politlske organlsatlonsformer) og de materielle betingelser (en polit0konomlsk kapltalismeanalyse). Den forbinder altså det, der pleler at vaere psykologiens, humanloras
og soclalvldenskabens områder. - Den forbinder også den kritiske analyse af kapltalismens blokermg af menneskelig udfoldelse og erfarmg med politwke og pandagoglske konstruktive udkast.“(Olesen 1985 s. 124)
Understxwmmen 1 Oskar Negts pzedagoglske overvelelser er et sublektwt og samfundsmzsslgt emanclpafronsperspektrv, som formuleres på et kqitalismekritrsk grmdInge Kapitalens anarkiske udviklingsdynamik
er knseproducerende lft. samfundets
matenelle, normative og subJektlve basis, den deslruerer ydre og mdre natur og
genskaber herred0mmeforholdene
1 stadig mere centraliserede former. Hirsch har
udtrykt en tilsvarende opfattelse sådan: “En social orden, som bygger på en 1 sm
keme u-rationel samfundsmazsslg mekanlsme, og som udelukker at g0re dette
fundament ti1 genstand for bevldst, demokratlsk afgorelse, mister sme fremtldsudslgter 1 takt med vaeksten 1 sme tekniske muligheder. Det er det borgerlig-kapitalistiske samfund selv, der frembrmger vores forestillinger om et bedre, mere retfzerdigt og frit liv, men det dementerer dem også stadigt mere eftertrykkeligt,
efterhanden som det udvikler srg, og JO mere krast diskrepansen mellem dets potentialer og dets varkelighed manifesterer sig og for stwstedelen af verdens befolknmg er dette dementi naesten totalt.” (Hirsch 1992 s. 73).
Etnnncqmtzon opfattes som en kritisk og konstruktiv protes: “Nedbrydnmg af menneskets herredomme over mennesket og den alsidige udfoldelse af menneskets
evner”(Negt 1977 s. 3) og “Selvvlrkeligg0relse som omfattende produktlonsproces
af deres materielle og Andelige liv ” (Negt 1977 s. 4)24

Negt og Kluge frtgarelsesbegrebet: ‘Unwersalitet omfatter sa
*’ 1 ‘Offentlighed og crfarmg ’ ‘konkrcttscrer
forskjeliige stbrrelser som opphevntng av arbetdsdelingen, f0rst og fremst den mellom kroppslig og andelig
arbetd. konkret verdensbegrep, kollektlvltet, enhetliggl@rmg av bevtsstheten, mdivtdualitet. Frihet forstges
som en matertell tnnldsntng av det emfattske begreb ‘frihet’ som borgerskapet preget, men aldrt vtrkeliggJor
de, det omfatter autonomt, tdentltct. acnnom produsentenes selv bestemt produkgon, friheten er samttdig
mediet for samfunnsmess~ghet, som betyr cn kvalitattvt helt anncn samkvcmsform og tnteresseregulerrng cnn
den som tilsvarcr det herskende samfunn, cn tnteressc, hv~s g)cnstdigc itvhengtghet av tilfredsstillelsesn av
alle andres mtcresser er konkret formtdlet, altsa framstiller det h#yestc trtnn av kooperasJon, det vill vwc
utttykket for samfunnsmesstghet. 1 dette begrep samfunnsmesstg’ er det allttd krystallisert noe av det som
anarktstene forsto som mutualisme (aensIdig hjclp). Affirmattvt Iar Ingen av disse den samfunnsmesstge

2.2 Erfaring og frigerelse25

2.2.1 Nye mal for fagforenrngsuddannelsen
De teoretiske overvejelser og retnntgslinler for underwsnmgen, der blev fremlagt 1
“Soclologlsk fantasl og eksemplansk mdlrermg”, var et kritisk konstruktivt modspil
ti1 den dommerende fagforenrngsuddannelse 1 Tyskland. Negt kritlserede bla..
1.

Det instrumentelle slgte med uddannelsen: At formldle metoder ti1 at varetage bestemte reprcesentantfunktloner og ti1 at 10se enkeltsager.

2.

Det snawre holdnmgsmazwzlge slgte: At forrmdle en soaaldemokratlsk

ldeolo-

Ii?*
3.

Det arbeldsdelte og speclaliserede vldenskabelige grundlag: Uddannelsens
formldling af resultater fra de borgerlige enkeltvldenskaber og dens manglende mddragelse af traditloneme 1 en marxistisk arbelderuddannelse (jf. Negt
1976

s. 368).

Kritikken var ikke en affazrdigelse af, at det er rwdvendigt at mformere om fagforenmgemes krav eller at gwe deltagerne den rwdvendige tekniske og lundiske
vlden og handlingskompetente, men en understregnmg af, at det skal ske 1 et mere
vldtrcekkende perspektw “Det er sikkert uundgåeligt”, skriver Negt, “at fagforenmgemes krav mdgår 1 uddannelsesvlrksomhedens lazrestof, men de kan dog kun
vazre tematisk materiale for et uddannelsesarbelde, der er bevldst om det tvlvlsamme 1 tekmsk rnformatlonsformldling
og den begraensede vzerdi af rene fremlaeggelser af fagforenmgemes normer og krav (...). Denne uddannelsesproces må
vzre bestemt af fundamentalrnormen for den hlstonsk wdvendige handlen, nemlig et samfunds oblektlve muligheder for selvbefnelse.” (Negt 1975 s. 42). Ek-

rikdoms elementer seg entydig definere. Llgevel er de ikke utopak I den forstand,, at de ikke er medproduceret I det herskende samfunn og forlanger ~5bli tilfredsstillt. Kategorien for de sanne behov rna under de
bestacnde forhold ha noe spillende, ugribbart ved seg, fordi de bare som utfoldede kan overpr@ves med hensy
pa sitt sannehctsrnnhold. L~gcvcl ekststercr dc som not som utfolder seg.” (Negt og Kluge 1974 s. 84).
*’ Hcnstgten er ikke * at gtve en mdgaende prascntatlon og diskusston al Negt og Kluges teorctlske arbqde,
men at gwe en forholdsvts kortfattet praescntatlon af nogle vlgtlge grundbegreber og sammenhznge, som har
relevans for afhandlingens problemstilling.

28 Det teoretrske grrrttdq

jor trtrdervtstttttgsfurlobette

semplarisk laermg skulle drele sig om at udvikle deltagernes fantasi og gore dem 1
stand ti1 at reagere hensrgtsmzsslgt også 1 situationer, der pegede udover de mstituttonaliserede rammer og om at befordre en autonom analyse- og handlefzerdighed. Fagforenmgsuddannelsen
skulle udvikles ti1 en egentlig politisk arbelderuddannelse med arbelderklassens emancipatron som mål.
Alheit og Wollenberg mddeler Negts udvikling af det teoretiske grundlag
farmgsorienteret eksemplarisk lazrmg 1 tre trm: ”

for er-

die Stufe der “sozlologrschen iVe@rmttlterrrng des exemplanschen Prmz~ps” und
ihrer mhaltlichen Konsequensen fur die Arbelterbildung
(...)
die Stufe der Entjaltung des Erfnhrwgsbegrifi (...)
die Stufe begmnender Reflexionen zu emer “politrschen ökonomre der Arbeitskraft.” (...) (Alhelt, mfl. 1982 s. 249).
Vaegten 1 det teoretiske arbelde loagges 1 sugende grad på at afdcekke emancipatorrske potentialer, og uddannelsens funktion anskues 1 stigende grad som led 1 en
langsigtet samfundsmaesslg og sublektiv frigorelsesproces.
1 ‘Offentlighed og erfarrng’ fra 1972 var Negt og Kluges overordnede begreber 1
relation ti1 politiske lcereprocesser ‘klassebevidsthed’ og ‘erfarmg’ Klassebeudsfhed
karaktenseres ved at begribe samfundets oblektwe muligheder for frrgorelse, idet
klasse betegner den oblektive historiske mulighed, mens beurdsfhed betegner “tilpasnmgen af de menneskelige forestillinger ti1 samfundets historiske og oblektwe
muligheder” (Negt 1975 s. 85). Begrebet om klassebevidsthed har en emancipatorisk handlingsdimenslon.
Det dreler srg om “formidlingen mellom framkomsten av
den proletarrske livssammenheng, mnbefattende dens sublekteve “bevisste” side, på
den ene siden, og den praktiske opphevnmg av denne livssammenhengen på den
anden.” (Negt og Kluge 1974 s. 252).
1 ‘Geschlchte und Eigensmn’ fra 1981 nedtoner Negt og Kluge klassebegrebets
centrale placering. Ikke fordi det bliver ugyldigt - de mener stadig, at det kapltalistiske samfund er et klassesamfund - men fordi klassebegrebet betegner kaprtalsublektets oblektgorelse af arbelderklassen. Herved bliver emancipationsbegrebet
negatrvt: Opgor med undertrykkelse af den mdre og ydre natur. 1 stedet soger de
at opspore det levende arbeldes modstandspotentialer
1 forhold ti1 kaprtalens politrske tikonomi. Over for kapitalens politiske akonoml s;etter de arbeldets politiske
ekonomi, over for subsumtion saetter de egensmd (Se også Thomsen 1982).
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2.2.2 Erfarmg og kapltalisme
Emanclpatlonens subjektive foruds&unger
forstås ud fra erfnrmgsbegrebet. Begrebet har to komplementaxe bestemmelser, som ikke er helt nemme at udrede af
fremstillingen hos Negt og Kluge.
For detfi-uste en almen bestcmmelse:
1.

Erfarmg er ikke kun urniddelbar oplevelse eller ren genspejling af vlrkeligheden. Den er alttd en aktiv reaktion på og en erkendelsesmaissrgforarbeldnzng af
realiteten. (jf. Negt 1987 s. 36). Via genstandsma?sstg og social handling Endrer vr vores bevldsthed om handlingens resultater og vores selvforståelse.
Den ofte citerede Hegelske definitlon af erfarmgsbegrebet udtrykker det sådan: “Denne dialekttske bevegelse, som bevlsstheten utover på seg selv, såvel
som på sm viten om sm glenstand, z den grad den nye sanne glenstand sprmger
ut for den av dette, er egentlig det, som benevnes erfarmg.” (Negt og Kluge
1974 s. 11 clt Hegel).

2.

Selv om erfarmg og lzrmg: “Durch die köpfe von emzelnen Menschen hmdurch muss.“( Negt 1987 s. 36 f), er erfarmg fra starten en kooperatm samfundsmassig protes (jf. Negt og Kluge 1974 s. 55), en samtidig produktlon og receptlon af samfundsmzsslg overenskomst om tolknmg af livsforholdene (jf. Negt
og Kluge 1974 s. 48). For det forste produceres erfarmger 1 en kollektzvtfrenzbragt verden. De er przget af ‘objektverdenens overmagt’ “Som under hele
dets livssyklus trer over for det som glenstandsmesslg realitet, arbeldsprosess,
produksjonsforhold og samfunnsmesslg helhet, som verden.” (Negt og Kluge
1974 s. 27). For det andet tolkes erfarmg 1 et kollektwtfienzbragt symbolsystem:
“Sie smd m gewlsser Welse kollektive momente emer durch Begnffe und
durch Sprache verrruttelten Ausemandersetzung mlt der Realität, mit der
Gesellschaft. Insofern steckt m dem Begrtff der Erfahrung lmmer schon em
allgememes Element.” (Negt 1987 s. 37).

3.

Erfarmg er altrd en strbjektzv protes, idet den lfalge Negt og Kluge bestemmer livssammenhzngen som: “Libldinos okonoml, livslang fantaslvlrksomhet, psykisk oppbygnmg af personligheten, pregmng gjenom familie, oppdragelse og
egne laxeprocesser.” (Negt og Kluge 1974 s. 27).

4.

lhnzddelbar erfanng kan skelnes fra mddelbar erfarmg Den umlddelbare erfarmg produceres livshlstorlsk 1 den nere 1ivssammenhEng. Den middelbare

erfarmg har primaert karakter af samfundsmoessigt akkumuleret viden. Negt
og Kluge understreger den kvalitative forskel: “Erfarmgen 1 omgangen med
denne (urniddelbare) erfarmgs laxerytmer er stedet som motivermg, praktiske
handlinger og tenkevirksomhet foyer seg sammen. Bare 1 den grad som arbeiderne glor erfarmger med denne sm egen erfarmg og bewssthet, er de 1 stand
ti1 å utvikle egne orgamsaslonsformer for erfarmg.” (Negt og Kluge 1974 s.
27). 1 praksis er det vanskeligere at skelne. Momenter af urniddelbar erfarmg
mdgår altid som tolknmgsforudsaztnmger for tilegnelse af middelbar erfarmg
og vtce versa. Erfarmger er nlttd firmrdlede og mdeholder n!Cid ~mdensknbelige’ zntellektuelle redskriber (jf. Negt 1987 s. 56).
1 disse bestemmelser omfatter erfarmgsbegrebet en produktiv bearbeldnmg af vwkeligheden gennem sansnmgerne og sansnmgernes forarbeldnmg via kollektive
symboler, som tilegnes 1 det socioblografiske forlob og reproduceres 1 en mdividuel/kollektw protes. Erfarmgen har en kollektiv og en mdividuel srde, der står x et
dialektisk vekselvuknmgsforhold.
Begge srder er historisk bestemt. De besternmes
på en gang af udviklingen I den materielle virkelighed og I samkvems- og kommunikatronsformerne og af udviklingen I det sublekteve grundlag for forarbeldnmg af
samme virkelighed. Dvs. at den mdividuelle og den kollektive hrstorre er flettet
sammen 1 sublektwiteten samtidig med, at individet står over for omverden som
unikt sublekt.
For det andet mdeholder definmonen af erfarmgsbegrebet en kritisk bestemmelse af
de muligheder og vanskeligheder erfarmgen af det kapitalistiske hverdagsliv giver
den enkelte for at orientere sig og handle 1 forhold ti1 den sociale realitet: Erfarmgsdannelse 1 samfundsmaesslg målestok er forst mulig med kapitalismen. Forst
kapitalens samfundsmaessiggorelsesprocesser skaber grundlaget for samfundsmmssig erfarmg, men erfarmgen bindes 1 vid udstraeknmg ti1 en bestemt form for samfundsmazssrggorelse, som er I overensstemmelse med kapitalsublektets logik, og
som blokerer erfirtq
Erfarmgsblokermg kan defineres som: “En bestemt struktur
(orgamsatorisk, psykisk, teoretisk), der blokerer for forståelse eller fortolknmg af
gamle og nye situationer og mformationer.” (Mortensen 1983 s. 86 cit.
Olsén/Lorenzen).
Som årsager ti1 erfarmgsblokermgen har Negt og Kluge bla. peget på forholdet
mellem kapitalens fremtraedelse og vzesen som et prmcipielt ulgennemskueligt
forhold, på den samfundsmaessrge sfceredeling og produktionens rumslige og tidsmoessige orgamsermg, der fragmenterer erfarmgen, på den prtmmre, sekundaere og
tertwre soclalisermgs tilpasnmg af mdividerne ti1 at mdgå 1 den kapitalistiske
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hverdag med en fungibel psykisk struktur og dertil h0rende bevldsthedsformer, på
den borgerlige offentligheds og fabriksoffentlighedensselektlon
af de erfarmger,
der kan g0re sig adaekvat g;eldende på et samfundsm=sslgt plan, samt på produktlonsoffentlighedernes domestlsermg af behovene og fantasle#
Understregnmgen af de mekarusmer, der blokerer erfarmg, får ikke Negt ti1 at
tilslutte sig forestillinger om, at “sand” bevldsthed kan tilføres ude fra. For detbrste
fordl den menneskelige subjektlvltet er et samfundsmcesslgt produkt. Samfundet
skaber de sociale og psykiske betmgelser for sublektlviteten. Bevldstheden om de
samfundsmaesslge forhold må udvikles ud fra samme samfundsmcesslge sublektivitet. For det nndet fordi et reelt soclalistlsk demokrat1 kun kan tankes som de
bevldste Individers faelles demokratlske mdstilling og praksls. For at solidaritet
skal blive ti1 andet end tvangskollektlvlsermg og autonom1 ti1 andet end mdivldualisme må den saette sig lgennem fra neden. Teoretiske ‘produktlonsmldler’ kan
benyttes ti1 at analysere modsartnmger og undertrykkelse, men prakslsforandrmg
må ske ud fra mdivldernes handlinger og forudsztter, at undertrykkelse og modsatrunger erfares 1 en form, der kan gares bevldst.
Perspektivet er mennesket som kollektivt sublekt fnglort fia kapitalens undertrykkende og fremmedgarende mdflydelse. - Kollekhvt skal her forstås som udfoldelse
og sammenfatnmg af det sceregnes mangfoldighed og ikke som en sammenfatnmg
ud fra den mmdste faellesncevner. Med Negts ord: “(...) den samfundsma?sslge
almenmteresse (kan) kun konstitueres som konkret almen, og det vi1 slge: at den
mdeholder de menneskelige relatloners udfoldede saeregenhed og ngdom I sig, at
den ikke reducerer disse ti1 vxrdiabstraktlonen.” (Negt 1977 s. 5).
1 denne forståelse taenkes emanclpatlon som resultat af mdivlduelle og kollektive
laereprocesser, der omszttes 1 fng0rende handling: “Die gesellschaftliche Transformatlonsprozesse m Richtung der überwmdung des Lohnarbeitsverhältmsses smd
rucht anders denkbar als auf der Grundlage slch entwlckelnder Entscheldungsund Handlungsautonomle
der Arbeiter selbst.” (Bruns, m fl. 1980 s. 82 cit. Negt).
Adolf Brochz7 har udtrykt en tilsvarende opfattelse: “Nur lrn Kontext von autono-

” Der er gtve~ en mere omfartende fremstilling
mfl. 1981.

af dc forskellige

former for erfarmgsblokcrmg

I Andersen,

” Adolf Brock var opnndeligt metalarbejder og har arbqdet sammen med Negl om fagforenmgsuddannelse I
mange ar. Han er autodidakt og arbyder I dag pB “Akademle fiir Arbeu und Technik m der politrschen
Bildungsarbelt der Gewerkschaften” I Bremen. Han er desuden medlem af ‘Internauonale Arbeitskrcis: Arbe&
Bildung und Wissenschaft’ (if. afhandlingens forord).
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og bevrdsthedsformer”
Menneskene ses ikke kun som ofre men også som laxende mdrvrder, der potentlelt kan oversknde egne eksrstensbetmgelser. Mermeskelig
subjektivitet går ikke restl0st op I kaprtalistrsk samfundsmaessrggorelse. Der produceres undertrykkelse og modstand, blokermg ag udviklingsmuligheder,
konformitet og egensmd.
Negt og Kluge peger bla. på den hrstorrske udvikling af mods&nmger mellem det
&xIe og det levende arbelde som et forhold, der tendentrelt skaber foruds~tnmger for
mdsrgt 1 kaprtalens udbytnmgsformer: Det levende arbejdes underordnmg under
det dode arbejde og kapital som et socialt produceret forhold skjules, samtidig
med at det stoflige modsaetnmgsforhold mellem d0dt og levende arbejde produccrer mods&nmger, som kan erkendes I deres konkrete form.
De peger endvrdere på de spillerum og muligheder, der opstår 1 forholdet mellem
samfundets ‘bis’ og ‘overbygnmg Samfundets overbygnmg er 1 srdste instans
afhxngrg af dets basis, men overbygnmgens relative autonom1 giver mulighed for
samfundsmcessrge ekspenmenter og dermed for potentrelt overskrrdende erfarmg.
De fremhzver ligeledes modsaetnmger 1 sublektzuitefen. Subjektrviteten formbestemmes 1 strgende grad af kapitalen. Den opfattes rmrdlernd ikke som en genspejling
af den objektive klasseplacermg og de objektive modxetnmger, men som resultat
af en kontinuerlig subjektiv forarbejdnmg af den sociale realitet, der åbner mulighed for forskellige forarbejdnmger, og som mdeholder modsaetmnger (jf. Negt 1987
s. 69). Subjektiviteten udg0r 1 sig selv et ‘trzghedsmoment’ 1 forhold ti1 emancrpatrve processer, men også en mulighed. Muligheden har Negt og Kluge bla. sagt at
begribe ud fra teorren om ‘det emnncpztwe m m rmunr’, som mdebaxer, at kapitalens
trdsstrukturermg og strukturering af samfundsforhold og hverdagsliv truer subjektrvrteten, men at der samtidig saettes grEnser for, 1 hvilken udstraeknmg subjektrvrteten kan struktureres ud fra kapitalens formprmcrpper. Vellykkede
prrmaxerfarmger, er foruds=tnmg for, at: “Das Kapital Arbeitsergenschaften fiir
seme Zwecke okkupreren karm”, men: “Darm liegt aber glerchzeitrg der Grund,

2x Apel og Heydom (Apel og Hcydorn 1980) har krtttseret Negt for at sactte kapnallogik over for brugsvaxdilogik og ovcr for menneskets antropologrske forudsztnmgcr I stedet for al udledc cmanctpattonens mulighed
af kapttalforholdcts nnmanente modsretnrnger. De skrtvcr: ” Adorno forstår vaxdibevacgelsen som en lukket
tvangssammenhreng, der ikke kan brydes op mdefra. For at kunne fastholdc muligheden af revolmtoner
overskrtder Negt Adornos btdrag ved at konstrucre substantdle. kapttalekstcrne omrader. hvor ikke valorrserbare livs- og erfarmgsformer ger stg gccldcndc.” (Apel og Heydorn 1980 s. 145) Selv om Negt tager afstand
fra kruikken (if. Ncgt 1987) vil Jcg, udcn at forfelge sporgsmalet yderligcrc, lilslutle mig Lars Qvortrups
standpunkt. at: “(...) Negts vaxker pa forskellige steder retfaxdiggar begge de anforte fortolknmgsm~der.”
(Qvortrup 1980 s. 101).
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dass sie nie vollständig
96).

funktlonalislert

werden können.” (Knödler-Bunte

1982 s.

Det kan eksemplificeres ud fra kvalifikationsbegrebet. ‘Kvalifikation’ er den udvrdede reproduktrons krav ti1 arbeldskraften, men det er en forudsietnmg, hvrs
arbeldskraften skal kunne anvende sme kompetencer som kvalifikationer, at de
producerede kompetencer - f.eks. evnen ti1 at taenke og handle behovsorrenteret
under hensyntagen ti1 den psykodynamiske ligevaegt - også tjener andre formål
(jf. Olesen 1989 s. 37 ff.). Kapltalen må gå omvelen over naturgrundlaget og respektere naturgrundlagets fundamentale produktronsbetmgelser, som ikke umrddelbart kan valorrseresr overensstemmelse med dens egen logik. Ifolge Negt og
Kluge er denne ikke subsumerbare produktron af kompetente et basalt grundlag
for enhver forestilling om, at modstand mod kapitalen skal kunne udvikles pa
grundlag af erfarmg.
Negt og Kluge betragter fintns~en som et vzsentligt frrgorelsespotentrale. Deres
fremstilling af fantasibegrebet og fantasiens funktion fastholder et dobbeltperspeknv* Fantasien har et frrgarende potentiale, men potentialet realiseres ikke. 1 overensstemmelse med Freud definerer de fantasien som en saxlig psykisk protes, et
produktronsmiddel, der 1 hvert ‘indtryksmoment’ forbinder fortrdige onsker med
fremtrdig onskeopfyldelse (jf. Negt og Kluge 1974 s. 32). Med betonmgen af fantasien som produktionsform for en tzenknmg, der r=kker udover den foreliggende
realitet, vedkender Negt og Kluge sig arven fra den kritiske teori. Marcuse skrrver
f.eks.. “Fantasien er nodvendig, for 1 det vaerende at kunne fastholde det endnu
ikke vaxende som mål.” (Rasborg 1988 s. 62 cit. Marcuse). Men Negt og Kluges
pomte er, at fantasren under fremmedglorte forhold, specrelt 1 produktronen, fungerer som beskyttelsesmekantsme: “Da levende dialektisk erfarmg ikke kan holde
ut denne vrrkeligheten, samles den knugende delen av den 1 fantasiens librdinose
drrftsstruktur.” (Negt og Kluge 1974 s. 31). Når fantasren følger sm egen produktronsmåde har den en tendens ti1 at fjerne srg fra den fremmedglorte produktronsprotes. Men fjerner fantasien sig fra produktronsrealiteten: “Bliver også den motivation, der drrver den fremad mindre. Alle fantasiens eskaprstiske produktronsformer har derfor en tendens ti1 at vende om når de når en vis afstand fra varkelig
heden” De tilfqer imidlertrd: “Medmindre den fastholdes 1 eskapismen af en v<lerdi0gnmgsmteresse.” (Negt og Kluge 1974 s. 33).
Det er netop tilfazldet under senkapitalismen: “Samtidig forsoker mdustriene saerlig bevissthets- og programmmdustriene - å utvikle teknikker som kan brmge
råstoffet fantasi tilbake 1 domestlsert form.” (Negt og Kluge 1974 s. 33), og: “På
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denne måten forblir ett av klassebevrssthetens råstoffer, den sanselig-fantastiske
forestillingsevne, atskilt fra de samfunnsmessrge helhetsforhold.” (Negt og Kluge
1974 s. 33). Tilsvarende skriver de: “Blir denne hjemens produktwkraft oppspaltet
slik at den ikke kan falge sitt spesrfikke arberdsforlops bevegelseslover, så er det
dermed sat et vesentlig hinder for enhver emansrpatorrsk praksrs. Dette betyr nemlig at et viktig arberdsmrddel ikke lenger står ti1 rådighet for arberdemes selv-frrglrzmg.“(Negt og Kluge 1974 s. 34). At fantasiens mdhold og funktron under specrfikke omstaxrdigheder snarere end at tjene frrgorelse t)ener oget udbytnmg og
fremmedgorelse, betyder rmrdlertrd ikke, at dens potentrale forsvmder. Negt og
Kluge ser 1 denne srtuatron fantasien som: “Et restpotensral av uutfoldete Bnsker.”
(Negt og Kluge 1974 s. 34). Fantasrens potentrale som produktwkraft fyldes af mdhold, som fjemer den fra et frrgcxende perspektiv, men samtidig ekslsterer den
fortsat som et potentrale, der kan udnyttes I mdivrdets frrgcxende m teresse.
Arbepdersproget og de sproglige tepol mdeholder et lige så modsaetnmgsfyldt modstandspotentrale. Arbeldersproget har en udformnmg, der begrzenser mulighedeme
for at udtrykke sig offentligt 1 de fora, hvor politiske beslutrunger traeffes, men
samtidig en solidansk kollektrvitetsreproducerende
funktron. Top01 er subjektive
bearbejdnmgsformer for arbejdemes eksistens under kapitalismen, der 1 fortvettet
form opsummerer hrstorrske klasseerfarmger, men hvor formen strvner og spaxrer
for refleksron: “Den sociale topik mdeholder begge dele; den formulerer en stillingtagen ti1 realiteten og er samtidig også en sproglig form for afvazgelse af dens
truende aspekter; den er tilegnelse af erfaret realitet og samtidig også partrel fornzegtelse.” (Ziehe 1978 s. 94).

2.2.4 Proletarrsk offentlighed

Man kan srge, at Negt og Kluge 1 vid udstraeknmg forstår det kaprtalistrske samfund som en erfarmgsblokerende sammenhceng, men at de samtidig udpeger visse
muligheder for emancrpatorrske processer, der medproduceres 1 den kapitalistrske
samfundsudvikling.
Sådan må det vaere, ellers var emancrpatron utzenkelig. Hans
Jrargen Thomsen formulerer en tilsvarende opfattelse r en omtale af ‘Geschlchte
und Eigensmn’ “Den grundläggande synpunktet I marxtsmens emancrpatronsteorr:
att den enda möjliga frigörelsen är den som tar sm utgångspunkt r de givna hlstoriska villkoren. Om den föreliggande verkligheten m te urnehåller möjligheter för
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mänsklig frigörelse - med det menas frigörelse för alla människor - ja, då existerar
m te denna möjlighet.” (Thomsen 1982 s. 56).
Realisermgen af de samfundsmcessrge muligheder forudsrt-tter, at mdwrderne udnytter dem, dvs. forudsaetter subjektw forandrmg og subjektivt artikuleret modstand. Det forudsaztter ekslstensen af offentlighedsformer, hvor erfarmgen med alle
dens modsaetnmger og blokermger kan udfoldes og gore sig samfundsmaessrgt
gzeldende. Negt og Kluge kalder sådanne offentlighedsformer for proletmsk ojjhtlighed. Proletarrsk offentlighed betegner en overskrrdelse af den mdivrdualiserede
og blokerede erfarmg ved at relatere den ti1 den samfundsmzssrge helhed (jf. Negt
og Kluge 1974 s. 27). Begrebet har en specrfik relation ti1 begrebet om klassebevrdsthed: “Proletarrsk offentlighet og det her tilgrunneliggende begreb “orgamsert
samfunnsmessrg erfarmg” er langt på ve1 Identisk med det som I den marxrstrske
tradisjon heter klassebevrssthet og klassekamp. Disse siste begrepene betegner ligeve1 resultater, ikke formidlingen og oppkomstbetmgelseme og deres enkelte elementers konkrete sammenheng. Det ville vzre urnulig å dedusere formrdlingens
oppkomstbetmgelser og konkrete sammenhenger fra resultateme.” (Negt/Kluge
1974 s. 55). Proletarrsk offentlighed er udtryk for betmgelserne på fodestedet for
de processer, der peger 1 retnmg af klassebevldsthed og for processeme selv Tro
mod den opfattelsen, at frrgorelse udvikles ved at realisere mulighedeme 1 de
ekslsterende forhold, er det Negt/Kluges opfattelse, at den proletarrske offentlighed må tage sit udgangspunkt 1 det vzerende og udvikle sig ud fra de modszetnmger, der er mdeholdt 1 det vzerende. De henvrser ti1 Marx: ““Det vi1 endelig vise
sig, at menneskene ikke tar fatt på nytt arberd, men bevrsst udfører srtt gamle arberd.“” (Negt/Kluge 1974 s. 56 cit. Marx). Det forudszetter en kontmuerlig mdre og
ydre forandrmgsproces, der bestandigt reflekterer sit hrstorrske og samfundsm=ssrge grundlag, dvs. en fi&If ud‘ldet tmtonebewdsthed.
Folgende elementer mdgår 1 definitronen af proletarrsk offentlighed:
Proletarrsk offentlighed er modmagt og modproduktron, der srgter mod at
tilnaerme mdivrdemes udvikling ti1 artskrzefternes udvikling.
Proletarrsk offentlighed udgrcenser ikke dele af erfarmgen som Irrelevant. Den
omfatter enheden I den proletarrske livssammenhazng.
Proletarrsk offentlighed ger op med kapitalen som urniddelbar sanselig modstander men også med kapitalens formbestemmelse af den mdre natur.
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Herved peger proletarrsk offentlighed frem imod selvregderrng som dynamrserende
faktor I en behovsstyret samfundsudvikling, der bygger på en historisk erkendelse
hos hvert enkelt individ af de samfundsma?ssige forhold.

2.2.5 Soclologlsk

fantasl

1 overensstemmelse med den baslsdemokratrske og laxeprocesorrenterede politiske
tankegang er forudsztnmgen for dannelsen af bevidsthed om det obIektrvt mulige,
at der etableres en sazrlig m tellektuel kompetente eller produktivkraft
hos den
enkelte. Med et begreb hentet fra C.W.Mills (Mills 1959), betegner Negt og Kluge
denne kompetente: ‘Soctologlskfmtasi’, men hvor begrebet hos Mills har krrtrsk
brod rettet mod, hvad han betragter som obIektivrstiske og subIektwrstrske videnskabelige retrunger, benyttes det af Negt og Kluge som mål for en politisk demokratisk dannelse af arbeldere.
De definerer sotrologisk fantasi som en sublektw produktivkraft,
der kan udvikle
srtuationsuafhazngrg klassebevidsthed, dvs. som en sammenhazngende kognitrv,
psykodynamisk og handlingsmzsslg kompetente, der modsvarer bestemmelsen af
den protes, der forst ger den soclologrske fantasr mulig, nemlig den proletarrske
offentlighed.
Man kan sammenfatte de enkelte bestemmelser 1 Negt og Kluges begreb om SOCIOlogisk fantasi 1 felgende stikord:
en produktivkraft
oblektwt mulige.

ti1 dannelse af klassebevldsthed, forstået som mdslgt 1 det

en kogmtw kompetente ti1 at sammenfatte vrdensmcengder, der bliver stadig
mere segmenterede og uoverskuelige, ti1 at ‘laxe at laxe’, dvs. som hlzlpcr
den enkelte ti1 at sammenfatte spredte m formationer og gwe overblik.
en taenkeevne, som grx den enkelte I stand ti1 at forstå sm egen livshrstorre og
sit aktuelle hverdagsliv I sammenhamg med samfundets historrske udvikling
og nutid.
en kvalitet ved smdet, som ger det muligt at forstå srt eget mdre liv på baggrund af de sublektwe og oblekhve forudsaztnmger for det.

38

Det teoretiske prrullag

for Irrtdervrs,lrrt,psforlobene

en realistisk fantasiproduktion, som g0r det muligt at se, at virkeligheden
kunne vzre anderledes, og at formulere udkast til, hvor 1 det anderledes kunne bestå.
en handlingsorrenteret taenkemåde, som kan danne grundlag for kollektiv
realisering af konkrete utopiske udkast.
Bestemmelserne af den socrologrske fantasr reproducerer grundmonstret I Negts
tankegang. Det er begreber om frigrxende kompetencer. Kompetencerne bevrrker,
at mdivrdet 1 strgende grad forstår konstltuermgen af egne erfarmger, normer og
handlernarrstre 1 sammenhaeng med samfundsm~ssrge forhold, og ger det muligt
at tilegne sig de subIektrve forudsaetnmger for at forandre disse forhold 1 samarbelde med andre.

2.3 Erfaring og undervisning

2.3.1 Undervrsnmgens

betydning

Hvilken rolle kan undervrsnmg spille? Negts reformulerrng af prmcrppeme for eksemplarisk udfoldelse af lzremdhold er formuleret ud fra en bevidsthed om, at
voksnes kermg foregår på grundlag af livserfirzng, at uddannelse ikke er det vigtigste sted for laxeprocesser, og at undervlsnmg slzldent er den vigtrgste faktor
Undervrsnmg mdgår som led 1 livslange erfarmgsprocesser, med en langt strarre
påvirknmgskraft end de processer, der foregår og kan foregå 1 undervlsnmgen.
Arbelderuddannelsens deltagere forsfrrrktwerer undervrsnmgsrummet med sublekteve blokermger og potentialer, der udgor de uomgamgelige foruds&nmger
for
videre erfarmgsproduktton.
Mellem undervrsnmgen og dens mulige effekt ligger
billedligt talt et filter, der udgores af deltagernes personlige foruds=tnmger og af
vilkArene I deres dagligdag for at besk‘eftigc sig med det undervisrungen dreler sig
om. Negt udtrykker det sdledes: “Die Köpfe der Arbeiter smd kelne hohlen Gefässe, m die man etwas von aussen hmemtragen kann, sondem es smd volle Gefässe,
m denen durch Sozralisation, Schule und Erfahrungen richtrge Interessen, kollektive handlungen, Ideologien, richtlges und falsches Bewusstsem häufig untrennbar
mitemander verbunden smd.” (Negt 1987 s. 46). Og med henblik på undervisnmgspraksis: “Man kann mcht so tun, als gäbe es emen Iungfräulichen Boden der Pro-

blemstellungen, m dem mcht bererts praktrsche Folgerungen gezogen und praktrsche Voraussetzungen gemacht werden. ” (Negt 1987 s. 53).
Fordi undervrsnmgen for- og medbesternmes af de forudsaztnmger, deltagerne
brmger med sig, vi1 dens mdhold og forlob altrd vzre et resultat af, hvad der sker,
når denne undervrser og denne gruppe deltagere arbejder med dette mdhold på
denne måde 1 denne konkrete hrstorrske srtuatronz9 Samtidig understreges det, at
formaliseret undervrsnmg giver nogle saxlige betingelser for udvikling af situatronsuaflxengrg politrsk bevrdsthed og socrologrsk fantasi. Erfarmgsorrenteret arbejderuddannelse kan rumme ansatser ti1 proletarrsk offentlighed (jf. kapitel 2.2.4).

2.3.2 Eksemplanske

laxeprocesser

og mods&nmger

1 erfarmgen

Erfarmgsorrenterede eksemplanske laxeprocesser srgter mod at skabe forståelse af
processerne bag den mdivrduelle og den samfundsmzessrge udvikling. Når det
overhovedet er nodvendigt, skyldes det erfarmgsblokermgsmekamsmerne,
og de
mekanismer der blokerer erfarmgsmteressen. Mennesker handler ikke prrmazrt
mod deres egne mteresser, fordi de ved for lidt eller har falsk vrden, men fordi de
forarbejder oplevelser og ‘foreliggende vrden på en bestemt måde. Virkeligheden
fremtrceder rmrdlertrd ikke med en glatpoleret overflade, den kapitalistrske vrrkelighed producerer nro~szfn~r~ger En rxkke af disse modssetrunger medproduceres 1
erfarmgen.
Med eksemplurrske lareprocesser henvrses ti1 en dialektik mellem det enkelte og helheden. ‘Det enkelte’ er den hrstorrske kendsgernmg, der er relevant for klassernes
og mdivrdemes liv, de erfarede eller tilslorede konflikter, der udgår fra arbejdereksrstensen som totalkategorr. ‘Helheden’ er samfundets produktrons- og reproduktronsproces 1 dets hrstorrske drmensron. Hverken objektave eller subjektrve konflikter kan Izegges ti1 grund for uddannelsesarbejdet uden totalsamfundsmzessrge fortolkrunger. Negt har udtrykt det sådan: “Bomenes urniddelbare erfarmger må

ly Ordet ‘indbcrmg’ I den danske oversa%lelsc af ‘Exemplanschcs Lcrncn und Sozrologrsches Phantasre” er
uheldigt valgt. Indlrenng grver assocratroner I rctnmg af, at dehagerne skal Irere et p3 forhand grvet stof.
SamtIdig brdrager ordet ti1 den mrsforstaelse, ut Negts overveJelser vedr. eksemplansk henrigg skulle vrere
formulerct som en posu~vt foreskrrvende predagogik. Det er der ikke tale om. Dcltageme skal vare subjekter
og ikke objekter for Irereprocesscn. Af samme årsag fmdes der ikke en erfarmgspa?dagogJsk model, som kan
anvendes over for enhver undervrsnmgssrtuauon.
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ordrungen, tolknmgen og “genopgravnmgen” af de vrgtrge af disse modsaetnmger,
at muligheden for en erfarmgsudvikling består 1 en undervrsnmgssrtuatron.” (Olesen 1985 s. 137). Negt udtrykker samme mdsrgt sådan: “Arbelderuddannelsens
samfundsmazssrge betydning og politiske effektivitet er ikke mmdst afhcengrg af,
hvorwdt det lykkes at forklare mdivtdets grundlzggende, ofte fortrazngte eller fordrelet regrstrererede konflikter som strukturelle modszetnmger 1 samfundet og at
skelne sådanne konflikter fra deres urniddelbare symptomer.” (Negt 1975 s. 54).
Vort analysearbelde har understreget, at mange potentielle konflikter, som ikke
erkendes urniddelbart, eksrsterer som bnlQ7~der I erfinngen. De brudflader, der
modsvarer Negts kriterier for bestemmelse af konflikters uddannelsesvaerdi, haznger 1 srdste instans sammen med de grundlzggende samfundsmzssrge mods&nmgsforhold. 1 relation ti1 uddannelse af tillidsreprzesentanter vrser de srg ofte 1
relatron ti1 afledte konfliktområder, f.eks. partsaftalte eller lovfzstede regulermgsområder.
Vi har arbeldet forholdsvrs laenge med begrebet, og er nået frem til, at brudflader
bla. fremtrzeder I fralgende former:
Som segmenteret bevrdsthed og praksrs: At man srger, taxrker og gcw noget
forskelligt 1 forskellige srtuatroner.
Som modsaztnmgsfyldte udsagn eller tolkrunger af bestemte forhold.
Som logiske udeladelser eller saglige udeladelser (fortrelser).
Som modstrrd mellem verbale udsagn og egen praksrs I eller uden for srtuationen.
Som staerk emotronel beszttelse af bestemte figurer, srtuatroner/personer
(fjendebilleder, rdealiserende billeder).

0.1.

Som fantasier eller wnsker og planer, der razkker ud over den aktuelle srtuatrons muligheder.
Som handlinger og handlingsplaner,
tionsforståelse.

der synes at vcere 1 strid med egen srtua-
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Nogle kan observeres direkte, andre krzver et lidt mere omfattende kendskab ti1
deltagerne og deres baggrund. De fleste forstås betydeligt bedre, JO mere man ved
om dcltagemes situation. De er under alle oms&ndigheder Indikatorer for sammenhznge mellem en aktuel kommunikationssituation
og en betydeligt bredere erfarmgsproces (efter Olesen 1985 s. 275, der er en vlderebearbeldnmg af Andersen,
m fl. 1983 s. 90).
Brudfladebegrebet mdikerer, at sublektlvlteten ikke opfattes som en hermetisk
lukket forsvars- og fortr~ngnmgssammenh~ng.
Brudflader kan have et arbltrzrt
mdhold lft. livsrelevante konfliktzoner, men kan ofte tolkes som forsvtlrsnzeknnlsntev,
fler er nazrt forbundet med sanzfi~ndstn;es.stge
rnodsatnlnger, og som rummer en potentie1 bevldsthed om dem.

2.3.3 Erfarrng og teorl

Hvls man udelukkende statter sig på egne erfarmger, ved man ikke noget om de
betingelser, hvor under erfarmgeme produceres, og heller ikke noget om, hvordan
betmgelserne kan aendres. Udviklingen af en mere omfattende sltuatlons- og selvforståelse og en aget handlingskompetente forudsaetter tilegnelse af supplerende
vrden og vldereudvikling af feoretlske pronl~ktjansmzdler, men netop vldereudvikling.
Arbelderuddannelsens deltagere er og må nodvendigvls allerede vzre 1 beslddelse
af visse teoretiske produktlonsmldler, hvls uddanneisen skal nå sme mål. Negt formulerer det sådan: “Gäbe es diese kognitiven Mittel der Realitätsverarbeltung rucht
schon lm vorwlssenschaftlichen, praktlschen bewusstsem der Arbeiter, so wäre
lede Arbeiterbildung unmöglich.” (Negt 1987 s. 56). Det betyder lmldlertld ikke, at
de 1 prmclppet ved nok eller, at de allerede har de nadvendige teoretiske og analytiske foruds&nmger. Der er begraensnmger 1 de teoretiske produktlonsmldlers
udviklingsgrad: “W iren diese Mittel komplett und m ihrer entfalteten Form vorhanden, so wäre gewerrkschaftliche Bildungsarbelt weitgehend überflüsslg.” (Negt
1987

s. 56).

Negts egne erfarmger fra undervlsnmg af arbeldere 1 marxlsme har haft saerlig betydning for hans overvelelser om forholdet mellem erfarmger og marxistisk teori:
“Meme praktlsche Erfahrung m der gewerkschafthchen Bildungsarbeit machte mlr
deutlich, dass die mlr verfügbaren Marxschen Kategonen m der Bildungsarbelt
nlcht mehr ohne weiteres verwendbar smd - mcht, weil lch sle für falsch oder fir
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ergänzungsbediirftrg hrelte, sondern weil die mersten Arbeiter, mit denen rch es zu
tun hatte, mit diesen Kategorren nur wemg anfangen konnten, jedenfalls im Rahmen emer Erklärung ihrer Situatron und der Aufklärung ihres Bewusstsems.”
(Negt 1989 s. 261). Arbelderuddannelsens deltagere kunne ikke benytte den marxrstrske teori 1 den form, den er givet 1 en akademisk offentlighed.
Modsat 1 Arbelderva?gelsens tidlige år, hvor, rfelge Negt, sammenfatnmger af
“Lohnarbert und Kapital” samt “Anti-Dührmg” af Engels og Otto Bauers sammenfatnmg af “Kapitalen” udglorde den vidensballast, som en fagforenmgsbevrdst
arbelder måtte tilegne sig (jf. Negt 1989 s. 261), findes der ikke kengere noget fast
korpus af ‘nodvendig vrden’ Det gzlder derfor om at tage udgangspunkt I problemstillinger fra deltagemes erfarmgsverden, der er betydnmgsfulde for dem. De
vrrkelige forklarmgsbehov, som opstår 1 forbindelse med ‘oparbeldnmgen’ af erfarmgeme, skal styre karakteren og omfanget af den ‘middelbare erfarmg’, der mddrages, og sikre at der bliver tale om relevmt vrden (jf. Negt 1989 s; 262). Orrentermgen mod vrrkelige problemer er endvrdere et uwn mod en ntcmuseretformrdhg
af de metoder og resultater, der produceres af en arbeldsdelt vrdenskab: “Diese
Informatronen bediirfen der Einbmdung m den Lebenszusammenhang der Arberter. Nur so kann auch, W ill man srch mcht auf eme mehr oder mmder zusammenhanglose Addition von W issenmaterralien beschränken, das wachsende Stoffelend
der Bildungsveranstaltungen überwunden werden.” (Negt 1989 s. 262). Og tilbagekoblingen fra middelbar ti1 urniddelbar erfarmg er reelt deltagemes eneste kontrolmtdighed 1 forhold ti1 at vurdere om middelbar erfarmg 1 form af teorr og vrden
er praktisk ‘sand’
For Negt er marxismen det bedste bud på en teori, der kan begribe de vaesentlige
forhold 1 samfundet. Men han understreger marxismens karakter af produktronsmiddel: “Der Marxrsmus 1st eme Produktionsstätte von erkenntmssen und Erfahrungen, und mcht em museum fertiger Einslchten.” (Negt 1987 s. 64).

2.3.4 Eksemplansk

udfoldelse af erfarmger

Det teoretrske ræsonnement, der er redeglort for oven for, rmplicerer, at erfarmgsorrenteret eksemplarisk laermg må falge to komplementzre analyseretnmger: Den
ene retning går fra analysen af enkeltsituatroner ti1 analysen af, hvad der konstituerer dem samfundsmzssrgt. Det svarer f.eks. ti1 den problemorrenterede tilgang ti1

Betrieb”, Die Würde des Menschen m der Arbeitswelt”, “Die veränderung
be1P3’ Hefterne skulle bygge på det eksemplanske prmcip.

der Ar-

Hans Matthöfer, leder af uddannelsesafdelingen 1 IG Metall, definerede det virksomhedsncere uddannelsesarbelde sådan: “Unter betrrebsnaher Bildungsarbeit verstehen wir Bildungsprogramme, die räumlich, zeitlich und m der Problemstellung
dem betreffenden Betrieb angepasst smd, organiscert vornehmlich durch ehrenamtliche Bildungsobleute, räumlich, d.h. die Veranstaltungen finden entweder m Betrieb oder m unmittelbarer Nähe statt; Zeitlich, d.h. entweder m der Arbeitszeit
oder unmittelbar danach.” (Brock 1991 s. 147). Modsat tidligere, hvor uddannelsesarbeldet nzesten udelukkende var orienteret mod valgte repraesentanter og ansatte
på forbundets forskellige mveauer blev formålet at orgamsere en bred medlemsuddannelse. Matthöfers grundtese var, at uddannelsesarbeldet skulle vaere praksisorientet I en form, hvor deltagernes erfarmger blev konfronteret med teori. Han
betonede deltagernes egenaktivitet 1 uddannelsen som grundlag for at udvikle
autonomi 1 hverdagen: “Selbsttättge geistige Ausemandersetzung, selbständiges
Denken der Teilnehmer solle erstes Unterrichtsziel sem.” (Brock 1987 s 26 cit.
Matthöfer).
IG Metall realiserede kun den del af planen, som omfattede uddannelsen af Bildungsobleute. Internatdelen blev arndret ti1 en mere mstrumentel uddannelse rettet
mod valgte reprzsentanter og ansatte I organrsationen.
Baggrunden for tifinonterrngen ej det v~rksornhedsnare tr&annelsesnrbelde var bla. en
tiltagende intern konflikt om uddannelsespolitikken 1 IG Metal 1 årene 1969 ti1
1973, som hang sammen med, at fagforenmgens politik kom ti1 at udgore det centrale mdhold I uddannelsen, og med at uddannelsesarbejdet blev omsat I en fagforenmgspraksis, der ophorte med at stemme overens med forbundet lime. Det
virksomhedsnzre
uddannelsesarbelde forudsatte merhed ti1 forandrmger 1 vrrksomhederne og dermed en taet sammenknytnmg mellem uddannelses- og fagforenmgsarbeldet. Det mdebar, at tillidsfolkene kunne opbygge selvstcendige magtpositioner ift. det lovfastsatte samarbelde I bedriftsrådene. Denne strategi fraveg
IG-Metall I begyndelsen af 70’erne 1 forbmdelse med en cendrmg af bedriftsrådsloven (jf. Alhen, mfl. 1982 s. 283). Orgarusationen sogte at efterkomme ogede krav
om arbeldsretligt og socialpolitisk skolede funktionazrer på bekostnmg af tillidsmandsarbeldet ved at priornere uddannelse af eksperter ti1 orgamsationsopgaver
(jf. Alhen, mfl. 1982 s. 284).
” Hcftct:
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Det blev endvidere påvist, at uddannelsesreprzsentanteme
udglorde en aktiv kritikergruppe 1 forbundet (jf. Sabisch 1982 s. 139). Kritikken drelede sig bla. om aendrmger af bedriftsrådsloven, om Socialdemokratlets mdflydelse 1 fagforenmgerne
og om fagforenmgernes beslutnmgsstruktur. Efter forbundets opfattelse overskred
deltagerne uddunnelsens politik-frz mm. Det blev endvidere påvist, at mange uddannelsesreprcesentanter var aktive 1 de såkaldt ‘vilde’ strejker. Olesen skriver, at
det efterhåriden var: “En offentlig hemmelighed, at der var et betydeligt sammenfald mellem kursusdeltagerne og aktive på arbeldspladserne I strejkebolgen 1 1969 ”
(Olesen 1985 s. 131). For dele af orgamsationen var de unge umversitetsfolks mdflydelse og de ‘lerst tilknyttede’ underviseres organlsationsuafhamgrghed ligeledes
et irritationsmomentJ2 (jf. Brock 1991 s. 159).
Kritikken blev skaerpet 1 begyndelsen af 70’erne. Der blev valgt kritiske tillidsfolk
mange steder, og kritikken af forbundet blev stadig mere udtalt. Ifolge Adolf Brock
skete det afgorende tilbagefald 1 1973, da IG Metall helt opgav det virksomhedsmere uddannelsesarbelde. Alhen og Wollenberg formulerer det sådan: “Wohl mcht
zuletzt aufgrund dieser sich abzeichnende Erfolge von Basisaktivlerungen und
zunehmender mntergewerkschaftlicher
Opposition wurde der Negtsche Ansatz
Anfang der 70er Jahre zurückgenommen und im Zusammenhang der von Hans
Preiss vorgelegten 17 Thesen zur Bildungsarbeit der IG-Metall 1972 neutraliscert.”
(Alheit, mfl. 1982 s. 282 f). Teserne blev udmontet 1 den såkaldte “Interesse- og fagforenmgspolitiske konception” (jf. Brammerts mfl. 1976) og 1 “Tydnmgsmonsteransatsen” (jf. Sabitsch 1982 s. 179 ff). Begge sigtede mod at bmde uddannelsesarbeldet
ti1 de hovedlimer, forbundet havde vedtaget (se også kapitel 8).
Ifolge Adolf Brock er det samlede resultat af den historiske udvikling 1 uddannelsesarbeldet blevet: “(...) dass der Anteil an geplanter mtentionaler politischer Bewusstsemsbildung - Wie auch der politischen Bildung allgemem - mnerhalb der
gewerkschaftlichen und auch der Arbeiterbildung deutlich rückläufig 1st. Nicht
politisches Ganzheitswissen auf der Basis von historischem Denken und politischer
Handlingsfähigkeit
1st gefragt, sondem nach wie vor pragmatisches, zerfasertes
funktionales Wissen fur den Einzelfall.” (Brock 1991 s. 153). Og et andet sted skriver han: “Vorrang bekam wieder die klassische Funktionärsbildung,
die zwar den
Bestand der Organisation mitgarantiert, aber zur “intellektuellen Entwicklung” der
gesamten Arbeiterklasse wemg beiträgt.” (Brock 1991 s. 160).
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Bruns, Conert og Griesche, der har gennemfort en storre undersogelse af fagforenmgsuddannelsen 1 IG Chemie-Paprer-Keramik I årene 1976 ti1 1979 (jf. Bruns, mfl.
1979), vurderer, at mere end 90 pet. af den fagforenmgspolitiske arbelderuddannelse 1 Tyskland er funktionaxskoling,
hvor mdholdet hovedsageligt
omfatter arbeldsretlige og orgamsationspraktwke emner, og hvor okonorniske og
bredere samfundspolitiske temaer kun mddrages 1 begraznset omfang. At undersragelsesresultateme stadig står ved magt blev bekraeftet 1 september 1991 på en
konference om arbelderuddannelse, som bla. havde deltagelse af uddannelsesansvarlige fra IG Metal33 Direkte forespurgt om Negts pzdagogrske ansats havde
mdflydelse 1 den tyske fagforenmgsuddannelse var svaret et klart nel.
Muligvis kan det aflzeses som en tendens ti1 genoptagelse af nogle af de forladte
ideer, at IG Metal har mdgået en samarbeldsaftale med Akademie für Arbert und
Politik 1 Bremen om at udarbelde nye temahefter, der skal viderefore idé-grundlaget fra Themenkrers Betrieb. Prolektet angiver en ny åbenhed 1 forbundet, men
det er endnu uvist, 1 hvilket omfang og hvordan temahefterne vi1 blive anvendt.

” Konference I Strobl, 0stng I 1991 om “Europäischc Pcrspekuven politlscher
Konzeptlon Sozlologlschc Phantaslc und exemplansches Lemcn”
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gruppen valgte og ansatte 1 SID’s lokale afdelinger, og geografisk sprednmg mdgik
som et af kriterrerne for udvzelgelse af deltagere. ArbeldsmiljBstudiekredsen
var tilrettelagt som frivillig aftenskoleundervisnmg, den foregik på en folkeskole over 10
studiekredsgange, med hlemmearbelde mellem studiekredsmoderne, og deltagerne
loste selv de problemer, der opstod, når skifteholdsarbeldet kolliderede med studiekredsen. STI-uddannelsen havde karakter af et studium over 20 mternatuger med
hlemmearbelde mellem mternatopholdene. Uddannelsen blev gennemfort 1 luxuri0se omgivelser, 1 en tidligere laegebolig, som var mdrettet ti1 formålet, og beliggende 1 urniddelbar tilknytnmg ti1 SID’s kursuselendom Energicentret. Deltagerne fik
fuld lon, fri ti1 at deltage samt betaling af transport, diaeter, mv
Ti1 lighederne horer, at begge forlob kan defineres som erfarmgsorienteret politrsk
arbelderuddannelse, og at målene for undervisnmgen 1 begge tilfazlde blev formuleret som temarammer for eksemplarrsk udfoldelse af laeremdhold, henholdsvis et
‘udvidet arbeldsmiljrabegreb’ og et ‘udvidet enkeltsagsbegreb’
1 det fnrlgende gives en mere omfattende przesentation af de to forlob.

3.2 En arbeldsmilpstudiekreds

for bryggenarbejdere

Arbeldsmiljostudickredsen
blev gennemf0rt 1 efteråret 1979, på et tidspunkt hvor
bryggeriarbelderne opfattede slaget om teknologien på det nye Fredericia Bryggeri
som ‘tabt’ (jf. Politisk Revys Bryggerrgruppe 1978), og hvor man ikke forventede
nye strarre konflikter 1 den mermeste fremtld. Oplysnmgsmaessrgt var studiekredsen placeret efter en omfattende oplysnmgskampagne, som var styret af fagforenmgen og som ikke 1 synderlig udstrzeknmg havde bearbeldet modsaetnmgerne
1 bryggeriarbelderkollektivet
pga. kortsrgtede mobilisermgshensyn. Politisk strategisk blev den gennemfort 1 et vakuum 1 fagforenmgens og bryggeriarbeldernes
mobilisermg. Det var blevet ‘hverdag’ på de kmbenhavnske bryggerier
Arbeldsmilj0problemer
blev I sig selv opfattet som hverdagsproblemer. Det var
kendetegnende, at 10snmger på arbeldsmilj0problemerne
ofte blev gemremfort fra
basis, bla. fordi arbejdsmiljo 1 vrd udstr&mng
var udgraenset fra de arbeldsområder fagforenmgen varetog. Bryggeriarbelderne kunne ikke hente handlingsanvrsnmger eller få udstukket perspektiver fra fagforenmgen. Der eksisterede kun

ansatsvis en orrentermgsramme for arbeldsmilj0arbeldeC og den rakte ikke ud ov(?r
her og nu lwxunger. De daglige belastnmger 1 arbeldsmiljaet gav sig ofte udslag i
småkonflikter, der ikke blev opfattet som egentlige konflikter men som eprsodcr,
der var en mtegreret del af bryggerrarbejdernes dagligdag.
Arbejdsmiljcxtudiekredsen
kan karaktenseres som virksomhedsnaer uddannelse i
Matthöfers forstand (jf. kapitel 2.4), men var ikke fagforenmgsorgamseret. Inmattvet kom fra fire sikkerhedsreprsesentanter, der tog kontakt ti1 RUCs Bryggertgruppe. Studiekredsen blev tilrettelagt af Bryggerigruppen og sikkerhedsreprzsentanteme 1 fzellesskab. Deres behov udsprang af afmagt over for opgaveme. De hav&
negative erfarmger med wrksomhedens og det offentliges eksperter og artskede
hjzlp fra loyale eksperter. At mrtratrvet kom fm sikkerhedsreprzsentanteme
betud,
at kurset ikke skulle vurderes mdholdsmaessrgt af klubbestyrelser eller oplysmngsudvalg. Der blev nedsat en forberedelsesgruppemed lnitlativtagerne og repmsentanter fra Bryggerigruppen. Bryggerrarbejdeme 1 forberedelsesgruppen ortskede,
at studiekredsen skulle fokusere på kemrske arbeldsmiljqroblemer
og på lwxungsmuligheder 1 forbmdelse med det kemiske arbqdsmilj0. Studiekredsen blev afholdt
1 AOF regre, som aftenskoleundervrsnmg på en folkeskole, en aften om ugen over 1
alt 10 uger, dvs. 30 timer. Der blev udsendt mvrtationer ti1 sikkerhedsreprzsentanter og andre arbejdsmiljcwrteresserede. Derudover opfordrede
kursusdeltagerne
personligt deres kolleger ti1 at deltage.
På grund af den heterogene holdsammensaetnmg skulle der tages hensyn ti1 et
meget forskelligt motwatlonsgrundlag.
En stor gruppe deltagere var sikkerhedsreprzsentanter, dvs. formelt valgte funktronsbzrere. Sikkarhedsreprzsentanteme
opfattes som kontrollanter 1 forhold ti1 arbejdsmilj0problememe.
Desuden forventes det, at de f0rer onsker fra bryggeriarbeldeme om forandmger 1 arbeldsmiljaet
ud 1 livet. Sikkerhedsreprzsentantemes
funktron blev både af dem selv og deres
kammerater opfattet som repraesentatw Allerede ph forhand kunne det forventes,
at en del af kursusdeltagemes motwatron for at deltage 1 kurset var umrddelbart
foranlediget af deres reprzsentantfunktron.
Andre deltagere var ~~djqrnppe/olk,
dvs. medlemmer af selvorgamserede grupper på bryggericme,
der arbejdede med
arbejdsmiljarsp~rgsmål. En mindre gruppe deltagvar ‘?~lenigebr?lQ8errnrbeldere’,
som var bemrt af problemer med det kemiske arbeldsmiljo. Der deltog både wwrd
og kvmier
Negts overvejelser om ertarmgsorrenteret eksemplarrsk l=ring var et merliggende
udgangspunkt 1 forbindelse med planlqnmgen
af kurset. Der var tale om en
arbeldspladsncer uddannelse, og det politiske sigte stemte overens. Målene med
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undervisrungen blev formuleret som en terrrnrmrnre, dvs. som en ramme for eksemplarrsk udfoldelse af lzeremdhold, der kunne forbmde deltagernes konkrete erfarmger og handlingsforslag med deres samfundsmaessige grundlag og realisermgsbetingelser.
Jeg skal kort redegrare for rammen:
Bryggeriarbelderne mdgår stofligt og rakonomisk 1 produktionsprocessen. Kroppen
f0lger med, når arbeldskraften benyttes. Kapitalstrategien bestemmes af vaxdi0gnmgstvangen, mens bryggeriarbelderne reagerer ud fra de konkrete belastnmger,
som tilcegges betydning 1 samspillet mellem arbeldsforholdene og sublektet som
fungerende totalitet. Arbeldsmilj0belastnmg kan defineres som et ‘utilpasset’ forhold mellem sublekt og oblekt. ‘Utilpassetheden’ er resultat af en historisk protes:
Det er den historisk producerede socialisermg, der afg0r om bryggerrarbeldeme
kan udholde arbeldsprocessemes historiske udviklingsnweau, og det er det hrstorisk bestemte samspil mellem bryggeriarbelderne og arbeldsmilj0et, der afggrar,hvordan de handler 1 forhold ti1 arbeldsprocessen og dens belastnmger. 1 arbeldsmilj0et
maxkes den konkrete betydnmg af kapitalens formbestemmelse af arbeldsprocessen mest direkte, og det er 1 arbeldsmiljskampen, at bevidstheden om kapitalismens modsaetnmger har sit mest umrddelbare grundlag. På trods af det er arbeldsmiljøarbeldet ikke udviklet 1 samme grad som f.eks. arbeldet for h0lere 10n.
En analyse, der serger at begribe arbeldsmiljraets betydning for den enkelte, kan
ikke n0les med at forholde sig ti1 de konkrete belastnmger. Den må udvide forståelsen og baseres på et mivdct nrbcphiljnbegreb. Vi definerede begrebet ud fra
f0lgende bestemmelser:
1.

Det medreflekterer produktionsprocessens struktur, dvs. vaerdi0gnmgsrmperatwets betydning for sammenhaengen mellem teknologi og arbeldsmiljrzr.

2.

Det begriber arbeldsmilj0problemernes

3.

Det begriber de konkrete belastnmger som udtryk for en mods&nmg mellem
arbeldsprocessens strukturer og sublektet, begge slder forstås historisk.

4.

Det begriber de forskellige former for erfarmgsblokermg og modsaetnmger 1
erfarmgen 1 forhold ti1 erkendelse af og handlingsmotivation
over for arbeldsmilj0et.

betydnmg for den samlede tilvzrelse.
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8.

Udarbeldelse af plancher og artikler om rengormgsmidler
matlon ti1 kollegeme.

med m for-

9

Diskussron af aktuel forgiftnmgssag på Carlsberg.

10.

Videre diskussion af forgiftnmgssagen på Carlsberg, målemetoder, lzegeundersegelser, arbeldsmiljralitteratur, mv Middag og hygge. Afslutnmgsaften hos en af deltageme.

Deltageme diskuterede en mengde erfarmger fra arbejdsmiljorarbejdet og undersagte og lokaliserede en del problemer I forbmdelse med olie- og rengormgsemnerne. Vi forwgte gennem laereroplazg, plenumdiskussioner samt tavle- og wgavis-systematrsermger at st&te deres erfarmgsproduktion mhp. at skabe en oget forståelse af arbeldsmilj0problememes karakter. Deltageme udtrykte tilfredshed med
forlabet. De tilegnede sig ny vrden og fik begrebsligg)ort nogle sammenhaenge, og
der kunne hele tiden peges på områder, hvor de kunne gore en mdsats, f.eks.
undersege hvordan det forholdt sig med dette eller hmt kemiske arbeldsmilloproblem. Studiekredsen blev ligeledes en stotte ti1 at saztte aktiviteter I gang I
klubbeme, og den kunne stotte en igangvaerende arbeldsmiljokonflikt.
Bagsiden var, at arbeldsmiljo som laxemdhold kun 1 rmge udstraeknmg motiverede
deltageme ti1 diskussioner af mere samfundsmoessige forhold, dvs. de mdhold, VI
havde formuleret I det udvidede arbeldsmiljobegreb. Selv om det klart fremgik, at
deltagerne opfattede arbeldsmiljra som ‘det hele’, blev det ikke tematrseret I saxlig
ho1 grad. Der var et kraftigt trzk 1 retnmg mod mstrmrentel hvung nf konkrete
problemer Når VI formidlede viden om de redskaber I miljoarbeldet, som de allerede anvendte eller havde kendskab til, var laereprocessen tilsyneladende forholdsvis
ukompliceret, men VI konstaterede, at en bredere beskaeftrgelse med arbeldsmilja
modte modstand.

3.3 Undervlsnlng

1 ‘Enkeltsagsbehandlmg’

Fra 1988 ti1 1991 mdgik SID et samarbelde med Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen om at planlaegge og evaluere et laengerevarende studium for valgte og
ansatte I SID’s afdelinger, den såkaldte STI-uddannelse. Uddannelsen varede 20
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uger. Baggrunden for at SID werksatte forsoget var dels nogle konkrete problemer
1 orgamsationen, dels nogle bredere omstillingsproblemer I forbundets lokale led
(jf. Andersen og Sommer 1994 s. 25 ff).
Den dyberegående kvalitatrve belysnmg af uddannelsen har hovedsageligt fokuseret på et undervisnmgsforlob, som omhandlede enkeltsagsbehandling3’
Baggrunden var dels, at ‘enkeltsagerne’ er de tunge mdholdsområder I afdelingernes hverdag, dvs. arbeldsret, arbeldsmiljra, arbeldsskade, A-kasse og aftalearbeldet I
forbindelse med lonsystemer, uddannelse og teknologisk udvikling, dels at det var
det lazngste modul I uddannelsen. Tidsrammen var fastsat ti1 6 ugers m ternatundervisnmg med mulighed for hlemmearbelde mellem ugeme. Undervisrungen blev
varetaget af sagseksperter fra forbundet og to gennemgående undervisere fra henholdsvis SID og Erhvervs- og voksenuddannelsesgrupper?’ Desuden mdgik en

del eksternegaesteundervlsere.
‘Enkeltsag’ signalerer, at en stor del af afdelingernes arbelde dreler srg om at behandle enkeltsager. Vi forsogte at udvide denne forståelse ved at m troducere et
udvidet enkeltsagsbegreb, dvs. en ramme for tematisermg af mdhold I undervisrungen, der udglorde en slags parallel ti1 det udvrdede arbeldsmiljobegreb. Temarammen blev udformet I to hovedpunkter med en raekke underpunkter:
Probletnlmntng t dagligdagen.
Udvikling
Trznmg

af kendskab ti1 regelgrundlaget

for de enkelte sagsamråder.

1 anvendelse af regler.

Traznmg I bredere problemlosnmgsmetoder,
enkeltsagsamråder.

som kan anvendes mden for flere

Afklarmg af problemer 1 forbmdelse med det konkrete samarbelde mellem
sagsområderne I dagligdagen.
Faglrg og politisk perspektwerwzgnf orurrlderne.

” Den cnqmske
165 if.

”

Ib

Hansenfia

analysc ;~t’cnkcltsagsulldcrvlsnlngcn

SID og Leif Hansen ha RUC.

cr gcngtvet I Andcrscu og Somncr

1991 og 1994 s.

Historisk

forståelse af baggrunden for områdernes opståen og udvikling.

Krrtrsk forståelse af hvilken vej udviklingen
spillerum det kan grve.

går samt af, hvilke problemer og

Afklarmg af hvordan afdelingerne kan brdrage ti1 forbundets og fagbevzegelsens samlede mål- og strategmdvikling.
Afklarmg af hvordan afdelingerne kan vcere med ti1 at udvikle et mere perspektwrrgt arbejde lokalt.
Det fewste hovedpunkt slgtede mod at kvalificere sagsbehandlingsarbejdet og den
praktrske problemlew-ung mden for det eksrsterende lov- og aftalegrundlag. Det
andet mod at etablere en bredere samfundsmzssrg og fagpolitrsk erkendelse. Temarammen afspejler, at deltageme var valgt eller ansat ti1 at varetage en razkke
praktrske sagsbehandlingsfunktroner
for medlemmerne samtidig med, at de var
aktcxer 1 forbundets fagpolitrske udvikling og det fagpolitrske arbejde 1 lokalsamfundet.
Undervrsnmgens forlob afdcekkede nogle problemer 1 forholdet mellem den pzdagogrske tilrettelazggelse og deltagemes forudsaetnmger. Stoftrzengsel og en hurttg
vekslen mellem mdholdsområdeme, overvurdermg af deltagernes beredskab ti1 og
mulighed for at arbejde med hjemmeopgaver samt tilbageholdende vejlednmg 1
projektarbejdet, medvlrkede til, at man ikke kom 1 dybden med stoffet, og ti1 at
der ikke blev knyttet de planlagte forbindelser mellem enkeltsagsområdeme. Det
var rmrdlertrd vores klare opfattelse, at der ikke kunne sluttes omvendt: At alle
problemer kunne vaxe last gennem en aendret paedagogrsk tilrettelzggelse. Problemerne hang også sammen med deeltagernessrrblektwe be~rbe~dnzngnf enkehgsområdeme. Der taenkes ber på nogle generelle kendetegn ved undervrsnmgen, som
kunne observeres 1 forlobet, isax på dynamikker der trak bearbejdnmgen af undervrsnmgsmdholdene 1 mstrumentel retning, bort fra de tvzergående sammenh=nge
og de mere perspektrverende diskussroner.
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Tilsvarende erfarmger fra anden studiekredsvwksomhedjb og resultater fra FIUundersogelsen viser, at der er tale om en problemstilling, der manifesterer sig mere
alment mden for politisk arbelderuddannelsej7
Det kan fere til, at man ser bort fra de erkendelser, der har dannet grundlag for
den erfarmgsorienterede undervlsnmg, og resultere 1 en trndittonaliserrng nf den
pzdagogrske twknmg og pruksls. Den foreliggende forsknmg drager den modsatte
konsekvens: Sigtet er ikke at afskrwe, men derimod at stotte et frig0rende perspektiv 1 erfarmgsorienteret undervisnmg (jf. kapitel 2).
1 overensstemmelse med det teoretiske grundlag for forståelse af laxeprocesser, der
har ligget bag gennemfrarelse af undervisnmgsforl0bene (jf. kapitel 2), kan forsknmgen bidrage ti1 at realisere srgtet ved:
At belyse lzremdholdenes sublekteve befydnrng for undervrsnmgens

deltagere.

At eksempf#cere modszfnlnger og modsutrettede dynamikker I deltagernes erfanng
ud fra konkrete undervisnmgsmdhold, og undersege hvilke modsztnrnger 1
hverdngslivet, de haengersammen med.
At udvikle teoretrske folknrngsmmmer for modsztnmger 1 delfngernes erjhrrng
På dette grundlag er det muligt at udvikle et forståelses- og tolknmgsberedskab,
som belyser årsager ti1 modstand 1 undervrsnmgen samtidig med, at det udpeger
potentialer for deltagernes laxeproces.
Redegorelsen for undervlsnmgsanalysen tager sigte på en loyal fiemstilling nf den
metode, der blev awendf, samtidig med at der etableres en dybere forståelse af forsknrngspraksis gennem eksplicitermg og vrdereudvikling clfdef vldenskabsteoretrskeog
mefodologrskegrundlag Der er tale om en folknmg og en rekonsfrukflon ud fra et
overblik, som ikke var udviklet 1 samme omfang, da vi gennemferte analysearbeldet.

M Det drejer sug om en rekke kurser og studickredse for bryggenarbydere
udvikling og uddannelse. som blev gcnnemført I penoden 1979 til 1984.
” FIU-unders~gclscn
arbqdsmrukedsmodul,

om arbqdsmiij0,

teknologtsk

omfattcde bla. en analyse af 11 undervlsnmgsforlbb, der dzckkede grunduddarmeisen, et
et organtsattonsmodul og et arbeJdsmiljflmodu1 (jf. Andersen, mfl. 1993).
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Inden den konkrete fremstilling af analyserne vi1 leg przesentere deres empznske
grundlag (4.2), karakterisere den vrdenskabsfeorehskeog mefodologrskebaggrund for
tolkrungen (4.3) og praesentere en m fervlewanalyse, der mdgik som del af det metodiske msprrationsgrundlag (4.4).

4.2 Det emplriske

grundlag

for analysearbejdet

Der blev mdsamlet store mzengder af emplrrsk matertale I forbindelse med arbeldsmilj0studiekredsen og STI-uddannelsen. 1 STI-uddannelsen drelede det stg f.eks.
om undervrsnmgsmaterraler, underviserdagboger, deltagerreferater fra undervisrungen, m terviews med deltagere og undervrsere, skriftlige deltagerevaluermger og
observationsreferater fra 1 alt 75 undervisnmgsdage I de to forsogsforl0b (se også
Andersen og Sommer 1994 s. 195 f).
Materialet dannede I furste omgang grundlag for evahrerrnger, som 1 store trzek omfattede folgende elementer:
Beskrivelse af undervisrungens ydre rammer med vagt på ekonomiske og
organisatoriske forhold samt på undervisrungens fysiske og kulturelle rammer.
Beskrivelse af undervisrungens mål, mdhold og predagogik ud fra foreliggende beskrivelser, underviseroplaeg, undervlsnmgsmateriale, diverse opgaver ti1
deltagerne og m tervrews med undervisere.
Karakteristik
metre.

af deltagernes forudscetnmger ud fra sociale baggrundspara-

Analyse af deltager- og underviserforventnmger

ti1 forlobet.

Analyse af deltagernes og undervisemes vurdermg af undervisnmgens
og enkelte dele.

helhed

Vurdermg af undervrsnmgens målopfyldelse 1 forhold ti1 deltager- og underviserforventnmger samt 1 forhold ti1 de officielle formål.
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Evaluermgsresultaterne mdgik som forstielsesrmt~nre 1 forhold ti1 den dyberegående
analyse af undervrsnmgsforlrabene38
Den dyberegående analyse af undervlsnmgsforlobene var primErt baseret på observntlonsrefiynter, dvs. på det skriftlige resultat af en passiv registrerende
tilstedevaxelse,
Vores tilstedevaxelse 1 undervisnmgen påvrrlcedewtemktionen forskelligt I arbe$smilItistz&ekredsen og STI-&n)ltielselr, bla. fordi adkomsten ti1 feltet var underlagt forskellig legitimitet.
Deltageme 1 arbeldsmiljostudiekredsen opfattede os som medundervisere og referenter. Vi benyttede observationsreferateme som grundlag for udarbeldelse af
mdholdsreferater, der blev uddelt ti1 alle deltagere. Det blev opfattet som naturligt,
at der altid var en person fra RUC, som skrev referat. Desuden havde deltagerne
selv bedt os om at vaere studiekredsledere formodentlig ud fra deres kendskab ti1
Bryggengruppens stotte ti1 bryggerrarbelderne. Deltagerne var fra starten åbne og
gav udtryk for tillid. Observatronens påvirknmg af undervisnmgen kan nok bedst
sammenlignes med påvrrknmgeme ved at skrive referat af et mode.
I STI-uddannelsen var forhistorren mere broget. Vi var ansat af forbundet ti1 at
evaluere en forsergsuddannelse. Deltageme kunne nemt få den opfattelse, at vi var
forbundets forlaxigede arm, der skulle overvåge deres mdsats 1 uddannelsen. Omvendt kunne det legitimere vores tilstedevazrelse, at det var deltagemes eget forbund, der havde ansat os. Den storre tvetydighed omkrmg tilstedevaerelsen glorde,
at vr 1 hqere grad måtte overvele, hvordan der kunne etableres et godt samarbelde.
Ved m trodukuonen af evaluermgsarbeldet lagde vi vzegt på, at det skulle tjene som
baggrund for at gsre uddannelsen bedre ti1 gavn for de meste hold af STI-deltagere. Vi understregede, at evalueringen ikke drelede srg om enkeltdeltagere, og vi
lovede, at evaluermgsrapporteme ville blive fremlagt ti1 faelles diskussion. 1 tilfaelde af, at vi ikke opnåede emghed, ville de få lejlighed ti1 at udarbelde et tillzeg ti1
rapporteme, som angav deres synspunkter. Diskussionerne af forskntngsetik og
persondatabeskyt&e fik et konkret udgangspunkt, som aldrig gav anlednmg ti1
kontroverser. Det grundkeggende prmcip om åbenhed bidrog ti1 at give deltagerne
et positivt syn på observationsforlobet og evaluermgen. 1 forlobet blev det hurtigt

‘* Metodisk var undewsmngsanalysernc
bla. rnspmxet af en weTv~ewu~wl~se. som
bindelse med arbeJdsmiIj@studiekredscn (se kaplIe 4.4).

VI gennemf0rte
I for-
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rutme for deltagerne at blive observeret. Men vores tilstedevaerelse påvnkede forInbet. F.eks. sogte deltagerne undertiden at benytte os som advokater 1 forhold ti1
undervlsere og forbund.
Referntsknvnwgen var ikke saxlig sofistikeret. Vi nedskrev navnene på de talende
og refererede det sagte. Derudover angav vr mdtrykket af den generelle stemnmg
rft. de enkelte undervlsnmgssekvenser
Selv om man kan udvikle hurtlghed og
rutme, rmplicerer udarbe)delsens af observatronsreferater en selekiwrsproces. Vi tilstrazbte en så nqagtlgt gengwelse af samtalen som muligt, men der var mange filtre:
Unqagtlghed
engagerede).

når samtalen forl0ber hurtigt (ofte der hvor deltagerne er mest

Albrud hvls referenten oplever, at der ikke sker noget vlgtrgt 1 undervlsnmgen (der tales f.eks. om noget, som ikke direkte vedrorer undervlsnmgens
mdhold).
Afbrud hvor referenten selv mddrages 1 dialogen, f.eks. som ansvarlig planlzegger af uddannelsen.
Afbrud hvor referenten tolker, at det der srges ikke kan mdgå som grundlag
for analyser, der vi1 blive offentligaort.
Afbrud hvor referenten bliver uopmzerksom på grund af trzethed, mv
Filtreringen havde mdflydelse
den efterfolgende analyse.

på datamaterralets karakter og måtte reflekteres 1

4.3 Det wdenskabsteoretiske
searbejdet

4.3.1 Induktion

og deduktion

og metodologiske

grundlag

for analy-
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Med ambitroner om at producere ny vrden ud fra et begrznset emprrisk materrale,
bliver relntlolren mellem teori og emyzn et centralt udgangspunkt.
Da kvalitativ metode ofte begynder med en ‘åben’ mdsamling af data er en ‘indrrklzv sehnsforsfdelse merliggende. Misforståelsen afspejler den spontane selvforståelse ved udforsknmgen af et empirisk materiale: Det opleves som om, kategorisermgen falger naturligt af materialets mdhold. Man tror, at man analyserer empirien
uafhsengigt af szerlige forsknmgsmteresser og teoretiske forudsztnmger, og man
forestiller sig, at teorien udvikles gennem en sammenfatnmg af kendsgernmger ti1
kategorrale -klasser eller gennem generalisermger af empiriske lovmoessigheder.
Selvmisforståelsen afspejler idealforestillingen I en mduktm vrdenskabsteorr. Et klassisk eksempel på den mdukttve slutnmgsproces dreler sig om svaner: “Vi lagttager
(...) en eller flere svaner, som alle er hvide. Så slutter vi - Induktivt - herfra ti1 at
alle svaner er hvrde.” (Kjorup 1985 s. 110). Udo Kelle har formuleret mduktionsprmcippet sådan: “Allgememen Aussagen mit Gesetzescharakter sollen direkt aus
eme Reihe von Einselaussagen geschlossen werden.” (Kelle 1992 s. 99). Udgangspunktet for mduktionsprocessen er den fordomsfri observation af empiriske kendsgeminger, her svanerne. Begrundelsen for fremgangsmåden er, at den passive
modtagnmg af sansemdtryk giver den mest eksakte apfattelse af forsknmgsgenstanden.
Forestillingen om at man kan nå frem ti1 tvmgende lovmoessigheder af mduktiv ve1
kan kritiseres logisk. Man kan ikke lave prognoser af typen: Indtil nu har alle genstande af arten x haft egenskaberne A, altså vi1 også alle fremtrdige x’er have de
samme egenskaber (jf. Kelle 1992 s. 100). Kjorup udtrykker det sådan: “Hvordan
man end vender og dreler det, kan slutrunger fra nogle ti1 alle aldrig blive logrsk
tvmgende. Logikken 1 sig selv vi1 aldrig kunne sikre os, at den nazste svane vr
moder ikke er sort.” (Kjorup 1985 s. 111).
Induktionsprmcippet
kan med andre ord ikke skabe sikker vtden. Induktive
folgeslutnmger kan imidlertid heller ikke frembrmge substant~elt HY vrden: De udgor
generalisermger af kendte egenskaber ved enkeltfaznomener. Og de skaber ti@Ah’g
og ukontrolleret vzden. Forestillingen om at man kan gennemfore kvalitative analyser af empirisk materiale på grundlag af ‘det empirien har at meddele’ bygger på
den opfattelse, at empirien af sig selv afslorer de kategorier, der er vrgtige for
videnskaben. Det gzelder blot om at aflure empirien dens hemmeligheder gennem
fordomsfrr og omhyggelig lagttagelse. Men elnptnen knn kntegorrseres pd et tltal af
tnfider Kelle formulerer det sådan: ” (Es) kann wegen der deskrrptrven Unerschöp-
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flichkert von sozralen Phänomenen höchstens zur Produktron grosser Mengen
wilkürlicher Klassrfikatronssystem, ledoch rucht zur Entdeckung relevanter Kategorren fiihren,” (Kelle 1992 s. 272). Teoretiske udsagn ‘emergerer’ ikke ud af det
emprrrske datamateriale: “Sie wachsen dem Forscher oder der forscherm rucht von
selber zu, wenn er oder sre möglichst unbelastet von theoretrschen Vorannahmen
die emprrrsche Welt betrachtet.” (Kelle 1992 s. 12).
Forskerens tilgang ti1 emprrren er aldrig oblektrv og entydig, den er altid positronel
og selektiv Den er aldrig ahrstorrsk, men altid udtryk for en hrstorrsk tolknmg. De
urniddelbart selvmdlysende generalisermger og drfferentrermger haxrger sammen
med specrfikke forforståelser, som filtrerer lagttagelsen: Hvad man retter apmarksomheden mod, og hvad man ser. Hanson har givet nogle eksempler på, hvad
teoretisk forvlden betyder for sansrungen: “Now we rarely see dolphm as fish, the
earth as flat, the heavens as an mverted bowl or the sun as our satellite.” (Kellc
1992 s. 107 ert. Hanson). Det rmplicerer, at lagttagelser er reviderbare, når empiriske faxtomener ses 1 lyset af nye teoretiske koncepter. Derfor kan man ikke bevrse
teori gennem lagttagelser: Man tolker empznskefznomener som lzoget, horved andre
mulige tolkrunger selekteres borf. Einstein har udtrykt det kort: “Men fra det prmcrprelle standpunkt er det helt forkert kun at ville basere en teori på ragttagelige stsrrelser, for 1 vrrkeligheden er det JO praxis omvendt. Forst teorren afgor, hvad man
kan lagttage.” (Gregersen og Krappe 1985 s. 16 ert. Helsenberg, ert. Einstem).
Man kan undgå nogle af de problemer, der er forbundet med en mduktrv fremgangsmåde, ved at arbelde med hypotetrsk deduktrve slutrunger, dvs. at man:
1.

Deducerer hypoteser om enkeltfaxtomener
heder.

fra alment formulerede lovmzssrg-

2.

Operatronaliserer hypoteserne ved at praecrsere de emprrrske betmgelser,
hvorunder den regel, der er opstillet for fLenomenet, skal kunne lagttages.

3.

Praxrserer de undersogelsesmetoder, som empuxk
nomenet beknefter/ikke strider mod hypotesen.

4.

Efterprover

vi1 kunne afgore om fz-

hypoteserne emprrrsk.

Modsat de mduktrve slutnmger er hypotetisk deduktrve slutrunger logrsk gyldige
per definitton: “Hvrs nlle X er Y, så kan VI ikke komme uden om at denne X må
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vzre Y HVIS den ikke er det, er der ikke noget I velen med vores slutnmg, men
vores antagelse om at alle X er Y er åbenbart gal.” (Kjarup 1985 s. 110).
Fortaleme for en hypotetisk deduktiv vldenskabsteon adskiller sig mht. opfattelsen
af, hvorvldt hypoteseme kan verificcres endegyldigt/gares sandsynlige gennem empirisk afpmvnmg eller, om man blot kan afgore, om de foreldq$ ikke erjhlsificerede.
Popper har kntlseret venfikatlonslogikken
med samme argument, som man kan
kritlsere mduktlonslogikken: Den er ikke logtsk tvmgende. Selv om alle hldtldige
observationer tilsyneladende har venficeret hypotesen, kan man ikke på forhånd
afgare, at den nazste observation også vi1 g0re det: “Unsere W issenschaft 1st kem
W issen (eplstemé): weder Wahrheit noch Wahrschemlichkelt kann sle errelchen.”
(Kelle 1992 s. 108 cit. Popper). Hos Popper bliver det et kriterium for vldenskabelighed, at man kan anglve de emplnske omstaendlgheder, der vi1 medfare enfals@ ‘cerzng af hypoteserne: “Et udsagn er ikke vldenskabeligt, hvls det ikke kan fnkificeres, altså hvls det ikke kan vlses at vzere falsk.” (Kjorup 1985 s. 112).
Popper undgår lmldlertld ikke erkendelsesloglske problemer. Det er er tydeligglort
hos Kjarup: “Nu må det vaxe en fowdsztnrng for den form for fremskndt, der består 1 falslfikatloner, at VI ti1 gengazld kan vaxe sikre på, at baslsudsagnene er sande. Pomten er, at mens vi ikke kan venficere en teori med sikkerhed, kan vl godt
falslficere den med sikkerhed. Men det kan v1 naturligvis ikke gare, hvls der kan
vzre tvlvl om baslsudsagnenes sandhed.” (Kjrarup 1985 s. 122). En konsekvent gennemførelse af tankegangen hos Popper betyder ikke kun, at man aldrig kan afgare,
om noget er endegyldigt sandt. Man kan heller ikke nfgore, om noget er endegyldigt
forkert. At en hypotese ikke forel0blg kan falslficeres er lige så lidt grund ti1 at
opglve vldere udforsknmg, som at den forel0blg kan falslficeres. Usikkerheden og
de forel&lge svar bliver herved vldenskabens ekslstensbetmgelse (en konsekvens
som Kjorup dog ikke vi1 acceptere)39
1 en hypotetisk deduktik fremgangsmåde udformes teorien forud for hypoteseformulermg og testning. Der skelnes mellem en opdagelsessammenhazng,
som er utilgaengelig for logisk analyse, men hvor det prmclplelt er muligt at formulere hypoteser, som oversknder grznserne for det kendte, og en begntndelsessammenhreng,
som alene garr vldenskab ti1 vldenskab, hvor det afg@ res, om hypoteseme kan

” Popper havder, nt en enkelt falsifikatlon er tilstrzkkeligt
Iii, ut en hel leon er endegyidigt falsificeret. 1
praksis kunne logen teort overleve på de betmgelser. Kelle benytter Darwms evoiutlonsteort som cksempel:
HWS evoluuonsteonen var erklrerel ugyldig ud fia den forste falsifikation. ville den ikke ekslstere I dag (jf.
Kellc 1992 s. 178).

k’zalitntw

nrznlyse nj erjimzgsorretzteret

nrbrlderzr$lk~ttrrelse 65

nråder, som slgter mod at opstille regler for venficermg/faislficermg
af forsknmgen,
mens det ikke reflekteres, hvordan empiriske analyser kan bldrage ti1 at producere
ny vlden.
Men kan det overhovedet lade sig g0re at glve en praxis beskrivelse af produktlonsprocessen bag ny vlden? 1 det folgende gives det svar, at man ikke kan
udvikle recepter for opdagelse af ny vlden, men at der kan opstilles nogle logrske
samt mere eller mmdre prngmntlske regler
Pelrce har opstillet to logikker for empuxk forsknmg: Kvalitntrv rndtiktion og nbduktron. Der er 1 begge tilfzlde tale om logiske beskrivelser af slutnmgsprocessen
bag hypoteseformulermg.
1 den kvalitative induktion sluttesfia et fznomen fil en hypofese om, at en kendt regel
kan forklare fcenomenet: Forsknmgens udgangspunkt er, at forskeren undrer sig over
et fEnomen 1 det empiriske datamateriale. Herefter opstilles en hypotese om, at
fEnomenet kan forklares ud fra en bestemt regel. Hypotesen kan nu efterpraves.
Selve efterpravnmgen omfattes ikke af den kvalitative mduktlon. Den kvalitative
mduktlon producerer ikke ny vlden, men hypoteser om at kendte regler omfatter
nye empiriske områder. Kelle beskriver proceduren 1 forhold ti1 kategonsermg af
et empuxk materiale: “Die Zuordnung der Erelgmsse lm Datenmaterial zu Kategorien entspncht dem von Pelrce beschnebenen loglschen Schlussmodus der qtlalitntruen Induktion: bestlmmte Oblekte werden aufgrund emer Reihe von Merkmalen
emer bekannte Klasse zugeordnet. Diese Zuordnmg 1st stets nur em hypofhetwher
Scl~luss,der durch weltere Prüfungen erhärtet werden muss.” (Kelle 1992 s. 323).
Abduktlonen har samme udgangspunkt som den kvalitative mduktlon, men resulterer 1 en hypotese, som mdeholder ny vlden: “Eine Abduktlon genenert (...) eme
mögliche Erklärung für dle überraschende Tatsache C, mdem eme neue Regel A
konstrulrt wlrd, deren Geltung %e Tatsache als selbstv’erständlich erschemen lassen würde.” (Kelle 1992 s. 128). Abduktlonen mdeholder en analytisk knibtangmanavre, som udgår fra teoretisk forvlden og emplnske data. Forskeren apdager et
emptnsk fznomen, som ikke kan forklares ud fia foreliggende vzden, og opstiller en h~pofese, som kan forklare fznonlenek
1 den kvalitative mduktlon opstilles hypoteseme ud fra vlden om-kendt teort Processen har ofte karakter af, at man efter lzngere tids arbelde med empirien pludselig opdager, at et emplrlsk farnomen muligvls vi1 kunne tolkes 1 lyset af en bestemt teori. Men hvor kommer hypoteserne fra 1 abduktlonen? Tilsyneladende af
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sig selv, som lyn fra en klar himmel. Men intet kommer af intet: “Abduktwe
Schlussfolgerungen generreren kem Wissen ex nihilo, lede neue Einsrcht veremrgt
vrelmehr “somefhmg old nfld somthg hitherto unknown” Die “verschledene Elemente
der Hypothese” rniissen “schon vorher m unserem Verstiinde” vorliegen, der abduktwe
Schluss besteht dann m der “kdee, das zt(stlntmenzubrtngen welches zusommenzrfbnrrge>l
wir uns vorher nlcht Iltitten trtiumen lassen.“” (Kelle 1992 s. 129 citaterne er fra Perrce). Det der genereres er forbmdelser mellem eksrsterende vrdenselementer, som
ikke trdligere har vaxet bragt 1 forbindelse, eller nye typer af forbindelser, som ger,
at sammenhzenge kan forstås på nye måder. Det betyder, at evnen ti1 at drage abduktwe folgeslutnmger oges:
Jo bedre man kender srt datamateriale og JO mere mtenst, man har arbejdet
med det.
Jo mere omfattende og kvalificeret teoretisk forståelse, man er 1 besrddelse af.
Jo bredere erfarmgsbaggrund,

man har.

Jo bedre man er 1 stand ti1 at kombmere vrdenselementer på utraditronelle
måder, ved analogrslutnmger og lignende.
Ifolge Kelle er der hverken 1 kvalitatrv mduktron eller 1 abduktton tale om mtutttve
slutrunger, dvs. om evne ti1 uden bevrdst planlaegnmg at gore eller vide det rrgtrge,
men derrmod om ‘ekstremt fejlbnre formodnznger’ (jf. Kelle 1992 s. 128), som må efterproves nqe med henblik på mulig forelobrg falsrfikatlon.
Selv om den vrdenskabelige udvikling, tfolge Petrce, sker gennem abduktron, er
det ikke den enkelte abduktronsproces, der danner grundlag for ny teori. At gamle
regler ikke kan forklare et emprrrsk fzenomen betyder ikke, at de forkastes 1 deres
helhed. Hypoteserne vedrører forondrutger offorhhderrvzrende feorrer gennem revrslon,
modifikation, udvldelse, mv Abduktronens mål bliver dermed at forklare emplnske
fknomener
pR mdder, som er lntegrerbnre 1 ttdligere teoretrskefornntngelser Kelle argumenterer for, at en kontrolleret udvikling af vrden må relnteres eksplicit ti1 ekslsterende teorr. Herved bliver skillelinjen mellem den kvalitative mduktron og abduktronen lidt mere uklar end definmonerne urniddelbart lnder ane. Den kvalitative mduktron producerer faktisk ny vrden, idet den specrficerer kendte regler 1 forhold
ti1 et nyt emptrrsk genstandsområdeJOg abduktlonen producerer ikke teori ab ovo,
men forer ti1 aendrmger af ekststerende teori.
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Kelle peger 1 den forbindelse på rrsikoen for, at ekslsterende teorier reddes gennem
uldftirelse af h@pehypoteser Det er muligt, fordi teorier udgor netvzrk af gensrdigt
forbundne hypoteser, som kan cendres på vilkårlige steder 1 netvaxket: “Jeder Bestandteil emer Theorre kan vor W iderlegung geschützt werden, mdem andere
Elemente des Aussagensysstems abgeändert werden.” (Kelle 1992 s. 137). Abduktronsbegrebet giver en deskrrptron af forsknmgsprocessen, men abduktron er ikke 1
sig selv garanti for en yrogrcssrv tnu-rrrdvikling Sprargsmalet bliver herefter, hvordan
man kan modvrrke en degeneratw teonudvikling7
Et svar har vaxet at formulere przskrtptwe kritener for teorwdvikhg
man bla. forsogt sig med folgende pra?skrrptroner:

Ifolge Kelle har

Teorren skal kunne redegore for forgaengerens succes og forklare det, forgamgeren ikke har kunnet forklare (if. Kelle 1992 s. 120).
Teorren skal oge det .empmsk mdhold - og dermed oge teorrens falslficerbarhed - uden at det går ud over teorrens mdre logiske konsistens (jf. Kelle
1992 s. 199).
Teorien skal oge de? interne tcoretrske konsistens, uden at det mmdsker teorrens empiriske mdhold (Jf. Kelle 1992 s. 199).
Teorren skal vaere kompatibel med vrdtgående accepterede teorier (Jf. Kelle
1992 s. 192).
Teorren skal undgå tmmumserende hjarlpehypoteser (jf. Kelle 1992 s. 18).
Derudover angives det at v=re en god regel bevrdst at soge efter mulig falsrfikatron (jf. Kelle 1992 s. 18).
Et andet svar har vaxet, at sporgsmålet om teortdegeneratron henholdsvrs -progressron 1 srdste instans afgwes r det vrdenskubelz’ge
samfhd, hvor det ikke altid er de
prarskrrptrve regler, der taeller (jf. Kelle 1992 s. 108). Dvs. at sporgsmålet om, hvad
der skal gcelde som ny pålidelig vlden, er baseret på forske@Alessknbetsdom.
Kvalitativ mduktron og abduktron beskriver logiske slutnmgsprocesser bag hypotesedannelse, og betingelser for formulering af hypoteser: Hypoteserne kommer ikke
af Intet, de revolutronerer ikke tldligere teoribygnmger, de sammenfatter kendt
vrden på nye måder, etc. Det er 1 sig selv afklarende, men luder et vzsentlige

Kzwlitatw mztyse

nfrrfnrwgsorrerrterct

nrbelderuddamelse

69

samtidig med at der bevares en åbenhed og sensibilitet over for empirien, og det
bliver potentlelt muligt at skabe ny vrden mden for en kendt og kontrolleret ramme. Dette svar, som kommer mermest fremgangsmåden I undervrsnmgsanalysen,
er udmontet metodisk 1 Grorluded Tlleortt (jf. Strauss 1987).

4.3.3 Grounded

Theory

Det er muligt at praecrsere metoden 1 undervrsnmgsanalysen relativt problemfrit
ud fra beskrrvelsesapparatet 1 Grounded Theory, fordi den mdeholder en gennemarbejdet og systematisk fremstilling af en kvalitatrv analysemetode, der har munge
fzlleslrzk med den, vr hr nnvendt. Jeg skal kort prxsentere visse hovedtnek 1 konceptet, der er nnrdvendlge for at forstå begrebsanvendelsen. Andre centrale begreber udfoldes I praesentatlonen af undervrsnmgsanalyserne.
Som navnet mdikerer drejer Grounded Theory sig om at radfaste teormdviklingen
I et empuxk materrale. Den teoretiske forforståelse benyttes ikke ti1 at udarbejde
hypoteser men ti1 at formulere sensibiliserende koncepter (Blumer), dvs. teoretzske
koncepter, som er vrdtgrlerrde emprrrsk rndholdstomme”- De foreskrrver ikke, hvad man
skal undersege, kun 1 hvilke retrunger man skal lede. Målet med forsknmgen er at
udfylde ‘hullet’ mellem emprrren og det sensibiliserende koncept med en gerrstundsspecifik feorl. 1 teorikonstruktronsprocessen bliver: “Emprrrsche Erkenntmsse
kreativ m rt den lertenden Annahmen der Forschungstraditron verknüpft und damrt
die Lücke geschlossen zwrschen deren abstrakten und allgememen Konzepten und
den beobachtbaren Phänomenen des Gegenstandsbererches.” (Kelle 1992 s. 189).
Fremgangsmåden mdeholder en kontm uerlig stlnrmenlignrngsproces og veksler mellem forskellige typer af kodnmg og udarbejdelse af teoretrske memoer 1 kodrungen
stilles sporgsmal ti1 datamaterralet, og der gives forlobige svar (hypoteser) om
kategorier. Koden er resultat af analysen, enten en kategori eller en relation mellem kategorier (jf. Strauss 1987 s. 20). Der skelnes mellem forskellige typer af kodning:

” Hos Strauss er det sensibiliserende koncept de ledende antagelser I en handlingsteon,
faznomenologl og symbolsk mteraktlomsme (se ogsa kapllel 5).

som bygger pa
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Åben kod~rng+ Kategorierne opdages i datamaterialet. Der er ikke kun tale om
en omhyggelig analyse og kategorisermg. Allerede tidligt I processen skal der
taznkes teoretisk: “It is especially important to understand that these mittal
open-coding sessions have a “sprmgboard” function. The analyst does not
remaln totally bound withm the domaln of these data, but quickly lumps off
to wonder or speculate or hypothesize about data, and phenomena, at least a
little removed from the immediate phenomenon.” (Strauss 1987 s. 63).
Aksml kodtirug* De enkelte kategorier underkastes en logisk analyse for at
belyse, hvordan de evt. haenger sammen 1 teoretiske ‘akser’ Målet er at få et
grundlag for fortsat datamdsamling (sampling) eller for genkodnmg af allerede mdsamlet materiale med henblik på at efterprave hypoteser om mulige
sammenhaenge. Den logiske analyses grundlag er en eksplicitermg af teorettsklI
relevante dimensloner ved kategonerne. Strauss omtaler to dimensionermgstyper. For det fsrste smyel ditrrenstonemg Kategorien smerte, benyttes som
illustration. ‘Smerte’ omfatter bla. folgende dimensroner: Arten af smerte,
Intensiteten, det sted hvor den optrceder, dens varighed, dens tidsmazssige
forlob etc. Kategoriens dimensioner kan vanere og betragtes som variable ved
kategorien. Der skelnes mellem diskrete variable (enten eller) og variable der
kan skaleres (f.eks. intensitet) (jf. Kelle 1987 s. 288). For det andet typer nf
dimenslonerrng, sm udledes direkte af det hnndlingsteoretrske trdgangsptrnkt. Der
skelnes mellem: Fcenomener som handlingen er rettet mod, kausale betmgelser for disse fznomener, egenskaber ved handlingskonteksten, m tervenerende
betingelser, handlings- eller m teraktionsstrategier og konsekvenser af handlinger (jf. Kelle 1987 s. 289).
Selektzv kodtung* Der udvzlges en hoved- eller kzrnekategon, som skal udgore
grundstammen 1 den genstandsspecifikke teori, som er forskningens mål.
Strauss forklarer formålet med den selektive kodning sådan: “It has the prime
function of m tegratmg the theory and rendering it dense and saturated as the
relationsbips are discovered. These functlons then lead to theoretical completeness - accountmg for as much variation m a pattern of behavior with as
few concepts as possible, thereby maximizmg parsimony and scope.“(Strauss
1987 s. 35).
Kodtimgen vekselvirker gcnnem hele forlobet med udarbcldelse af mmocr, som
tjencr ti1 at fastholdc de teoretiske hypoteser og mdsigtcr fra kodnmgen. Strauss
beskriver det sådan: “Theoretical ideas are kept track of, and contmuously linked
and built up by means of theoretical mernos. From time to time they are taken out

of the file and exammed and sorted, whrch results m new rdeas, thus new mernos.”
(Strauss 1987 s. 18). Udarbejdelsen af memoer foregår allerede efter den farste kodnmg (jf, åben kodning) for at få analysen ‘off the ground’ Et af mrdleme er udarbejdelsen af ‘integrntwe diagrnmmer’, som mdsaztter de hrdtil udarbejdede kategorier 1 storre modelsammenhznge. De benyttes ti1 at efterspore den logjske strmgens 1 det hrdtrdige kodnings- og teorrarbejde og ti1 at finde eventuelle logiske
‘huller’ 1 diagrammerne.
Grounded Theory udvikles ikke kun på et mikrosocrologrsk mveau. Målet er atfR
en mikrosoctologrsk og en mtrkrosoclologlsk tilgongsvmkel ti1 ut spille sammen 1 analysens
forlab. Strauss skelner mellem mteraktronelle data (mikrosocrologrske) og data, der
vedmrer de strukturelle betingelser for mteraktronen (makrosocrologrske). Om
deres samspil skriver han: “When exammmg the data bearmg on the struttural
conditrons, a researcher must ask: “But what differente do these struttural thmgs
make for mteractron and mteractans” 3 When exammmg the more mteractional type
of data, the researcher must ask: “But what helps to account for. these phenomena,
mcluding not only the more rmmediate struttural conditlons but the larger, matro
enes?“” (Strauss 1987 s. 78). Det understreges, at en udeladelse af de strukturelle
betingelser er hge så skadelig for analysen, som en underbelysning af de mteraktronelle betmgelser (se også kapitel 5.6 om dobbelthermeneutik).

4.4 En intervlewanalyse

Allerede den omtalte mtervrewanalyse, som gik forud for og msprrerede analysen
af arbejdsmiljostudiekredsen,
var baseret på kodntngsprocedurer, som hnvde fzflestrzk
med Growtded Tl~eory”~ Formålet med mtervrewanalysen var at afdaekke de mtervrewedes bearbejdnmg af mtervrewets temaer og at afdzekke blokermger og potentialer med henblik på at opnå dybere mdsrgt 1 deres situation og forudszetnrnger.
Ved at gå 1 dybden på mdivrdplan 1 en kontekst med andre karakterrstika end
undervlsnmgssrtuatronen håbede vr, at mtervrewanalysen kunne etablere en konstrasterende belysning af deltagenres bearbejdnmg af centrale temaer. Kodrungen
blev baseret på en mdikatormodel, hvor sproglige karakterMzska blev benyttet ti1 at
definere åbne og skjulte problemkonstutermger
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Vi valgte menige bryggerlarbelder. Det kan forekomme paradoksalt, når hovedparten af deltagerne var SikkerhedsreprEsentanter eller havde en anden
tillidsfunktlon.
Baggrunden var, at VI Dnskede at få et bredere kendskab ti1
ikke-reprzsentanters arbeldsmiljabevldsthed.
Vi valgte to personer, som var langtldshlemsendt pga. arbeldsbetmget sygdom. De havde alvorlige personlige oplevelser, og var I en situation, hvor de
reelt ikke vldste, om de kom 1 beskaeftlgelse igen. Vi forventede, at situatlonen ville gore, at VI kom tzettere på modsaztnmger 1 deres bevldsthed om arbeldsmilj0et og handlemulighederne.
Vi valgte personer, som havde arbeldet på bryggenerne 1 mange år, dvs.
personer, som havde et mdgåcndc kendskab ti1 den hlstonske udvikling 1
arbejdsmiljraet.
Vi valgte kvmder, fordi VI formodede, at de mere direkte og praxlst kunne
glve en beskrivelse af det affektive mdhold 1 den ustrukturerede sltuatlon.
Vi valgte to kvmder, som kendte hmanden, og som var trygge I hmandens
selskab.
Ethvert m tervlew bzerer przeg af et specifikt regr og en specifik personsnmtnenszfmg, hvad angår relatlonen mellem de m tervlewede, mellem m tervlewerne og
mellem m terviewerne og de m tervlewede. Intervlewet bar generell praeg af tillidsfyldte relationer og af, at m tervleweme havde et grundigt kendskab ti1 de m tervlewedes sltuatlon. Det overvandt potentielle tillids- og forståelseskl0fter, og betad
at de m tervlewede kunne opretholde en naturlig fortazlleform, som på mdholdsslden var pr-eget af åbenhed og på formslden af bla. kontekstbmding, mdforståethed
og formelt uafsluttede saztnmger, som ofte forudsatte, at tilhoreren selv kunne
afslutte meningen. De m tervlewede havde vaxet kollegaer på bryggeneme gennem
flere år, var venmder pnvat, og kunne forhandle sig frem ti1 faelles opfattelser,
uden at det kom ti1 konflikt. Den tillidsfulde relation modvlrkede tendenser ti1
pnvatlsermg af bevldsthedsmdhold.
Reglet “hlemme hos en af de m tervlewede”
befordrede ligeledes åbenheden 1 samtalesituationen. Reglet understuttede samtidig
bestemte slder af de m tervlewedes bevldsthed: De slder som tilhcxte pnvatsfzren,
og modvrrkede andre: De slder der var pr-eget af arbelderkollektlvet som
tolknmgsfaAlesskab.
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Med msplratlonen fra den erfarmgsteoretlske tilgang kunne formålet med m tervlewanalysen 1 furste omgang praxlseres ti1 at finde en systematisk fremgangsmåde ti1 at bestemme modsaztnmger 1 deltagernes erfarmger. Omsat ti1 m tervlewanalysens termer kan man slge, at vi forfulgte modszetnmger 1 deltagemes erfarmg
ved at tage udgangspunkt 1 de sproglige ytrmger, ved at afdaekke de mdeholdte
modscetnmger 1 form af “problemkonstatermger”, ved at rekonstruere problemkonstatermgerne semantisk logisk 1 subjektivt vazsentlige kazrneproblemområder og
ved at tolke deres mdhold lft. den realitet, der blev forarbeldet.
Intervlewanalysen havde forudsztnmgcr mden for traditlonel argumentatlonsanalyse. Argumentationsanalysen
opererer med nogle kaernebegreber: Begrebet
‘gyldigt nrgcment’ defineres som et argument: “Hvor der står et sådant forhold
mellem prcemlsserne og konklusion, at hvls praemlsseme er sande må konkluslonen også vaere sand.” (Espersen 1969 s. 26). Begrebet ‘prmussernes sandhed’dreler
sig om przmlssernes overensstemmelse med de faktiske forhold. Begrebet ‘holdbnrt
argument’ defineres som et gyldlgt argument med sande przemlsser. Den traditlonelle argumentatlonsanalyse er formallogisk. For os drejede det sig ikke om at g0re
m tervlewteksten mods&nmgsl0s og fuldstarndig 1 forhold ti1 en mdre formal
struktur, men om at fastholde modsaetnmgeme 1 de sproglige ytrmger set 1 forhold
ti1 den socxale kontekst. Formålet med analysen var at afdzekke prcl-mlsseme for
den fundamentale selektion og strukturering. Her var vl nradt ti1 at oversknde den
formallogiske analyse.
Vi benyttede bla. f0lgende elementer fra argumentationsanalysen: Vi arbeldede
med reduktion af tekstmassen, hvor vl lod de betydnmgsfulde dele stå tilbage. Vi
afdzkkede sztnmgers prazmlsser og konklusioner, og vl eftersagte de uudtalte
przmlsser. Forskellen lft. argumentationsanalysen bestod bla. 1, at vi ikke straebte
mod at fuldstazndiggare argumenterne. Istedet sagte VI at fastholde de modszetnmger, der lå 1 argumenterne, og at fastholde, at den sociale kontekst er afg0rende for
argumenternes betydnmg. Ved at begribe tekstens logik som en subjektiv selektlonsproces med baggrund 1 deltagernes hverdagssituatlon og ved at fastholde
modsaetnmgsbegrebet, fors0gte vi at anskueliggore, at modscetnmgsfyldt bevrdsthed ekslsterer. Herved fik VI et udgangspunkt for at tolke, hvilke erfarmger og
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aktorgruppen ‘Bryggerrarbelderne’ opdelt I: Hjemsendte, bryggeriarbejdere på
bryggeriet, sikkerhedsreprazsentanter, klubbestyrelsen og ‘klubben’, tillidskvmde
og tillidssuppleant, fagforenmgen og forbundet. ArbeIdsmiljoproblemer
blev tilsvarende opdelt 1: Målinger, forsag, sktftehold osv og 1 specielle forhold såsom
‘angst’
For at reducere antallet af problemer analyserede vl de m terviewedes ‘involverethed’ 1 problemerne. Vi tog udgangspunkt i.sproghandlingerne og de anforende
udtryk, f.eks. “Jeg må altså sige (...)” Vi mente, at de sproglige markrarer aftegnede
tekstens topografi over problemkonstatermgemes sublekteve betydning. Analysen
viste, at det mest mvolverende problem var hlemsendelsessituatronen. De storste
eksplicit formulerede problemer var generalisermgen isolation samt arbeldsmiljn og
arbcjdsmiljrasygdomme, herunder isax sygdomssymtomer.
Interviewanalysens

3. fase

Formålet med analysens tredje fase var at rekonstruere de m terviewedes problembevldsthed på tekstens egne pnzmrsser. Rekonstruktionen blev gennemfort ud fra
en idealmodel, som dog ikke kunne realiseres 1 alle tilftelde:
Forste led var PROBLEMET
1.

Ti1 problemet horte de m terviewedes beskrtvelseaf problemet. Det angik f.eks.
problemets olt$rng, nfgrmsnmg og detaljerrng

2.

Efter beskrivelsen fulgte de m tervrewedes amlyse af problemet. 1 analysen
kunne mdgå rfrsoger ti1 eller begrwdelse for problemet og dets virkrunger.

3.

Herefter fulgte de m terviewedes holdnmg ti1 problemet og deres persoulige
engngement (involverethed) 1 problemet, hvilke oplevelser beskrev de bag deres
holdnmg ti1 problemet.

Andet led var PROBLEML0SNINGEN.
1.

De m tervrewedes beskrlvelse/nnnlyse(igen mdeholdende omfang, afgrznsnmg
og detaljering).
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2.

Amlyse af losnmgen, hvor renlistrsk var det angrvne Iosnmgsforslag, hvad ville
en evt. värkning af lesnmgen vzere, hvilke hensgter lå bag losnmgsforslagene.

3.

Holdzzzngenti1 losnmgen, det personlige engagement, var problemlrasnmgen så
piikrmet, at personen selv ville tnvolvere sig for at få problemet last.

Herved konstruerede VI et billede af problemkomplekser 1 de m tervtewedes problemforståelse. Analysen blev opsummeret 1 en fremstilling af hovedmodsaztnmger 1 de
m tervlewede bevrdsthed 1 forhold ti1 m tervlewets mdhold.

Interviewanalysens

4. fase.

1 analysens fjerde fase overskred vr tekstens sproglige plan. Det betad ikke, at vr
forlod de sproglige analyser og den sproglige analysemetode. Vi m teresserede os
fortsat for modsaztnmger 1 og mellem bevldstheder. Overskndelsen af det tekstnaxe plan omfattede teoretrske overvejelser om de m tervrewedes varkelighed, resultater af empnxke analyser af samme vnkelighed og teoretiske overvejelser om,
hvordan de m tervlewede subjektivt bearbejdede denne vn-kelighed.
Hovedproblemerne 1 m tervlewet havde centrum 1 den situatron, at de m tervlewede
som hjemsendte var ansat og ikke 1 arbejde. Det betad, at mange problemkonstatermger drejede srg om håbet om at komme 1 arbejde og angsten for ikke at komme 1 arbelde. De konkrete symtomer betrad, at andre vazsentlige problemkonstatermger kom ti1 at dreje sig om håbet om at blive rask og angsten for at blive endnu mere syg. Analysen tog udgangspunkt 1 disse kaerneproblemer, dvs. 1 nogle
hovedmodsaetnmger, som var strukturerende for en rsekke af de mods&nmger, de
m tervlewede verbaliserede. Analysen kom derfor uzer ti1 at dreje sig om bryggenarbejdernes subjektive bearbejdnmg af arbejdsloshedstruslen, af lcmarbejdet og af
arbejdsmiljoet.
1 forhold ti1 handlingsperspekttvet medtog vr modsztnmger 1 forhold ti1 de mstanser, som de m tervrewede mente burde vzere solidanske og aktive 1 forhold ti1 at
Iose de hjemsendtes problemer. De oplevede et svalg mellem de fordrmger, de
stillede ti1 arbejderreprazsentanterne og de erfarmger, de havde med dem 1 forbmdelsc med sygdoms- og hjemsendelsessagen.
Vi havde valgt bryggenarbejdere ti1 m tervrewet, som havde vaxet udsat for et
sammenstod med kaprtalens valorrsermgstvang. Herved var de placeret 1 en srtua-

hon, dcr still&
andre betmgclwr tar bearbqdnmg af realiteten cnd de betmgelser,
dcr g~ordc sig gaAdendc for bryggcnarbqdere I arbqde. Generclt bct0d det en
stwre äbenhed for problcmcrkendelse og en hq sensibilitet 1 forhold ti1 kollegcrnes
handlings- og orlentermgsmcmstre. De hjcmsendte kunne 1 mterwewct besknvc
deres erfarmger fm produktmnen, hvor det var nodvendigt tor dem at ratlonaiisere, mdlwdualisero og fortmqe
arbeldsmilj0problemerne
og beskrlve hJernsendelscssttuatlonen, hvor det var wdvendigt for dem at opglve de rattonalisermger
og fortrzngnmger,
dcr kendetegner folk I arbeldc, som udgangspunkt for adekvat
harldling for ilt vendc tilbal;e 1 arbqdet. Forholdet til kollcgcrnc var ptr samme tid
pratget af fordwmmclse ud fra det aktuelle perspektw og forstäelse ud fra erfarmgerne med seiv tldligere at have vcerct ansatte bryggerlarbqdere.
Omvendmgen fra blokermg som overlevelsesmekamsme 1 Itinarbqdet ti1 åben
problemerkcndclsc som overlevelsesmekan~sme for at komme tilbage 1 Ionnrbqdet
glorde, at der nok blev formuleret flere ekslstentielle modsstnmger, end tilfazldet
ville have vaxet, 1~~1sVI havde udvalgt andre deltagcre.

rader, udvzlgelsc at problcmomr~der ti1 nsrmcre analyse samt fremstilling af dc
mtcrvlcwcdcs ‘problcmbcvrdsthcd’ Sigtct med undervtsnlngsnnalyscns anden fase
var at udarbqdc mcrc omfattende tolknmgcr af ftgrstc fasts ‘fund’ vedrurcnde
Izrctnholdcnes subpktlvc
betydning. Denne fast havde lighcdspunktcr med den
stdste tase I Intcr\‘Ie\vall;llYsel~, dvs. ,\nalysc af de bcttngclscr, dcr mcdvlrkcde ti1 at
konstttucre det vcrbnlisercdc tndhold.

4.5.2 Analysens

forste fase

Intervtewanalysen var baseret på cn mdikatormodel, hvor sproglrgc krrrnkterhska
blev benyttet ti1 at definerc abnc og skjulte problemkonstatermger.
Det meget detaljerede og tidskrEvende sproglige analysearbejde kunne rcaliscres, fordi der var
tale om et forholdsvts begraznset tckstmatenale (ca. 40 stder). Undervtsnmgsanalysen blev baserct på en mindre dctaljerct frcmgangsmåde, en serrratrt~sktcdkrtr,lgi trri
fifrrr sugemdellcr Det vldenskabsteorctlske og metodologtske udgangspunkt, msptrationen frn den crfarmgstcorctlske tilgnng, crfartngerne fra mtervlcwanalysen og de
konkrete aplevelser I undervisrungen resulterede t tre sagemodeller”5
Sigtet med den ]urste sqen~~~~clvar at atdzekke zwrbdisewde ~~rodszet~mgerog skld/e
~l~ftn~kfi~ rrrakvtrrqer
L deitagemcs erfarmg. Den havde form af en matrlx og
byggede pä, nt modsztnmger kan vzrc crkendte at dcltagcrne eller ikkc erkcndtc
og kotnme til udtryk hos den cnkclte eller 1 mteraktlonen mellcm flere deltagere:

SOGEMODEL

FOR MODSKTNINGER

1 DELTAGERNES

ERFARING.

Erkend te

Ikke erkendte

Enkeltdeltager

Problemer: Erkend te modsztntnger mellem en eksisterende tilstand/sltuation
og en nnskelig tilstand/sttuatton, hvor det eksisterende apleves som subjektivt belastende.

Brudflader:
Modsætnmger mellcm
forskellige bevldsthedsmdhold, hvor
modszetnmgeme ikkc er
bewdste for den enkeltc.

Intcraktton
dcltagcre

Uetq+.Icr*
Modsxtntnger mellem forskellige deltageres tolkning af samme situation,
hvor mods&mngeme
kommer til udtryk t form
af bevtdst afstandtagen.

Modstgelsw
Modsrrttnmger mellcm
forskellige deltageres
tolknmg af samme sltuatian, hvor modsartnmgernc ikke er bevtdste.

mellcm

Sigtet med den artdert srigetttodel var at afdzkke deltagentes reBktrort yrt de kortkwfc tl)tderutsmtgstndhold: Hvilke mdhold farte til engageret deltageraktivitet (indikatorer
for motwatton), og hvilke mdhold medferrte passiv afvaergntng eller direkte afstandtagen (indikatorer for modstand).
Den tredje stigetnodel slgtede mod at afdaekke, hvorvtdt der skete en eksetttylnrtsk
ttr~~foldels~/~etttnttsenlry
af lzretndhold, dvs. om mtcnttonernc med henholdsvts ‘det
udwdede arbeldsmiljabegreb’ og ‘det udwdede enkeltsagsbegreb’ blev realiscret,
eller om de specifikke lacrcmdhold blev behrdlet tlrt-dil,le)tslonn~~,dvs. at der udelukkende blev fokuseret på bestemte afgrcensede stder ved dem.

Stigemodellerne blev anvendt som grundlag for en kodning af tekstmatcnalet.
Almenc koder, dcr udsprnng af swgetnodellerne - dvs. ‘problem’, ‘brudflade’, ‘uentghed’, ‘modstgclsc’, ‘mottviltlon’, ‘aktiv modstand’, ‘passtv modstand’, ‘tematlsertng’ og ‘en-dimensionslitet’ - blev koblet med de speclfikke udsagn 1 det emplrt-

ske mattxlalc gcnnem en tolkningsproccs. 1 lerved kunne dcr udarbqdes
empuxke eksempler på de almene koder.

lister med

Det var lettest at finde de direkte verbnliserede relationer ti1 de operatlonaliserede
udtryk for sqemodellerne:
Udtalte problemer og uemgheder, udtalt modstand,
tyciehge tematisermgcr af det fngl~gc rndhold, mv En rxkke brudflader og modslgclser var endvldere tydellgt markerede 1 teksten som modsztmngee 1 enkeltdeltageres udsagn, som de tilsyneladende ikke selv opfattede, eller som modsaetnmgcr I
opfattelsen blandt forskellige deltagere eller deltagergrupper, hvor synspunkter
blev marker& men ikke diskuteret. Ofte krazvede kodnmgen Imldlertld en tolkning, som også mddrog det, der ikke blev verbaliseret. Mange vzsentlige pointer
mht. laxemdholdenes sublcktlve betydnmg var kun tilstede som fravsr Det gelder f.eks. brudfladcr, der ikke blev verbaliseret direkte, modslgelser, hvor den ene
side blev udtrykt gennem tavshed og passnye former for modstand mod bestemtc
typer af lzremdhold (jf. analysen af sklulte problemkonstatermger I mtervlewanalysen).
1 kodrungens forltib, skete der en ko~t~rt~rertsntnnlenligtllng af koderne med henblik
på at trcmanalyscre underliggende overensstemmelser Herved kunne de enkelte
koder udvikles ti1 at udtrykke en gcneralisermg eller en kategon, som rummede en
empnlsk vanatmn. Den underliggende overensslemmelse, som berettlgede en
samlet kategorlsermg blev enten baseret på emptrrsk fCa41eskaraktenstika eller på
erfarmgs- og/eller teoribaserede hypoteser Generelt kan man slge, at kategonernc
I stlgende grad blev udviklet 1 et vcksclspil mellem en erfarmgs- og/eller teoribaseret fortorstAe1se oi de empuxke fund”
Efterhånden som der skete en fastlqgelse af kategorler, blev de benyttet som
grundlag tor den vldere kodning af den samlede tekst parallelt med, at kodningen
ud fra sqemodellerne
fortsatte. Herved blev kategorlerne fyldt med empuisk
mdhold, dvs. at der skete en genstandsnxesslg praxlsermg af de almene sqemodeller Nye konkrete fund I tcksten kunne også fwre til, at kategorier måtte Etndres,
sLr de kunne rumme en storre eller mindre empuxk varratlon.
1 formulermg
ceptudvikling

af Groundcd Theory hos Strauss benyttes den fremndskndendc konsom
grundlag for mdsamling af ny empir1. Afhaqqg nf formålet

” Sammcnfrrtnmgcn 1 rnrcrvrc\v;ln3lyscr~ ;II prol)lcn~k»l~srarcrrl~~~r til problcmomrlder
og sammenl’ammgen
ulldcrvrsntngsanalyscn
ny’kodrde d;ua ril ~“lstaotlsspcclt’ikke
kotegoner med rclatwn hl almenc kutegoner

1

k‘~tcgurlserli~tssystcln, hvor m,tlet var ,It Skilbe
en nar sammenha3g
standsorlentteret teori og cmpwl, og hvor den samlede kategorwrmg
have ImplikatIoner I forhold til mere generel teori.

mcllcm gengerne skulle

f;odnlngspro~esscn kan illustreres ud tra analysen at de to underwsnmgsforl~~b. Sigtet har 1 beggc de valgte eksempler vceret at fremanalysere mods~tnmger 1
deltagerncs erfarmg.
Fra arbqdsmiljwstud~ekredsen er val@ et uddrag, der illustrerer den lndlcdende
kodning af mods&nmger: Ved at koble abstrakte koder (operatlonaliserede udtryk
for sqemodellen)
med cmpum3t’re koder (parafraseredc udtryk for konkrete tckstmdhoId)49 kunnc dcr findes en rnw@e modscetnmger I sikkerhedsrepraesentanternes erfarmg nf arbqdsmiljerarbejdet, som på rxeste trm I analysen kunnc sammenfa ttes J syv modscetnmgspar
1.

Forlroldct fil kollegenre:‘Det er klut nt kollegenle er ynsswe, de bliver r$kediget, Ims
de qer 1~dAsctimod x. ‘Kollegeme er ynsswe, de gider eller tar ikke nt gure tioget
zleif probla~tiertw

2.

Forholdet ti1 ltdcls~>~~:
‘Lctfelscn er ikke ti1 nt stole yR, mm sknl rdtd mre trlrstnnke
fil Ams Iratitilir~ger og mtnwr’ us. ‘Vi er tid ti1 nt forsnge nt ovcrbevrse leffelsw
m, ut VI hr s’torc arbe)lis~~lil)a~)roblcrrrer,
ellus sker der ikkc twget’

.3.

Forirohid ti1 rtriljmrhl~, tt~v+‘Lllirwlyet~e brups km ti1 rit tmkke wgertw 1 hgdrq PS. ‘\‘i er t1011tti1 1It brt1pl ~hdp~e, fordi lie er det euestc stcd, hor UI km
hetmmies os o,y mm sikre pn z det turmiste at blrue ht

4.

Forlroldet ti1 ywo)llly zwlert: ‘Lafclw~ vi1 dtld kuse mpnwt~terc bedrc ed os, tie
km mrsztte ekspertcr’ZS. ‘Hm UI zdste troget mere, 511ville de ikke srl Id kmne
lobe Ottohprttcr ttmf 05’

5.

Forholdet ti1 nuilrtiger~ fvlditryer kur1 ikke brrrgcs. Def rifyuratulc tttlt mre, OUJfolk
hr det dilrllyt’ us. ‘h4rilirrgcr er det crwstc VI hr, dr kollcgcrtw ikkc uil kowme ~IIIIII
tttcd det dc fejder Bllucr ul pfe mk ti1 nl )orstR tt~~leresJ1ltat~~rtJe
oy ti1 ut ktrturc

dy Analysccksemplernc
I dc1 f&xde
er taget ud uf CII Ilclhcd, og kw tlcrlor kuo IJeW ril illuslrawn
;It’den
type resullaler. der cr opnacl ved ünvendclse ilf tncl0dm Frcnislillingen er 1 l>cggC lilf;clde orgimscrcl ud fia
en twrcitsk kl;htl.
som er ~ISLICI pa et !‘o~I~olJsv~s
sm1 Idspunkt I molyscn.

6.

Forlloldct ti1 ycrsor~l~yeI>eskilttclses,ltr[fler.‘Persorzltgebeskyttelses,,rIriler er L’II rrhyrligh-l. Dd cr ikkc os. men mlskmertle rier sknl pkkes ml’ us. ‘Vi er nodt ti1 ut hlge pcrsodlgc besk?ltt~lsCslrlr[iICY
og j2 kollegneme ti1 nt brqyc dem, sn”tie ikkc 1~117v~r
syge’

7

I-‘orlrolrld ti1 lxgw ‘Lzgcme holiler ureti DfB. D c setider lic syge tilbqr i rx!wpic 0s
gm ikkc tioget vd hxgeme ti1 yrobleruerrle’ us. ‘NRr tw~1 ur syg, skal mm sh7 rc, dc hr p stdcrct I tt~nrrgcnr og ml /~vnrl dc gm’ (Andersen ml’l.
Jblgellg t il 1~s
1981 s. 706 f)

Modsaztnmgsparrene blev udviklet 1 en fortlabende protes, hvor udgangspul~ktct
var de konkrete udsagn I teksten. De er beskegtede med det, der I Grounded Theory kaldes ‘in vzvo koder’, dvs. koder som: “Are taken from or denved directly from
the language of the substantive field: essentlally the terms used by actors m that
field themselves.” (Strauss 1987 s. 33). Koderne opstod ud fra en kontmuert sammenlignmg af de konkrete udsagn I teksten. De mdgik senere 1 en mere omfattcnde analyse, som sragte at belyse sikkerhedsrepraesentantemes tolkning af grundvilkArene for arbe~dsmiljwarbqdet I lyset af deres modszeetnmgsfyldte situation som
lonarbqdcrc og nktorer 1 det mstltutlonaliserede arbeIdsmiljosystem.
Fra analysen at STI-uddannelsen er valgt tre eksempler, som illustrerer et forholdsVIS sent trm I analyseproccssen, hvor karakterlstika ved de ernpmnaxe koder er
blevet generaliserct 1 teoretrske koder, og hvor de teoretiske koder er benyttet I en
såkaldt ‘ax4 kodnmg’ (Strauss 1987 s. 32), dvs. som genstandsspecifikke tcoretlskc
smgemodeller for nye empuxke tund. Modsat m vlvo koder er de teoretiske koder*
“Based on a kombmatmn of the researcher’s scholarly knowledge and knowledge
of the substantive field under study ” (Strauss 1987 s. 34). Strauss beskriver deres
styrkcsldcr sidan: “They can add more scope by gomg beyond lotal meanmg to
broi\der sockyl SCICIICCconccrns. Thcy havc much annlytlc utility bccausc thcy nrc
constructed clearly and systeninticnlly ” (Strauss 1987 s. 34).
1 fremstillingen neden for benyttes dc empmske fund som illustratlon/belq
dc teoretiske kodel

tar

rtrcllmr [Jt ZJmI?LW pJ~11ic~Jy
srJ~~lrJrftcJi~syiJrftler1 forhoid
ti/ nrbeplsgrvertre og CIJc@ktlv 111
tcrcsseorg~nJsrJttotzfor tnedhtJtnertJe

~~~~~ictYL>tlfti~ZYtlL>S

dih!rllrtln

(...) hlodsz~rlrtlgen dltkkcde oy jlcrc gattge I crtkcltsogslordervlstllilgerr. F.rks. rttdetl for urbepisrelotrrrddc~,Iruor mtt tmgcwdc~ L’II tfisk~rssronI$ OIIJmtr hdt sknl rrslntte strejkeretIcri med tvri,tgeJi iJoldgift c410 0ii1 mif sknl g10tfcri rrlodsrrttc vq 0s f+ka.f;fe ht arbephclIlge system. Og den kom ti1 wltryk rdcn for PULS-ornridet5”, hor IWIH kort beror~e
sprgsnldle~, om de~ r,le(inilszJnrltgllerl,det- lrgger I PULS-tmkegnngett, er I overensshwrruelse med medhmerrles luteresser h4otisxtuwgen er I uogen grnd wltryk for yolitlske
holdnmgsforskelle, meu +pejlcr ogsn o6)eklwe forskelle I ntedlenrmenws vilk& mderl for
forskehge brnt~clteonmder og I forskellige egrle nf lmdet.
Morisxettllngen nrellenr nt skulle ume snmnrbelrlsynrtJrcrog JtlteresseorgalrrsnIrollkom ogsh
ti/ iidtryk som wb)ektwe dilewmer I det ume @$old ti1 nledlemtrrtme. Der vnr ntairge
eksernyler pd, hordm dm enkelte hckler problemet, f.eks. ved nt vrrde yarngrn#ertte sn’
hgt som ntulighedeme tillnder, eller ved rit skyde skylden pi mdre, f.eks. oyrmmim I
uoldgrftssnger eller p LO, som rmhmvnrlig for de arbqdsretlige syilleregler Bngved
ligger en mere yrmcquel d~sk~lss‘~o~~.
m lovem og nftnlerne rrdtrykker PII Ilerrtrnl retjhdiglrd, SWI mw sknl zJ.ww om som “#wfllg”
ernbedsrruwd,eller 0111der er tnle OVI eu styrkeforholdsbester,lt vet, SON systemnltsk skxvdcler retfa?rdighed,og sotu rrmu nerfor sknl suge
nt bytte
t nledlemwerrtes lilteresse, ogs?ipR Irods nf nt ttm uogle guttge kornmer ti1 nt
“»mf’ortolke” de regler, som fngbmxgelsen selu hr vxret med ti1 nt ud~orute (...).
FlJgtoretJrtJgetwcsrlilcrtmrJ ruellctrr rrf ~Jmtte om ht etrkclre tttedlcttts rnteresser og
nt vxrtte otn itterllm~rnertrcs srrttil~& itrteri5ser
C...) DlskussIo,tetl om, huomldt MM I koJtkretesltuntiotler sknl lnde ~mhvrd~rellehertsy~ grl
f;Jrud for kollcktlue, yik ppt /lut st&r I L~rikeltsrlgsblokke~i,
[eks. ottrkrrrtg nrlJqdssknde,
nrbejdsret og ruilp.
Mmge ntrsrf dd for nt vme et stor1 yroblm mden for nrbep~sskndeonrrntlef,rrl de berurte
ikkc snsker ut nnntelde deres nrbcplssknde,dels nf lm.sy~~ ti1 fymgsfrtrslerr, og dels fiwli
mulge er bonge for nt erkeruie,, nt de er syge. 1 hvilke sitrrntloner sknl nln,l nccepterc nwrilemners nngsl og yrnktlsere solrdnr&t I forholtl ti1 do1 enkelte,feks. ucrf nt ncceytere,nf
de ikke vi1 Itnue mtnteldt en nrl~epissknde,og J Irvilke sttlrnflo,ler sknl mn masteve pi, nt
sngerne kowner frenr r lyscf fordi hsyrlet til deu enkelte mR ulge jor hensyrtet ti1 de
nrnnge7 Iudert ftir det nrbqdsrctlip systertl bh dilenlnrnct bcrort J for6wdelse med tillrds-

på cn ganp, var uhyrc n;crvLwende og relevante 1 forhold ti1 det daglige arbqdc I
afdelingernc og udtryk for noglc ovcrgribende dilcmmaer at brcdere bctydmng for
fagbeva@scn. Synspunkternc fik ofte lov ti1 at stå uformldledc over for handen
og blev qzldent analyseret. De grundlqgende
dilcmmaer og tvazrgaende problemstillinger, som gemte sig 1 de konkrete modsaztnmger, blev derfor ikke bearbqdet. I flere tilfzelde gik man glip af oplagte muligheder for at gennemnrbejde nogle
af de dilemmaer for fagbevqelsen, der udsprmger af dens grundvilkår, som ska‘rpcs af den samfundsmassige udvikling, og som lobende fornys I organlsatwwn
mdrc liv og 1 deltagernes bevldsthed.

4.5.3 Analysens

anden fase

Der har ikke varet nogcn klar overgang mellem fase 1 og fase 2 I analysen. Kodrungen gav I sig sch en rskke tcxwdscxtnmger for analyserne 1 fase to, Idet kntegormdviklingen
I stlgende grad blev bnseret pa teoretiske overvqelser
Alligevel var der en for/~olllsurs klarJbrske1 pR fonw3let nzed Re to j~scr 1 fase 1 var formålet at udvikle kategorier, som rummede en genstandsspeclficermg af det almenc
mdhold 1 sogemodellerne. Herved blev derficrtuwnlysrre~ LW rxkke hovedtyyer ~f
ttlodsxtnrriger oy HogZebegre~jlip! snrnnlérlf~trll)lSer flj mxMnnd og ~~lotzvntlonl jbhh~
til syecrj?kketyper nf hrelmlhold. Målet med fase to var at tolke bnggrlmh for de hovedtyper nf wods,z,tnlrlgcr, ~rrotlvr~tl»~los mdstami, du vm rcslrltntet nJfise 1, dvs. at
tolke baggrunden for iwsentlige slder af laxemdholdenes sublekteve betydmr$

” Aealyscgenslündcn

cr rcksl. hl

rqxr

spwgswilcl

om

li~rlwld~l

mellcm

sproglige

Imnilcslnlwncr.

crlxing

v~rkelighcd. Vygotsky (Vygotsky 1982) har tlclincret sprogcl som hevldsthcdcns
ydcrstc lag’ og Ircmha~vel sproyct dm udliyk for en scl~ktic,ilsprocrs. hvor skyen giver regn I Iorhold Iii tonkcn. ILx sprogllgc
mteraktron cr del v~girgslc
rncdic. hvorl cdarmgcn kommer til uthryk. og sprogc~ udgor samlidig del umdtlclhan tilgrengclige grundlag for analvscn. Bag sprogctl og tnnkeu ligger ‘tankens motrwtlon
der er hestant nC
den ‘~otalc livspruksls
Sprogcter nndlertd mtlika~or ltir dyhcreliggcnde hevlJslhedslno~~ntcr I crl’armgcn.
1 og mrd u sprogel fi>rstassom ct selcktcret udlryk for den I)agvedliggcntie
erfanng,er det ikkc lilstrxkkcligi
31 analystre sprogct som q~rog. man ma ga tlyherc tig analystre dc mekamsmer, dcr konstnucrcr erl’wngcn.
Dcr cr dc tun en slutrung fin sprogligc murufcstutwncr og ct kcndskah lil dehagcrncs vukelighcd iii denne
vrrkclighcds subhekton
hclydnmg KW Ixrrwdhold.

og

Tolknqcn
blev udviklet I samspil med en systematisk mdsats af teoretisk og empwsk vlden om lzremdholdcnes status I deltagernes livssammcnhazng (se Andersen mfl. 1981, Andersen og Sommer 1984 a), b) og c), Andersen 1990, Olesen 1990,
Andersen mfl. 1993, Andersen og Sommer 1993 samt Sommer, Olesen og Andersen
1993), af teoretisk viden om mekamsmerne I den sublekteve bearbqdnmg af den
sociale realitet (se Andersen mfl. 1981 og Andersen mfl. 1993) samt ved at mds‘zttc
forskcrnes egne erfarmger som tolknmgsgrundlag.
Målet var ikke at analyscrc den &citc dellngers sublektwe orgamsermg at
larremdhold, men at nå frem ti1 mere almene tolknmgsrammer for mdhold og
dynamikker I deltagergruppens erfarmg52 Deltagerne er ikke ens. Situatlonerne,
som danncr grundlag for erfarmgen er ikke ens, og man kan reagere forskelligt p”
samme praksls. SamtIdit; må det fastholdcs, nt der er noglc st‘zrkc mekanismer I
det falles erfarmgsgrundlag, som ger det muligt at toike en del af den dynamik,
der trak underwsnmgen I bestemte retrunger.
1 det falgende eksemplificeres sammenhazngen mellem de centrale fund I kodnmgsprocessen og de tolknmger, der blev gwet 1 analysen af modstand/motlvatlon
og tcmatlsermg/én-dimenslonalitet,
ud fra analysen af STI-uddannelsen.
Y

Deltngeme vrste ea stxrk urottvntaon 1 forhold
nrrrg z rcglcrs korrekte attvcdelsc.

tif tolkrrrrrg af regler og trz-

(irddrng fin nnnlysen)
(...) ~ovcdpnrlen r~e~tkeltsagsortlrader~ieer kendeteplet ved at Vxt’ejflSt ffefimrede sagswrrrhier J orpwsntiouem yrnksls 08 ved nt mm baseret pti nfgrmsede rt?plgric~rdhg I
form af nfhlcr eller love. Dtit er ofte rcgelbrrrd eller direkte dovlrg~, hs mv~ hgrr nmirc
mtoder og mldler I mvozdclse ct~d de foreskrevrle. Kertdsknb til reglers rtldrold og til IWve)ldeh nf dem er nerfor et1 nfgortmde del nfnfdelmgernes kvnlifiknttorler Delfngcme er
vnlgt yrl grund nf dem figpolitrske konryetence og har offe et vtdemxsstgt efterslxb, nRr
de sknl vnrelnge de komylicerede ndnirnrsh-nirve fwlktlorrer t et fn8;forewpkolitor
DcI
fyL>~tIwcrnzshw ilwldp?clt,g~ ~L.Wsc4z~opfhlthe, nt wmi hr o~frfdterifie I1II))tit1tstrlILIz,C
Ixrctwhov (. ..).

‘* Ekscmplificcnngcn
~1’;uwlyscrcsull;Wx har lokuscrct pa ficll~strxt 1 dcllügcrncs s~luüllou soul nwdvlrk~ndc:
bIs;tg td undcrwsntngms swligc dyn;uuik. Vi hur også gcnncmbrt analyser, hvor tkr blev takuscrc~ pt~
diffcrcniwrmger
I dc1~agcrnt.x b;~ggtund. 1 ;IrhcJdsa~ilj~sludiekrcdsell hlcv dcr f.cks. fokuscrel pb diflixcuIwugen u~cllcu~ sikkerhedsrcpriescllt~nl~r,
rnili~gruppcli~lk og mmga hryggcmrbeldcrc
Cjf. kili>lItl 3.1) og I S’I‘I
hlm tkr lokusrrcr po t’orskcllc uwlltm \‘illgIC og ;I~SIIW I ;Akliugcrnc
cjl’. kapstal 3.2).

*

Dcr krtntrc o6scnwrcs CII tyriclrg modstmtri tnod lit arbqde tvxrgwrrrle
Irolri ti1 ettkcltsaSsutttrrrrlcnte.

I for-

(hiray fin amlysett)
(...J Dm tvxrgnettdr uffl’ttstz~c111ds11tskm ikkc r$ikrcs p4 sntttttw ttridc sottl regclatwcttdclsm, ftirdr dct~ J SI~Jh~lhcrl tt~d tilynsses dc gtvtte otttshrrdigheder Det km rqse UJ rxkke
bnrrwer jor ,vrubletttlusttwg, sottt vtrker @krxkkettde. Selv otn dcltngertre god! ved, nt det
tvxrgaettde nrbelde er vrg11$t ug twdvendigt, hr bnrrwrerne fornrodctttl~g betydtltng jur
lxrerttteressett. De flestc rlhyere rtrtntttedc en tttodsx~ntttgsfyldte crkmdelsc og i~rmillt~gsttiotwntrot~ I sig* ‘Vi ved yudt, nt ~>fbredere og tttere offetwvt nnlngte fnglige nrbeldc er
twdvendrgt us. ‘Vi hnr prttttxrt behov fur trt dygttggsre os tttdctl fur de etrkel/e sngsotttrrider’ 1 prnksts vnr dcr hos hovedpnrtrtl uf deltngerne OJ stxrkcre fokwmttrg p4 regelkendsknb I ttterc nfgrxtwt forstnttd, ettd pR det brederc tvxrgtiettde nrbelde f...).
*

Der krrrrtre o6serveres L>IIrtdprxget modstnnd mod ut beskxftrge ag med det
vrrksottthedstrxre arbqde.

Corddragfm ntrnlysett)
(...J ,Lifdeltnyertte hr ikkc SOWIJ~tttattdnt fil nt blnnde stg I sikkerhedsreprxsetttnt~tertresug
tillidsrcprxsn~!ntttcrttes nrbqde I vtrksottdwdertte, som de hr ti1 at nrbelde med ettkelttttedlettrttters problcttrer og /il nt oytrxde J diverse trdvnlg og ttxvtt. Det krxver et ttwget stort
og bred1 attlagt nrbqde nf sknfie s1g dctte ttmdnt, og ttmn rtsikerer, nt den fortttelle ntrtoritet og kotrtpetetm, der erforbtrndet med rollen som vnlgt I nfdelhgen, bliver ttdfordret. 1
nfdelrttgertres sttmtron, ttted ttrattge opgnvrr og ett tetidetts ti1 overbelasttrtttg, cr dcr rtsiku
for, nt tnnrt ikkc prrorttercr dc! nrbe)dsplndstmrc nrbelde. Delfngcrtw ved god!, nt det er et1
skrev prtorrtertttg Jforhuld ti1 f~gformlttgetis opgnver, 03 nt det p# lidt hlgcrc s1gt risikerer nt ttttdcrttmerc fngbrvxgelsetts tttedletmgrw~dlng Men det nrbqdsplndsrtxre nrbelde
er en m td, og etmets atttfittdtltghcrl bcvtrker ett dyttntttik I mdtmrsttlt~getz, SUVJtrxkkcr
dhtwotwt~
vxk fin utttrhfcf (. ..)
*

De ettkelte sagsonrrmicrs forskelllge str6]ektrve betydnrtrg kart nwdvwke ti1 nt
forklare den kotrkrctc rlyrrnmik 1 forhold ti1 undervrsnrngcns ~trdlroltl.

Cilddrag fm ntinlyseti - cksettryltficetwg I forhold ti1 nrbqdssknde)
C...) PR arbe)dsskndcottw~detsknl ~/delittgertle hverken kontrollere overholdelsett nf mdghlc
aftnler eller lovgtzwwg, metl km fiddt og 11elt nrbqde J riet et&eIte ttledhtts wtrrddelbnre
mtercsse. Det er ftrtzdnttretzhdtycrsonltgt tilfiedsstillettdc. De strbykttve problemer ~t~dett
for dette otttrrlde Irxttgcr snttmett rttclf sngertws ufte nlvorlige persuttlige knrnkh De vnlgle
er ikke pru~essrutt~lleslzgsbelt[ttttllcre,suttahrr rhiklcf (fett blrw~11t~g
nf tttvolverrtty og di-

kan opnas ved al tortwtte arbqdet med kvalitative analyser af crfarlngsorlcnteret
politisk arbe~deruddannelsc. Dcr kan fx. uddrages mere generelle resultater vedtwrende bctydnmgcn af rcyr;~lscnfnitffrr)lktrorle,i og /onnvbe~dssit~~cct~o,rsll
som fundamentale tolknmgskatcgorwr I forhold ti1 laxemdholdcnes sublekteve betydnmg (jf.
begrebet ‘kzrnekategori’ 1 Grounded Theory).
Lsnarb~jdssltuatiol~en er meget torskellig for bryggenarbejdere og formacnd eller
naestformaencl I lokale fagforcnmger, men for bege grupper er den afgorende for
perspektivet på uddannclscn og for arbqdct med uddannclsens mdhold.
Sikkerhedsreprzsentanternes
grundkonflikt som I~narbqdere 1 forhold til arbqdcts
belastnmger adskiller sig kun lidt fra kollcgernes. Den opstår I konflikten mellem
tvangen til at underlqge
sig de kapitalistiske arbqdsbctmgclser og at vcz’re udsat
for tidelaeggelse I arbeldsmiljwt. Sikkerhcdsreprazsentanternes aktive rolle bldrager
til at reducere angsten, men de far også en stwre vlden om, hvor farligt arbejdsmiljBet kan vzre. Det medforer, at kogmtwe og emotionelle spaendinger med rod I
grundkonflikten
ofte transtormeres til et andet nweau: Kollegerne fortraxger problemerne (samtidig med at de godt ved, at de er der), sikkerhcdsrepraesentanterne
fazstner deres lid til regler og metoder (selv om de godt ved, at de er utilstrxkkelige).
For de valge og ansatte 1 SID’s afdclinger har arbeldet en ganske anden betydnmg.
Valg til eller ansazttelse I en afdeling er en af de ufaglzrtes få muligheder for at
slippe ud af lunarbejdet og opnå en anden samfundsmzsslg status. De valgte I
atdelingerne vil derfor tcnderc mod at arbelde hårdt for at bevarc deres status eller
for at komme hqere op I hlerarklet, hvor status og muligws ogsa ansazttelsessikkerhed er strarre. Deres udgnngsposltlon for at varetage opgaverne er ofte mangelfuld. De er ikke på forhånd kvalificeret til det brede spekter af arbydsfunktloner
1
afdelingsarbeldet, de fdr ikkc nogen målrettet uddannelse fBr de tiltrazder, og almmdeligws får de heller ikke saxlig meget uddannelse efter at de er tiltrådt. Det
kvalifikatlonsmzssrge
deficit, er ikke kun snaevert redskabsmazsslgt. Det handler
også om at kunne begu sig I nye sammenhznge. limsket om at fastholdc den pnvllegerede sltuatlon og det kvalifikatlonsmazsslge deficit motwerer til at benyttc uddannelse som nuddel til sikring at egen posltlon. Samtidig wser de empnxke analyser, at deltagerne godt kan se, at det, der urniddelbart synes at frcmme deres
egen sikkerhed 1 lobbet, ikkc nodvendlgws gener formålet, og at det heller ikke gver en optimal h~aelp til medlcmmerne. Det danncr grundlag tor en kognltlv og
emotionel spannding I de valgtes subjektive bearbeldnmg af deres sltuatlon.

Undervlsnmgcn må synliggwrc og tolke baggrunden for de dilemmaer, den forskellige IranarbeJdssltuatioti sztter. 1 modsat fald vi1 der v;Erc sandsynlighed for, ;It
1;ercprocesscrne I ovcrvqendc grad styres af mekamsmcr, der ikke er synlige 1 IIIIderwsnmgcn, men som udgor barnerer for dyberegående Lereproccsser (jt. Amlersen og Sommer 1994 s. 192).

4.6 Valrdenng

4.6.1 Valideung

af forsknrngen

1 kvantitativ

og kvalitatrv

forsknmg

Giver analyseresultaterne et retwsende billede af det de udtaler sig om? Forskellige
vldenskabsteoretlske retnmger har forskellige kntener for at u~lidere forsknmgcn,
dvs. for at sandsynliggare, at der kan fazstnes lid til de resultater, forsknmgcn
frembrmger’”
for kvalzlitat1vfi7rskrtlrrg stilles krav om, at forsknmgen skal vazre pålidelig,
gyldig og generaliserbar. At forsknmgen skal vare yrll~del~gvi1 slge, at andre, der
benytter samme metoder til at underwge samme data, skal nå frem ti1 samme
resultater. Gyldighedskravet omfatter relationen mellem teoretiske forudsa3nmger,
hypoteser og operatlonalisermgcn af hypoteser til konkrete spurgsmål. For at unders~gelscsresultater skal vazre ~@fise må det f.eks. kunne dokumenteres, at
sptirgsmålene I et sptirgeskema måler det, de mtenderer at måle. Pålidelighed og
gyldighed drejer sig om forskningens ~rrterne wlfditet. Kravet om gew&ser!wM
dreler sig om betmgelserne for at drage slutnmger fra mmdre populationer til storre. Det mdebzrer, at den population man underselger skal vzere reywscntntw. Kr]terlerne for at almengare forsknmgsresultaterne udover det konkrete undersugelsesområde vedrnrcr forskimgens t>kstw~~vnlidit&’
Inden

Krr Iikww $ kvnlitatw rrreM~r fremhctver forsknmgens wnlrglenrie validitet. Det er
ikke muligt tor andre at gentage forsknmgen, fordi resultaterne stammer fra en

ukontrolleret anvendclse af mdsamlings- og tolknin~sprocedurcr,
der 1 hkq grad
afhznger af den enkulte forskers sublektlvc foruds‘ztnmgcr
f-fertil kommer kritikkcn af, at kvalitativ forsknmg ikke pmhrcerer
ge)lertlliserDrrre ~dqg~~, fordi de mdsamlede data ikke er rcprzsentatlve. Det kan ikke sikres, at det undersagte delområde
er typisk eller karakteristisk for forskningens samlede genstandsområde.
Forsuarerne jor kwlitcitru ~~retodel~~~ven~l~lse
laegger vqt på forsknmgens hye unhditet,
som bla. beror på, at der er tale om en merc direkte tilpq
til dert mlforskede socrnle
renlitet Kvalitative studier kan karaktenseres ved, aC de belyser vlrkelighedsudsmt,
mteraktlonsforlwb, sproglige mamfestatloncr, mv I deres naturlige kontekst. Det
betyder, at den kvalitative forsknmg kan producere betydeligt mere relcvnnte res&
frIter end vldenskab, dcr basercs på merc omfattende datamdsamling ud fra standarcllserede fremgangsmådcr (jf. Kelle, Kluge og Prem 1993 a) s. 8). Lamnek
karakteriserer torskellen mellcm hypotetisk deduktive torsknmgsretnmger og kvalitative cascstudler Aledes: “Entscheidend 1st vielmehr, dass dle Untersuchungsoblekte nlcht auf emlge, ~vcnlge VanabIen reduzlert werdcn. D~es würde dem Untersuchungs”sublekt” mcht gerecht werden können, weil das I-lerausgrelfen emzelner Merkmale emlgermassen willkürlich erschcmt, die Komplexltät des Gegenstandes verkiirzt und DDE Indlvldualilät und Identität der zu Untersuchenden verletzen
könnte. Tatsächlich geht es der qualitatlven Fallstudie bcsonders darum, cm
gondre~tliclrcs md nur darnit rcnlistrsclres Bild dcr sozialen Welt zu zcichnen. Mithm srnd nröglrcirst cllle fiir dm LlntersIrclllrrlgsoDlekt relevmten VUII~IISIOII~~~
l)l lire AtmIyse rtnzubez~elren.”(Lamnek 1989 s. 5)55 Og Steiner Kvale forklarer bla. ZOYI~IC~I
nf
kvalrtntrzw cascstrohr ved, nt: “Et kvantitativt ikke szrlig omfattende tekstmaterlale
er en forudsrztnmg tor en mdgående og systematisk analyse af en teksts mdhold
og struktur, og en analyse af ens egne forudszetnmger og sporgsmål til tcksten.”
(Kvale 1984, sj, 58). Kvalitatn*e analyser gar det muligt at fistholde umrcevqdotn,
kmplcksrtct
OS rrrodsxttrmp, og giver adgang til 11~mdsrgt, som ,uotentwlt bryder ~rwrf
fbrskercm forjorstnclse.
Sigtet med den empmske torskning, der ligger til grund for den foreliggende afhandling, har vazret at dokumcntcre typer af sammcnhrringe mcllcm deltagerncs

Udforsknmg af CL omratle med hcnblik pa ;II udvikle bypowser, wm kan begrundes cmpw>k.
lJnders0gclsc al’ hvilke kvanut;wve dalalnds;lmlingsmelu~er.
der er mest henslgtsmxxlgc.
Undcrsogelse af belydlllngs~kvlval~ns,
dvs., om p~~pulatwncn opfdlcr mdholtter I dc slwrgw~3, tler
slillcs. pb srmimd m&tc.
Illuspratdon al’ rcsultarcr t’r;i &n ~~;LIIIII;IIIVC undersggelsc (Opdclingen bygger pa Lm~nek 1989, s. 8
fl).

Problemer I forsknmgsgruppens sammensaztnmg og Interaktlonsm~l~ster kan modvirkes ved, at vnlidermgen frrlger bestemte regler “Es müssen kntenen fcstgelegt
iverden, DDEangcbcn, \vodurch ~>IIWAusemdersetzung iiber dlvergwrende Interpretationen entschwden tverden karm.” (Kelle, Kluge og Prem 1993 a) s. 51). Der
kan bla. peges pa, at de formulcrcdc tydnlngsfoïslag/-hypoteser
må have en
karakter, sä de kan falslficeres ud fra det empirIske materlalc, og at det må vaxc
prmclplelt muhgt at findc moclslgende evidens.
2.

Akturerne

(kommunikativ

validcrmg).

1 sammenhzng med analysen at enkcltsagsforlabet har VI benyttct det, man kan
kalde aktrar- eller kommunikatw validermg. Vi havde fra starten besluttct, at udkast ti1 evaluermgsrapporter skulle tremlqges for og dlskuteres med deltagcrnc.
Vi fastholdt retten ti1 at tremsztte egne vurdermger, men aftalte at deltagernc
kunne få mdfcqet bilag med deres kommentarer. Deltagerne kunne umlddelbart
tage stilling til, om resultaterne svarede ti1 deres tolktung af egen bevldsthed og
sltuatlon. Det kom der en god og konstruktw dlskusslon ud af, som viste en
grundlarggende enighed om og accept af de analyser, VI havde udarbqdet. Resultatet blev, at VI mdarbejdede ganske få korrlgerendc kommentarer ved fxrdigredlgermgen af rapporten.
Men den konln~ll[~ik~~tl\/e vnliderlng kan problcmatlseres af de samme grunde som
validermg 1 torskergruppcn. Homogemtet kan fore til ikke-reflekteret enighed,
heterogenit& til at debatten ikke afsluttes, og den asymmetriske mteraktlonsrelahon, som er mere tremtrzdende 1 aktar- end I forskervalidermg, kan bevwke, at
autontetsrelatloner kommer ti1 at styre samtalen. Hertil kommer sprargsmålet om,
på hvilket plan validermgen foregar. Når den vldenskabelige tolktung bevzger sig
ud over de manifeste mdhold, når det drqer sig om kontruktroncr af ‘Anden orden’, dvs. forskcrcns egne teoribaserede tolkrunger, bliver aktrnrernes tilslutnmg
eller afvwnmg problcmatlsk som grundlag for va1idermgens7

” Bevdsthcden om, ÜI dcr skill forqa en kommumkauv wlidcrmg pa grundlag al’ fonudlingcn
irf forsknmgswsultater, kan wrke ~ilhagc ph pa fursknmgsprocessen og f.eks. fwre til, ÜI forskerne skrwer I CIsprog,
som er lilpassel aklorernc. men som ikkc udfoldcr teorcllske nuancer eller synspunkter, som forskcrne pa
forhand foreslillcr sig. al ;Iklr,rcrnc vii re,lgcre 11n4, fordi dc forbmdes med en akatlemlsk bnkcgang.

3.

Den vldenskabeligc

offentlighed.

Når erkendclscn cr sublcktlv mA det vzrc ct afgtirende krltcrium for forsknmgclls
validitet, at andre forskere, der ankegger samme perspektiv og benytter samnit’
metoder på samme materiale, skal kunne clccc,&re de opnåede resultater Birgit
Volmerg har udtryki dei sådan: “Der wahrheitsanspruch der hermeneutlschcn
Forschung Iässt slch durch Zahlenbewelse mcht behaupten. Ihre Wahrheit lie@ m
dcr Dokumentation des Prozcsses, der zu den wlssenschaftlichen Ergebrussen
gcführi hat. Sie geht das Rlsiko em, dass dle Mitglieder der wlsscnscl\aftlichcn
Gememschaft lm Nachvollzug dieses Prozesses zu anderen Ergebmssen kommen
(...) Ob dle Forschendcn den Sinn nchttg mterpretlert haben, lasst slch rucht von
aussen beurteilen. Um dartiber etwas sagen zu können, muss man selbst erst dle
Pcrspcktrve der Forschcnden übcrnehmen und den Prozess priifen könncn, &r ZII
der Interpretation gefiihrt hat.” (Lelthäuser og Volmerg 1988 s. 237).
Det betyder for det furste, at fnusknlrtSsyerspek~rvetsknl tiksyliciteres: “Det afgwrendc
ved tolkrungen af mterviews bliver da at prazclsere de spargsmål, som stiltes til
mtervlewteksten, og at redegtire for de forudsaetnmger, som ligger til grlmd tar
det perspektiv, som anlcegges over for en tekst.” (Kvale 1984 s. 58 f). For det andet
mdcbaerer det, at der må vcere klare regler for datamdsamling, kodning og analyse,
dvs. at forskrrlnssrrr~lorlLl,rsknl cksylicitercs, så andre kan s‘a?rttesrg JJI~ J torskercns
“Nur drese Kodifizlerung und Explizlerung von Forsch~lllgsrnetl~(,forudsztnmger:
den, die es dem Leser erlaubt, dit Schlussfolgerutlgcn des Untersuchers, se~nen
Weg von den daten zur Theorie, nachzuvollzlehen, kann die GlaubwürdlgkeiC
emplnsch begründeter Theonen slcherstellen und damit die forschungspolitlsche
Reputation qualitatlver Verfahren stärken.” (Kelle 1992 s. 258). For det tredje må
der ske en fretttlzggdse nf etttytrtsk tttaferde og arralyseresultnter I PH form, hr pr ht
mdrgt jor de rclevfwte ojfitltfigheder rrt ~~&/e dottl.
Det sldste er lscer vanskeligt. Hvordan kan man genglve materialet på en måde,
der vrser de enkelte analyseskndt, uden at mater~alefremlazggelsen bliver for omfaltende og uovcrskuclig7
Birgit Volmerg har givet folgende svar:
,I

Dass man SICII zumlndcst III cmem wlchtlgen Auswcrt~lngsschrltt auf
Kontext bczlcht, den die wJsscrlsctiafttictic (knemsctlaft
unabhängJg
Intcrpretatlon iiberpriifen kann.

e11lc11
~011

dc1

Dass man, wenn das Wisscn anderswoher bezogen wlrd, d~es kenzelchnet
und begründct, warum es zum Vcrständms notwendig 1st.
Interpretationen mlt dem Gestus, “dles wlssen wlr als Forschende emfach
besser, weil wlr dabelgewcsen smd”, erhöhen nlcht dx St~mm~gkc~t der mterpretotlon, sondern Schwächen ihre Glaubwiirdlgkelt.” (Lelthäuser og Volmcrg
1988 s. 239).
Den foreliggende forsknmg har bcstrazbt sig på at leve op ti1 hovedparten af de
nazvnte valiclermgskr~tcrlcr. Forskergruppen har valideret resultaterne 1 forsknmgsprocessen, og deltagernc har valideret resultaterne af den del af forsknmgen, der vedrarer enkeltsagstorltibet. Derudover er teorigrundlag, forsknmgsmteresse og torsknlngsycrspektl\l
eksplicltcret, og der er redegjort for de forsknmgsprocedurer, dcr er ful@ 1 de rapporter, dcr ligger bag afhandlingens fremstilling, er
der fremlagt fyldlge referater af undervlsnmgsforlebene. Sclve annlysemater~alet,
observatlonsreteraterne, er ikke fremlagt som dokumentation tor de enkelte analyseskrldt. Baggrunden er, at der er talc om flere hundrede slder, og at VI har lovet
deltagerne annonymttet. Det betyder, al andre forskere kun har mulighed for at
argumentere mod forsknmgcns resultater på et plausibelt grundlag, hv~s de henvender sig personligt og t’år stillet or~gmalmatenalet ti1 rådighed. Det er et problem, denne forsknmg drler med megen anden kvalitativ forskning.

kompctcnce swn sprogbrugere, men var det tilstrxkkeligt? Og hvad sker der, när
man koder på tvzrs af datamaterialet, dvs. når man losrrvcr yfrmyenrc j’urzhm
tl1terr~ktlo)telle wdlelrwg?
Forsknmgspraemlssen om den uproblematJske tckstforståelse, dvs. at VI umlddclbart tofkede dcitagernes trdsagr~ pLi samme mådc som de, blev anfazgtet 1 en studsekredssammenhxng, hvor VI arbeldedc med hermeneutlsk mspncrct tekstanalysej’> På nogle at maderne var analysegrundlaget observatIonsreferater fra STI-uddannclsen. Der var relahvt ofte tolkjlrqsforskelle mellem de, der havde vaxet til
stede I underwsnmgen, og de der ikke havde. Frrlgende eksempel var blandt de
mere markante: Ud fra et tekststed kunne det haevdes, at deltagernc dtskuterede
en muldvarp, dc havde set uden for vmduet. Vi, der havde vaxet ti1 stede 1 sltuatlonen, var ikke 1 twvl om, at det egentlige tema var, at en af deitagcrne var medlem af DKP, mens de tivrlge var soclaldemokratcr. Tilsvarende var dcr uemghed
om den sproglige mteraktlons emotionelle betydnmg: Var det fredelig samtale eller
var stemnmgen mattet med aggression?
Denne aplevelse og flere tilsvarende udwdede mteressen fra problemerne med at
tolke lzremdholdenes sublektwe betydning på baggrund af modsaetnmger I deltagernes hverdag til ogsa al omfatte problemet med ovedroved dforstrl og vddcre
forshrelsen af ~n&olrlzt t ddtnpwcs ~dsngrr, dvs. ti1 at omfatte spqsmålet
om betmgelserne for ~rhwrb~ektrv forshiclsc og mere speafikt det teoretiske og metodiske
grundlag for kuntrdhd ~l!nll~reriforstn~~s~af sproghandiingcr
1 forbmdelse ~ncci den detaljerede teksttolkmng viste det srg endvldere, at en rzkke underligger&
dynamikker og krztter 1 undervwungen, som VI ikke hldtil
havde vaxet opmxrksomme pA, kunne synliggBres gennem en detaljeret ‘fra ordtil-ord’ og ‘trn-s,~tnrng-til-s~tnlt~g’ ar~alyse, som mddrog et pykomrnlytrsk teorrgraflag
1 tolkrungen. Det forte til, at vl 1 hqere grad blev opmzrksomme på behovet for teori og metode, der kunne afdxkke tekstens Latente ~~dlwlrI af modstam
modsztnmger, mv
Grundlaget for kontrolleret tremmedforståelse af sproghandlingcr er bchandlct
mden for en hcrmcneutlsk tradition og I forskellige metodologIske udmaninmger
af et hermeneutlsk grundlag. Kapltlct behandler nogle almene hermeneutlske antagelser (Gadamer) og mddrager et faxwmenologlsk handlingsteoretisk grundlag
(Schutz og Luckmann, mfl.), som ofte forbmdes med et hcrmeneutlsk udgangs-

punkt I empuxsk analyscarbejde. Ved at przsentere et forsrag på at operatlonahsere
hermcneutlskc baslsantagelscr ift. otnologlsk fcltforsknmg (Agar), cksemplificcres
det, hvordan antagelscme kan udmontcs metodologlsk. Dernxst szttcs fokus 173
nogle forandrmger 1 betmgelserne for tolkrungen, der opstår, når den sproglige
Interaktion gores til tekst (bla. Ricoeur), og den hermeneutlske tekstanalyse konkretlscres 1 en belysning af den såkaldte ‘sekvensanalyse’ (Soeffner). Faenomenologlsk
oricnteret handlingsteori slgter mod at forstå samfundet ud fra aktnrperspektlvet.
Aktarperspektivet overskrldes I dobbelthermeneutikken,
der belyser sammenhzngen mellem aktorcrnes mdre perspektiv og samfundsmazssige forhold, der har
mdflydelse på akttxernes intentioner og konsekvenserne af deres handlinger, uden
at de har kendskab til dem. Dobbelthermeneutikken behandles bla. ud fra Giddens, I-labermas og Kelle samt Koch og Witzel. Kapitlet afsluttes med en kritisk
diskuterende opsummermg og en prax’sermg af nogle lighcdcr og forskelle I tcorlgrundlag mellem Gromnded Theory, dobbelthermeneutik og urlder\llsnlngsanalyserne.
Sptirgsmålet om mterakttonens latente mdhold behandles selvstaznd# I torbmdclse med en redegerelse for nytiR~llennenetrtjke~1I afhandlingens kapitel 6.
Redegsrelsen for de forskellige hcrmeneutlske ansatser har en anden status I afhandlingen end de vldenskabsteoretlske og metodologiske overvelelser, der blev
mddraget 1 kapitel 4. De hermeneutlske ansatser anvendes ikke I en loyl rekumtnrktioår, men 1 et forsag på at reflektere det teoretiske og metodologlske grundlag for
rrye supylercnde nnnl?lsrnrllliShener, dvs. I en reflekslon af hvad man evt. kan gore tor
at ~r~fv& tolknmgens mdhold og perspektiv

5.2 Hermeneutik

Ordet ‘hcrrtrtwwtik har relation ti1 den grzske gud I-lermes, budbrmgeren, dcr
tidlagde guderncs budskab; tolkedc det så mcnneskcne kunnc forstå det (if. Pnlmcr
1969 s. 13). Opnndcligt var hermeneutik de lrtlrde teologers, Juristers og filologers
udlzgmng af den rette laxe: “Ihr theologlsches Ziel war dle Erklärung ewlger (...) Wahrhelten und Mythen, ihr IurMsches - die Uewahrung unveränderbarer Geset-

zc, ihr pl~ilolog~scl~cs - die liiickl\chr ‘nd fontes’ ” (Soeffner 1984 II s. 26). 1-lermcncutikkens formale forudsztnmger var dlskurslvltet, dvs. den matcrwllc fikserrng
af menneskclige ytrmger og den skriftlige fiksermg af tydnmgerne af dlsse ytrmger Udwdelsen at teksternes reprodukhonsmulighed
demokratlserede efterhånden
tckstlzsnmgen, og tekstudlcegnmgen blev 1 stqgende grad genstand for diskussion
(if. Schmidt 1991 s. 37). Det bidrog ti1 at oversknde hermeneutikkens traditionelle
mal:
Man begyndte at betragte sproget som et historisk foranderligt
Man fik mdslgt 1 tydnmgernes

hlstorlcltet.

Der skete en demytologlsermg

af dc cvlge vacrdwr

system.

Man forfinede og ekspliclterede metoden.
Med Schlelermacher 1 furste halvdel af det 19 århundrede blev hermeneutikken
udviklet ti1 en almen .forståelseslzere. Hermeneutikken skulle ikke lzngere defineres 1 forhold ti1 slt mdhold, som udkrgnmg af den sande laxe, men som en
,‘kunstlEre’ om tortolknmgens metode (if. Lübcke 1982 s. 166).
Hos Schlerermacher og senere hos bla. Dilthey mdeholdt den hermeneuhske forståelse en rekonstruktion af det fremmedpsyklske gennem mdlevelse I et fremmed
bewdsthcdsliv
Målet var sluttc fm torfnttcrens vaxk ti1 hans tanker og motwer (if.
Lübcke 1982 s. 31). Dilthcy skelnede skarpt mellem oblcktwermger af mermeskelig
kulturel aktlvltet, der står som ydrc tegn på et mdre Andeligt liv, og som derfor
unuddelbnrt kan torstås at andre med et mdre Andeligt liv (“Vom mnen verstandliche Oblektlvntwncn dcs Gelstes”), og naturlige fanomener, der kun gwer sig
stykw og delt gennem vores sanseerfarmg, og som VI derfor ikke kan torstå men
kun forklare (jf. Radmtzky 1970 s. 21). Det furste anså han for at vrl3re åndswdenskabernes omrade, det andet naturwdenskabernes.

zelhclten zum Glnzcn 1st das ~ew4ligc Kritcnurn tiir dlc Rlchtlgkelt des Vcrstehens. Das Ausbleibcn solcher Einstlmmung bcdcutet Schcltern dcs Verstehens.”
(Gadamer 1965 s. 275).
Universaliteten I Gr\damers apfattelse at den hcrmeneutlske forståelse kommer bla.
ti1 udtryk I parallelliteten mcllem hans beskrlvclse nf tekstolknmgen og hans redegarelse tor strukturen I den mermeskelige erfarmgsproces. Erfarmg har lige som
den hermeneutlske udlzgnmg af tekstcr rod 1 en forforståelse, dcr danner baggrundsfolie for udkast ti1 tolknmgcr af mtidet med verden. Sålznge udkastene
udg0r problemltise tolknqsrammer,
bekrrtlftes den tldligere erfarmg. Når udkastenc modsiges Ixgges grundlaget for ny erfarmg. Erjirwg’ms MbeltM
består 1, at
man kun kan tale om erfarmg, fursåvidt den bckrceftes 1 mtidct med verden, samtrdig med at ny erfarmg kun dannes, når tidligere erfarmg modsrges (jf. Gadamer
1965 s. 336).
Tolkerens forforståelse er mdskrevet 1 en Irormrtt. Gadamer beskriver horisonten
som en synskreds, der omfattcr og omslutter det, der er synligt fra et bestemt
punkt. Når punktet bevxger sig zndres horisonten. Horlsontazndrmger skal ikke
forstås som ‘det man kan se tra et nyt sted’, men som ‘det der sker med bevldstheden, når den er Ziben for torandrmg’ Horisont er: “Etwas, m das wlr hmemwandern und das nut uns mltwandert.” (Gadamer 1965 s. 288).
Det er Gadamcrs pomte, at VI aldrig helt kan undslippe horisonten. På trods af, at
bcvidsthedcn karakterlseres ved, itt kunne hzve sig over det, den er bevldst om,
kan det ikke lade sig gore at etablere et rent ydre beskuende torhold ti1 egen bevidsthed. Bcskuclsen vit alttd v‘axe mdfanget ;lf samme bevidsthed. Tilsvarende
kan vi ikke mdtnge en ydre neutral og oblekttv posltlon 1 forhold ti1 andre tolknmgsgenstnnde. Vi bcfinder os altid mdcn for vores honsont, som sxttcr en forforst&lse, der giver merung ti1 tolknmgen af det ny Tolkning er perspekttvlsk, yra+
get af ‘den seende mdn~ldualitet’ Palmer formulerer det sådan: “There IS no such
thlng as a nonposltlonal subjcct, and thcrcfore there 1s also no such thmg as a
nonposltional undcrstandmg.” (lJafrncr 1969 s. 224). I~orstAclsc kan dcrfor hvc!rkcn
vzrzre direkte mdf0ling 1 en anden mdivldualitet (if. Dilthey), hvor man ser bort fra
sm egen horisont, eller underlqgelse
af en anden mdividualitet under egne målestokke. Forståelse betyder altid: “Dle Erhebung zu emer höheren allgememhe~t.”
(Gadamer 1965 s. 288).
På ovenstående grundlag opfatter Gadamer en metodisk bevldst teksttolknmg som:
“Dle Radikalislerung emes Vcrfnhrens (.,.), dass wlr m Wahrhelt lmmer ausiibcn,

man ikke tale om tekstens rnenmg ‘i sig sclv’ Tekstens merung ‘i sig selv’ er identisk med: “Hele den mcmngsfyldc, som samtligc mulige fortldrge, nutldqc og
frcmtldlgc fortolkere kan findc I tekstcn.” (Lübcke 1982 s. 175)5y
Er tolkrungen sa underlagt ~‘11ucndclig rclatlvltet 3 Larsen giver tulgende svar* “En
tydning af den hermencutlske filosofi kunne vzre den (...), at enhver tolknmg altid
er en blandt flere mulige og nseppe den sldste, samtidig med at denne mere beskedne filosofi alligevel agter at slås for netop sm fortolknmg.” (Larsen 1991 s. 128).
Svaret korrcsponderer med den almcne videnskabsteorctiskc opfattelsc, dcr er
redegjort for tldhgere 1 afhnndlingen (if. kapitel 4.3).

5.3 Faznomenologisk

5.3.1 Hermeneutik

handlingsteori

og handlmgsteon

Hos Gadamer definerer horisontbegrebet forståelsens ydre graenser. Forståelse
opfattes som aendrmger 1 horisontens gransedragnmg. Der er tale om et relativt
uprazclst begrcb: Hvad befinclcr sig mden for grznserne, og hvilke dynamikker
modvlrker eller tremmcr sndrulgcr)
Sporgsmålene er sagt besvaret af Schutz og Luckman mden for rammerne af en
fznomenol~g~k Ila~lrilirqs~~orr. Selv om Gadamer beskriver sm egen undersugelse 1
‘Wahrheit und Metode’ som fznomenologlsk er der forskelle 1 teoretisk mdhold
metlem Gadamers ‘Umversalhermeneutik’ og en faenomenologlsk onenteret handlingsteon. Der er enighed om, at betragte hverdagsforståelsen som model for VIdenskabelig tolknmg, om at forståelse altid er prqct af forforstAelse, og om at dcr
ikke eksisterer oblektlve fakta: “All fatts are from the outset fatts selected from a
universal tontext by the actlvltles of our mmd. They are therefore always mter-

” Gudamer Ii If oj er honwnrhcgrchct

og
CII kdlckfrv rlirnenstor~ ved ~1 mdforc hcgrchernc ,lrrkrtI,lfi.~/IIJlO/-lrll
historiVirknln~slllslorlcn
er “den for sub~chlcl iddrl fullt III ~Jpp+hlrc
bcv~ds~hcd dels er den be
ske sammenhcng SOIII dcr sur 1." (8fsr1 1975 s. IM), mens den vlrkillngshlslonskc
wdsthed. dcr opstar I hrstonens g;mg pr;cg~t af historien og dels bevAheden
om, ;It hcvldsthcden cr
RIstorIsk pragel (jf. Gadamer 1965 forord s. X1X 1J.
den vrrkrll/lg~hrsrorr~ke

brvufs~/rerf’

preted fatts.” (Schutz 1971 II s. 5). Alligevel postulerer Schutz og Luckmann, at
forskeren kan lusrivc sig fra sint biografiske forudscrtninger og intercsser, if. falgcndc citat: ““By rcsolving to adopt tbc disintercstcd attitude ot a scientifik obscrver (...) the social scientist detaches himself from his biographical situation within
the social world.” (Schutz 1973 1 s. 36). Dette standpunkt udgtir som nzvnt et af
hovedangrebsmålene for Gadamers hermeneutik. Den faxtomenologiske handlingsteori har sin styrke andre steder, bla. at den rummer en yr~ciserirlg ~~6bezCdstMer1s:
struktur q- dyrtnyrik, som også kan bidrage ti1 at uddybe nogle aspekter af
erfaringsbcgrcbet og dcrmcd ti1 at klargorm nogle karakteristika ved handlingsforskningens forståelsesgenstanci.

5,3.2 Bevidsthedens struktur

Det er centralt for fenomenologien, at den opfatter bevidstheden som i)lMrtiortcll,
dvs. ‘som altid rettet mod nog&‘. Når bevidstheden vender sig mod noget, det
vzre sig indre eller ydre, udgar det en teontisk kcwm, som indplaceres i etforst%lsesskemn.Forståelsesskemaet udgares af nogle temondier,
dvs. de indhold subjektet kan tematisere i forhold ti1 kemen, og af en ydre horisont. Ifolge Schutz er
temaområderne (også kaldet videnselementer) grupperet koncentrisk omkring den
tematiske kaxne. Der er områder med ‘eksplicit viden’, områder med ‘viden der
synes at vaxe tilstrzkkelig’ og områder med ‘viden som man blot har tillid til’ (If
Schutz 1971 Il s. 93). Meningen konstitueres i relationen mellem den tematiske
kaeme, de tematiske områder og horisonten, idet skemaerne ger det muligt at
lokalisere, opfatte og identificere genstande og hEndelser og at forstå deres baggrund.
1 en given situation defineres den tematiske kaxne af individets interesser og mål.
I Ii~ndlingssit~l;ltioI~~~l~ dcfincrcr det ojeblikkclige centrum, som afgrCvnser rc\Iev;~nsomrädct for den subjektive bearbejdning nf et tema. 1 princippet har situationen
en uendclig indre og ydrc horisont. Den kan tolkes i forhold ti1 andre situationer,
ertaringer, mv., i relation ti1 dens fortid og fremtid, og den kan adskilles i et ubcgrEnset antal konstituerende elementer, som kan tolkes hver for sig og i sammenhang (jr. Habcrmas 1981 s.194). 1 praksis afgracnser horisonten det, der bearbejdcs
som relevant i relation til den tematiske kax-ne. De skemaer subjektet samlet råder
ovcr udgor &t sIrI+~kfi~x! rclevn~ssysfe~ (if. Luckmann 1986 s. 51).

5.3.3

Erfaring

centra Irvsvcrdcn

Ifolgc den t~~~~l~~~~e~~l~log~ske handlingstccm
dnn~ws
skcrnaerne gemlem umiddelbar
og mlddclbar erfarmg og gcnnem ikkc reflckterct overtagelsc af salnfundsrnL~sslgt
producercde tolknlnt;sforLldsctnlt~~er
Den 1~11ll~l~1llr~t~
L’~$UIII~har slt grundlag I det !xhutz kalder “verdcn mden for
rzekkevldde” Det er den verden af genstande og mennesker, som kan nås af kroppen og sansernc, - som kan ses hares, mzerkes berrares og marupuleres, som VI har
en praktisk mteresse I, og som derfor er den mest varkelige 06 vedkommende af
alle verdenencr (jf. Bcch-Jtirgensen 1994 s. 11).
Thomas Luckmann har givet en kort formulermg af begrebet om den umlddelbare
erfarmg: “Aus dem Bewusstsemsstrom hebcn slch auf Grund passiver Synthesen
Eriebmsfolgen ab; mfolge von Ich-Zuwendungen bilden slch Irn Ablauf der Erlebnisse emzelne Erfahrungen sus; 1111reflexiven Zugrlff des Bcwusstsems wtrd manchen Erfahrungen cm Sinn Vcrhehen (Luckmann 1986 s. 54). Han skelner mcllem
(sanse)oplevelser, simple (sansekonkrete)erfarmger og erfarmger med merung.
Sanseoplevelser opstar og forsvmdcr I en kontmuert oplevelses- og bevidsthedsstram. Det, som netop er, sammcnfqes automatisk I bevldstheden med det, som
netop er forsvundet, og med det som er 1 fcerd med at komme ti1 bevldsthed. Den
centrale torskel mell~m snnscc~plc\&er og erfarmger er, at Jeg’et er aktivt 1 erfarmgen, men ikke 1 aplevelsen. HVIS Jeg’et vender sug opmaerksomt mod og engagerer
sig 1 apleveisen, får aplevelsen en hqere grad af bestemthed. Der opnfis et skarpere fokus på enkelte oplevclscforlnb; de bliver ti1 swseko,tkrete eufrwrzgcr
Engagementet 1 aplevelsen, de enkeltc aplevelsers fiksermg I bevldsthedsstr0mmen, forener dem ikke 1 sig selv med merung. Begrebet VWIU~ reserveres no@,
der frörst konstltueres I et ‘L>evldst~ledsm~ssIgt greb’ (if. Iuckmann 1985 s. 53),
hvor Jeg’et reflektercr sammenhazngen mellem den oprmdcligc sansekonkrcte erfarmg og det forstaelsesskema, hvor ertarmgen udgar den tematiske kzrne. Mening er* “Resultatet af en tolknmg at tldligere erfarmg, set fra et naervaxendc nu
med en reflekterende mdstilling (...).” (Bcch-Jurgensen 1994 s. 10). Jeg’et kan ikke
kun vende sig mod den sansekonkrete erfarmg efterftilgende. Erfxmger, dcr er
foregrebet t fantasien, har allerede en merung I det aktuelle 01; ikke kun 1 det cfterfalgende forlob (if. Soeffner 1984 a) s. 13 f clt. Luckmann).

Mirl&Ibar erjiring opstbr gennem reflcksion af andres erfaringer, som man ikke sclv
har del i. Middelbar crfaring udvider vores viden og indlejrer os i et vidcnsfxllcskal> med andre, SWJI vi ikkc kcndcr. Den subjektive kvalitetsforskel rnclhn middelbar og urniddelbar erfaring ligger i den urniddelbare erfarings sociale indIcjring.
1 den reale erkendelsesproccs sammensmeltes kilderne (jf. redegorelsen for Negts
erfaringsbegreb i kapitel 2.2.2).
Erfaring med mening forudsztter bevidst tilegnelse. Men if0lge den famomenologiskc handlingsteori foregår den primaxc tolkning af verden ikke gennem reflcksion af det ikke-identiske. Hovedparten af hverdagsforståelsen er ikke baseret pi
hermeneutisk forståelse i Gadamers forstand. Det potentielt forskellige indoptages
ofte ureflekteret i eksisterendc tolkningsskemaer, hvor det konstituerer liztwerh~.
Schutz definerer livsverden sådan: “Unter alltäglicher Lebenswelt sol1 jener Wirklichkeitsbereich verstanden werden, den der wache und normale Erwachscne in
dcr Einstelhmg des gesunden Menschenverstandes als schlicht gegeben vorfindct.
Mit schlicht gegeben bezeichnet wir alles, was wir als fraglos erleben, jeden Sachverhalt, der uns bis auf Weiteres unproblematisch ist.” (Habermas 1981 cit.
Schu tz).
Livsverden konstitueres intersubjektivt. Dens grundstrukturer er fzelles 08 går
forud for, hvad det er muligt at blive enige eller uenige om. Livsverden fungerer
som mere eller mindre dominerende bngprnd for alle situationer i hverdagerY”‘.
Ved overskridelse af en given horisont trzder forståelsen ikke ud i et tomrum: “Sie
befinden sich sogleich in einem anderen, nun aktualisierten, jedoch vorinterprzfierh Bereich des kulturell Selbstverständlichen wieder.” (Habermas 1981 s. ‘191).
Det ligger i definitionen, at refleksionsbehovet i hverdagssituationer reduceres med
stigcnde dominans fra livsverden”.

“’ IGx ilt ;Ifsl~Wc dcil rclullvl

l~illllrligc
~dililling
I livsvcrilw
hr (iilrlU~kCl (clllolllcl~~tl~~h,g) ycnucinl’W cu
r:ckke ckspcrmcn~er, hvor Il;ln uudcrst~ger akt,,rsrncs rtxktlon PÜ ;Idf;crd, dcr hrydcr ~ncd dc idultndcli.gc:
gensldigc forvrninmger. l-l;ln har Ixks. lxtlt SIIIC studcrcndc OIII i w uge ÜI forstdgc at opltirr: sig SOIII om
dercs hjcm var et pensionat. Den engelske skucspillcr og inslruktm Rowan Atkinson har udnyttet. ut sclv
mmdie ovtxskrulclscr ;11’livsvcrdcns L~3~~dlingsp;~ralliglncrkan vxrc uhyrc pmligc. Overskrldelscn ;\I‘hilutllingsforvcnmngcr
og -nmiicr 1 ol’feiilligc slluütioncr hür vuxcl 611sidgssucccs pi vldco.

“’ I.lvsvcrdcu giver ;lnledulug til SI pilrudoks: PH drn cue SI~C: Jo mcr1: c~vercnsstcinlllclse dcr er ~KIICIII
livsvcrdcn i unders~gelsefcltct og eus egen livsverden, desto sv;ercrc er den al fa @Jepi, og jo lengcre vak
n~;u~er fru fehet desto lcttere cr den ny M ojc på. PB den anden side giver el sIorre kcndskab (il en given
kullur uaturligvls også s~tirre nndighcd for mds@.

Schutz har karaktewerct bcv~dsthed~n J livsverden med bcgrcbet rktt relntwt mturlip IudStilhg 1 den relatJvt naturlige mdstilling tager man for givet, at andre mcnnesker ekswtcrer, 01; at de prmctpwlt kan erkendc verden på samme mdde som cn
selv Samtidig ved man, at de satnme oblekter 1 verden nia betyde noget forskelligt
for dem 06 for mig. Dels fordl forskellig afstand og placertng I forhold tik oblektet
ger, at leg tremhaxwr andre typiske egenskaber end dem. Dels fordi vores btografiske sltuatloner er torskellige. Ifulge Schutz overvmdcr den naturlige mdstilling forskellenes betydning genncm to ldealisermger
1.

Ideahsermgen om shmiptmkhxes
prwyrell~
on&yttelgllerf. (‘interchangeability
of standpomts’): Jeg tager for givet, at hvls leg byttcr plads med den anden,
har Ieg samme opfattelse som hendc/ham og vice versa.

2.

Idealiseringen om koyperts rrrelh
relevmssyshmer (‘congruency of the system of relevantes’): Indtil andet er bevtst tager Ieg for givet, og forventer at
den anden g0r det samme, at de perspektwforskelle, der har rod J forskellige
biografiske situationer, cr irrelevante for ‘t/le purpose clf h77d’ for os begge. (if.
Schutz 11 1971 s. 12).

Idealisermgerne udgm det Schutz kalder KOJ generelle tese OVI rccryrokke yerspekttver
(‘the general thesls of reclprocal perspectwes’). 1 det omfang relevanssystemerne er
substanhelt de samme, gwr ldealisermgen det mull@ at antage, at den sektor af
verden, som tages tar gtvet af mg, også tages for givet af andre (jf. Schutz 1973 1
s. 13).
Graden af bewdsthed om, livad der gtires til gcnstnttd for tolknmg eller apfattes
som selvmdlysende J hverdngsverdenen, afgores af det subIektwc relevanssystem62 Det sublekteve relevanssystem udvikles gennem soculllsnttoltsyrt,cfsser I en
hs~onsk yrodmm?t socral tydrtlrlS”~“~tt~“e~t~~~~ls,
ofte uden at VI bemaxker det, og
uden at VI får lejlighed ti1 at reflektere dets strukturer, regler og mdhold, jf. Hastrup: “At ens ‘kultur’ normalt ikke c>rnogct, man t;lIcr om, men en positton, nlan
taler fra.” (Hastrup 19Y2 s. 41).
Det sublektwe relevanssystem stutter sig på et v~demforr~d, som tilhrarer livsverden.
Vidensforrådet er organtseret 1 typer, der mdeholder en åben horisont af forventede
tilsvarende erfarmger (if. Schutz 1973 1 s. 7). Typlficermgens basale operation er at

udh~ve og gcneralisere samt dlfferentiere karakteristika ved oplevelsesmdtryk. Typerne ligger prlmaxt mdle1ret I Irucrhgssyroget, der etablerer en socialt formct gcnkendelsesmulighed. Schutz opfatter hverdagssproget som et ‘skatkammer at fxrdigfremstillede ti1 radighed stående typer’ (if Soeffner 1984 b) s. 18 clt. Schutz).
Den vlden, der danner grundlag for den relativt naturlige mdstilling, tages for
givet, mdtil det modsatte bevises. Den bygger på tillid til, at verden forbliver konstant, og ti1 at man kan gentage tldligere vellykkede handlinger. Det er en vrden,
der ormterer sqg elfer fiste oyskriftcr, SOMrw~~ttw rutmsercde imdlqpi)g tolkwtlgsskerrrner,og som dermed har en aflastende funktion for Individet: “It IS a knowledge of trustworthy recqm for mterpretmg the social rvorld and for handling thmgs
and men m order to obtam the best result m every sttuation wlth a mmtmum of
effort by avoiding undeslrable consequences.” (Schutz 1971 11 s. 95).
Schutz konkretlserer betydning af den automatlserede receptanvendelse og typlficermg I essayet ‘The Stranger’ “The member of the m-group looks m a smgle glance through the normal social situations occurrmg to hlm and (...) he catches m1mcdiately the ready-made reclpe appropnate to lts solution. In those situations 1~1s
actmg shows all the marks of habituallity, automatlsm, and half-consclousness.
Thls 1s possible because the cultural pattern provldes by lts reclpes typlcal solutlons for typical problems available for typical actors. ” (Schutz 1971 II s. 101).
Ifralge Schutz kan det sublekteve relevanssystem ikke gore krav på mdre logisk
stringens: “Tydelige og praxise erfarmger er blandet med fragmenter. Antagelser
og fordomme med vcldokumcntcrcdc
kcndsgernmgcr Motiver, mldler og mäl
såvel som 6rsagcr og wrknmger spxndes sammcn uden klar forståelse af dercs
varkelige torbmdelser Allevegne er der huller, udeladelser og afbrydelser (...) PS
den anden srdc er disse erfarmger og regler tilstrx?kkelige ti1 at mestre livet. ” (Keldorff og Salomonsen 1981 s. 57 clt. Schutz). Viden 1 den naturlige mdstilling karaktcrtseres ved at vaere ~rsn,lln~en}l~tlgenne,fordi mdivldcts mteresser, som determinerer de objekter, der udv,uly;cs ti1 naxmerc undcrsrqclsc, ikkc er mtcgrcret I CI
sanlmenh,~ngci~~i~ system, kurr rlc’lz~sklar fordi mcnneskct ikkc er mteresscret I tllld
‘mds~gt i rclationernc mcllcm clemcnlernc I vcrdcn og I dc prmclppcr, dcr styre1
relatlonerne, kun 1 vlden der er gradueret 1 forhold til relevansen for aktuelle
handlingsmål, og fi~L-0 WL’~modsadnrnger fordl.‘* “Thmkmg IS distributed over sublett
matters located wlthm different and differently Ievels, and they art not awarc of
modificatlons they would have to make m passmg from one level to another ”
(Schutz 1971 II 5. 9.4).

5.3.4 Transformatron

Llvsverdcn

af Iivsverdcn

kan torstas som kulturens baggrund. Den ckslsterer sälznge:

1.

Livet forsztter som hldtil, dvs. at de samme problemer, som kraever de samme I~snmger, vedbliver med at opsta.

2.

Vi kan stole pi den wden,
forstår dens baggrund.

3.

Det ikke er nadvendlgt
vl moder I hverdagen.

4.

Hverken receptsystemets tolknmgs- og handlingsskemaer, eller de basale antagelser som er nzvnt oven for, er vores private, men accepteres og bruges
(jf. Schutz 1971 II s.
på samme mådc af de nvrtge I samme kultur/gruppe
96).

der vldereglves I soctalisatlonen, selv om VI ikke

at rcflektere over de almmdehgc hxndclscstypcr,

som

HVIS disse betingelser ophorer med at ekslstere, fungerer livsverdenens naturlige
mdstilling ikke kengere. Der opstår en knse, som: ““Interrupts the flow of habit
and gives rese to changed conditlons of consclousness and practw” (clt. Thomas);
or, i\s w’c may say, It overthrows preclp~tously the actual system of relcvanccs. The
cultural pattern no longer functlon as a system of tested reclpes ‘It hand; It reveals
that tts npplicability IS restrlctcd to a speclfic hlstorlcal sltuatlon.”
(Schutz 1971 II s.
96)“’

5.3.5 Sanseopdragelse som ckscmpel

Typlficermgen og dens sammenhaq
eksemplificeres ud fra sanserne.

med

relevanssystemet I en gIven kultur kan

al suc~alc miljwr
” hlcd Habermas bcgreber kan man s~gc, al rrntlitlor~soplosnrng og udditkcnlrermg
etablcrcr zndnngcr I forholdet mellem kommunikntrv handting og diskursrvc omrader, dvs. at den samtimds
maxige refleksivrlcl oges (se kaplId 3.3.6).

Vores omverden ckslstcrcr p5 en VIS made som hypotesc. Det VI opfatter ckslstcrcr
udcn for os, men vores adgang ti1 det ydre er sanscrnc, det vii sige nogct I os selv
Det kan illustrcrcs ud fia synssansen: Ser VI et tr=, er det ikke trxet w ser, men et
billcdc af travet, som clanncs på nethmden. Den forestilling VI danncr gennem
ydre lagttagelse er et blandingsprodukt mellem de mdtryk, der former sig 1 laggtagelsen, og en ubestemt mzngde ermdrmgsbilleder (jf. Soeffner 1984 b) s. 17). Vi
har laxt at afkode billedet, så den opfattelse, VI har af travet, passer ti1 vores praktlske omgang med det. Afkodnmgen af synsmdtrykket udstyrer os med hcnslgtsmzsslge forudsactnmgcr for en omgan6 med de mdtryk, dcr mrnder os, I det samfund og den kultur VI lever 1. Arkazologen Gordon Childe har givet falgende eksempel: “1 den australske busksteppe kan en mdfardt fulge et spor, som den hwde
mand tilsyneladcnde ikke er I stand til at lagttage (...) fra sm tidlige barndom L’I
den mdfedte oplzert I at lagttage selv den mmdste uregelmazwghed I naturen - en
knaekket gren, nedtrådt grzs, osv Sådanne tegn er lige synlige for den sortc som
for den Ilvide, men gennem de urmdfodte australske Iazgersamfunds traditroner far
de betydnmg for den sorte.” (Childe 1957 s. 59 f). Tilsvarende forholder det sig
med sansedomme: Meget af det, der får tzenderne ti1 at l0be 1 vand hos en mult,
får det til at vende sig I maven på en europaeer.
Sanserne gennemgår en kulturelt bestemt udviklings- og opdragelsesproces, hvor
de opnår rutme I at frasortere det ‘uvazsentlige’ og hazfte sig ved det ‘vazsentlige’,
at fravaelge det ‘ubehagelige’ og vaelge ‘det behagelige’ Grundlaget for den sansemassige
genkendelse er typlficermg. Den bewrker, at nye oblekter eller processer,
som deler trzk med oblekter eller processer, der tldligere er blevet typlfiseret, kan
tdentlficeres ud fra ganske få kendetebqx Den ikke bevldste automatlserede afkodtung af sanserne er et hojt udviklet samfundsmaewgt produkt. 1 komplekse psykologiske processer, sammensmeltes det, som tldligere udgorde sansekonkrete og
reflektercde erfarmger med andre sansekonkrete og reflekterede erfarmger, for I
det efterfolgende at udgare bcredskabet ti1 dels at apfange sansrunger som sunple
sansrunger, dcr mdg6r 1 den kontmuerte bevldsthedsstrsm, dels ti1 at udhcrlve
sansninger, der ikkc umlddelbart kan mtcgrcres I det forhåndcnv~rt!llde
forLid ‘it
typci

5.3.6

Kommunikatw

handlmg

06 diskurs

I-lAxmas har vAxcudviklct
tionstcorctlsk grundlag.
1 overcnsstemmelse
Llvsverden
-

!xhutz begrebcr om livsverdcn

pA et kommunika-

med Schutz definercr han livsverden sadan:

et den ‘horisont’ mdcn tor hvilken aktarerne bcvzger

sig.

Llvsverden er reprzsenteret ved et kulturelt overlevercf 01; sprogligt orgamseret forråd af tydnmgsmcjnstre.
De sprogligt orgamserede tydnmgsmtinstre udg0r et vidensforråd, der forsyner nktm-ernc med uproblcmatlske baggrundsoverbcvlsnmger
(if. Rasborg
1988

s. 145).

Habermas skelner mellcm kommunikation, der forl0ber med llvsverden som uantastet baggrund, og kommunikation der antaster den ‘relativt naturlige mdstilling’
Kommunikation
ud fra den relativt naturlige mdstilling er kendetegnet ved, at
regelanvendelse og mforma tlonsudveksling forl0ber I konsensuelle baner Der er
ikke tale om et en-til-en forhold mellem sltuatlon og samtale, men om at s~~~tale~ls
gnrntflag og yu~cqAle z~alg~~~rl~glredcr
et Iogl 1@te rmmet- Man opdager med det
samme, hvls kommunikationen overskrlder det, der anses for at varre ‘relativt
naturligt’ I et givet fcellesskab.
Synspunktet modsvarer syropyilstwwn.
Sp’ogspil er baserct på et begrzenset antal
symboler, der betyder forskelligt 1 forskellige situationer: 1 en sltuatlon kan et ord
f.eks. betyde en opfordrmg, 1 en anden en advarsel. Soclalisermgen til en given
livsform må udstyre den enkclte med kompetente ti1 at anvende sproghandlinger
fleksibelt uden at antaste den grundlzggende overensstemmeise. Hvilke regler, der
g&dcr I hvilke kontekster, drejer sig om hvilke sprogspil, der spilles. Sprogspillet
giver symbolerne deres praktiske betydning. På basis af et fzlles regels&, som formldlcs gennem soclalisatloncn, mh den enkelte,skabe forståelse fra sltuatlon til
sltuabon. Den formelle forudsaetnmg er en sprogstruktur, der gti3r det muligt at
udtrykke sig og forstå et uendehgt antal sztnmger ved at fBIge nogle generelle
regier og ved at benytte et endeligt antal sproglige elementer Det stiller nogle krav
til sproget: “Die Vq$ei! der Bedcutungen und dle U~&st~nm~t/& der Regeln fiir
den Gebrauch der Worte gewährlelsten erst dle Flzxibilitiit, die notwendig Ist, damlt Sprechen und Handeln 11~den vlelftilttgen Situationen ihre Onentlerungsfunkhon behalten.” (Lclthäuser og Volmerg 1988 s. 121).

[felge Habermas er anvendclscn af sprogkompetenccn 1 den varkelige kontekst
regelbestemt og mulig at rekonstruere (if. Rasborg 1988 s. 100). Han hawder, at dc
mulige samtalesltuatlot~crs nlmcnc strukturer konstltucres af fire ‘taget tar gtwt
relationer. T~~l~~spro~e’,~enst;lI~dsverdcn, den sociale verden og den sub~ektlve
verden (jf, Habermas 1981 s. 184). 1 overensstemmelse hermed skelner han mellem
fire klasser nf snnrflle~rrrrllfli~l~~r, der har karakter af ‘dialogkonstltuerende
uruversalier’
Hver talehandling fremsazttcr et taletilbud til kommunikatlonspartneren,
som denne kan acceptere eller afvlse. Ti1 hver klasse af talehandlinger hrarer en gyldighedsforrirrng, som afvwung henholdsvls accept retter sig mod (jf. Rasborg 1988 s. 104).
Som falge af tilhcwerens prmcq>wlle afvwungsmulighed
må taleren påtage sig en
rrll~rrclscsforyligltc!lsc med hver gyldlghcdsfordrmg.
(jf. Rasborg 1988 s. 105). Klasserne af samtalehandlinger og de tilhcirende gyldlghedsfordrmger
kan opregnes sådan:
1.

Klassen af kormnw~ik~fm relaterer sig ti1 selve sproget (regler for sprogbrug),
dvs. til den sproglige mtersublektwltet, som er grundlag for fastIaeggelsen af
identiske betydnmger. Kommunikativa står under gyldighedsfordrmgen
forstdehghed. Det er en sproglmmanent mdfnelsesbetmgclse, Idet den henwser til
et lmpliclt regels& for sprogligt acceptable ytrmger.

2.

Klassen af kmstntm relaturer taleren ti1 verden at tmg og hzndelser (ydre
natur), hvorom der kan fremsaettes udsagn. Tilhweren kan sparge: ‘Kan det
passe?’ 1 betydningen ‘er det sandt ?’ Konstativa står under gyldighcdsfordrmgen sa~~-Utcd.

3.

Klassen af rqrJnflz)n ekspliclterer merungen 1 den måde, hvorpå taleren og
tilhrareren forholder sig ti1 regler, som de kan falge eller bryde, dvs. til en
normativ kontekst mden for deres fazlles sociale verden (regler for mteraktlonelle relatwner). Tilhoreren kan stille sprargsmäl ved talerens berettigelse til
at fastlceggc rcglcr tar samtalen, dvs. ved Icgltm~~tetcn I den mtcrpcrsoncllc
relation. Regulative stär under gyldighedsfordrmgen
berettrpls8”

4.

Klassen af reyrazxwfafwa benyttes af taleren ti1 at tremsaztte udsagn om sm
mdre verden (indre natur) over for en tilhrarer Tilhoreren kan sparge: ‘Er han

oprlgtlg’ Rcpr~a~sentatlvc stAr under gyldlghedsfordrmgen
Rasborg 1988 s. 104 ff).

upqf~ghd

(if.

acceptercs gyldighedsfordrmgerne
‘naivt’ “Kommunlkatlv handlen (i srwver betydning) betegner en samtalesltuatlon, hvor de (implicit)
relste gyldlghedsfordrmger
accepteres uproblematlsk af samtalepartnerne mden for
en faellcs - kulturclt frcmbragt - horisont.” (Cederstram 1991 s. 36). Partnerens
samtalehandlinger accepteres som forståelige, sande, berettlgede og oprlgtlge. Den
kommunikative handling antaster ikke de gyldighedsfordrmger,
der konstituerer
den fzelles livsverden.

1 dur kurrmrmikrrtrve Imdlirrg

1 det qeblik grundlaget for ‘den relativt naturlige mdstilling’ overskrldes, dvs. når
gyldighcdsfordrmgeme
antastes, og kommunikatlonun afbrydcs for at begrundc
gyldlghedsfordrmgerne,
ophww
den kommunikatw
handling, og der etableres
en diskurs. Diskurs betegner: “Den situation, hvor denne kommunikative handlen (i
snaever betydnrng) afbrydes, Idet en eller flere af de relste gyldlghedsfordrmger
problematlseres - og altså dermed cksphclteres med henblik på kritisk efterprervelse gennem argumentation.” (Cederstram 1991 s. 36).
Diskursens formal er at genskabe grundlaget for den kommunikatwe handlen ved
at etablere ny koncensus om, hvad der kan gazlde som gensidigt acceptable gyldlghedsfordrmgcr, dvs. at dtskursen mdgar I den Iabende transformatlon af livsverden.

5.3.7 Videnskabelig

tolknmg

af mening

Tolkning af merung forudsxtter lfelge Schutz, at man er 1 stand til at klarlzgge de
motiver, der besternmer et givet handlingsforleb (course c$ncfmn). Acftort dcfineres
som menncskclig opfersel, dcr er orwntcrct mod et mål og som styres at en plan,
dvs. som /ormRlsbrstmf Irndlrt~g Acf definercs som resultatet af action. 1 prolektermgen af en action orgamseres \rldcnstorrcidet omkrmg målet ud fra grader af
relevans. Man kan ikke slutte direkte fra en ydre lagttagelig handling ti1 handlingens merung for nktoren. Der kan f.eks. vccre tale om en del-handlmg, dvs. om et
enkelt trm 1 forhold til realisermgcn af en sttirre samlet prolektcret handling (jf.
Schutz 1973 1 s. 24).

Schutz skelner metlem to typer af motiver:
1.

‘Yrom lhc point of vicw of the actor this elass of moti\‘es rt>ters
to the future. The state of affairs to be brought about by tbc future att-jon,
prephantasied in its projekt, is the in-order-to motive for carrying out the action.” (Schutz 1973 1 s. 22).

2.

F~r~/i-r~o~ivcr:“This elass of motives, which we shall ca11“(genuine) becausemotives” refers from the point of view of the actor to his past experiences
which have determined him to att as he did.” (Schutz 1973 1 s. 22).

For-ut-twtfucr:

For-at-motiver knytter sig ti1 det forestillede ~41 med hnadjirlye~, mens fordi-motiver
udgor den brqpmrlrdkdc 6qprrulclsc. 1 den fortlobende handlingsstram er aktorcn
primcert orienteret mod for-at-motiverne, dvs. målene med de projekterede handlinger. Fordi-motivet, som gav anledning ti1 at handle eller at projektere en handling, kan kun begribes retrospektivt (jf. Schutz 1973 1 s. 22).
1 sproglige interaktionsforlob opstår en gensidig dialektik mellcm for-at-motiver 01;
fordi-motiver: Idet jeg projekterer mit sprargsmål forudsaetter jeg, at den anden
forstår motiveme, og at det vi1 få ham ti1 at handle på en måde, som jeg vit opfatte
som adaekvat, dvs., at mit for-at motiv bliver dens andens fordi-motiv. (jf. Schutz
1973 1 s. 23). Schutz kalder forventningen om, at den anden ledes af samme typer
af motiver som jeg, for irstw UN reciprokko trrotiurr (the rcciprocity of motives).
1 sidste ende er handlingens mening for aktaren iltid rr~ik og indivi~Atel. For forskningen indebaxer det, at aktwens relevanssystem altid vit adskille sig fra observatrarens i et vist omfang. Men hvordan kan man da indfange den subjektive mening videnskabeligt?
Schutz svarer, at det kan man ikke! Man kan kun gore sig håb om at forstå den
andens unikke situation i AUI rcue zu-rdntim, som er baserct på et rumsligt og tidsligt fAcsskab, hvor en vis sektor af verden, som indcholder objekter af fAles
intcresse og relevans, pi samme madc er inden for fx4les rrekkeviddc. 1 den rene
vi-relation er den andens kropholdning, gestik og ansigtsudtryk, urniddelbart observerbare, som symtomer på den andens tanker. Schutz skriver, at: “Each partner
pnrticipates in tbc on-rolling life of the othcr.” (Schutz 1971 1 s. 16), og at de dcrfor
i et lcvendc nxrvxr kan bcgribc hinnnc!cns tanker og fremtidsplnner, efterh~ndcn
som de bygges op trin for trin (jf. Schutz 1973 1 s. 16). 1 andre former for samwer
kan den anden kun forstis ved at udforme ko~rstruktmer u,f det typiske: “Of which

the 0th~~ and 1~1sconduct (...) ilrC just mstances or exemplars.” (Schutz 1973 1 s.
17).
If0lge Schutz referercr tankeobjektet I soclalvldenskaben ikke ti/ IWI& &iv&rs
lrnikkc hntdlir~~cr I 1lltikk~7srt~~tror~r Soclalvldcnskaben må begrznse sig til at konstruere trddler, som omtattcr

Konstruktion

af typiske handlingsm0nstre.

Koordmatlon af l~andlingstorl~bsln0nstrene
med personlighedstyper, som har
en bcvldsthed, der er mdskrznket til kun at mdeholde de elementer, der er
relevante for at forklare de observerede handlingsforleb.
Tilsknvnmg af fiktiv bevldsthed ti1 fiktive personer, herunder tilsknvnmg af
et .s& typiske for-at motlver, som korresponderer med målene for de observerede handlingsforlab, og nogle typiske fordi-motiver, som danner grundlag
for for-at-mottverne, (begge typer af motiver antages at vaere mvarlante I den
fantastrede akturmodel), samt et nzrmere fastlagt vidensforråd (jf. Schutz
1971 1 s. JO).
Schutz stiller som krav ti1 den samlede konstruktion, at de handlinger, man kan
forestille sig modellen udfnre, skal kunne furstils ved /qt+ oj iruerdngssyroyet af de
rigtige aktorer i den sociale verden (if. Schutz 1971 s. 44).
Handlingsforsknmgens
tormil bliver hcrmed at studere standardiseret opforsel: Roller og mstltutlonel adfard, eller former for ikke tyyrsk opfursel. Modellen, som gennemfnrer rattonclle handlinger på et fuldt aplyst grundlag, kan benyttes som: “Device for ascertammg devlatmg bchavlor m the real social world and for referrmg tt
to “problem-transcending
data,” that IS, to non-typlfied elements.” (Schutz 1973 1 S.
44). 1 begge tilfzlde nar vidcnskaben frem til et afkortet udtryk for mdivldcrncs
handlinger 1 den vlrkclige vcrdcn.

5.4 Hermeneutik

og handlingsteori

appliceret

på etnologi

Hcrmcneutik og handlingsteori har bla. fået udbredelsc som tolkningsparadigmc
inden for etnologien. F.cks. har den amerikanske etnolog Michael Agar forsogt ‘It
formulerc et fa4les begrcbsligt grundlag for en etnologi, som bygger vidcre ph og
konkretiserer et hermeneutisk handlingsteoretisk udgangspunkt ift. det etnologiske
forskningsfelt. Ligesom Gadamer opfatter Agar forståelse som en sammensmeltning af horisonter og tilslutter sig, at videnskabeligt arbejde drejer sig om at eksplicitere refleksionen af forholdet metlem udviklingen i egne tolkningsforudsc?3tninger og det område, man studerer. Agar benytter resultaterne af Schutz’ arbcjdc
ti1 at przcisere fremgangsmåden i tolkningsprocessen.
Etnologien defineres som en forskningsstil, der har ti1 formål, at studere: “Alien
worlds (...) and (to) show how social action in one world makes sense from the
point of vicw of another.” (Agar 1985 s. 12). Den skal påtage sig den hermeneutiske opgave at rekonstruere og forstå, hvad der foregår i mermeskelig interaktion
ved at nzedierernellernforskellige traditioner: “Ethnography is at its core at protes of
“mediating frames of mening.” (Agar 1985 s. 19 cit. Giddens). Etnologien tilstr=ber
ikke absolut sandhed om en anden kultur, men saetter sig det mere begrznsede
mål at belyse de ‘broer’, der km sntnmenkzdeforskellige kulturer. Brobygningens karakter atIha3nger af: “The nature of the traditions that are in contract during fieldwork.” (Agar 1985 s. 19 cit. Giddens).
Karnebegreberne i Agars forsag på at etablere et falles sprog for etnografien er
“brud”, “lusning” og “sammenhaq”.
Etnologen fokuserer på forskelle mellcm hans
egen tradition og den fremmede. Forskellene defineres som bnrd (Breakdowns),
dvs. som :“A lack of fit between one’s encounter with a tradition and the schemaguided expectations by which one organizes experience.” (Agar 1985 s. 21). Det er
imidlertid ikke nok at fokusere på de brud, man tilfaeldigt bliver opm=rksom på.
Etnologien bygger på en systemtisk kritisk ref7eksionuf snnrrnenhzngen tnelletn den
frenmede kultur, og det mm fmfter sig ved som udenforstdende. Etnologens opgave
bliver at eliminere bruddene. Bevzgelsen fra at opdage brud ti1 at eliminere dem
kalcles losr~rq
(Resolution). Målet er: “To build the new knowledge through which
social action in one tradition can bc seen as coherent from tbc point of vicw of
another.“(Agar 1985 s. 39). S~rn~r~r~hsq (Coherence) skabes ved at zndre etnologens skemaopbybming, s& den handling, der i furste omgans udgjorde et brud, kan
tolkes som led i en samlet plan. Forståelsen omfatter motiverne, det vidensforrad
der aktiveres, og struklureringen af denne viden omkring målet.
Agar understreger, at etnologien ikke udelukkende kan beskzftige sig med brud,
den md også studcre li$rt~&r~: F.eks. kan påvisningen nf, at tilsyneladendc uforståc-

lit;’ trt3nonu2ner I en anden kultur rummer en kulturspecifik rationalitet, udnyttcs
ti1 at rcducere afstanden mellcm tradltloner. Tilsvarende kan en påvisnmg af fzllestrzk mellcm frcmmcde kulturer og vor egen have en afmystlficercndc funktion
og dcrmed bldrage ti1 at styrke den tvärkulturelle
forstAelse.
Tolknmgen at fremmede forstAelses- og handlingsskemaer går lfmlge Agar via en
r$Msn~ bc~rbe$rlrng nf egaleskemer, Idet forskeren: “Pro~ects hls own “fanclcd carrymg out of such an action as a scheme m whlch to Interpret the other’s lived
experlence.” ( Agar 1985 s. 24 clt. Schutz). LBsnmgsprocessen baseres på en logisk
razkkef01ge af spargsmål og svar Agar udpeger ikke metoder til at finde sp@rgsmgl, men angiver, at: “They arise wlthm the encounter of different traditions.”
(Agar 1985 s. 21).
Agar udpeger det som et generelt problem for den tolkende forskning, at de brud,
der skal ltises, bliver udvidsket 1 rcorgamsermgen af egne skemaer. Ved etablermgen af sammenhieng forsvmdcr 10snmgsprocessens detaljer. 1 hverdagsforståelsen
er den bestandige reorgamsermg af skemacr udtryk for åndelig og kulturel udvikling, men 1 en wdenskab, dcr sigter mod at forklare brud, er det et problem,
hvls brudfladernc 1 forhold ti1 den fremmede kultur bestandigt flytter sig. Efter
Agars apfattelse er det en af feltforsknmgens styrkeslder, at etnologen har mulighed for at tastholde bruddene 1 sme fcltnoter
Det etnologiske arbelde stopper ikke ved lasnmgen af enkelt-brud. Etnologlen
sogcr etter numtrc, sw forlwder fiere brud. Med affinltet ti1 overvelclserne hos
Strauss (if. kapitel 4.3.3) skriver Agar, at: “Ethnography (...) emphaslzes the development of hlgher-order schemas that show the relations among several lowerorder ones. Thls push to hlgher levels represents the contmumg effort to come up
wlth an artlculnte statement of our sense of group cancerns that are so pervasive,
so fundamental, that they appear m numerous situations and across many social
relations. We can’t get there wlth a list of schemas, the list must be transformed
mto a pattern.“(Agar 1985 s. 31). Han advarcr ~mldlert~d mod, at bestrzbclsttn på
at fin& menstrct kan tildzkkc rccllc ~nods;ctnmgcr og forskclle.

5.5 Hermeneutik

og handlmgsteon

apphceret

på teksttolknmg

5.5.1 NAr tale bliver ti1 tekst

Ifolge Schutz har feltforskeren ikke adgang til den andens unikke umvers, kun tll
rypl@ceredemodeller nfdette wwers. Hvilke konsekvenser får det da for tolkrungen,
når forsknmgsgenstanden ikke kengere er selve sproghandlingsforl0bet
men teksiliyglorte syroshnnnlltISsfOrl0b7 For at belyse dette spargsmål kan man undcrsqe
nogle basale forskelle mellem sproget som system og sproget som begivenhed
samt mellem skrevet sprog og talt sprog.
Ricoeur skelner mellem sproget som diskursb5,dvs. som sprogbegwenhed, og
sproget som systern (Ricoeur 1991 s. 222). Sprogsystemet og diskursen er opbygget
af forskellige enheder: “Hvls tegnet (fonologisk eller leksikalt) er sprogsystemets
grundlaeggende enhed, er sartnmgen den grundlxggende enhed 1 diskursen. Dertor
er det sEtimgens lingvistik, som gaAder for teonen om tale som begivenhed.”
(Ricoeur 1991 s. 222).
Talen som begwenhed har en raekke kendetegn 1 forhold ti1 sproget som system.
Ricoeur sammenfatter fire centrale kendetegn:”
1.

Dlskwsm er altid bwtlet ti! en bcslwlt rrn, der er tale om en sprogbeglvenhed,
mens sprogsystemet er wrtuelt og uden for tiden.

2.

Mens sprogsystcmet mangler et sublekt I den forstand, at sp0rgsmålet om,
hvem der taler, ikke stilles, mer diskman tilbnge til rhr tdede.

3.

Mens sprogsystemets tegn kun refererer ti1 andre tegn mdcn for samme system og dcrfor mangler en verden, ligesom det mangler tldsbundethed og
sublcktlv~tct, tltqcr rli~li~ow~~$1~altrtl ~111rqcJt. 110~ rcfcrcrc’r ti1 L’II verdc>n,
som den hawdcr nt beskwe, udtrykkc cllcr rcprzsentcrc.

4.

kun er betmgclse for kommunikatmn, er det 1 AAwrser~,
ny rulle ~ne~Melser r~~vcksles.Diskursen ‘har’ ikke blot en verdcn, men også en
samtalepartner, som den henvender sig til.” (Ricocur 1991 s. 222 f).
Mens sprogsystemet

Omsaztnmgen af sprogsystemet til diskurs går via det Chomsky har kaldt talerens
“lingwst~ske kompetente”, dvs. evnen ti1 at generere et ubegr=nset antal szetnmger
ud fra et begr‘znset antal sproglige elementer (jf. Rasborg 1988 s. 99). PS grund af
sprogets vaghed, flertydighed, og kontekstafhznglghed,
er det muligt at producere
mange forståelsesmåder ud fra et sprogligt udtryk, der er lusrevet fra sm kontekst.
Samme sztnmg fungerer pA et utal af måder 1 et utal af syroglige mteraktlonsforltib under divergerende kontekstbetmgelser (jf. kapitel 5.3.6).
1 mteraktwnen kan diskurser opfattcs som handlingswkkcr,
hvor enhver ytring er
samtidig aktlon og reaktion på en samlet handlings- og menmgssammenhzng.
Enhver enkeltytring er mdltqret 1 fnlgende mteraktlonelle relationer

1)

De torudgående ytrmger og den samlede handlingskontekst.

2)

Talerens eller mteraktlonspartnerens

3)

De forventede og forventehge efterfolgende ytrmger.

4)

Interaktlonssammenhangens

umlddelbart

forudgående ytrmger.

samlede handlings- og merungshowont.

Det, der kan txstnes som tekst er ikke sprogsystemet men dlskursen/sproghandlingen. Rlcoer udtrykker det sådan: “Kun diskursen kan facstnes, fordl kun diskursen forsvmder, hvorlmod det atemporale system hverken kan komme eller forsvinde; det er ikke en begn*enhed.” (Ricoeur 1991 s. 223). Det er Imldlertld ikke
den fulde talebegivenhed, der fxstnes, kun &t sngte: “I-ivorved VI forstår den konstltuerende, mtentlonelle yderhggorelse af dlskursens slgte, 1 kraft af hvilken Sngell,
slgen, bliver til AIIS-SRQL>, udsagnet, udtalclsen. Det er talebegivenhedens merung,
ikke begtvenhcden som bqyvenhed.” (Ricocur 1991 s. 224).
Når den sproglige Interaktion

fzestnes som tekst, sker der noget afgrarende.

Teksten er afsluttet og dermcd uforanderlig.
Teksten kan ikke udspwges.

Man kan ikke Izngere leve med i sprogspillct.
1 og med tekstliggorelscn er handlingen så at sige frasset fast. Efter Soeffners opfattelse kan tekstliggjortc sprogligc interaktionsforlob forstås som /wr~iliqc~r, ITU ~‘t’
~ri~orknldeli$ fi$lrrtte&.
Tekstliggarelsen implicercr tab. De sproglige ytringer er kun et af mange gestik.- og
symbolsystemer, som mcnneskelig kommunikation og omvcrdensorientering stotter sig på, Sproglige ytringer er indlejret i den samlede sammenhang af menneskelig orienterings- og tydningspraksis: “Aus dem es sich ableitet, auf den sich sein
Vorwissen mit stütz, mit dessen Hilfe es sich absichert und der zugleich als Kontext, Bedeutungshorisont und Rahmen sprachlicher Äusserungen fungiert.” (Soeffner 1984 11s. 48). 1 og med tekstligg0relsen trazkkes de reprcescnterede handlinger
ud af deres oprindelige handlingssammenhzeng og deres historisk konkrete mcningsrammer.
Betydningen af dette kan praeciseres ud fra diskursens/sproghandlingens
teristika, som de formuleres i Speach Att teorien. Searle skelner mellem:

karak-

Y!riqsnkfelt, dvs. selve ytringen.
Den lokotiumuti akt, dvs. den akt at udsige og henvise ti1 noget. Sotningens
lokutionaere del fastlazgger indholdet, hvorom der kommunikeres (talchandlingens propositionelle mening).
Den illokhmm
rikt, dvs. det man gw, idet man udsiger noget: F.eks. påstår,
anmoder, beordrer, undskylder, kritiserer, billiger, mv. Sotningens illukotionwe del fastloagger den interpersonelle relation.
Den yerlokutiomre akt, dvs. den effekt sproghandlingen har hos lytteren:
Bliver overbevist, bange, glad, inspireret etc. (jf. Searle 1970 s. 21 f).
Ricoeur giver f&gendc eksempel ti1 illustration af forskelle mellem planerne: “N;ir
jeg f.eks. beder nogen om at lukke doren, så er ‘htk drjren’ den lokutionzre akt.
Men når jeg siger det med en ordres kraft og ikke med anmodningens kraft, er det
den illokutionzere akt. Endelig kan jeg fremkalde visse virkninger, f.eks. frygt ved
at give en ordre. Dc gw min diskurs til en stimulus, der fremkalder visse respons.
Dctte er den perlokutionazre akt.” (Ricocur 1991 s. 22-1).

Problemet med at fzstne d~skursen/sproghandlingen
som tekst er Ifolge Ricocur
ikke stort på det lokutionaere plan: “Den lokutionaere akt gwer sig sclv ydre form 1
saetnmgen. Denne kan identificeres og gen-ldentificeres som vzrende samme saetnmg. En saztnmg bliver til et ud-sagn (Aus-sage) og bliver meddelt til andre som
vaxende den og den scttnmg med den og den merung.” (Ricoeur 1991 s. 224)66
Den illokutwnzre
akt kan få ydre form ved hlzlp af grammatiske paradIgmer
(indikatrv, imperativ, konlunkliv og andre måder at udtrykke clen illokutionazre
kraft pa). Men den er “Mindre fuldstsinrligt mdskrcvct 1 grammatikken cnd den
proposlhonelle menmg.” (Rlcoeur 1991 s. 225). Baggrunden er bla., at den ofte baseres på ikke sproglige symboler, som er vanskelige at frestne, f.eks. mimik, håndbevaegelser, betoning, mtonation, m.m. Den perlokutionaxe akt, er den akt, som
isax karakteriserer det talte sprog. Samtidig er det en akt, som vanskeligt kan
gsres til tekst: “Den perlokutlonzre handling er (...) det mmdst diskursagtige ved
diskursen. Den er dlskursen som stimulus.” (Ricoeur 1991 s, 225). Samtalens perlokuhonaere plan afsl0res indirekte, formidlet over det aftryk tekstens gwer af samtalepartnernes gensidige reaktioner
Tekstliggarelsen medfrarer en mhmmtg
nf betyrinrngsllorrsonferl I forhold til den
autentiske situation. Indsnxvrmgen opstår, fordi man udelukkende kan koncentrere sig om det fikserede og tilgzngelige matenale. Soeffner skriver, at teksttolkrungen tolker livet på anden hånd (Soeffner 1984 1 s. 53). Samtidig mdebarer tekstliggorelsen en Irtfv&lse OJbet?lrfrrrllgshorlsontcrl. Da Interaktionens ‘ursccne’ er cndegyldigt forbi, må tolknmgen konstruere hypotetwke kontekster, som kan tilforordnes den foreliggendc tckst, cnten pB grundlag af ‘Zusatzmformatwnen’,
eller på
grundlag af systematisk wden om mermeskelig merung og handling som eksisterer
qua den videnskabelige diskurs. I-ierved bliver merungen ti1 pAny, men netop som
ny, ikke-oprmdelig merung.

5.5.2 Sekvensanalyse

Tekstanalysen som sekzwsnrwl~se soger ikke mteraktlonspartnernes mtendercde
‘autentiske’ merung, men mdsztter wlrge tohwger af de enkelte sekvenser, idet
tolknmgerne har deres rod 1 sprogfaellesskabet og 1 den menneskelige evne til at
danne hypoteser/producere
fantasi. Denne evne apstår if0lge Soeffner, fordi mcn* Men ordene tor&

ikkc uden vdere, dc kan havt WureI

sxrbc~ydn~ng.

neskct har mulighed

for at distancere sig tra srne handlinger. Der producercs cn
tydnmgstvang, som åbner tor flertydighed. Ifr?lge Socffner er der overensstcmmclse mellem tolkningen af tekster og udarbeldelsen af hypotetlskc fremt&udkast.
Begge lever af Imagm;ere hypotetiske menmgsforestillinger

Sekvensanalysen bygger på, at tolkeren som medlem af sprogfallesskabet har en
IntiiiIm mfen mt ticlt sociale hmdlir~gs regler Derlmod er den Interne eksempelspeclfikkc kontekst, som frcmstillcr den konkrete udformnmg af rcglernc, ikkc nr7dvendigvis kendt. For at rekonstruere den mdre kontektst må tolkeren opregne alle
mulige kontekster, hvon mteraktlonen glver merung. Han må forlade sig på sm Wden som kornpete~~fnle&nt nf et kdtur- og syrogfxllesskr~b (jf. Kelle 1992 s. 149 f).
At rekonstruere

handlingskontckster

betyder:

“Die Konstruktion
(1)

hypothetlscher

Umwelten.

(2)

hypothetlscher
werden, und

Sinnesvorstellungen,

(3)

hypothetlscher Orientlerungen, an denen s~ch die dokumentlerten Handlungen ausrlchten und durch sie - für ledermann nachwollzrehbar - als smnhatt
mterpretiert werden können.” .(Soeffner 1984 II s. 65).

aus denen dwse Umwelten

gespelst

Den hermeneutlske tekstanalyse består 1 at mdsaette hypotetiske omverdener, menmgsforestillinger
og orlentermger 1 forhold ti1 teksten: “Aus der liypot/~et~schen
Kotzstruktm der oblektlv möglichen, smnvollen Kontexte zu emem Dokument entsteht die Komfruktm efnes obyktw möglidfen, von emer als Idealtyplsch angenommene Interpretengememschaft
ratlonal nachvollzlehbaren B~~elrtlrnysyo~e,Itmls des
Textes.” (Soeffner 1984 11 s. 49).
Analysen er Ifulgc &)ettner nocit t11at fialge tckstsekvenserncs krono@.
1 .u~l~‘scn
af tekstr=kkefBlgen afdxkkes mteraktlonseksemplets mdivtduermg, dets mulige
hnndlingsmenmger
og dets speclfikkc meningsfigur
Neuman har formuleret baggrunden for denne frcmgangsmåde sådan: “Nur lm Sukzesslven Aufbau des mnercn Kontextes und der daraus rcsultlerenden Auswahl miiglicher Lesarten
kommt damit dle mdiv~duelle Struktur des Falles, seme mnere Logik, zum Vorschcm.” (Neumann 1984 s. 126). Det der kommer til syne er eksemylets szrlighcd I

torhold ti1 de vcrdcner, dcr er g~vct tar det ud af de mulige samfundsmxsslge
rammer Tolkrungen toiker det saxlige pi baggrur~d af det mulige: “Dle Interpretation rekonstrulert dlese ‘besondere’ Welt des Falles, ihre Aufbauprmzipien
und dle
mteraktlonsstrukturellen
und hlstorlschcn Gründe ihrer Wahl.” (Soeffner 1984 Il s.
50).
Der analyseres sekvensanalytisk
opdeles I fire trm:

I forhold ti1 ~ck.stensrcnktlotlssfruktru

Analysen

1)

Tolkrungen af den ftirstc sekvens (og herefter de fBlgende) må ikke mddrage
mformatlon fra de efterfulgende sekvenser, når den s0ger at rekonstruere
tekstens mulige betydnmgspotentlale, dvs. de mest menmgsfulde kontekster
for sekvensens ytrmger Tolkmngen bygger pi en antagelse om, at sekvensen
er en reaktion på ttdligere mterakter 1 tolkrungen skal sekvensen begrundes
ud fra dem: “Die Eröffnungssequenzen emer Interaktlon smd arrdl zu verstehen als Reaktion der Interaktionspartner auf em Irn vornherem angenommenes Handlungszlel oder Handlungsresultat.” (Soeffner 1984 1 s. 25).

2)

Betydnmgspotentlalerne
1 den torste sekvens og deres mulige menmgsfulde
kontekster bliver sammenlignet med de faktiske kontekster for interaktionen.
Hvls den taktiske kontekst er mdeholdt blandt de mulige, kan man analysere
de eksempelspeclfikke udelukkelseskntcrler
for resten. HVIS den faktiske
kontekst ikke er mdeholdt blandt de potentlelle, kan man allerede 1 det forste
mterakt konstaterc en afvtgelse fra tommon-sense normen blandt sprogligt
kompetente samfundsmedlemmer
Tolknmgsopgaven bliver at s0ge årsager
ti1 afvlgelsen. Da mtentlonaliteten 1 den autentiske mtcraktlon ikke kan efterspores I teksten, kan man ikke s0ge efter noget mdre I akt@reme, som ikke er
udtrykt og reprxsentcret. Det uudtalte er tabt tar tolknmgen. Hvrs konteksten ikke er kendt består tolkernes opgave I at konstruere mulige alternative
kontekster som menmgshonsonter for ytrmgerne, som kan praxlseres eller
udelukkes 1 tekstforl0bet.

3)

De handlingsrammer, der blev mdsat af mteraktlonspartnerne I det furste
mterakt gzlder som handlings- og menmgshonsont for de f0lgende mterakter, så lange de bekraeftes I teksten selv Soeffner kalder dem progwser fiw det
wdere /ekstforltib (jf. Soeffner 1984 1 .s. 27).

4

Aktions-/reaktionsforlobet
henwser ti1 eksempelspeclfikke selektlonsmekamsmer og mteraktlonsprocessens eksempelspeclfikke betydnmgskonstltutlon,

som viser, hvilke af de mulige verdener, som blev nzevnt i det furste tolkningsskridt, der faktisk er tekstens. Tekstrzkkefalgen rcpraescnterer den cksempelspecifikke betydnings- og handlingsselektion. 1 tekstforltibct individueres eksemylet i produktionen af den konkret individuelle tekst (jf. Soeffncr
1984 1, s. 24 f).
Med opdagelsen af rzkkefraige 08 selektionsmekanismer er sekvensanalysen ved
sit mäl. De konkrete strukturer og regler i det konkrete milj0 og den konkrete
handling er belyst på grundlag af de almene regler og strukturer for social handling (jf. Soeffner 1984 1 s. 68). Eksempiets specificitet består i: “Der selektiven Konkretisierung einer der objektiv gegebenen Welten aus dem gesellschaftlichen Kosmos der objektiv möglichen.” (Soeffner 1984 1 s. 25). If0lge Soeffner producerer den
hermencutiske tekstanalyse rcsultater i to retninger. Dels i forhold ti1 &t nlnrr~c o,~
riet sxvlige i tekstc,zsselektim ~4 lqgnr~d 0). &t nrtQp (for fantasifulde medlemmer
af sprogfzellesskabet). Dels i forhold ti1 en tldvidelse njdet mulige. De resultater, der
fremkommer på baggrund af analysens to retninger og dialektikken imellem dem,
giver samtidig indblik i hvcrdagsforstäelscns premisser, regler og resultater (if. Soeffner 1984 II s. 22).

5.6 Dobbelthermeneutik

Det fazlles formål bag Agars udmontning af et hermeneutisk handlingsteoretisk
paradigme i en etnologisk forskningsmetodik og Soeffners applicering af samme
paradigme på tekstanalyse, er at Ir&qge nktaryerspektivet.
Med introduktionen af begrebet dobbelthermerteutik påpeger Giddens (Giddens
1982), at socialvidenskabelige handlingsforklaringer ikke kan begrzinsesti1 at tolke
aktrorperspektivet. Det er korrekt, at man ikke kan forstå sociale handlinger udcn
at forst3 individcrncs tolkning nf virkcligheden, men lige så korrekt, at individcrnes tolkning af virkeligheden ikke kan forstäs uden at inddrage ~rrrttjirlllfsrrr,~sj~~
forklnrirtgcr. Forståelsen nf social handling må tage hensyn til, af sktorerrre nldrig er
bckcntlt nraf allt rclcvantc Irn,lcilirlgsbl’~irIgelsrro,y -kotmkvemer og fiwcrw et itrdc$m
prsyektiv rrwd tw imdere jiwstiiclse 14 lrnrufli~~gurresrrrnlj~rrbetittg~l~~r.Giddens formulerer det sådan: “1 advocate what 1 tall, for want of a morc elegant phrasc, a ‘hermencutically informed social theory’. This impiics integration of hcrmeneutics
within a broader approach to social theory, that acknowledges the basic importan-

cc of the analyses of longterm institutional change, power and conflict - matters
which have rarely bcen confronted within the hermeneutic tradition.“ (Giddens
1982 s. 5). Dobbetthermeneutikken udgar herved det metodologiske sidestykke til
Giddens bestraebelser på at formulere en teori om samfundsmaessig udvikling, der
sigter mod at etablcre en dialektisk forstäelse af forholdet mellem aktmernes kompetente og bevidste handlinger og de samfundsmaessige strukturers overindividuelle betydning (strukturationsteorien).
1 lighed med Giddens anforer Habermas, at bindingen ti1 perspektivet i aktmernes
tolkning af den undersagte kultur ~rdblmder de/ori&i, som indvirker pd den sociokdtwelle liusuerden de fm. Der er tale om henneneutisk idealisttte (jf. Habermas 1981 s.
223). Den samfundsmassige reproduktion fuldfrares ikke n~hmon~t
ud fra samfundsmedlemmernes vilje og bevidsthed. Aktcxernes handlinger koordineres ikke kun
over forståelsesprocesser, men også over snmmalkieng~, SOIUikke er intenderede, os
som sjreltient q.$~tfcs irtderl for horisorhl ajherdngspraksis (jf. Habermas 1981 s. 225
0.
Koch og Witzel, der arbejder empirisk med biografiske analyser, udtrykker samme
grundapfattelse, når de kritiserer koncepter, der rummer en deterministisk reduktion
af forholdet mellem individ og samfund, dvs. koncepter som enten ser individernes orienteringer og interesser som bestemt af samfundsmaessige styrings- og kontrolmekanismer eller som samfundsmsssigt formet via samfundets socialisationsinstanser, os idealistiske hermeneutiske koncepter, der opfatter individernc som bevidste skabere af deres egen sociale verden. De foretraekkcr mere differentierede
koncepter, som betoner: “Den dialektisch-dynamischen Zusammenhang von Eigenleishmgen des Subjekts, normative Standards und sozialer Strukturen.” (Kock og
Witzel 1993 s. 9).
Også Kelle overskrider et fznomenologisk handlingsteoretisk grundlag ved at
påpege eksistensen af rammebetingelser, der påvirker aktBremes intentioner, uden
at de kender dem ‘i den form’. Hos Kelle implicerer dobbelthermeneutikken en
fastholdelse af en central prxmis i handlingsteorien: Sociologiske handlingsforklaringer skal kunne ‘oversaettes’, så de bliver forstselige og acceptable for
aktarerne inden for rammerne af hverdagssproget og -t,-enkningen (jf. Kelle 1992 s.
36). Den virkelige del~lnrkntio)lsli}lfe i forhold til anden handlingsoricnteret forskning

szttcs hcr: Forskningen må ikke tage tilflugt ti1 ‘~rfetnfysiskckotfstrftk~iotfer’som
latente strukturer, ubevidste hensigtcr, etc. (jf. Kelle 1992 s. 75 f)h7.
For at belyse et kornbineret yfre og ide perspektiv må socialvidenskabelige
lingsforklaringer, ifralge Kelle, omfatte falgende elementer:

hand-

En almen (empirisk indholdslus) rationalitetsantagelse, som danner det fundamentale grundlag for enhver forståelse af social handling. Rationalitetsantagelsen drejer sig om forholdet mellem de manifeste handlingsudtryk og de
basledliggende intentioner.
En handlingsmaksime som beskriver en alment akcepteret forbindelse mellcm
handlingsmål og de midler, der kan tages i anvcndelse for at nå mälene, i cn
given sociokulturel kontekst (jf. Schutz: aktrar med typiske intentioner som
anvender typiske midler i typiske situationer). Det er en vigtig pointe hos
Kelle, at identifikationen af de begrebslige rammer, en kultur stiller ti1 rädighed ti1 at forklare handlinger, forudsaetter empirisk analyse af den faktisk
accepterede sammenhang mellem vzerdier, mål og praktikker (jf. Kelle 1992
s. 63).
En forståelse af de konkrete kontekstbetingelser, som danner grundlag for
virkeliggrarelse af handlingsmaksimet for de enkelte aktarer, idet kontekstbetingelserne fastkegger nktfxernes tilgang til handlingsressourcer (viden om
handlingsmaksimer, rådighed over de påkrawede midler, etc.). Forståelsen af
kontekstbetingelscrne må ifølge Kelle også omfatte de hnndlingsgrwde, der
ligger den for aktmernes kendskob (jf. Kelle 1992 s. 142).
Målet med dobbelthermeneutikken er både at belyse den ekspliciterbare viden,
herunder den viden og de regler, der befinder sig i den naturlige indstilling (det er
inkluderet i den ‘enkelt-hermeneutiske’ opgave), og at belyse de områder, som
pivirker aktkxernes handlinger, men som kun kan tilegnes i deres fulde betydning,
Vd
ilt
fA lilfrwt vidcn ‘llcic! tr,\‘.

” J Iuorlsxlnmg
Ii1 Kollc accepterer GIden
ikkc dcolürkütlonslinlcIr
til tlct ‘u~c~nlys~skc’. lliltl uurrkcndcr
“Amung tbc uuacknowlcdgcd
conditm~s ut
f.cks., at hnndliuger kan vart styret al’ ubevds~e intentmer:
axton, thcre should be includcd unconcmos sourccs of conduct.” (Giddens 1982 S. 19). tian udvikler ikke dc
n~e~c&dog~ske konsekvenser (sc kapucl 6 om dybdellermeneulik).

5.7

Opsummermg

5.7.1 Dlskussron

og dlskusslori

af livsverdensbegrebct

Handlingsteorwn
hos Schutz og Luckmann wser, at der ekslsterer kollektrue regler
og rneknmsmer, som ger, at aktrarcrne Izevnt hen forstår hmanden. Forståelse 1 hverdagen foregår normalt gennem rutmoserede processer. 1 den ‘relniwt mtztrli~e rudstillwg’ (jf. Schutz), foregår forståelsesprocessen under bewdsthedstaxsklen.
Modpartens ytrmger tolkes mden for rammerne af et wdensforråd og et relevanssystem, som udtrykker soclalisermgen ti1 en fzlles livsverdezt. Jo mere omfattende
området for livsverden er, desto mere Implicit vi1 forståelsen som hovedregel vacre.
Habermas har analyseret livsverden og den relativt naturlige mdstilling I kommunikatlonsteoretlske
termer: Den konrnzrrrtikntzve hdlirzg bygger på accept af nogle
faelles grundlaeggende gyldighedsfordrmger
Når gyldighedsfordrmgerne
antastes,
kan der ske et skift I kommunikatlonsmodi
fra kommunikatw
handling ti1 diskurs
(if. kapitel 5.3.6). 1 hverdagen problematlseres gyldighedsfordrmgerne
kun, når forståelsen svlgter lft. fcelles praktiske goremal. Den relativt naturlige mdstilling aflaster mdlwdet, der fnszttes et overskud ti1 reflekslon af nye problemstillinger.
1
den forstand er den naturlige mdstilling ~1 czvi/rsntro,tsbetzizgelsez smnze grad sonz
~)t)touofron 03 reflekszolz:De fungerer ikke adskilt.
I-labermas har uzzyrebcl &hutz’ fremsti’lling at livsverdensbegrebet tor at v;Ere kognitzvzstzsk og ‘kzrltzrrhstrsk’ Llvsverden konstltueres ikke kun af forståelsesprocesser Gennem mteraktlonen skaber aktorerne også et nornzntzvt tilizor ti1 en social
gruppe, der ger dem I stand ti1 umlddelbart at handle I overensstemmelse med
fzellesskabets ‘uskrevne regler’, og de danner deres soczzzlerdezzfitet Cjf. Habermas
1981 s. 211). Alle tre dimensioner er nradvendlge for samfundets reproduktion:
Lwsverdens kulturelle reproduktion sikrer hzditrorterrs kontrttztitet 03 bevwelse, den
sociale Integration 1 livsverden sikrer, at hzndlitzgskoordinerzngen fornzrdles over legztznzl reprlerede rrrreryersonelle relatro,rer, og skabelsen af social Identitet tIener bla. ti1
at opretholde rutersz~b~ektrvrtetzjiwhold ti! J~llcs dejinerrde ~znlzdlrzzgssitrrntronev(jf.
I-labermas 1981 s. 213). Det m~pliccrcr bla., at wdenskabelig udforsknmg af livsverden ikkc kan bcgraznses ti1 at studcrc regler for livsverdens kulturelle reproduktion.

Det kan endviderc krilisc~s, at Schutz definition af livsverdcnbegrebet ikkc cksplicit inddrager kropprogets nr/it~uidcrl 06 de praktiske kompetencer, Schön har
karakteriseret som ‘villett-t-l,rrtksis’ (if. Schön 1987), dvs. typer af kompetente, der
manifesteres i og gennem genstandsrettet praksis, uden at personen urniddelbart
kan g0re rede for deres anvendelse.

5.72 Dobbelthermeneutik,
nalyserne

Grounded

Theory og grundlaget

for undervisningsa-

Den f;enomcnologisk orientercde handlingsteori kan ligeledes kritiseres for, nt
Iazeggeetz-sidig zmgt pd nkhwtwrsyektiuc~.Dobbelthertttettetrtikketts0ger at tage hejde for
denne kritik ved at analysere de rmtzttrrbetit~gelser,sottt pdvivker itttetttiotter og Irnndlingskonsekvenser, ttdert ot de er akhrertte bekettdt. Dobbelthermeneutikkens grundlag
kan formuleres sådan: Man kan ikke forstå sociale handlinger uden at forstå akt0rernes intentioner, men sociale handlinger kan heller ikke forstås ud fra aktraremes intentioner alene.
Hermed bryder dobbelthermeneutikken med princippet om, at forståelse udelukkende kan baseres på akt0rernes indre perspektiv. Der arbejdes med et konlbijlcret
ittdre og ydre perspektiv, idet målet både er at belyse den ekspliciterbnre uidett, herunder den viden 06 de regler, der befinder sig i den naturlige indstilling, og at
belyse de omrider, sottt piivirker akterentes Iratrdhger, ttten sottt km km tilegnes i dem
ffd& bctyrinit~g ved at fi virien tilfart ‘trdefm’. Dobbelthermeneutikken g0r det ligeledes muligt at inddrage betydningen afforstrlelsens etttotiottelle qekter uden at
bryde demarkationslinien ti1 det metafysiske ved at anerkende, at forståelsesskemaer har specifikke ettzotiottellefimktiotter (if. Poulsen 1980 s. 82).
Crounded Theory deler dobbelthermeneutikkens handlingsteoretiske forudszhunger. Sigtet i dobbclthermencutikken (ob’Grounded Theory) er at afdzkke tqh
fi)r
hattdiirrger (inci. sproghandlingcr). Kelle giver folgende eksempel som karaktcriscrer en regel: “Under cotrditiotts that a woman perceives her pregnancy to be of a
lower risk and on course WJ she is hil;hly motivated to havc a healthy baby, fhw
shc ivill use a form of joint management that ton be described as Adjunctive management. !f adjunctive management is successfull, tllen the woman Will deliver
healthy babies.” (Kelle 1992 s. 295 cit. Strauss 06 Corbin). Eksemplet viscr, hvorJ.rn

dimensioner, dcr er udlcdt at llill~dli~~~St~~~‘Icn,
specifik regel.

iiddrages

I kontruktioncn

af en

Forståelse af en handlingsregel farer ikke til, at man kan yrognos1Isere I~n~dfit~g Kelle
frcmhazver, at der ikke ekasterer ett rJntlrrloz)sll~lrP,rnesnmmrhmtg nrellznr tntentroner
oy /randfinger* “Aus der Tatsachc, dass s~ch für em bestlmmtes Handeln Gründe
anfiihren lassen, kann mcht logis& duduzlcrt werdcn, dass dcrjemge, dcr diese
Gründe besltzt (d.h. cme Abslcht verfolgt und die Mittel kennt, mlt dencn er dlesc
Abslcht verwlrklichen kann) notrvendigerwelse diclemge Handlung ausführt.”
(Kelle 1992 s. 59). Giddens understreger hnndlingsforklnrrIrgernes hrstorrske kw-okter,
og påpeger, at socralvldensknbelige gtlQ.ser t srg selv kan andre grrrndlaget for hdlingerne: “Laws m the sockal sclences are mtrmslcally ‘histoncal’ m character: they
hold only given specifik conditions of ‘boundedness’ of knowledgeably reproduccd
systems of social mteraction. The causal rclatlons mvolved m iaws refer to conjunctlons of mtended and unmtended consequenses of reproduced action, these conlunctlons can be altered by tbc dialogital applicatlon of social analysis itself.” (Giddens 1982 s. 13)“” Dobbelthermeneutikken
og herunder Grounded Theory analyserer konkrete sociale regler, hvls gyldighcd er mdskraenket til bestcmte kulturelle,
sociale og hlstonske kontekster. Man kan kun formulere yrobf7htJske og hstor~sk
specifikke ~la~rdlr~lgsforklnnn~er
har I lighed med dobbelthermeneutikkcn
bygget på en
kombmeret afdxknmg af akttirsynsvmklen og tolkrunger af rammebetmgelserne
for aktorcrnes handlinger. Aktorpcrspekttvct blev bla. underswgt gennem mtervlews (arbeJdsmiljrz&ldiekredsen)
og analyser at observationsreferater. Rammebetmgelserne blev belyst ved at mddrage supplerende tolknmgsforudsztnmger,
herunder teoretisk og hlstonsk viden om samfundets, fagbevagelsens og arbeldsmilj~orgamsatlonen udviklingsbetmgelser
og udvikling, stntlstrskc oplysrunger, vlden
om regelgrundlaget bag aktorernes daglige virke, mv
Illldeuursnlngsallnlyserrre

1 undervlsnmgsanalysen
var malet ikke at belyse handlingsregler men at analysere
wodsntrettede dpnntikker I crfwmget~ ud tra mdholdct I konkrete undervlsnmgsforlob, og at undersoge hvilke modsatrtmger I hverdqslivet, de evt. kunne haznge sammen med. Resultatet var ikke et netvzrk af regler, hvor den mest omfattende regel
kunne udtrykkes 1 en hovedkatcgori, rnw ct hwrnrkr ur tmfs~~frettede tiyrmrtrikker,

*’ Men del krzvcr et nqe shdiuru üt ;~lilxkke. Iwd dcr sker med rdholder, nar vdenskddigc
bcgrebcr
Indoptnges I hverdagssprogct. Hvd cc f.cks. forholdrt Inellem den vdenskabelige belydning af begrcbet
fonrrengntng og begrebch anvendclsc I hverhgssprogct”

dvs. at krafter I et system med karakter nt et modsaetnmgdragram, hvor modsztnmgerne stod I mdbyrdes forbmdelse. Der var ikke tale om probalistrske handlingsforklarmgcr
af typen: Mennesker som er underlagt gtvne regler og skal forsvare givne mteresser, og som tolker situationer på bestemte måder og har bestemte motwer, vi1 sandsynligvrs handle efter bestemte strategier. Der var snarere tale
om toiknznger Mennesker med forskellig blografisk baggrund er underlagt
modsaetnmgsfyldte regler og skal varetage modsaztnmgsfyldte mteresser 1 sammenhaeng med de modsztnmgcr, der producercs livshrstorrsk og tolkes bwgrafish
har det betydning for, hvilke dynamikker og kraefter, der påvrrker deres tolknuig
af givne sttuattoner r bestemte retnmger. Sigtet med analysen var på samme tid at
producere ~ndsrgt I ~rzrrzdlrrgerfur nkhrernes fdknrng nf deres IfnrldlenrrclilSherferog a t
skabe rndblik t poterltmlerrtejor hrepracesser Forskellen mellem undervrsnmgsanalyserne og Gwrndcd Theory er bla. markeret I forskellen mellem de anvcndte sogemodeller.
Det dobbelthermeneutrske udgangspunkt kan lede ti1 metodologtske kortslutnmger, der reservercr kvalitatrve metoder ti1 at belyse aktqerspekttvet
og kvantttatrve
analysemetoder ti1 at belyse samfundsstrukturelle
forhold. Det er f.eks. almmdeligt
I den tyske debat”” Men strukturelle furhold km ikke tnodstiflrs aktwrperspektrvet aOstmkt. Akterperspekttvet mdeholder altid en bevrdsthed om samfundsstrukturelle
forhold. 1 undervrsnmgsanalyseme har VI benyttet kvalitatwe forsknmgsmetoder ti1
ikkc UI, og til ilt
nt opdagc sf rukf urc>fIcf~wlrold, som tlcltngm~c Irnvrfc knrrfshb fil ~~IL’~I
skaffe wden OUJ stnrktrrrcllc forlrold, SUIHdcltngtme ikke vur bevtdsfe WH. 1 stdstn,rvntc
tilfaelde var kardinalsporgsmålet: Hvordan kan analyser på baggrund af aktorernes
bevrdsthed overskrrde aktrarperpekttvet? Besvarelsen af sp0rgsmålet haenger sammen med, at forskerne tilegner stg en mangde vrden, som aktoreme bestdder t
forveten, men at forskerne har cn anden forforståelse end aktorerne, som bevtrker,
at de kan bearbejde deltagerncs mdivrduclle og fElles vtden efter nogle andre
logikker end deltagerne selv Omvendt er det også muligt at befyse elenrenfer I nkturu
yerspekhvet vad nt bent$te kzmtitafwe wefoder Det er f.eks. tilf=ldet t ‘holdnmgsanalyscr’

5.7.3 Dlskussmn
af Agars etnologiske
af et hcrmeneutak
I~andllrrClsteorctlsk

hy JC. samtale med Uh
gdx problemstillinger

06 Soeffners
grundlag

tekstamlytlske

udnmntnmg

Kcllc d. 18. It.1994 I forbmdelse med deltagelse t et forskmngssenunar
arr;mgcrct at Sonderforschungsberclch
186 ved untversttetct t Bremen.

om nwodolo-

Iftilge Gadamer beskrnwr hermeneutikken forståelsens wrmerscllc wrkmride: Forståelse forudsztter forforståelse, forståelsesprocessen mdcholder en sammensmeltnmg at horisonter, forståelsen af del og helhed udvikler stg 1 en dialektisk spxalbevzgelse, osv Det hermeneuttskc paradigmc bygger bla. på fwlgcndc wdenskabsteorettske prazmlsser:
Videnskaben må grundla:ggcndc betlytte sig af srcr~~~rr~/orst~cb~sr~‘~fsk~~b~‘
som r
tolkningen I hverdnycrt. Forskellen består t wdenskabens systematlske reflekslon og ekspliclterermg af slt erkendelsesgrundlag. Udgangspunktet er kritisk
og selvkritlsk.
Forsknmgen har ikke mfgang ti1 den rrnikke mderz. Forståelsesprocessen kan
opfattes som en sammensmeltnmg af horisonter (Gadamer), men lmplicerer
ikke, som metaforen kunne antyde, at to adskilte entiteter ophwes 1 et fzelles
tredje. Der sker en tilnaxmelse mellem to adskilte enttteter, der formtdles
gennem hmanden. Det betyder, at forskerens erkendelse altid er typlficeret.
Handlingsforsknmgens
mål bliver at studereforskelliye pmfcr r$gweroliseret
n&rd.
Forforstiielsen er tc~felelq Man kan ikke skelne mellem hverdagsforståelse og
vtdenskabelig forståelse som adskilte dimenstoner af forskerens forforstdelse.
De to forste prcrmwer danner grundlag tar de metodologlske udnwntnmger af et
hermeneutlsk handlingsteorettsk paradigme I henholdsws etnologi og sekvensanalyse, der er prazsenteret I kapitlet. Den tredje przmls frawges 1 varterende grad.
Hos Agar mdgår forskerens teorettske torståelse 1 den samlede forståelsesbaggrund
og medbesternmer de brud, der opstår mellem forskerens kultur og kulturen
blandt de aktorer, der udforskes. Men den teoretrske forfurshlelse ulds&tes ikke bmdsf
kontrolleret, og det er dcrfor I en VIS forstand tilfceldigt, hvilke brud dcr opstår Rckonstruktionen af bruddqt og konstruktionen af sammenhzng mellem den udforskede kultur og forskerens egen kultur mdeholder denmod en rcflekslon af forskelle og ligheder, der ogsa mdeholder overvqelser vedr de feoreflske srder ufj>rskercns forforstrielse (Agar skrlvcr f.eks., at han har ~111 sprogv~denskabelig bias). Dcr

1 sekvensanalysen er udgangspunktetforskerlfoln~ts san~letiekoa~yetenceSOM~w&wmer rlfsyrog~~llcssknbc~, ikke et teoretisk udgangspunkt. 1 analysens farste trin ses
endvidere bort fra tolkningsfacllesskabets kontckstviden, idet målet er at frigurc
‘forståelsesfantasien’ til at producere flest mulige hypotetiske forståelsesudkast ~)g
hypotetiske kontekstcr. Sckvcnsannlysen tager udC;“ngspunkt i det ilrsenal iIf mlllige tolkninger tolkningsf&lesskabet er i stand ti1 at frembringe og produccrer en
bortselektion af tolkninger, der som resultat lader den eller de mulige tolkninger
stå tilbage, som efterhånden viser sig at vzre i overensstemmelse med forskerholdets tolkning af den samlede tekst. De mulige tolkninger testes i en fortl0bende
falsifikationsprotes. Fremgangsmåden kan anskues som en bestraebelse pS at \wrc’
ikke-selektiv, på at bevare et alsidigt tekstbillede ved at tr3effe foranstaltninger som
modvirker forskernes producerede blinde pletter og forforståelsens perspektivselektion, men den ser bort fra, at forskenles teoretiskejorudsztmhger og kwrtckstuidm
~ltwfgåeligt vii @virke perspektivet.
Kock 06 Witzel har beskrevet forestillinger om, at man kan gå ti1 datamaterialet
med en teoretisk renset forforståelse og ferrst indsztte teorien i den efterfolgende
tolkningsprotes som den kvalitative forsknings ‘Dr. lekyl! og Mr. Hyde-symfron~’(if.
Koch 06 Witzel 1992 s. 8). Aprs metodologiske overvejelser i relation ti1 etnologien har en rem af huden. 1 det omfang sekvensanalysen ikke anerkender, at Mkningen pivirkes af teoretiske forudssetninger, er det tvivlsomt, om man overhovedet kan tale om videnskab (jf. kapitel 4.3).
Problematiseringen af Agars overvejelser og Soeffners fremstilling af sekvensanalysen, udtrykker ikke en fuldstzndig afvisning. Jeg skal afslutte kapitlet med at giVe
nogle eksetnyler pi styrkcsider ved sekuetwwnlyse og etnologi, der kan finde anvendelse
som grundlag for refleksion os fortsat udvikling af undervisningsanalyser.

“’ Agar ancrkender dog. ;II &!I nogtc gange kan vrcre nodvendigc, fxks. I rekwrcret tbrsknmg. il1 arhqde
Hun krltiscrcr tiemgangsm&n
ud fro samme lype argumenlcr,
det han knldcr ‘dctermmed hrcakdowns
Mlipxc
I allt;tndtingcn
cr rcllei mod hypulcllsk dcduktlve t’remgmgsmid~r
(II. K~ptel 4.3. I ).

med
som

Man kan sparge om kodnmgsproceduren betad, at VI splittedc analysegenstanden
ad, mdcn VI annlyseredc den? Benyttedc VI stumper af de 1ntervJewedc.s og undcrvlsnlngscleltagernes bevldsthed ti1 at snmmcnsaAtc et billede, der passede ti1 vores
forforståelse Volmerg mener, at dcr er stor rlsiko for, at ytrmgernes menmgssamrnenhzng I$ir tabt ved dannelsc af kiltt!gorler* “Jcde Form dcr K;rtcgorrcnbild~~~l~;
reduzlcrt das Material, mdcm cs von den konkrctcn Sinnbezügcn dcr den Kategorien zugcordneten mhalte abstrahlert. Ein solches subsumlerendes vorgehen 1st
aber besonders fragwürdig für emen Forschungsansatz, der diese konkreten Sinnbezüge zum Gegenstand der Untcrsuchung macht. Weil der Erlebmszusammenhang, m dem eme ausserung steht - ihr sprachlichcr Kontext - Gefahr Iäuft,.durch
dle Masthen der KategorIenbildung zu fallen, muss em systcmahslerendes Vorgehen darauf achten, semen Untersuchungsgegenstand lm Verfahren mcht zu verlieren.” (Voimerg, mfl. 1986 s. 271). Vi tolkede mdgående de tekststeder, der dannede grundlag for kodningen, tor VI kategorwrede dem som udtryk for en sragemodel, men nsikoen for, at ,~len~~t~~~nt~~“~erl}~i~)ngert$IY tabt, er formodentlig mmdre
ved en sekvensanalytIsk frcmgmgsm;ide, der loyalt falger tckstens bctydnmgsproduktlon. Proceduren I sekvensanalysen giver også bedre mulighed for at konfrollere fretrrtrrrclfarsfiieIseJl.
Sekvensanalysen kan desudcn have nogle styrkcsider lft. at tolke bcsfwlfc srrlt~ uj
f~~SkJJJJJgS~CJJSfnJJ[~cJl.
Ud frn underwsnmgsanalysens formål blev der foretaget et
UiidcrvJsr~tn~sartalyscr 1 form af klasserumsanalyser har
vnlg af JtI~flJc)ll~~f;rltJrJIt/SLI.
ofte tokustxet pJ mekamsmer, regler, mv 1 Interaktionen uden at belyse sammenhzngen med det mdhold, der mterageres om. 1 afgraensnmgen her fra gik undervisnmgsanalysen muligvls for langt. Oplevelser af mteraktlonen 1 felten mdgik som
tolknmgsforudsatnmg
I forbrndelse med s@gnmgen efter kategorier og det sproglige mteraktlonstorlob var reprxsenteret 1 tekstcn, men 1 kodrungen fmk ut krlfegorwJJe1J1f(If dcres Jtlfo.l~kff[,ll~~l/1.’
srrt~~t~~el?/rmn,~Det kunnc påvws, hvordan ydrc strukturer og processer pavukcclc Ilndervlsnlngcltrs Indhold, men rlcr blev ctablcrct c’n
adskillcls~ JJJelleJJJ
forn og rrr&olri. som I nogcn grad JJzoCIuJrkL>&
PH rfy!wq~ctuh cw
prrrsk JJidsJgfJ jnJJJSpillef.En sekvcnsnnalyse, der mddrog kompleksltetcn 1 vekselvnknmgsforholdet
mcllem tarm og mdhold, kunne evt. udvlde forst&lsen af de
dynamikker og krafter, der vlrker I undervwungen.
Det er bla. vigt@, fordi undcrvlsnlngsforlob
1 str?rre eller mindre udstracknmg
betegner processer, hvor en gruppe konstltueres. Konstttutlonsprocessen bygger I

et vist omtang på en delt livsverden, som forudsxtter, at bestemte gyldighedsfordrmger (Habermas) tages for givet, men der er I hqere grad end I hverdagen tale
om et åbent felt, hvor der sker en problematrsermg af, lwilke regler der skal gulde for
sprogbrlrg, I~vnd dcr km ga~ldc som ‘snndhcd’, Irvilkc jlornler der er acceptablefor ~CJJ
soclnle lnfemkfron snmf, Ilzwrdm de11enkeltes identitet km renhm?s I den soctale srm~t,let11raq7 Sporgsmblct om hvilke gyldighedsfordrmger,
der afhandles hvordan,
karakterlserer kJl~fIJ~Sflt/JJJJPJlSfUi~~~fI undervlsnmgen. Analyser her af kan både SILL’
noget om dc deltngcndcs kultnrcllc foruds,x9mngcr (incl. undcrv~scrncs) 01; om
rltldcrvlslllngsslt~~i~t~~~~~e~lsom sxrlig rammc om dcres Ixrcproccsscr

Etrrologrsk fcltforsk,trrrg.
Udarbqdelsen af observatlonsreferater mdebaxer en dobbelf jilfrerlrrg af mteraktmnens symbolske udtryksformer. Når den spro$ige lnterflktrorl tmkkes lrd af livsforuletl,
når den fzstnes SOULteksf, sker der noget afgarende. Adgangen ti1 akt0rernes mtentloner, som 1 forvelen har et typlficeret mdhold, kompliceres yderligere. Ytrmgens
lokutlonaere plan forstås ikke uden vldere, ord kan have kulturel saxbetydnmg, de
dele af det illokutlonaxe plan, som ikke begener sig af sproglige symboler, bliver
vanskeligt tilguengelige, og samtalens perlokutlonacre plan afshxes kun Indirekte,
formedlet over det aftryk teksten giver af samtalepartnernes gensldige reakttoner 1
JJl’r~SkrJ7~JIJtlS~1Jl
opstår cn sclektmn og perspekllvlsk tolknmg af det sa@ (if. k.1pltcl
4.2).
I forhold til tolknmg af den symbolske mteraktlon 1 undervlsnmgsltuatloner
bevlrker filtrene, at referatet af det srlgfe ikke kan fastholde komplekslteten 1 det, hr
er udfrykf. Koch og Witzel anbefaler at ko~lfrmfereflere folknlrlgsyerspekflver Det
furste perspektiv er tolkrungen 1 nedskrivrungen 71 Det sldste er sekvensanalysen I
et tolknmgsfa#esskab. Som formldlende led arbelder Kock og Witzel med ‘rndfryksnotafer’, der mdcholder en summansk tolkning af mtervlewet um~ddelbart
efter, nt det er atsluttct. Indtryksnotater rummer ogs5 tolkrunger, der rcttcr sot;
mv (if. Kock og Witzcl 1992 s.
111OA ikkc’ spv$Jsc
rrilfr.~~sl;),rrrL’r, Sill~~till~-~~tI~~OS~~~~~,
20).

Ur~dcr\llsnlngsanalysenle har belyst dynamikker, der påvlrkes af deltagemes relation ti1 lzere’indholdcne I hverdagen. Det er påpeget som et problem, at underwsnmgsanalyserne I for rmgc udstrzknmg har belyst betydningen af den interaktlonelle dynamik I undervlsnmgssltuatlonen.
Man kan yderligere påpege det som et
problem, at underwsnmgsanalyserne ikkc har belyst, hvordan undewsnmgen
hcnter en del nf sm dynamik I den mtcraktlon mellem dcltagerne, dcr/orq$v tr&t
for selue mderumlrqetl.
Det er Isax tydeligt 1 mternatforlab, hvor deltagerne også
tilbrmger ‘fritiden’ sammen.
Denne del af mteraktlonen kan vanskeligt fastholdes via observatlonsreferater
Det
uformelle samvzr er bctydeligt mere y;vwkelrgI af observation end formalisercde
undewsnmgsforl~b,
deltagerne ville formodentlig opfatte en t;rt observation som
rndgreb 1 deres pnvatsfwe, og det ville vaere vanskeligt at &itwrere observationen I
forhold ti1 formalet: At evaluere undervlsnmg. 1 disse situationer kan det vaxe
mere hensigtsmzesslgt at benytte en etnologisk arbejdsform, der cr baseret på forskerpersonen som rcglstrermgsmstrument
(brud mellem kulturen t feltet og forskerens kultur) og at fastholde reglstrermgerne 1 form af feltnotatcr. Men der er
nogle vlgtlge eflske ~WISIJI at tage, 1 forhold ti1 hvnd mnn skrwer og a,l~lonymitetsltc,1s~)I. Det må endwdere overvejes, om man vi1 acceptere den grad af tilfazldighed,
der ligger I de syo,ltnne brud, som Agar anbefaler, eller om man 1 hqere grad vi1
arbelde med styrede brud ud fia sensibiliserende koncepter som 1 Grounded Theory
Vi har begrzensede erfarmgcr med den etnologlske arbeldsform, men 1 planlzgrungen af ST1 uddannelsen opnrbejdedc 1’1nogle forventnmger, som hurtigt blev
br~rdt ved modet med deltagerne. Det var lsxr forhold vedr mande- og fagforenmgskulturen, f.eks. et udtalt ‘tcrraznplsseri’, magtkampe og rlvalisermger, saxlige
gruppesammenl~oldsmekanlsmer,
moral-, zres- og solidarltetsbegrcber, konfliktlwnmgsberedskaber, mv Nogle torhold har VI analyseret (if. Andersen og Sommer
1994 s. 113 f), andre ville vi gerne have haft lejlighed ti1 at belyse naxmere. Herved
kunne VI formodentlig bedre have forklar&, hvad der er pa spil 1 sammenst0det
mellem deltagerne (mandckultur, lelrkultur, mv ) underwserne (SID, RIK) og
uddannelsens mstltutlonelle mdlqrmg (styrmg, magt, mv ).
Mange brud blev aldrig fastholdt. De blev efterhånden Iwst gennem ikke bewdste
laxtprocesser blandt forskeme. Deitagernes bewdsthed og vzeremåde 1 og uden for
underwsnmgen blev 1 stigende grad opfattet som naturlig. Det stemmer overens
med Agars påpegnmg af, at bruddene og losnmgerne forsvmder, efterhånden som
feltforsknmgen skrider frem. Det man oplever som brud L starten er noget andct,
end det man oplever som brud ved afslutnmgen at feltforsknmgen. Han fremh‘z-

VW, at den videnskabelig forståelse må fisthokie brrdderte og tie syontune lusrlingsmellem forforst&lse og forståelsesgenstand og de
ax-tdringer i forståelsen, der opstår ud fra m0det. Det vanskelige sprargsmål bliver:
Hzdke fritt i hrcyrocesset~ skal 6cIyses - det frarstc trin, hvor alt fremstår nyt og andcrledes, eller de senere trin, hvor iagttageiser af helt andre problemstillinger giver
anledning ti1 brud? Agar nnbefaler at arbcjde med Jdtuotcr, der kan indgå som
grundlag for en lobende refleksionsproces. Nogle brud viser sig at vzere uintcressante efterhånden som tiden går, andre får vedvarende betydning og kan danne
grundlag for udvikling af mere omfattende forståelsesmodellcr.

processer, dvs. sammenstaddene

Kyl

tel seks

Dybdehermeneutik

6.1 Gracnser

for hermeneutisk

forståelse

Hos Gadamer saetter den hermeneutlske forståelse graznserne for mermeskelig
forståelse overhovedet, og da hermeneutlsk forståelse er sproglig sarttes grznserne
af sprogfazllesskabet. Sprogfcellesskabet mdeholder flere forståelsesnweauer. Urniddelbart kan man kun forstå menmgsmdholdene I det faellesskab, der konstitueres
ved et konkret fzlles sprogsystem, men det er prmciplelt muligt at fastslå, hvilke
supplerende mformatloner man har behov for, hws forståelsen swgter på grund af
kulturelle, tldsmzsslge eller sociale barnerer Ved at benytte vort almene kendskab
ti1 sprogets opbygnmg og wrkemåde kan w afgare, hvilken vlden w mangler for at
kunne oversaztte fremmede symboler ti1 vores egne. Herved bliver det prmclplelt
muligt at forstå al symboliseret praksls ved hlaelp af mdsocialiseret kompetente
som sprogbrugcr I et naturligt sprogfrxllesskab. At sprogkompetencen saztter grcienseme for mermeskelig forstielse Impliccrer som nawnt wdere, at vldenskabelig forståelse blot udgor en mere systematisk og ekspliciteret hermeneutlsk fremgangsmåde end forståelse 1 hverdagen.
Gadamers apfattelse antzgtes af ri~~bri~lrerttretteIctikkett.
1 dybdchcrmcneutikkcn
hawdes eksistensen at styrende lag bag aktarernes Intentioner, og krafter der påvwker
konsekvenserne af deres handlinger, som de ikke kan få kendskab ti1 gennem
anvendelse at deres ’ naturlige’ sproglige kompetente. Hermeneutikkens grundlag
undermmeres: “CVhcn It appcars that patterns of systematwally distorted commrmlcatlon are also m ewdencc m ‘normal’, let us ca11it pathologlcally unobtruswe,
speech.” (Blexher 1980 s. 191).

Kommunikationens skjulte lag kan kun erkendes ved anvendelse af teori. TeorIen
har en dobbelt funktion:
Den g0r det muligt at opfatte et empirisk faznomen som udtryk for bagvedliggende dynamikker og kracfter.
Den ger det muligt at tolke fznomenet inden for en sammenhaqende
tisk analyseramme.

teore-

Det er kendetegnende for dybdehermeneutikken, at teorien ikke kan falsificeres
empirisk. Det ger det principielt vanskeligt at benytte den som tolkningsgrundlag.
Dybdehermeneutikken

omfatter psykoanalyse 06 ideologikritik.

Ideologikritikken fokuserer på, hvordan den indbyrdes forståelse meddefineres af
rryerso~tlig ikke gennemskuelig rtqt. Den analyserer modsaetninger og lovmsessigheder, som menneskcr ikke kan blive bevidst om ud fra deres erfaring: “Ni& berorrss~
heisst hier ausserhalb des Bewusstseins liegend und für dieses nicht erfahrbar und
erlebbar ohne die Krücke der theoretischen Konstruktion.” (Leithäuser og Volmerg
1988 s. 117). Grundlaget for den ikke gennemskuelige magt er, at samfundsmcessiggwrelsen og dermcd individernes sociale integration koordineres over v‘azrdiloven. Vazrdiloven har ikke karakter af en naturlov, men får ifolge Marx samfundsmaessig lov-karakter, fordi den danner basis for ‘nodvendig falsk bevidsthed’. Det
bevirker, at de samfundsmzssige forhold, som individerne selv skaber, trazder
over for dem som tilsy)Ade,l& tqhlkeIiye fordsztrtinger for deres hnndliqer. Det
tilsyneiadende frie og lige varebytte maskercr vazrdiproduktionens egentlige kilde
og tilegnelsen af mervzrdi. Selv hvis man forestillede sig alle samfundsmedlemmer forenet i samme person, ville kEmpesubjektet ikke vcere i stand ti1 at apnå
fuld indsigt i grundlaget for erfaringsproduktionen.
Psykoartnlyse~~viser, at forsGeIsen foregår i et medium, som rummer en dobbelthcd
af fzlles symboler og private symboler, der ikke kan gennemskucs som private,
uden anvendelsc af dybdehermeneutisk tolkning. Baggrunden er, at det medie, der
skal formidle forståelsen, er partielt odelagt: “Incomprehensibility is here the resuli
of a defective organisation of speech itself.” (Bleicher 1980 s. 191).
Dybdehcrnneneutikken indebzrcr, at enhver konsensus i princippet kan mistn-nkes
for at vzre resultat af pseudokommunikation, enten fordi det samfundsmazssige
grundlag for handlingernc principiclt ikke kan erkendes ud fra erfaring, eller fordi

nieclie, der erfares i, bidrager til at skabe fordrejning. liermcd anfregtes handlingsteoriens axiom: At aktuirerne principielt kan eller vii kunne erfare baggrunden
for deres intentioner og konsekvenserne af deres handlinger72.

det

Apel og Habermas omtaler forklaringstypen i psykoanalyse og ideologikritik som
qlrnsi-)lnrllrnlis~;sk. Med ordet ‘quasi’ understreges, at der er tale om kausale årsagssammenhaznge, som kun fungerer kausalt i det omfang, de ikkc er erkendt. I samfor at forstå egne opme ujeblik de crkendcs, får individet principielt mulighed
fattelser og handlinger i et nyt lys 08 dermed mulighed for at handle anderledes.
Man kan sigc, at målet med dybdehermeneutikken er at satte 9~rasi-lovnlassiyIreder
ltd ~f kraft.
Sammenhaqyn

mellcm hermcneutisk og quasi-naturalistisk

forklaring kan karak-

teriseres sådan:
Den quasi-naturalistiske forklaring saztter ind, når den hermeneutiske forståelse ikke lykkes.
-

Den quasi-naturalistiske iorklaring er underlagt den hermeneutiske interesse,
målet er at genoprette den hermeneutiske forståelse.
Den quasi-naturalistiske forklaring forudsaetter hermeneutisk forståelse.
Den quasi-naturalistiske forklaring må fares tilbage i sprogfazllesskabets hermeneutiske forståelsesmåde og i handlingsfa4lesskabet for at få virkning (if.
Radnitzky 1970 s. 41 ff).73

” 1 et svar til Hubermas siiller Gadamcr sug uforst&cndc over for, hvordan det er muligt ÜL phl~ at CII sprogand communication
tig forklaring kan overskrrde sprogc~ som trancendental meningshorizonI: “Understanding
‘are modes of sockal co-exisrencc whlch. m tbc last fonnalizatlon,
is a commumty of dialugue. Nolhing IS
cxempt from this commurmy, no expcr~encc of any kind. Neither the specialization of modern scicnce (...)
nor matenal labour (...) nor poliucal mstiwtions of dommalion and admmlstration
(...) cx~st outstde the
universal medium of prochcal Ilcason (nnd un-Reason).” (Dlcicher 1980 s. l57j.
” 1 ps~koo~r+sen
lykkes processen. hws pitllentent bliver I siand til at ~ermtwlrve
(ikke blot forsta) en
psykisk grundkonflikt.
1 rrholu~ikr~rikken.
nir dc mekanismer i samfundet, der forhmdrcr crkendelsen, al’skaffes. Krrrrsk socrul@~Aq~
kieder de IO sndrmgsprocesser
sammen, som forudsstmng
t’or mdre og samfundsmassig
frlgorclse.

belysc dybdehermcneutikkcns grundlag og dens udnumtning
vis pykof~7l~yse og kritisk socidpykoloyi.

inden for henholds-

De grwrdlqpd~
tolkrtirrgsyr~rnisser behandles i forste omgang ud fra Lorenzers
sprogteoretiske reformulering af psykoanalysens tolkningsgenstand og metode.
Dybdehermeneutikkens arzvenlielsei kvalitntiv socin!jiirskning belyses ud fra Leithäuser og Volmergs forstig på at forene elementer af handlingsteori, socialpsykologi
og marxistisk samfundsteori og at applicere dybdehermeneutisk tolkningsmetode
på tekster, der reprresenterer sprogliggjorte interaktionsforlob. Kapitlet redeger for
Leithäuser og Volmergs overvejelser vedrorende dataindsamling og deres videreudvikling af sekvensanalysen ti1 en [I?lbne~lenneflelltisk~ckstfolkniftgsnlorfel, som
kan udfoldes i vertikale og horisontale dimensioner. Herefter inddrages Regina
Becker-Schmidts teoretiske og empiriske arbejde, hvor hun analyserer former for
psykisk rrrrrbivnlerrs,der produceres i kvinders forhold ti1 arbejdet. Becker-Schmidts
teoretiske arbejde supplerer Leithäusers og Volmergs overvejelser ved at inddrage
affektive modsaltninger i erfaringen og modsigelsesfuld motivation. Fremgangsmåden i dybdehermeneutikken illustreres ud fra en anaiyse af et interview med
nogle fagforeningsfolk, som også belyser ambivalensbegrebet konkret empirisk
(Negt, mfl. 1988). Kapitlet afsluttes med en kritisk opsummering af indholdet og
med en refleksion af mulighederne for at inddrage dybdehermeneutik i forhold ti1
analyser af undervisningsforlob.

6.2 Psykoanalyse og dybdehermeneutik

Det er den psykoanalytisk inspirerede dybdehermeneutiks ambition og formål at
overskride den demarkationslinie, som saettes i handlingsteorien, mellem det der
prinicipielt kan gores bevidst, og det individet har fortraq$
Med Lorenzers ord:
“Målet for efterforskningen ligger uden for sproget: de livspraktisk virksomme,
desymboliserede interaktionsformer, der er udelukket af den reflekterbare livshistorie, men som alligevel bestemmer livshistorien.” (Lorenzer 1975 s. 40). Dybdehermeneutikken arbejder med kategorien det ubevidste. Det adskiller den fra alle
andre former for hermeneutik. Som specifik psykoanalytisk tolkningsmodel tager
dybdehermeneutikkcn de fortramgte driftBnskcrs og dermed lidelsens parti. Sigtct
er at transformere de modsigelser, individet er udlcveret ti1 og lider af, ti1 erfilrede
modsigelser, med henblik på at forandre livspraksis. Driftsonsker, der strider mod
kulturelt satte normer og vrerdier, fortrcpnges. Bevidstgorelse af dem indoholder et

kritisk potentiale, som dybdehermeneutikken
slgter mod at opdage. Lorcnzer skri-ver, at Freud hverken gik md for fadermord eller mzcst, men rcttcde sm ‘kritik’
mod tvangen ti1 fuldsta!ndig ;rt distancere sig fra dissc ansker (if. I.orcnzcr 1988 s.
27). Lorenzer gdr skndtet vldere cnd Freud til at opstille et program for, hvordan
man kan forenc psykoanalyse og snmfundsteon mhp. på at belyse det fortrzngtes
samfundsmzsslge grundlag. Hermed xndres slgtet fra kw at omfatte mdwdualterapeutisk forandring ti1 ogsA at omtattc politisk emancipation (if. Lorenzer 1988 s.
93).

6.2.1 Logisk

og psykologtsk

forståelse

Dybdehermeneutlsk forstaelse foruds&ter hermeneutlsk forståelse I mods&nmg ti1 f.eks. Gadamer og Soeffner skelner Lorenzer mellem to lag I den hermc;
neutiske forståelse:
1.

Logrsk fovstlielw formldles over sprogfa4lesskabet og falger den hermeneuhske
cu-kel: “1 lobet af ‘reglstrermgen af sztnmgen’, som pahenten meddeler, forbliver betydnmgerne ubestemte; &r er Met, ner Iige nled det sornnw prmterer
nnnlytikcrm betydwqp njdet meddelte. For analytikeren gwes dcr kun en vq,
nemlig ‘forsogsws at mdsztte sme egne betydnmger 1 stedet for patientens
fremmedpsyklske betydninger ” (Lorenzer 1975 s. 96).

3
ti.

Psykologrsk f~rstrielx rzkker ud over hermeneutikkens traditionelle område. 1
den psykologlske torståelse retter analytikeren ikke opmaerksomheden mod
s;.hungens sagsmdhold (f orståelse af det sagte) men mod den dramahske
handling som udtryk for analysandens .q”elelige wrkelighed (forståelse af den
talende) (if. Lorenzer 1975 s. 106). Polge Lorenzer får VI isax adgang ti1 den
psykologiske forståclsc wa patwntens gestik. De Internaliscrcde gester udgor

” 1 modsztnmg ti1 f.cks. Agars oplattelse itt’ forscxlsc som ct kogmtlvt fanomen, der opstar. nar der skabcs
sammenh=ng I den toikcndes skcmacr, opfartcr Lorenzer forstaelsen som et sammenhxngendc kogmlrvt og
affekttv1 faxornen. Med udgangspunkt I Kurt Lewms hypotese: “At lagttqelsen af w ufuidslxndig figur
fremkalder et spxndingssystcm mellem lagttagcren og figuren. tler ikke kan haves. Qrend liguren cr lukkct.”
(Lorenzer 1975 s. 173 CII. Lcwln). taler Lorenzzr om, ut i’orstaclse opstur, nur tolkcrcn I5r cn e~frnso~~levelse. SItlxngc lagtragclscrne ikke tx I’oJJ~~sammcn 111en lukkel tigur: “Eksrstcrer der ler leg ds synlcliserende funkrlon en vrrkerrang. dcr krxver et bcstm~ kvantum. DCUC kvantum l’rngrarcs, nar tiguren lukkcs, og
opbuddrt ~1 ncutrulistxct cncrgl ikl,e kun rcduceres.” (Lorcnzcr 1975 s. 91).

ligesom sproget et system af signifikante symboler, dvs. symboler der har
samme betydning for alle medlemmer af et givet samfund eller en given
samfundsgruppc. Man kan dcrfor urniddelbart sidestille tolknin~syroccd~lrl!rift.
ne ift. ‘satningen’, der har ordet som symbol, og tolkningsprocedurcrnc
‘den dramatiske handling’, der iszr har gestikken som symbol (if. Lorenzer
1975 s. 108).

6.2.2 Dybdehermeneutikkens

grundlag

Mulighcderne for at indfri det hermeneutiske krav om tolkning indelt for ~1@ ll~s
kuliur& bet@ringsfilt yct~zn~ en samnlellsn~elt~lingnf horisortter aendres ift. den
egentlige psykoanalytiske opgave: At tolke det, der er udelukket fra sprogfazllesskabet. Grznserne for forståelse via hermeneutiske tolkningsprocedurer, dvs ‘logisk forståelse’ og ‘psykologisk forståelse’, szttes af de faelles eller direkte oversaettelige symbolsystemer. Lorenzer formulerer det sådan: “En operation, der udelukkende bygger på opfyldelsen af faste anticipationsformicr, vi1 altid kommc ti1
kort på det afgorende sted, nemlig der, hvor den psykoanalytiske forståelse’overhovedet forst må stå sin prave: som evne til at overskride det ailerede forstSede og
ryddc privatiseringen af vejen skridt for skridt.” (Lorenzer 1975 s. 145).
Det er ntidvendigt, at indkredse psykoanalysens genstand, dvs. det ubevidstc, for
det er muligt at give en fyldestgarende redegorelse for den dybdehermeneutiske
tolkningsprocedure.
I artiklen: “Tiefenhermeneutische Kulturanalyse” fra 1988 tager Lorenzers fremstilling af det ubevidste afs& i et Freud-citat: “Die bewusste Vorstellung umfasst
die Sachvorstellung plus der zugchörigen Wortvorstellung, die unbcwusste ist die
Sachvorstcllung allein.” (Lorcnzer 1988 s. 39 cit. Freud).
f modsztning ti1 Freud opfatter Lorcnzer scetwtz som det oprindelige ift. enkeltobjekterne, som fwrst efterhånden traeder ud af scenerne, men han tilslutter sig definitionen af det ubevidste som et ikke-sprogligt meningssystem. De situationer
individet udszttes for optages af et indre ‘ensemble’ af visuelle, taktile, akustiske,
dvs. i omfrit~~ssyor.
Erindringsosv. receptorer. ‘Ncdskriften’ sker i qymrtwr,
sporene er nedslag nf livspraksis, men samtidig udkast, dvs. skemaor, som danncr
grundlag for fremtldig aktion (jf. Lorcnzer 1988 s. 42). Den sceniske er$ring ud-

gores at forskelligartcde sansetndtryk, der er forenet I et komplcks75 Tilsvarende
opfatter Lorenzcr driftensom en tttdgravcret rrang til at gentage de tnterakttonsformer, der har gtvet afspzndtng. Gentagelsen af tnterakttonsformer bliver ti1 getttngelsestonrtg* “In dem stch dte befrtedtgende Ertnnerungsspur materiel etngegraben,
organtsch verfesttgt hat.” (Lorenzer 1988 s. 44).
omtntter ordtorestillingett og sagsforestillingcn. Hvcrt ord er del af et
sprogsystem, som tormtdles til barnet ved at udpcge ‘sager’ tnden for scener: “Dcr
Lautkomplex (Wort, Zetchen) erltält erst bet der Sprachetnfiihrung settten Inhalt
dadurch, dass dem Kind etne Situatton “gczetgt wtrd” und so “Wortvorstellung”
und “Sachvorstellung” zusammengefügt wcrden.” (Lorenzer 1988 s. 49). Herved
assocteres ettgrammet Gl ordet, der danttes et symbol: Ordet bliver på en gang livstttstortsk konkret ol; sagsforesttllingctt santtundsma!sstg (if. I.orcttzcr 1988 s. 50).
flczdsthict~

Når sprogsymboler og engrammer sammenfqes t subjektet, bltvcr de ti1 syrogsyrrtbolske t~tternkfronsfirrner Enkeltordet er del af et kollektivt system, som kollektivets
prakstsertartnger har slAet sig ned t I lwbct af lttstorten. Når symboler fra det samfundsm=sstge relattonskredslob bEres tnd t Individets sprogkredslub, kan de benyttes til at reflektere over de reprxsentanter, der danner grundlag for kommuntkattonen og hermed tlene en bevtdst tilegnelse af livstttstorten og den samfundsmzsstge praksts (jf. Lorenzer 1975 s. 131). Samttdtg underkastes de sprogsymbolske tnterakttonsformer de regler, der gtver stg af sprogets logiske konststenstvang
og normbestemmelse (if. Lorenzer 1988 s. 56). Men praksts har stadig sm egen
ontogencttske lttstortc bag stg, sotn kommer med tnd t sproget - dvs. at de sproglige tnterakttonstormer fdr en falles-tttdtvtduel karakter.
Det dxwrdste er sagsforestillingen alette. Formulertngen dzkker over, at nogle tnterakttonsformer aldrtg tndfores t sprogct mens andre, som har fået navn, fratages det
igen: “Interakttottsformen
ohne Nantett, die ntcht zur Sprache kommen können
und Interakttonsformen, denen der Name wteder entzogen wurde, dte aus der
Sprache exkommuntztert wurden, bilden etnen wesentlichett Anteil des Unbewussten.” (Letthäuser og Voltnerg 1988 s. 56 ett. Lorenzer).
Desytttbolrsertrtg bestar t en genoplesntng af den symbolske enhed. Det tntcrakttonsudkast, fortramgntngen var rettet mod, fordt det kolliderede med kollckttve normer og v;erdier, kan ikke vtse stg som symbolsk tnterakttonsform. 1 fortr%ngntngs-

” Lorenzer shvcr. 31 rcccptorcnscmhict danncr cl panorumü wcr
slumng af engrnmmcr (jr. Lorcnzer 198X 5. 43).

rcülindlrykkcnc

1 cn drc

scenisk sanmw-

processen ‘ckskommunikcres ordene, dvs. udelukkes af kommunikationen i sprot;
og handling (jf. Lorenzer 1975 s. 120). Det interaktionsengram, der er lmsrevet fia
ordet, bliver igen ubevidst interaktionsform og ordet mister sin relation ti! den sanselig praksis, det bliver crt~t~onslust, tq~ltaylr$~~. I-ierved mister interaktionsengrammet de egenskaber, det havde opnået ved at blive forbundet med ordet,
dvs. rcflcksionsevnen, evnen ti1 problcmlmscnde indgreb og evnen ti! at vurderc
handlinger realistisk. 1 stcdet trader de ikke symbolske interaktionsformers gentagelses- og situationstvang: 1 bestemte situationer fremkaldes bestemte interaktionsformer.
Med udgangspunkt i definitionen af de to fortrungningstyper
- man kunne evt.
skelne mellem ~~on-s’lt~rboliscui~l~
us dc-s@xAiseriltg - Ilar Lorenzer udarbejdet to
grundkoncepter iIf socialisationen: “!‘iI den ene side den ‘neurotiske for!Asform’,
hvor brydningcn af interaktionsformcrne udspillcr sig som ‘konflikt’ mellem udviklede (sproglige) interaktionsformer (...) og på den anden side den ‘psykotiske
forlubsform’, som gennem formidlingen af modsigelsesfulde interaktionsformer
allerede i interaktionsstnrktl~~ci~ anlzgger spaltningen pra?symbo!sk.” (Lorenzer
1978 s. 208).
Gentagelsen af den fortrangte interaktionsform - i sprog eller handling - kan ikke
ske i en symboisk form, der direkte modsvarer det fortrangte. Patienten mpw i
scctler neri SUUWIC
rir~~rratrskcwnnster, rrtcn i forklmirtit~ger. Det udgplr dybdehermcneutikkcns saxlige udfordring: Den sceniske fremtr‘ydclse og de mantfestc udsngn
‘taler med klraftet tunge’.
Gennem fortraengning forsvinder noget ud af bevidstheden. Der eksisterer imidlertid også forsvarsmetoder, hvor jeg’et forandrer og fordrejer det symbolske udtryk, uden at der sker en komplet fortrungning. Lorenzer kalder sådanne fordrejede symboludtryk for mnsesyt~bolske illfcr~ktio,lsformer. De betegner et personlighedslag me!!em ubevidste interaktionsformer og sprogsymbolske interaktionsformer (jf. Lorenzer 1988 s. 60). Han nzvner overgangsobjekter og drommebilleder
som eksempler.
Freud beskriver dannclsen af et ovrrgqpbjekt
ud fia en scene hvor et barn rcprxsenterer modercn ved cn traxpole, : ”Es wird cin Symbol gebildet, indcm eine
Szcne mit ciner anderen verknüpft lvird. Dit cine Sccnc “bedeutct” die andcrc; dit
eine Szenc liegt die andcrc sus. Zusammen - und zwar nur zusammen - bilden sie

ettt symbol.” (Lorenzer 1988 s. 55). Lorcnzcr paralleliscrcr ti1 sprogsymbolertte,
hvor der sker der en sammenknytntng af: “Eitte sensomotortschc, gesamtorgantsmtsch erfahrbare Szene mtt etner Figur aus dem Rede-I-Iör-Feld.” (Lorenzer .1988 s.
55). Formålet med overgangsoblektet er håndterbarhcd t modsztntng til den manglettde kontro1 og tnagt over tnoderen. DromnlebilleRertl~ er ligelcdes sansesymbolske
tnterakttot-tsformer, men har et andet fortrtn: “Dte Ideelle Zugänglichkett: Dte
Traumszene erschliesst, was dtc dahtntcrstehcnde Szcne ntcht tntttcilen darf. Dcr
Trautn als vta regla zur Deutung des Unbewttsstett brtngt das Unsagbare ttts Bild.”
(1,orenzer 1988 s. 57).
Forskellene mellem sprogsymbolske og sansesymbolske tnterakttonsfornter er bla.,
a t de sansesymbolske tnttra kttottsformcr står naxmere ved frAclsernc end sprogsymbolerne, at de kan reprzsentere erfartngsomrdder, som ikkc kan artikuleres
verbalt, f.eks. dimenstoner af rumeerfartngen, og at de har en tattere relation til de
ubevtdst prakstsfigurer, som ikke optages I sproget, fordt de strtder mod soctale
normer. Sansesymbolske tnterakttonsformer egner stg som reprzsentanter for
normmodstgende ikke normrettet adfaerd, der ikke kan udtrykkes I konsensuelle
symboler og for formtdling af zsteitske ertartnger, som savner sprogligt modstykke (if. Lorenzer 1988 s. 59)7;
Man kan opsummere sidan: Interaktionen t den tidlige barndom bearbeldes t farste omsang til ikke symbolske og senere til symbolske tnterakttottsformer
Nogle af
de ikke symbolske tnterakttonsformer holdes ude af sproget, fordi der opstår en
konflikt mellem forskellige tttterakttonstormer, som kun parttelt og t nller& brudt
form optages t sprogek (if. ,Lorenzer 1978 s. 207). Senere desymboliseres nogle af de
symboler, som er blevet sprogltge, hvorved de spaltes I ikke symbolske tnterakttonsformer, sattsesytnbolske tnterakttonsformer og tegn.
I,lterrlktroll~f~rrrl er det centrale begreb t Lorenzers knttsk matertalisttske udntuntntng af den psykoanalyttske teort. Lorenzer opfatter personligheden som en struktur af tnterakttonsformer
Birger Steen Nielsen opregner bla. ftilgende tre karaktertstika ved tnterakitonstormerne:
Det er oplevelsesntonstre,
sen 1981 s. 385).

tttdsoctaliserede prakstsudkast t tndtvtdet (if. Niel-

” Lorenzcr nmw, al det er kunstcns funklwn ;u ovcrf~rrc ubevhe
praksdgurer
og oplcvelsesforvcnlnln~er
rii sansesyn~bolcr for at stille nyt livwlkust
I den snnselige crfarmg til delxrt. (jf. Lolcwer 1988 s. 60).

Det cr nedslag af reale interaktioner og dcrmcd fornrbcjdningsresultatcr
kontliktfyldt livshistorie (if, Nielsen ‘1981 s. 386).

;lI en

Det er hverken ‘ren’ natur eller ‘ren’ samfundsmoessighed. Det er synteser af
de to momenter (if. Nielsen 1981 s. 395).
Lorenzer understreger interaktionsformernes samfundsmossige isceneszttelse.
Individuelle og socialt formede interaktionsformer danncs gradvist ud fra den
saxlige stil, dcr udvikles i relation ti1 moderen i den tidlige barndom, i den såkaldte mor-barn-dyade. Der sker allerede på det f0r-sproglige niveau en formidling
mellem barnets diffuse drifter og behov og de kulturelt betingede udtryksformer
(if. Leithäuscr og Volmcrg 1988 s. 55). Overensstemmclseprocesserne udgor en
intcraktionspraksis, som også indeholder uoverensstemmelser, maxkcr og spor
efter konflikter i dyaden (if. LcitlCiuscr og Volrnerg 1988 s. 56). Modertm indskyder
brud og beskadigelser, der bidrager ti1 at forme barnets erindringsspor. If0lge
Lorenzer genspejler de samfundsmoessige forhold sig i beskadigelserne (jf. Lorenzer 1988 s. 45)7H.

6.2.3 Scenisk

forståelse

Erkendelsen af det ubevidste formidles over wwiskfovstiielse. Det vi1 sige: “FwWkniny ojadtw nmicm m”äml PR gnrmilag nf ~echi’ering nf detsceniske mmsfer.” (Lorenzer
1975 s. 223). Den sceniske forståelse har ti1 opgave: “At fatte betydningerne i de
stedse gentagne scener, der forbliver sig lig i art og struktur.” (Lorenzer 1975 s.
211). Gerrtllgelsestwnyen er forudwtning for den sceniske forståelse og for den terapeutiske virkning af tydningsarbejdet. Det er karakteristisk for gentagelsestvangen,
at: ”

‘” klor-barn-dy;ldcII
u~dclioltlzr ogsii 13 winspil nuxl h;uncls gcnellske I’orutlsxlrungcr.
DilnnClsCll
ut’ pcrstmlighcdcns grundnionsrcr.
iolerükllon~~ormcrne,
gcnncrnftircs som swnlundsn~xssig(:
li)rmnillsproccsscr
i
“Dit Erhanlage stelit als Rcpcrtotre von orgonwnwchcn
vukcligg~wAscn
nf xvcgenctlsk
anlagte nwligheder:
h(iiglichkcllcn
den g~sellsch;ll’t-c,hlckllvcn
Vcrhall~nslnii~licl~k~i~cn
gcgcnühcr. Ucrde ‘Alii~~lichkerrcn’ wrwrrklidren

~c/r irn redtw

Z~rr<r/rrnl<,,~.v/,~~/.”(Lorcnxr

1988 s. -is).

D-brfelrcnnelrerrfik
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disse regler, hele relationsstrukturernes meningsfulde opbygning alligevel for
al fremtid belrcrsker sccnc~~- blot mlen irdividets vilje o,y bevirfs~hedo,y rwd den
h7ilg,
hr km3kferiserer rirsngsbesfwt ndf2wxf." (Lorenzer 1975 s. 212).

Genkornsten af det fortrcengte får mennesket ti1 at agere efter det samme dramatiske manster, at iscenes&te originalhsndelsen i stadig nye forkkedninger, men
betydningen og strukturen af iscenes&telsen forbliver den samme. Lorenzer formulerer det sådan: “Ligeså meget patienten i sine kognitive og affektive ytringer
vildleder sig selv i sin selvforståelse og vildleder andre (ved hjzlp af sekund=re
omformninger, der unddrager hans meddelelser logisk og psykologisk forståelse),
ligeså ‘~vm~gs~nzssig’
zrliy er hrr i ‘iscerleszttelsen’nf n~ellemnzenneskeligerelationer.
Gentagelsestvang betyder jo intet andet end: Tvang ti1 uophwligt at reproducere
de neurotiske relationer (Lorenzer 1975 s. 211).
Ligesom logisk og psykologisk forståelse tilvejebringes scenisk forståelse gennem
en evidensaplevelse i psykoanalytikeren. Psykoanalytikeren bliver i stand ti1 at
forstä scenen, fordi den modsvarer et indre forventningsm@nster, som er resultat af
den specifikke interaktionsstruktur ift. patienten. Men scenisk forståelse reprzsenterer en overskrirlclse af den logiske og den psykologiske forståelse.
Lorenzer mener, at Wittgensteins teori om sprogspil kan give en ledetråd til, hvordan forståelsen realiseres (jf. kapitel 5.3.6). Ifølge sprogspilsteorien er sprog- eller
symbolf&lesskabets regler samtidig overensstemmende regler for praksis: “Nur
unter der Voraussetzung ihrer Einheit und ihrer kollektive Übereinstimmung lernen Kinder die Sprache, die sie als Erwachsene befähigt, sich in der Gesellschaft zu
reproduzieren.” (Leithäuser og Volmerg 1988 s. 125).
Sprogspil kan dcfinercs ud frn tre hovedkarakteristika:
Der er overenssteiizllrclse~~~ellcm
ko,nnltlnikalionens niventw. De ytringer, dcr
symboliseres sprogligt, de der prwentercs i gestik og de der przsenteres i
handlinger kompletterer hinanden: “The grammer of language-games, in the
sense of a complete life-praxis, regulates not only the combining of symbols,
but, at the same tmle, the interpretation of linguistic symbols by actions and
expressions.” (Bleicher 1980 s. 185).

SprogfAlesskabet sikrev [fel fnlende sthjekfs idenfifef SOIUmedlem 1zfsyrq,$zllessknbcf (if. Bleicher 1980 s. 195 f).
Sprogspillenes beherskelse er kompleks og forudsztter, at man socialiseres i dem:
“The ‘grammer’ of language games has to become part of the personality structure.” (Bleicher 1980 s. 184). Hvis man skal bidrage ti1 at aendre sprogspil forudsaetter det ligeledes, at man har internaliseret reglerne.
Lorenzer angiver, at sprogspil fremstiller en blanding af sprogformer, handlingsformer og behovsstrukturer, som står i indbyrdes forbindelse og påvirker hinanden
gensidigt. Han overskrider syrogsyilsfeoriert ved at skelne mellem fo nivenuer for
deltagelse i sprogspil:”

4

Teilnahme an einem gemeinsamen Sprachspiel mit übereinstimmende
bolen.

Sym-

bl

Teilnahme in einem gemeinsamen Sprachspiel mit Regeln, die ihre Symbolcharackter verloren haben.” (Morgenroth 1990 s. 39 f cit. Lorenzer).

Udover det faelles symbolsystem er fundamentet for den sceniske forståelse delngtiglred i ptieutcm sifmfion. Tolkeren må m0de den fremmede “livsumiddelbarhed” med sin egen. Han må indscette sin egen livserfaring for at kunne dechiffrere
sporene efter de fremmede livsudkast. Forståelsen er funderet i en omfattende
åben indladen-sig-på virkningen af det, som man gerne vi1 forstå. Gennem det
fzlles sprogspil kan der bygges bro over distancen mellem fremmed oplevelse og
egen forståelse.
Tolkningen foregår efter det hermeneutiske mranster: “Forsogsvis indsarttelse af
betydningerne fra det sceniske repertoire, dvs. fra den rolleforståelse, analytikeren
nu selv har, og gradvis opsporing af de ‘virkelige’ betydninger.” (Lorenzer 1975 s.
156). Den sceniske forstdelse lykkes, nar tolkeren cksperimenterende indszttcr
sine egne livsudkast som forantagelser, indtil strukturen i de fremstillede scener
kan udtrykkes og sammenfojes ti1 et scenisk udsagn ud fra egne livserfaringer”.
Indsigten i oprindelsescenen farer tilbage ti1 det historiske punkt i den individuellle livshistorie, hvor dcr skete en synlftwry nf’s,urqs~dkf. På dette punkt blev bestcmte sagsforhold udelukket nf den sproglige kommunikation: De gennemsaetter

sig herctter som permanente isccnesxttelser, hvor de sprogligt ekskommunikerede
sagsforhold viscr dercs dynamik og betydning.
1 den psykoanalytiske situation foregår den sceniske forståelse gennem tolkning af
overferring og modoverfPrring. Lorenzer definerer over@ring sådan: “Den omstaendighed, at den gamle infantile situation uophorligt realiseres i den aktuelle scene
mellem analytiker og analysand.” (Lorenzer 1975 s. 216). Overfcwing betyder, at
patienten ser genkornsten af vigtige personer isax fra barndommen i analytikeren
og overfarer felelser og reaktioner, som oprindeligt har vaxet orienteret mod personer I fortiden: “1 overforingssituationen wkkes og udageres en del af livshistorien og isceneszttes på ny. Det oprindelige drama geniscenewttes.” (jf. Morgenroth
1990 s. 36). De symtomer, der fremtrzder i overfraringssituationen, refererer ti1 en
fastlåst modsigelse i individet, ti1 en konflikt som individet ikke er bevidst om, og
som det derfor ikke behersker rationelt. Modover$mhg betegner analytikerens følelser og ubevidste reaktioner, som opstår under indflydelse af patienten. Overferrings-/modoverf0ringsrelationen
er med andre ord en relation mellem ubevidstheder (if. Leithäuser 1991 s. 279).
Forståelsesprocessen inddeles i to skridt. Det furste skridt omfatter identifikation
en regressiv position:”

i

Som reakflou pR patientens Ubevldsfe stiger der derivafer afmalyfikerens eget Ubevidsfe op i hl 03 hut bliver oymzrkso~n yii dem.
1 ug med at hart bliver oyrmrksom yii disse [ferimter, sztfes han i sfnnd fil af sluffe
sig fil ubevidste processer,lfer fhder sfed i hm selv.
Ithigfetl I she csue hufsfe poccsscr szffer nu nnnlyfikeren i sfmd fil af genuerujwe eu for.!qdmfe idcrlf$ceriq med de nj ynfienfens ubevidsfe processer,der
Itnr fremknldf 11nrlsqerl ubevidsfe rektion.” (Lorenzer 1975 s. 224).
Når analytikeren har forankret sin forståelse gennem den kontrollerede regression
må han: “Tage identificeringen med patienten tilbage for nu bevidst at kunne registrere det identifikatoriske iagttagne, forarbejde det og i givet fald tyde det.”
(Lorenzer 1975 s. 229). Det foregår i analysens andet skridt:”
Oplkxaiticy 17fregrcssio~reu.

Overgang fra yrimm-

fil seklrrldaryroces”O.

Overgang fm den “ubevhfe tfthgfighed” i den kun agkrbare, men af analytikeren ikke agerede scene ti1 den ‘jforsfiiedc deltagelse i lftw ml Devidsfe sitmfiorl”
og ti1 verbalisering af den nu sprogligt fattelige interaktion, der er blevet
analytikeren bevidst.” (Lorenzer 1975 s. 233).
Formår analytikeren gennem sine tydninger at szffe den amloge protes i pq 1 pfienfen, reaktualiseres den relevante historiske konflikt - der udvikles en over$ringsneurose. Det er psykoanalysens opgave at gennemarbejde overfcxingsneurosen i
dens nuanceringer, dvs. scener (jf. Lorenzer 1975 s. 250).
LBsningen af denne opgave forudsztter, at analytikeren irtdszffer sine feorefiske
forudszfninger i folkningsnrbejdef. Lorenzer understreger, at teoriorienteringen ikke
må bortabstraherer de sceniske antagelser, at den ikke må isolere det folkede ud aj
livserfiringens samlede snnlmerthaq. Han formulerer det bla. sådan: “Streift man gar
dem latenten Sinn eine Formel aus dem Arsenal der psychoanalytischen Strukturtheorie iiber, um sich damit davonzumachen, dann mag die Einsicht zwar tief
sein, aber sie ist leblos - man bleibt weit entfernt von jener packenden Macht” des
Dramas, von dem sich sagen lässt: davor “schaudert jeder zurück”.” (Lorenzer 1988
s. 58). Giver man for hurtigt den latente mening et navn, forkaster man ikke kun
den sanselige betydning ift. den verbaliserbare, man efterlader også endnu-ikke-bevidsthedsdygtigt, kun agerbart materiale.
Relationen mellem teori og forståelse tager udgangspunkt i de enkelte ‘sceniske
antagelser’, men de skal folkes systemfisk gement feorinnvertdelse. Forståelsen skal
rumme en yolnrifef rrlellenl indlevelse og teoretisk nnnlyse: “Der offenen Spontanenität
des geduldigen Sich-einlassen auf der einen Seite entspricht auf der anderen Seite
eine streng disziplinierte theoretische Orientierung.” (Lorenzer 1988 s. 79).
Målet med den sceniske forstaelse er refleksionens frihed for individet: “Der på en
gang vi1 indtage og begribe sin plads i sine sociale interaktioners felt.” (Lorenzer
1975 s. 253). Fra tydning ti1 tydning, dvs. med tiltagende opklaring af scenernes
mening, bliver patienten bedre i stand ti1 at forstå. Den “situative mening” vokser

“’ Pnmaxprocesscn
uduykkcs I billcdcr og mdrc opfa~Ascr. Den sproglige omsztrung af primaxprocesser
altid en mere eller mmdre vcllykkc~ oversGxttelse (jf. Morgenroth
1990 s. 34). “Tcoretwk udtrykt (dukker)
forcstilling
op al’ det Ulx~~ds~c. så sn;>rt den g6r ovcr fia ‘primxrproccs
ii1 ‘sckundxrproces’.”
(Lorenzcr
1975 s. 239 ut. Frcutl).

cr
en

stadig tydeligerc frcm for hnm som et tatteligt symbol. Det der optimalt kan opnas
med den sceniske forstäelse er en rekonstruktion af orginaltilfzldet
i samarbcjdet
mellem analytiker og analysand (jf. Morgenroth 1990 s. 49).
Hermed er de ydre betingelser for de livshistoriske beskadigelser og brud, nemlig
de samfundsmzssige modsigelser, cndnu ikke begrebet, men muligheden er
grundlagt: “Den sanselige erfaring af brudtheden vzkker bestrrebelser for at finde
frem ti1 årsagen, den frembragte refleksionsevne muligg0r diskussionen deraf, den
genvundne evne ti1 at indgå i forhold åbner for chancen for fElles aktivitet i stedet
for blind ud-ageren (...). Resymboliseringen genetablerer interaktionsmuligheden
og g0r kontlikter tilgaengelige som sanselig erfaring af samfundsmaessige modsigelser, der åbner vejen ti1 en aktivitet med andre, i hvilken konflikterfaringen som erfaring af samfundsmzssig modsigelsesfyldthed kan blive politisk.” (Lorenzer 1975
s. 37 f).

6.2.4 Psykoanalyse og samfundsnassig

strukturanalyse

Ifnlge Lorenzer er den traditionelle psykoanalyse ahistorisk, fordi den udelukkendc
koncentrerer sig om beskadigelser 1 individet og deres livshistoriske grundlag. Det
optimale resultat er en erfirirly $er~ pwzkfuelf desfrueref pmksis, men ikke af betingelsessammenhzngen for denne praksis (jf. Nielsen 1981 s. 377). Lorenzers projekt
går bla. ud på at undersage, hvordan modsigelserne produceres i socialisationen
på baggrund af samfundsma?ssigg0relsesprocessernes formidling over familien
som socialisationsagentur og moderens sekundaxe socialisation. Den ysykoamlyfiske
f~~‘lbriellerlncltel~fik
befinder sig ikke i et mods&ningssforhold
ti1 en ideologikritisk
ti’lbde~renlrenetltik eller ti1 r~obb~lfllert?fell~~~fikkelr.
En analyse af samfundsmzssige
strukturer kan kun begribe subjektiviteten og de modsaetninger, den er underlagt,
som momenter i den samfundsmxssige bevaegelse. Omvendt kan den subjektive
strukturanalyse ikke komme ‘bag om’ denne struktur og afdzkke modsigelsernes
samfundsmoessige årsagssammenhceng: “Det er forskellige analytiske perspektiver,
forskellige metoder og forskellige genstandsbestemmelser. Men det er det samme
sagsforhold, der i sidste ende stAr ti1 diskussion.” (Nielsen 1981 s. 381)“.

” Sondrmgcn mcllcm s;lllll’untlslll~csslg
og sul~~chv
srrukturanalyse udgpr ikkc en ahslrakt modstilling
mcllem Individ og samtimd: ““Ch$~ del cnkclte mdiwd kan betragtes po beggc mlder: som område for cn subJckllv slrukrurnnnlysc
os wm I~OIIWIN
I tlcn s;unfundsmxsslpe
1olnlilcC som person eller som ‘pcrsomfi-

En realisering af Lorenzcrs projekt foruds&ter, at den kritiske teori om subjektet,
der har sit udgangspunkt i psykoanalysen, r,~ridefirtcre sh yrnksis itrderl for rmurwrm
nfe/l kritisk smfirmlsfeori (jf. Lorenzer 1978 s. 206). Der kan laegges to forskellige
yersyekfiver i tolkningen: Et individuelt livspraktisk og et samfundsmaessigt. Teorierne er udviklet i forskellige genstandsrammer, nemlig strukturen af systemfisk
brtrdfe Irlfernkfiorlsforrrrcv og strukturen af i,lons~ftJilISsfiJldfe snn~$misntrtlssipzsnmkuerrrsfornrer. Analyserne må konfrontere det sagsforhold, som er begrebet i den
modsatrettede analyse, med egne midler, så de ved fa4les hjzlp kan begribe de
subjektive strukturer i deres sanseligt-konkrete virkelighed som historiske. (jf.
Lorenzer 1978 s. 211). Perspektiverne må flettes sammen i analysen.

6.3 Socialpsykologi

6.3.1 Grundlaget

og dybdehermeneutik

for den socialpsykologiske

dybdehermeneutik

Socialpsykologien reprzsenterer en udvidelse af det psykoanalytiske sygdomsbegreb ti1 samfundsmaessigt niveau: “Man versteht darunter jene gesellschaftlichcn
Verbältnisse, die die Entwicklung und das Bewusstsein der Menschen einschränken und sie - wie unter dem Nationalsozialismus geschehen - in eine Art kollektiven Wahnsinn treiben, der zur Normalität wird. Der Krankheitsbegriff bezieht sich
dann auf die sozialpsychologischen Kosten gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen, auf das, was Fromm und Mitscherlich als “Pathologie der Normalität”
bezeichnet und analysiert haben.” (Leithäuser og Volmerg 1988 s. 8). Med denne
udvidelse af sygdomsbegrebet f0lger en aendring af forskningens genstand: Fra
den illdivinttnlps~koloyiske ko@ikfzom i den tidlige barndom ti1 den socialpsykobgisk
koqflikfzone mellem samfund og individ, der vedmrer individernes kollektive bearbejdning af dcres aktuelle situation.
Hverdagssttuationer er altid ogsä gruppesituationer, hvor aktorerne gennem deres
interaktion bringer social kontro1 og sociale normer i spil, som konstituerer et fCa4les forhold ti1 den sociale realitet. Hermed dannes irlternktionelt konstitzreredefirmarsfortwr (if. Lcith~iuscr og Volmerg 1988 s. 85). Mekanismerne i det kollektive

forsvar sigter mod at konstruere en falles delt realitet og nt udelukke aspekter af
realiteten, som trucr med at tidelqgc den socialt akccptcrede ligevaegt i gruppen.
Gruppens identitet stabiliseres bla. ved at fornaegte erfaringer. Det som holdes ude
er kritik og forhibninger, som ligger uden for den samfundsmassige konsensus.
Leithäuser og Volmerg taler om fortmwgfe ymkscmdele, når interaktionspraksis kun
tillader bestemte interaktionsfigurer og bestemte former for praktisk handling og
udelukker andre mulige praksisfigurer (Jf. Leithäuser og Volmerg s. 117)“.
Ifalge Leithäuser og Volmerg beror udviklingen af kollektive forsvmn~ekanisnrer og
dermed af et &IIes ltbevidste på det menneskelige gruppetilherrs vaesen. Den individualpsykologiske baggrund stammer fra, at ensket om kzrlighed ti1 forzldrene
altid må fremstilles på ny i forandrede situationer og i omgangen med nye mennesker (if. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 120). Det kollektive forsvar ‘udxelger’ de
aspekter af den individuelle struktur, der egner sig ti1 at forstaxke gruppekulturen.
Det sker ikke totalt og ojeblikkeligt, der går en forhandlingsfase forud. De individuelle interaktionsformer kan blive ti1 t!ypiske irlternkfionsformer i den sociale gruppe, men de kan ogsA afspaltes som privat patologi gennem ekskommunikering af
individualitet. Gruppen fungerer imidlertid ikke i et socialt tomrum og gruppens
forsvarsmekanismer afspejler derfor samfundsmzssigt virksomme tvangsmekanismer: “Im Vergleich mit dem Unbewussten des Einzelnen können wir dieses
“kollektive Unbewusste” als die verdrängten und aus der Sprache ausgeschlossene
Erlebnisinhalte der Gruppen, als deren verdrängte gesellschaftliche Erfahrungsgehalte beschreiben.” (Morgenroth 1990 s. 51 cit. Leithäuser, mfl.).
Leithäuser og Volmerg overtager begrebet tealn-horisorlt-skemner fra Schutz og indfarer begrebet IIuernngsbcvinsIllcn, som har visse lighedspunkter med begrebet om
‘den relativt naturlige indstilling’. h4en hvor Schutz forklarer rutinisering og ‘overforing af hverdagsprnktiske regler’ i omgangen med den sociale realitet som et
resultat af, at individet ikke har nogen praktisk interesse i at underkaste sin bevidsthed en kritisk logisk annlyse (if. kapitel 5.3.3), taler Leithäuser og Volmerg om
i~ver~cl~~sbevi~stl~encrts rcn[rkticlrtslrtckarIlslner som udtryk for et aktivt forsvar, dcr
sigter mod at reducere angst. Rutinerne udgor ikke en uskyldig tilpasning ti1 en
sammenhaeng, men derimod en tilpasning som g0r, at mmenter af tlndertnjkkelse q
lidelse Iddes mle c$ (id umiddelbnrt re~lekterhre om4de.

Leithäuser og Volmerg t-wvner folgende forsvarsmekanismer, der sigter mod at
svzkkc konflikters tcmntiscringstnulighcd:

^

Udgrzensning af potentielle temaer (gennem undvigelse, forskydning,
jektion, bortlyvning, diskriminering).

pro-

Nivellering af modscetninger (gennem harmonisering, ligegyldighed,
tion af modsaztninger, dikotomisering, mv.).

reduk-

Rumsliggorelse af tidserfaringen (gennem sammenblanding af elementer i
realitetsiagttagelsen, oplosning af kronologisk razkkefralge, tab af kontinuitet,
mv).
Reduktion ti1 standardiserede tydningsmonstre (personalisering, naturalisering og afhistorisering af samfundsmazssige forhold, trivialisering og
forenkling, stereotypificering, dannelse af hverdagsmyter, mv.) (Oversat fra
Rents mfl. 1984 s. 107).
Der er ikke tale om fortnengning af indre driftstilbejeligheder ift. ydre objekter,
men om forsvar mod angstproducerende forhold i omverden. Hverdagsbevidsthedens teknikker er sociale forsvarsstrategier, der skal give sikkerhed. Rutinerne
samler intellektuelle, folelsesmazssige og sociale relationer, som kan vaere modsigelsesfulde op i entydige relationer. De bygger modstridende fakta sammen i nogle
monstre, som tilpasses hver enkelt situation og afspejler, at hverdagens forskellige
situationer stiller modsztningsfyldte
krav. Rutinerne er situationsafhaengige og
dermed udskiftelige, og de kan vaxe i indholdsmcessig modstrid med hinanden (jf.
Andersen, mfl. 1993 s. 20 ff).
Hverdagsbevidsthedens forsvarsmekanismer beskrives i modsaztning ti1 mekanismerne i en ferwhxvmde fornrb~~~nllincgsstrllktllr,der omfatter:
Artikulation

af uprovedc tydningcr.

Uearbejdning af mod.wtninger.
Historisk perspcktivering (bevidsthed om at forholdene er historisk samfundsmaxsigt producerede, tidsbevidsthed, mv.).

Kritik af samfundsmzssige stereotyper (ideologikritisk holdning, tematiseringsfaxdighed ift. herredumme-, undertrykkelses- og udbytningsforhold).
Situationszndrende handlingsorientering (bevidsthed om forandringer af og
foranderligheden af sociale situationer og egen handlingspraksisY3 (Oversat
fra Bents, mfl. 1984 s. 107).
Tema-horisont-skemaet konstitueres af omräder, der kan vazre bevidste, ikke-bevidste og ubevidste og forsvarsmekanismerne rummer både ‘ouerfaring afforfrmgte
ymksisandele på et psykanalytisk-socialpsykologisk
plan, og ‘ove$wiq nf lmerdngsyrnktiske regler’ på et fcenomenologisk plan.

6.3.2 Metoder

i den socialpsykologiske

dybdehermeneutik

Dataindsamling

Dataindsamlingen foregår i det Leithäuser og Volmerg kalder det hermeneutiske
felt 1, mens analysen foregAr i det hermeneutiske felt II. 1 det hermeneutiske felt 1
arbejdes med at fy-leligpre, Irvad aktmernes forsvar er rettet mod og de mekmisnrer det
betjener sig $. Herved optimeres tolkningsmulighederne i det hermeneutiske felt
IP.
Socialforskningen og psykoanalysen bygger i samme grad på tolkninger ud fra
overforings-/modoverforingsrelationer,
men der er forskel på, hvordan relationen .
realiseres i den terapeutiske situation og i feltarbejdet. 1 den terapeutiske situation
modsvares analysandens ‘frit associerende tale’ af analytikerens ‘jazvnt svzwende
bevidsthed”5. Den nzsten demonstrative distance etablerer saxligt gunstige be” Dc[ Ncgt omMer

som t’uldc udlihlc~

t~ls~or,ct)cvtds~l~cd. jt’. koprlct 2.

” Olsén og Niclscn 1983 krluscrcr Lchiuscr
og Volmcrg for al opttise summcnhlengcn
mcllcm de to hermeneuhkc
felter. Del forsle Ifl[ btivcr reduccret til et produkGonssrcd for macermlc. dcr dercfter #res til
gcnstand I’or tolknmg. Hcrvcd l~ortt’ddcr momcntt
af’ prnktlsk forandrrng, som står cenMt
I psykoanalysen
(jf. Olsén os Nielsen 19X3 s. 9X 0. 1 det cmplnskc arbydc. dcr cr offentliggjort
efter 19X3. ophltder
Leithtiuser og Volmcrg i s~~pende grad det skurpc skcl mellcm dc to t’clrcr. Hcrved kan ~OrsknlngsnrbcJdct kiltulyscre
Iaxcproccsscr
I dc grupper.
hr er torsknmgcns pens~und.

tingelser for overfraringsrelationen. En tilsvarende distance ville radekegge interaktionen i socialpsykologens feltarbejde, fordi studiet af ‘naturlige’ sprogspil forudsattcr, at man deltager i dem, nt man ikke forstyrrer spillene ved ikke at spille
med.
1 feltarbejdet kan man merde ubevidste krav, f.eks. at forskeren skal vaere ‘hja3per’
eller ‘redder’, som reagerer på emotionelle henvendelser, der ellers ikke er nogen
addressat til. Grundlaget er den ubevidste fantasi: Forskeren er ‘den gode ven’, ‘faderen’, ‘moderen’, ‘den hj&psomme bror’ eller ‘den hjaelpsomme s0ster’. Ubevidste fantasier er vanskelige at genkende i situationen, og man forsager ofte ubevidst
at opfylde kravene, dvs. at reagere på den ubevidste overforing med ubevidst
modoverf&ng
(jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 212 f). Hvis man bliver opmaerksom på, at man reagerer som ‘far’, det vaxe sig rosende, beskyttende, dadlende

eller straffende far, bliver den ubevidste identifikation tydelig. Det bliver klart, at
man reagerer som en anden, at man ‘spiller med’ i en overfnrings-/modoverf0ringssituation. Lige som i psykoanalysen giver det grundlag for at analysere de
mekanismer, der fungerer i situationen.
Indgangen ti1 at forstå det fremmede ubevidste er ogs5 her, at Jeg’et ger sig fremmed for sig selv: “Ein entscheidender Aspekt in diesem Prozess der Selbsterkenntnis ist, dass das Sclbst (Icll) sich selbst gegenüber Distn~, einen Spielraum gewinnt,
der es ermöglicht, sich von verschiedenen Gesichtspunkten aus wahrzunehmen,
verschiedenen Haltungen sich selbst gegenüber einzunehmen und
auszuprobieren.” (Leithäuser og Volmerg 1988 s. 214 f). Herved kan den blinde og
stumme indre tvang i den ubevidste identifikation gennemskues og dens indflydelse kan relativeres: “Das Icll kann (...) bewusst die anforderung: Sei ntein Vrzter annehmen, und sich fragen: Was fühle ich dabei, welche Einfälle und Assoziationen
tauchcn in mir nuf? Wclche Erkenntnisse finde ich in mir über beziehung zu dem
oder der anderen, der oder die mich - in die Vaterrolle drängen Will.” (Leithäuser
og Volmerg 1988 s. 214).
Ubevidst atstandtagen pi grundlag af identifikation i overfraringssituationen kan
danne udgangspunkt for analysen på principielt samme måde som ubevidst medspil. Leithäuser og Voltncrg henviser ti1 Maya Nadigs etnopsykologiske arbejde,
hvor hun bla. tager udgangspunkt i ‘I~ritcltiolrsnlonlenfPT’i en fremmed kultur. Normer, vCaxdiindstillinger og tabuer i den fremmede kultur opfattes spontant som

inadrrkvate, evt. som anstodclige. Forskerens ubevidste reaktion indeholder en
modoverfraring, som eksponerer normer, v,rrdiindstillinger
og tabuer i forskerens
egen tradition (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 216). Forståelsen af den fremmede
kultur går via en selvrefleksiv bearbejdning af personlige oplevelser og rystelser.
Identifikation og distance indgår i en vekselvirkning, som ger det muligt for forskeren, at beskrive og anaiysere de psykiske konflikter, der opstår i mradet med
den fremmedc kultur.
Den psykoanalytiske socialforskning har udviklet en r=kke scerlige metoder til at
fremme indsigten i de forsvarsmekanismer, der fungerer i sociale grupper. Det kan
eksemplificeres ud fru den tenlncentreredegruppediskussion, som Leithäuser og Volmerg har benyttet i forskellige varianter. 1 den oprindelige udformning hos Mangold tog gruppediskussionsmetoden sigte på at reproducere de ‘naturlige processer’ i realgruppens kollektive meningsdannelse: “Individuelle Meinungen entstehen
in Realgruppen, deren mitglieder durch einen gemeinsamen Handlungszusammenhang und gemeinsame Normen verbunden sind. Unter solchen Bedingungen konstituieren sich Gruppenmeinungen. Die Dynamik der gruppe betrifft jetzt weniger
die Produktion von Meinungen, sie reguliert vielmehr die Meinungsvielfalt und gültigkeit. Die Realgruppe erscheint demnach als der valide Ort der Entsthung
und Erfassung verhaltensrelevanter einstellungen und Meinungen.” (Dreher 1991 s.
186). Tilnaxmelsen til realgruppen indebzrer bla., at diskussionsgruppen skal
vaxe homogent sammensat, og at diskussionstemaet skal have relevans for alle i
gruppen.
Leithäuser og Volmerg vidercfurer gruppediskussionsmetoden som et middel ti1 at
vise kollektive meningsdannelsesprocesser, men benytter femcentrerirtg og gmpyeiederettsfifr~ktrol~ ti1 nt tydeliggore gruppens forsvarsmekanismer som grundlag
for den sencre tolkning af tckstmaterialet. Gruppelederens medvirken i gruppediskussionen tjener til at tydeliggore konfliktrelationer mellem temaet, deltagerne og
gruppelederen. Temacentreringen organiserer overforingsrelationerne, så forskeren
f?tr mulighed for at idenhficeve si,yJorbiyciendemed temaet, med en enkelt deltager,
med gruppen eller med sig selv, samt for at intervenere til fordel for mods&ninger og konflikter, som i hverdagspraksis ofte undertrykkes (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 232). [IInllolnsbestenrmelsen(modsat personbestemmelse) g0r det lettere
for diskussionslederen at bryde identificeringen, fordi både han og deltageme
orienterer sig efter indholdet. Mensigten er, at temaet, i sammenh=ng med gruppelederens rolle, skal fungere som overforingsskaxm for de praksisandele, gruppen
forsvarer sig mod.

Tolkning.

Analysen i det hcrmeneutiske felt II foregar som tekstanalyse i et tolkningsfcellesskab.
Det afg0rende for det dybdehermeneutiske analysearbejde er, at der eksisterer en
dimension (ikke-bcvidst og ubevidst) i den kollektive menneskelige praksis, som
har indflydelse p” det konkrete samvaer, og som bliver virksom ift. forsvar mod
bestemte indsigter, konflikter eller ftilelser. Dimensionen kan også efterspores i
tekster som dokumenterer sociale situationer, hvorved den bliver tilgzngelig for
teksttolkning.
Den viser sig ikke urniddelbart i tekstens overflade, i den mnnifeste tekstbetydrzing,
men derimod i den Interlte !eksfbetydning. Den manifeste betydning beva3ger sig på
et konsensuelt plan, mens den latente tekstbetydning omfatter de sansesymbolske
og ikke symbolske interaktionsformer. Det ene system kan gores bevidst: Det udtrykker den intenderede mening. Her kommer socialt anerkendte forståelses- og
handlingsmanstre til udtryk. Det andet system omfatter de ikke-anerkendte, ikkekonsensuelle betingelser for betydningsproduktionen.
Den psykoanalytisk orienterede teksthermencutik underseger de psykosociale strukturer og mekanismer,
der bevzger det syroglige forlob som en slags ‘Unterwelt’ (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 253).
Den manifeste og den latente tekstbetydning hcenger sammen, dvs. er tilstede
samtidig og virker gennem hinanden: “Manifest-latent, das sind die beiden nicht
voneinander abtrennbaren Seiten eines Symbolzusammenhanges.” (Lorenzer 1988 s.
57). Tilgangen til den latente mening er derfor altid koblet til forståelsen af den
manifeste mening. Morgenroth udtrykker det sådan: “Dass der manifeste Sinn des
Textes sämtliche Bedeutungen transportiert und auf wie immer gebrochene und
verborgene Weise mitt&, was der Iatente Sinn ist, der das “noch-nicht-bewusst”
ist, aber an die Oberfläche drängt.” (Morgenroth 1990 s. 35).
Tekster sEtter andre betingelser for dybdehermeneutisk analyse end analytikeranalysandforholdet. Tekster, det vcTre sig interviewudskrifter
eller observationsreferater, er afsluttcdc oy: dermed uforanderlige ‘aftryk’ af sproglige interaktionsforlub. Det giver tolkningen nogle muligheder, som det terapeutiske analyseomrade mangler: Tckstcrnc kan I‘vses mange gange, og det er muligt at udvide
kredsen af tolkere, som kan forholde sig ti1 samme genstand.

Men med tekstliggurelscn fortligger kun det manifeste udtryk, og endda kun et
udsnit af dette. Det manifeste og det latente betydningsindhold er uigenkaldeligt
indespcerret i tcksten og det aktuelle tekst-lEser forhold. Det ger det vanskeligt for
tolkeren at afgore pi hvilket plan i sprogfcellesskabet bestemte tekstsekvenser
befinder sig, om de tilhorer et fa4les sprogspil med fzlles symboler, eller om det
er sprogspil, hvor reglcrnc har tabt deres symbolkarakter. Volmerg udtrykker det
sådan: “Texte sind keine Persone, die wir befragen können, wie dieses oder jenes
gemeint sei. Wir müssen uns mit dem kontext begnügen, den der Text angibt und
sind darauf angewiesen, im Text selbst nach Anhaltspunkten zu suchen, um unser
Verstehen bestätigt oder auch mcht bestätigt zu finden.” (Leithäuser og Volmerg
1988 s. 253). For sti vidt angir tekstanalysen kan ‘deltagelse i de analyseredes livspraksis’ ikke realiseres.
På et vigtigt punkt er tekstanalytikeren lige sa aktiv som psykoanalytikeren: Han/hun må benytte sine livspraktiske forantagelser som baggrund for at tolke teksten
scenisk. Tekster kan fremkalde intellektuelle eller emotionelle reaktioner hos Izseren, der kan opfattes som keserens ubeviste reaktioner på mindre tilgcengelige
betydningsdimensioner (jf. Morgenroth 1990 s. 36). Vedhzftningspunktet
er også
ber torholdet mellem det, der skal tolkes, og tolkeren, som må indlade sig med
teks ten.
Volmerg (Leithäuser og Volmerg .1988) og Morgenroth (Morgenroth 1990) har
videreudviklet Lorenzers dybdehermeneutiske tolkning af den psykoanalytiske
metode ift. socialpsykologisk tekstanalyse. 1 stedet for Lorenzers tre-trins model,
der skelner mellem logisk, psykologisk og scenisk forståelse, som delelementer i en
samlet dybdehermeneutisk analyse, skelner Volmerg mellem fire elementer i analysen:
Logiskforshielse der har et propositionelt meningsindhold:
Psykolog& fimticlsc der har et metakommunikativt
tales der med hinanden?

Hvad tales der om?

meningsindhold:

l-Ivordan

Sceniskforstidse der sammenforer analysen af indholds- og metakommunikation i en belysning af sceniske monstre: f-lvordan tales der om hvad?
DYbdC/I~rt~ICrfCtIfiSkforst~L’der
lsL’ tolker baggrunden for interaktionens latente
indhold: Hvorfor tales der hvordan om hvad?

1 furste omgang er sigtet med &YI logisk~fo~st~clseat tolke tekstens manifeste indhold, dvs. at give en praxis beskrivelse af, hvad der tales om. Senere kan logiske
brud og modsigelser danne baggrund for den dybdehermeneutiske forståelse. Den
logiske forståelse er twdvendig, fordi der ti1 stadighed opstar uklarheder i hverdagskommunikationen. Det frdlger af sprogspilsteorien, at sproget n0dvendigvis må
waxe fleksibelt, vagt og ubestemt for at kunne tjene som udtryks- og forståelsesmiddel i et utal af situationer (jf. kapitel 5.3.6). Det bliver saxlig tydeligt ved tekstIiggBrelse, hvor alle ikke-verbale forståelsesmuligheder er skåret bort. Sztninger
begyndes og afbrydcs, dcres indbyrdes relationer er ikke altid tydelige, fordi de
ikke ekspliciteres, tanker gribes, omdefineres og forfalges så ikke videre - og alligeve1 flyder kommunikationsprocessen videre.
1 den logiske forstielse må tolkeren fuldstwxdiggrare teksten, beskrive i egne ord,
hvad der kan vaere ment (jf. kapitel 5.5.2). Tolkningen kan efterprwes ved at inddrage reaktionerne hos de rwrige deltagere i samtalen. Den måde de har svaret i
det sproglige interaktionsforlerb kan v;t-re målestok for tolkningen.
Lorenzers begreb om hw ,vsykolo~iske~firstn”else
grunder sig på det faelles gestiske
symbolsystem, som principielt er forståeligt for ethvert medlem af sprogf;t3llesskabet. Volmerg angiver, at den psykologiske forståelse sigter mod at afdzkke tekstens nretnkonlnzrlnikntive ylnn, sådan som den kommer ti1 udtryk i mimik, gestik,
kropsholdning, stemmeleje, mv. Den psykologiske forståelse bidrager herved ti1 at
afdzkke uklarhedcr vedrarende tekstens rent propositionelle indhold, men indicerer også, hvordan snrlrt&kliwwt er, om deltagerne er engagerede eller ligegyldige, om de er aggressive, mv.sh.
Indholdsplanct og det metakommunikative relations- eller forhoidsplan sammenftires atter i tlcrl sccr~rskcforstidse, der sigter mod at fremdrage tekstens ubevidste
m0nstre. Man kan tale om sprogspillets enhed, indtil brud vanskeliggw eller forhindrer tekstforståelsen. Problemet - for den aktuelle interaktion i gruppeprocessen
sdvel som for tolkningen - opst(ir, når det f‘xlles sprogspils enhed ikke lamgere er
givet, dvs. når det talger regier, som har mistet deres overensstemmende symbolkarakter: “An diesen Stellen wird es niitig sein, die Formen der Desymbolisierung,
den spezifischen Zerfall des Sprachspiels nachzuzeichnen, um durch die Verdrän-

“’ 1 Morgcnroths
dcl’imuon ;~I psykologask lixstdclsc sker der CII glidnmg I retning nl’ den sccmskc tixståelsc.
tdct hun udvtdcr hctydnmgcn
til at omt’nttc cn nt’dzkning el’ grundindstillingernc
t kompliceredc
gruppedynnI’orsvarslnckantsIner,
som genncmfHes
vm projektion,
miskc ~orsversproccsscr. Det drqcr st,11om kollckttvc
tdcaliscrmg,
Idcnttl~ikntton 11s rcyrcsston. mv (jf. Morgenroth
1990 s. 44).
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hindurch ZLI dem vcrborgenen, exkommunizierten
(Morgenroth 1990 s. 40)h7.

gungen

Sinn zu gelangen.”

Tolkeren kan ikke slutte sig direkte ti1 det sceniske manster i gruppen ud fra tekstens manifeste betydning men rnA benytte sig af indikatorer for sammenbrud i det
fzlles sprogspil. Der skelnes mellem:
1.

Iudikrltorcr i LIL’II~~~~r~~@tc
1ekstbelydG~: Modxetninger og inkonsistenser i
teksten, divergens mellem tolkerens forståelse af bestemte sprogfigurer og
forståelsen af figurerne i gruppen eller hos den enkelte deltager, strukturelle
ligheder mht. hvordan der tales, manglende overensstemmelse i gruppen
mht. anvendelsen af bcstemte begreber, pludselig temaaendring, laengere tids
tavshed, mv.

2.

Indikatorer i forllol&t tr~llcrrr tolkerens 0~ tekstens ubevidstr, dvs. tolkerens ubevidste ‘irritation’ i tekst-lxser forholdet, som modsvarer overførings-/modoverf0ringsrelationen
i psykoanalysen. Den sceniske og dybdehermeneutiske
forstAelse etableres ud fra overforingsrelationen mellem tekst og tolkningsfaAlesskab, idet tolkningsfallesskabets ubevidste reaktioner på tekstens latente dmlensioncr bevidstgores i en saxlig selvrefleksiv anstrengelse (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 254). Morgenroth udtrykker det sådan: “Die unbewusste Deutung der aktuelle Szene, die Erschliessung ihrer unbewussten Dynamik, bildet häufig den Schliissel zum Verständnis der unbewussten Szene im
Text.” (Morgenroth 1990 s. 37). Premissen er, at de meningsindhold, der er
udelukket af tolkningsf,rllesskabets bevidsthed korresponderer med det meningsindhold, der er udelukket af tekstens sprog.

Gennem den sceniske forst$else äbnes tilgang ti1 en dybere forståelse af, hvilken
funktion og betydning temabehandlingen har i den sproglige interaktion.
Dert dllbdclle~,)le,lclItlske~orstiielsc overskrider relationsplanet. I-Ier fokuseres på,
hvorfor der tales hvordan om hvad? Der gennemfares en analyse af baggrunden
for de forsvarsmekanismer, der produceres i gruppen.

” Saumcnhruddct
I sproysptllct
kan
udtrykkc stg I mdivlducl
‘ncurottsk Iorrn’, nür f.cks. cn enkelt diskusstondeltager
ger krav pir nqct
II~ I gruppen
og dcrmed produccrcr tneget
‘matcrtalc’.
Hcrvcd etnblcres cn
relation til andre I gruppen sller til diskusswnslcdcrcn.
som muligger og npdvcndiggpr
scenisk forst5clsc I
~1t~;i1101w~
tiVorgcnrotl2
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1 modsztning ti1 hvcrdagsforst&lsen ekspliciterer forskerne tolkningens enkelte
skridt: “An die Stelle der Routine- und unproblematischen Verständigung tritt das
methodische Postulat dcr r\qclcsylik~tio~~: Alle Regeln, jedes Selbst- bzw. Vorverständnis müssen explizierbar und problcmatisierbar werden.” (Leithäuser 1991
s. 280).

6.3.3 Horisontal

hermeneutik

Som anden hermeneutisk forskning har dybdehermeneutiske forskning sin styrke i
nzrheden ti1 den bevidsthed, der studeres. Det betyder, at analyserne ofte er omfattende og detaljerede. Leithäuser og Volmerg beskriver, hvordan en fuldstirundig
dokumentation af en sekvensanalyse af et par siders tekst nemt lober op i fyrre
sider.
En farste foruds&ning, for at sekvensanalysen kan havdes at vzre relevant ift.
formålet, er, at tekststederne udvaelges med omhu. 1 projektet “Wie sicher leben
wir?” 10ste Leithäuser og Volmerg problemet via en procedure, der rummede en
dobbelthed af udv;elgelse ud fra almene egenskaber ved sprogforholdet og udvzlgelse ud fra de enkeltes forskeres opfattelse af, hvilke tekststeder der var mest
relevante.
Der blev benyttet firc rent sproglige relevansindikatorer:
1.

Gentagelse: Når diskussionsdeltagerne hele tiden vender tilbage ti1 en problemstilling må man gå ud fra, at den indtager en vigtig plads i deres hverdagsliv.

2.

Er deltngcrnc berort af problemet? Det udtrykker sig i den måde de taler om
problemet, er de engagerede, drager de deres egen person med ind i samtalen eller taler de med en ophrajet ikke deltagende gestus?

3.

Tales der om egne oplevelser og erfaringer, om tredjeparts oplevelser og
erfaringer, eller om et ‘man’ som ikke er ti1 stede?

4.

Diskussionsdeltagerncs aktivitet. Er der kun en person der taler, eller foregir
der cn ud\feksling? (if. Lcithäuser og Volmerg 1988 s. 240).

Forskergruppens medlemmer keste teksten uafhzngigt af hinanden og angav de
passager, de mente skulle udvzlges. Passagerne blev herefter sammenlignet og
diskuteret med henblik pi deres relevans i forhold ti1 tolkningen. På dette grundlag opnaede man en fwstc konsensus. Forst efter sekvensanalysen blev det afgjort,
om forskernes forantagelser og formodninger havde varet korrekte (if. Leithäuser
og Volmerg 1988 s. 241).
IHvad sekvensanalysen 7mdc>r i ti@& risikerer den at tnbe i bwfde us overblik.
Leithäuser og Volmerg har derfor bestrrebt sig på at udvikle metoder, som kunne
forbinde detaljanalysen med mere ekstcnsive analyser af det samlede materiale:
“Unsere Ziel Ivar, die umfassende /wizontnle Hervrenetdik und die vertikale Hemterretrtik dcs besonderen in ein sich wechselseitig kommentierendes Verhältnis zu
setzen.” (Leithäuser og Volmerg 1988 s. 244).
Bestrabelserne resulterede i, at de benyttede samme metoder, som tidligere var
anvendt ti1 at udv‘ulge st0rre sammenhzngende tekststeder, ti1 at udwelge kamesztnirpr. K‘?-rnesztningerne blev opfattet som udtryk for deltagernes egne
die von den Seminarteilneherfarings- og konfliktanalyser: “In solchen Kermsiitze~~,
merne geäussert werden, verdichten sich gleichsam die in dem
Verständigungsprozess ausgetauschten Erfahrungen zu einer lebens- und praxisnahen Begrifflichkeit. Es sind die Erfahrungs- und Konfliktanalysen der Arbeitenden
selbst.” (Volmerg, mfl. 1986 s. 271).
Kzrnes&ningernes

struktur indeholdt folgende elementer:

Situntionsrelntlt,ncn

I de talcndcs perspektiv.

Det sagsforhold der blev talt om.
De dcr blev talt til, og som ytringen var rcttct mod.
Talerens intentioner (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 245).
De enkelte k~rnes&ninger blev noteret på individuelle kort og udgjorde herefter
den horisontale hermeneutiks mindste dataenhed. 1 det videre forlab blev ksrnes&ningerne bundtede i forhold ti1 ligheder i indholdet, dvs. at bundterne dannede
specifikke te~~rwr.Temaerne blev herefter samlet ti1 erjivingsomrider,
som ti1 sidst
kunne almengores ti1 e~:fñriiISs’ll~rlcr7sroiler.
Erfaringsdimenslonerne skulle tillade:

“Einc zusammel~f;lssct~de Darstellung der Rclcvanzstruktur der jeweiligen Erlcbnisperspektive der betrieblichen Gruppen.” (Leithäuser og Volmerg 1988 s. 247).
Kcernesstningernes s&zingsfornl gjorde det muligt både at benytte dem horisontalt
som grundlag for den kategorielle sammenfatningsprocedure og vertikalt som
grundlag for sekvensanalyser, der fulgte materialets tematiske struktur (jf. Leithäuser og Volmerg 1988 s. 247).

6.3.4 Leithäusers

og Volmergs

videreudvikling

af analyse- og valideringsmetoder

Igennem de forskellige forskningsprojekter har Leithäuser og Volmerg i stigende
grad overvejet, hvordan udv+else
af diskussionspassager ti1 dybere tolkning kan
foregå allerede i indsamlingssituationen. Formålet har varet at rage sikkerheden
for, at forskernes udvAgelse af datamateriale afspejler relevansstrukturen i gruppen. Samtidig har metoderne sigtet mod at oge gruppens kritiske selvrefleksion.
Den temacentrerede gruppediskussion er efterhånden modificeret gennem inddeling i diskussions- og refleksionsfaser, hvor deltagerne selv afg0r, hvad der har
stået i centrum af diskussionen, og hvad der har haft en mere perifer placering:
1 projektet ‘Technischer Fortschritt und Verantwortungsbewusstsein’ fremstillede forskerne kaxnesretninger i form af tolkningsmodeller på baggrund af
båndoptagelser fra en fsrste samtalerunde med nogle ingeniargrupper. Tolkningsmodellerne udgjorde grundlaget for nye samtaler med ingeni@rerne,
som farte ti1 en revision af tolkningerne (jf, Leithäuser og Volmerg 1988 s.
244). Den anden samtalerunde blev ligeledes tolket og indbragt i en tredje
samtalerunde. Dvs. at man blandede faser af dataindsamling og tolkning.
1 projektet ‘Betrieblicher Lcbenswelt arbejdede forskerne med sansesymbolske samm~!nti~t~~l~~gcr
ilt c~iskussionindhold~t i form nf tcgningcr, som cicltiigcrne frcmstilledc. Tcgningerne sammenfattede diskussionsindholdet i få
symboler samtidig med, at de rummede flertydighed og kompleksitet. Desuden kunnc dc i ct vist omfang omg5 sprogsymbolernes konsensustvang.
Et andet problem
analyser og sikre
gruppers ytringer
tryksformer, som

har varet, hvordan forskerne kunne perspektivere de enkelte
deres validitet. Leithäuser og Volmerg har benyttet forskellige
om samme tema og samme gruppes forskellige symbolske udgrundlag for snmmenligning. De har f.eks. sammenlignet udsagn

blandt grupper at laxerc, soldater og elever, og de har ladet grupper af ansatte I
en vlrksomhed genncmftijre temaccntrercde gruppedlskussloncr og temaccntreredc
mteraktlonsspil. Det gjorde det muligt at sammenligne et materiale, hvor henholdsVIS handlingsaspektet og cilsk~lsslol~saspektet var fremtradende
(jf. Leithäuscr og
Volmcrg 1988 s. 241).

6.4 Forsvar

og ambivalens

Dybdehermeneutikkcn
koncentrerer sig I hq grad om blokermger og forsvar. For
en analyse, der sigter mod at kvaiificere torståelsen af de dynamlkker og krafter,
der vrrker 1 undervlsnmg, er det lige så vigt@ at kunne fremanalysere de sklulte
brudfladcr 1 erfarmgen (jf. kapltcl 2.3.2). Brudflademe har en psykologisk dimenslon som isax Bccker-Schmidt har arbejdet med teoretisk og empirisk I forbmdelse
med undersragelscr af mdustnarbqderkvmders
subjektive bearbeldnmg af dobbcltarbejdet (Beckcr-Schmidt 1982).
Hun skelncr mellem modslgelser, sotn vedrorer objektive modsxtnmger 1 dobbeltarbejdet, og I~JJJ~JPIJIL>JJSCY,
som vedrorer de objektive modsatnmgers subjektive
formidling. I-Iun fremhzver, at den sublekteve bearbqdnmg af arbe~dsforholdenc
ikke kan afledcs nt deres objektive karakter.
Det amblvalensbegrcb, hun benytter, er hentet fra psykologen. 1 socIologlen anvcndes begrcbct ‘soclnl bombivalens ti1 at karaktcrlserc en situation, hvor der stillcs
gensidigt utorenclige normattv~ forvcntnmger (if. Becker-Schmrdt 1982 s. 176). 1
psykologien kxdes nmbI\InIcllsb~t;rebet sammcn med drlftsbcsazttclsen at oblcktrcprazsentanter Det giver folgendc definitlon: “Den samtidige bekrzeftelse og benazgtelse, samtidigheden af posltlve og negative beszttelscr af et oblektomräde kunnc
anerkendes som et mduum for tilstedevccrelsen af modsztnmgsfyldte
erfarmger
Samtld@eden af tiltrzknmg og frastadelse på det affektive område kalder VI - I
overensstemmelse med psykoanalysen - ambn~alens.” (Becker-Schmid t 1982 s.
182).
Hun giver en rxkke eksemplcr pa ambl\ralcns ud fia noglc mtervtcws. fIksctmplcrne omfatter hovedsageligt ambIvalens I forhold til arbeldct: Arbqdet ledsages pä
samme tid at posltnle og negative atfektbeszttelser.

Ambivalensbegrebet differentieres ved at indfore begrebet a~,rbitennellsko)?i~~~r,
dvs. konflikter, dcr skyldes motivationel sidestilling af modstridende tikskyndelser
hos samme person (if. Bcckcr-Schmidt 1982 s. 182). Der gives bla. felgende ekscwpel: “1 virksomhedcn blev de (kvindelige) arbejdere udsat for modsigelscsfyldte adfzerdskrav: at vaere nudt ti1 at konkurrere om bedre arbejdsbetingelser for at beskytte sig mod nedslidning; men af samme grund at vaere henvist ti1 gensidig
kooperation, dvs. at skulle forholde sig solidarisk.” (Becker-Schmidt 1982 s. 182).
Eksemplct er parallelt til noglc af de brudflader med karakter af atnbitcndenser, vi
har afdzekket i analysen af arbcjdsmilj~studickredsen (jf. kapitel 45.1).
Begreberne overtages fra psykologien, men de får en delvis rendret betydning i
den socialpsykologiske sammenhaeng: “Vi har ikke at gore med modscetningsfyldte
felelser over for dritftsobjektcr (fx. god moderland moder), altså heller ikke forst
og fremmest med analyse af driftsskcebner, men derimod med ambivalenser som
socialpsykologisk reaktion på konkurrerende motivationer over for en modsztningsfyldt realitet.” (Bccker-Schmidt 1982 s. 197).
Erkendelse af ambivalens og ambitendens opfattes af flere grunde som vigtig i ct
yolitisk emnnciyalorisk pmyektiv. For det forste indeholder ambivalens, i modszetning ti1 én-tydig fornzegtelse, en slags beskyttelsesmekanisme, en egnethed ti1 aktiv
modstand overhovedet (if. Becker-Schmidt 1982 s. 183 f). Aagaard, mfl. udtrykker
det sådan: “Konflikten mcllcm intcrcsse og kritik forbliver tvzrtimod levendc: den
kan ganske vist nnlagc iorskudtc og tilslorcdc former, men udgwr dog ct ;ibcnt inknytningspunkt for f~~randringsonskcr.” (Aagaard, mfl. 1990 s. 13). For det andet
viser ambivalens tilbage ti1 modsigelsens grundlag. f Ivis man tager bcgge sidcr ‘i
modsigelsen alvorligt undgår IXIII at ‘gS efter’ halve Iwninger. Som konkret cksempel nzvner Bccker-Schmidt folgende: Man kan ikkc lokke kvinderne tilbage ti1
grydcrne eller tro, at forbcdringcr på arbejdet hjzlper, hvis de kensspecifikke oygaver og kompctenccfordelingen i hjemmet fastholdes (jf. Becker-Schmidt 1982 s.
183).

Der kan bla. peges pa iolgende metodologiske hovedhjarnestene i Becker-Schmidts
arbcjde med at analyscrc ambivalens:

3C.

1Jdv~~lgclscn af temacr basercs pä en forstUse af yIrrr~g~‘rs ~,~~,.s),~klfvrrl71~~~~1‘~..
IILA: “f IVIS man skifter udgangsptlnkt for SIK opfattclsc, forandres titlige rclatronen 1 ens ertarmger og andre realitetsaspekter trader md 1 synsfeltet.”
(Becker-Schmidt 1982 s. 189). Der skelnes mellem ‘~~islry persyekflvveksle)l’,
dvs. zndrtngcr af opfnttelscr, mdstillinger, mv 1 den biografiske protes og
‘tuyük I’L”.s.pL~ktli)zJL’k~lilly’dvs.
,
zndrmger, dcr hznger sammcn med kontekstbetmgelscrnc I kontrasterende sociale rum (if. Becker-Schmidt 1982 s. 190). På
denne baggrund mddeler Becker-Schmidt smc mtervlews I tre tematiske
omrader biografi, fabrik og hlem.

6.5 Illustration

af dybdehermeneutisk

tekstanalyse

Jeg har valgt at illustrere den dybdehermeneutlske fremgangsmåde ud fra en analyse af ct gruppemtervlcw med lcderc af tyske ‘Ortskartelie’“” (Jf. Negt, mfl.
1988). Analysen er bla. val@, fordi den belyser amb~valensbegrebct konkret empirisk.
Annlysem forste skrdt tr logrsk jorstdelse. Målet er en logisk rekonstruktion

af det,
der slges 1 gruppen. Analysen vlser bla., at det mgenlunde er selvmdlysende, hvad
deltagerne mener med det, de siger Tolkrungen er sekvensanalytisk.

Ar& slirl& LY rl~ ~~$olo~lsk~ J~)rsl~i&. Her dryer det sig om at rckonstruere,
hvordan der tales 1 gruppen. Hvilke emotionelle relationer etablerer deltageme ti!
II~IIW&~I og /il /~wI~c/, og hvordan er stll,lfnleklilrfnet. Der fremanalyseres en underliggende stemnmg nt mdqnatlon men samtldig en stemnmg, der karakterlseres
som henholdcnde, diffus og usikker: “Irgendwle erschemen alle enttäuscht und
gekränkt, aber kem driickt dlcse Gefiihle tatsächlich sus.” (Negt, mfl. 1988 s. 310).
Det vises, at atmostsren 1 gruppen og deltagernes omsang med hmanden er pr=get af ~tndvlgclsesstrat’gt”r, der rummer en tilbageholdt emotlonalitet, som bla.
furer ti1 blokermger af deltagernes tankeprocesser (jf. Negt, mfl. 1988 s. 312).
Amlysens

tre+

skrid! er ner1 scemke @rstnelse. Tekstens sprogfigurer

mteraktlonsfigurer, der udtrykker underliggende
Konkret belyses forskellige undvlgelsesstrategler,

tolkes som
m@nstre, scener og udkast, mv
som er frcmtrxdende I mtcrak-

tiorren. Iftilgc Negt, mfl. viscr analysen, at forlrnbct primaxt bcstemmes af crt~>tior~cr
og i mindre omfirng al srrglig rrr,\l~rrrtl~rltntiott.Analysen fokuscrer isax pCi kommul~ikationsstrategicr, der tjcner til at undvige temaer, hvor DGB kritiseres, cnten dirckte eller i form af konkret utopiske udkast ti1 hvordan medlemmernes indflydelsc
på strategi- og politikfastl~sgclsel-1 i forbundet kan styrkes”“.
I tieyl rfybnclrrrrrrcrlcfr~is~~ arlalysc er målet at finde latente motiver for de tilbageholdte ftilelser og for undvigelsesstrategierne. Der indfores psykoanalytisk teori: N,ir
deltagerne bruger så meget psykisk energi på at undvige kritik af DGB, må det
hrenge sammen med tungtvejende motiver. Analysen griber fat i, at deltagerne i
h0j grad identificerer sig med DGB, selv om de ud fra deres konkrete erfaringer i
Ortskartelle har gode grunde til at vzre kritiske (jf. Negt, mfl. 1988 s. 316). Forfattrtrne mcdgivcr, at en hrtj grad af identifikation er nodvcndig for nt kunne mlfort et cffcktivt fal;forcningsnrbcjcic, men de forstar ikke umiddelbart, hvorfor
identifikationen forer til, at enhver form for kritik eller utopiformulering forhindres
i ert proccs, der frlrer til selvlanunclse og blokering, og hvor forsvarsarbejdct bcslagkegger store nxxngdcr nf psykisk energi. De hzvder, at dcr er tale om ozjcrif-fcttf~~htiorf.
Overidentifikationen
tolkes som Iosning på et ambivalensproblem: “Man kann
diese aberstarke Identifikation psychologisch als die Lösung eines Ambivalenzkonfliktes verstehen. Das hohe Mass an positiven Getihlen ist damit unter umständen
eine Reaktionsbildung auf die gegenteiligen Emotionen, auf Ärger und Zorn, und
der .4bwehrmecllanismus der Reaktionsbildung hat dann die Funktion, die negativen Cefiihlsanteilc zum Verschwinden zu bringen.” (Ncgt, mfl. 1988 s. 317). Forfatterne mener, nt de interviewedes reaktion bliver forståelig, hvis den tolkes i
relation ti1 fagforcningcrnes samfundsmaessige funktion som garant for Iunarbcjdemes eksistentielle interesser: Det formuleres bla. sådan: “Vermutlich ist die
Angst vor dem Verlust der Identifikation mit dem DGB verbunden mit Vorstellungen, ganz allein dem Kapital gcgenüber zu stehen, der Macht und Willkür von
Artx$tgebervcrbSnden hilflos ausgeliefert zu sein.” (Negt, mfl. 1988 s. 318) og videre: “Die Identifikation, dit innerc Verschmelzung mit der Organisation, hat ih[
Pendant in der dcmentsprechenden grozen Angst, allein und isoliert dazustehen.”
(Negt, mfl. 1988 s. 320). Overidentificeringen resulterer i, at ambivalensforholdet
ikke kan bearbejdcs produktivt.

KL)Utopi dclineres
wmluntlsmassige

som sn bcvidst tagen ph
for dc Iwdrc al’ dc tankcligc
situation (il’. Ncg~, mil. II)88 s. 316).

muliglicder,

dcr er iudcholtl~

i dcu

Det tremgar, hvorclan ,~~~lysen tnddrager ysykon~rnlyl~sk feort for at kunnc tolke,
hvortor det er vansket@ tar dc mtervtewcde Ortskartel-formznd
at tematlscre
krtttk og utopi-udkast. Samttdtg tolkes forsvarsmekantsmcrnes psykodynamtske
rationalitet ud fra lenarbqdcrnes sllltlfJrrlrisnra?ss~s~sif~~ntlon og ~$$trermgertrw ftJrJktrorå tft. sikring at I~~narbqdernes ekslstensbetmgelser
Det understregcs, at den forstielige forsvarsreaktion modvlrkcr sot formål, hvis den
bliver for staerk: “Sie wtrd ledoch dann gefährlich lrn Sinne von Selbstlähmung,
wenn sle eme Vcrselbständlgung erfährt tmd gletchsam unbewusst als Strategle
des routmlslerten Altagsbewusstsems slch erweist, denn damtt 1st ste dem bewussten Einsatz, der krttlschen Ausernandersetzung entzogen und wirkt unproduktlv,
verhmdert reflekttcrcnden Prozesse der Selbstemeuerung mnerhalb der Organtsahon, wcnn cti ctncn Ztvang zIIr SoliJtartt5t nach Innen, ctnen Zwang zur Idcntrfikattan gibt, gegen den nur bet Strafe dcr Isolatton verstosscn werden darf.” (Negt,
mfl. 1988 s. 320).

6.6 Opsummermg

6.6.1 Hermeneutik,

og dlskusslon

dobbclthermeneutik,

dybdehermeneutik

Handlingsteorten er ikke bdvendlgvts
mdskrznket ti1 at forstå aktcxperspekttvet
og det rent kognttlve omrade. Dobbelthermencutikken
tnddragcr et ekstemt perspekttv, og 1 Schutz udtormnmg omfatter handlingsteonen også mteresser og mottvation. Handlingsteorten accepterer endvldere, at der er områder, som er rutmlserede 1 en grad, så gyldtghedsfordrmgerne
ikke problematlseres. Prartmssen er, at
de ruttnlserede og ukendtc ornr2dcr kan reflekteres og gores bekcndte I det sproglige medium ved at benyttc ctf~rrt~ysbnscrede erkendelsesttJcfoder Herved szetter hermeneutikere og dobbelthcrmeneutikere en IfeJJJrrrk~tJoJ~SlJnJemetlem sig og hermeneutlske retrunger, der anerkendcr eksistensen af styrende lag bag aktwrernes tntentloner, som de ikke kan få kcndskab til ved hlaelp af dcrcs torhAndenvacrendc
erkendelsesredskabct
Habermas nazvner dcohgikrltik og ysykoarurIyse som eksempler pa vldenskabelige
retnmger, der slgter mod at afd‘ukke systemattsk fordrelet kommui~ikatlon. Ideolo-

gikritikken rcttcr sig mod fonlrqzt Iwu~~fs~l~e~
ow snrr!Fltrnsl,~~ss~gesarwtwr~lr~qc, sow
ikke or tttrrligc*ot ~~~~~twrtsk~~~
mrpirisk, dvs. mod det Marx har kaldt ‘nndvendig falsk
bevidsthcci’, som kun kan oph~~vcs gennem en awfriq I$ sat~~~~rr~~f~Jor/~olrf~~~~.
I’spkoanalysen beskxftigcr sig med det ubevidste eller i Lorenzcrs formulering med
desymbolisercde interaktionsformer. Her skyldes fordrejningen, at nct mdie, dcr
skr11~or)llililL>.fi)rstiiCIsL>I~,
cv urf&gt. Det medfrarer en afgorende forskel i opfattelsen af
hermeneutikkens rollc, om hverdagsforståelsen 06 den videnskabelige forståelse
kan betjene sig af samme rcdskab, som man naturligt råder over, eller om hverdagsforsGeIsen lider skibbrud, fordi selve redskabet er adelagt.
Dybdehermeneutikerne kritiserer hermeneutikken og handlingsteorien,
ikke kan opdage og tolke systematisk fordrejet kommunikation.

6.6.2 Scenisk

erfaring

fordi den

og scenisk forstaelse

Ordet ‘scerw har central betydning i Lorenzers psykoanalytiske udmantning af
dybdehermeneutikken. Han benytter det i to betydninger. ‘Scenisk erfaring’ handler om individets produktion af erfaring (som hos Lorenzer både indeholder bevidste, ikke bevidste og fortrcengtc elementer), mens ‘scenisk forståelse’ handler
om tolkningen ijf de forvraqede
udtryk for scenisk erfaring.
Derz scmiske erjilriyy indeholder altid symboliserede og ikke symboliserede elemen-

ter samtidig. Når Freud skriver, at det ubevidste rummer sagsforestillingen (rcceptorcrnes fnstholdclse af sceniske indtryk), og at bevidsthed rummer sagsforestillingen og orctforestillin~cn, abstraheres i fwste omgang fra den komplekse formidling mellem sanseindtryk og sprog. Sproget er typer, der aldrig kan yde fuld retfaerdighed ti1 den sceniske erfaring. Det er den helt almindelige kollektive ~tdvzIg&e
I$ Iwnd du er w/wuIIf rit /r;“ftc sig vrd i jhdlessknbet, sansemcessigt og symbolsk. Sproget er et dcstillilt ctllcr et udsnit af den sceniske crfaring, som altid rcprr~scntcrrr
en selektion, pr‘qet nf kollektivets samledes erfaringer og praksis. Prnksis og
sprog og dermcd sprogliggjort erfaring har kollektive samfundsmazssige rodder og
prxger interaktionsformernc samfundsmazssigt. Men hvordan pratger sanseopdragclsen, hcrundcr den sproglige sanseopdragelse, den sceniske erfaring, og hvad
sker dcr egentlig i d~symboliseringcn ? Opfattcr sanserne altid alting, mens bevidstheden kun h,ufter sig ved nogle ting, eller formes sanserne, så der formidles mcllem det bevidste og det ubevidste lag, dvs. at o@rqqAe smscr s~nser wgef det ett
rroyrfrmpfe sflIwr cysii pi fht ~rbcurfistcplan ? Hvis det forholder sig sådan, er den de-

symbolwredc
tomfnttcndc

sccnrskc wtC1rmg, ‘s‘~gs~orcstiIlingen
rcccptoraftryk.

alenc’,

nnget

dndct

cnd

et nl-

Lorenzers soclalisatlonstew som bygger på mteraktlonsformsbegrebet
mdikerer, at
der sker en opdrngclsc at sanscrnc, som er drlftsorwnterct, og den soger samtldig
at forklare, hvordan det sker Ihrnet rctter smc drlftcr mod objekter 1 omverdcn.
Drlfterne er orlentcret mod den dialektiske protes at gcnskabe og genfinde konditlonerne for drlftstiifredsstilleise.
Uf qf ef utfifircntleret Iteje (scener) udskilles betyd~I~ngsmownter ~sngs,fresfillr~lger/o~~cklrcyrrese~rfnnter~, sm bnrwf hftcr ag ved SOIII
Iystbcfomde, /di
de wtifarer tiljr&sfillelse
(driftsudlndnlng). Srrnrfldig brer bnrrtet
sywbolernejw obpkfrrne nf kcudc, og det Izrer at ytre sig, hvls det ikke bliver tilfredsstillet.
Mor-barn dyaden kon medfiwc ;II barnet fortrznger dnftsrcinsker, og dcr kan ske
scndrmger af dnftsbesclcttelserne gennem legforsvarets forskellige mekanismer,
dvs. forskydnmg, sublimering, mv Jeg-forsvaret formldler mellem drtftserfarmgen
og den samfundsmzsslge konscensus og benytter sublektwe produktlonsprocesser,
som Implicerer, nt driftstilfredsstillelse
kan foregå I samfundsmæsslgt acceptable
former uden derrtwd at blive tortrxqt.
Såhnge drlfteme finder atlrab, også 1 forskudte former, stiller de sig tilfreds og giver afkald på deres ‘wrulente egenliv’
Det betyder, nt den sceniske erfarmg omszttes 1 mteraktlonsformer af forskellig
symbohsermgsgrad, og at den dcrmed rummer jbrskellige grnder of symbolrserct og
CfPSl/lIIl~~~l~.4’~‘
/~/rlfc*t~~r~/~~
~~l’f
/Ii+)!’ IJc’gp’rl(‘lP VY ~rl/lltil~lrlS~II;~~SI~t
@xwf: Det IlbWliiSt~
Ilar
ags” 1111stct Slrl uskyld.
1 (fet1 scemskeforsfn’clse tolkes det ubevldst lscenesatte. Infantile srtuatloner repro-

duceres ubewdst I den aktuelle sltuatlon. Scenebegrebet refererer til teatret: Skuespilleme spiller nogle roller, som er lscenesat af en mstruktrar på baggrund af en
forfatters manuskript. Det er ikkc deres egne Intentioner, der bevzger scenen, men
en us~~tlrg Mr~l’ 1 den sceniske tolkning skal man I en hws forstand gette sig til
baggrunden for skuespillcrncs rsccncsatte optracden. Hertil rzkker analoglen og
ikke lazngere: 1 den sceniske tolknmg er der tale om en prmaplelt uendelig raekke
af scener, der rummer vmntmter over et konstnnt grwdtem,
sm forbliver sklrrlt.
Den sceniske torstäelse giver anledning til felgendc problem: Iivls 1orståelsens medium er adelagt, hvordan kan analytikeren da opdage, at der er tale om en scene
Itde fm, og ltvordnn kan pntwnten blive bevldst om det r~rlh fia?

Det er en forudsxtning for den sceniske forstäelse, at analytikeren apdager, at dc1
er noget som styrcr komn7unikiltionen, udcn nt vCzre kornmunikcret/komlnunikerbart. Udc fm kan mon bla. blive opnwrksom pi scener p& grund af dercs SCIItagclseskmnktu, ved a t der it~z~c~fmspsykisk cttcrgi, som ikke /rmttotterer ttted imfltddcf
i ittlcrnktiottssitttnt;ott~tt os ~tdfin ovcr/arittgs-/ttranovcrforittysrc[~tiotten. Det er muligt
at gennemskuc et metakommunikativt relationsniveau, som man ikkc urniddelbart
forstår betydningin af (modsat den kommunikation af felelser, dcr forlraber symbolsk), men som alligevcl afslarer sig ved sin form, herunder ved de relationstyper
der etablcres.
Elvis man har de nodvendige teoretiske forudsxtninger og empiriske erfaringer
med, at der eksistcrer en ‘afslorende’ form for metakommunikation, og hvis man
har udviklet opmxrksomhed omkring den, kan man opdage scener i de situationer, man dcltngcr i, dels ved at hdrq$ attdrcs itthmkhott dels ved at ittdrq~* L*t II&
fm-perspektiv pil AL>ozyfutittgs- 08 tttonoverfovittgsrelntioneu,ttm selv itrdgdr i.
Når det sceniske ved interaktionen er opdaget kan man gA på jagt efter rf~ qwsittn~rtrdistiske forkbtrittycr. Man kan undersqe, i hvilke situationer den sceniske
optrzden opstår: I hvilke genstands-, person- og symbolrelationer i hvilke kontekster? 01; man kan tolke relationerne: Hvilke kaxligheds-/lidelsesrelationer
udspiller sig, og hvordan reageres der på dem? Herefter kan man gå fra fremtrzdclsesplanet gennem en optrzvling nf situationer med samme sceniske karakter, ti1 at
opstillc hypoteser om, hvnd der ligger bag scenernc. Der kan udmzrket vrwc san\mcnfald mellcm olxiagelse og forståelse: Hvis man f.eks. bliver opmzrksom på
egne modoverfuringsrenktioner,
bliver man også opmaxksom på de relationstyper,
der etableres. Den egentlige rekonstruktion af de forhold i patientens tidlige barndom, der kan havc forårsagct m0nstret sker i et samarbejde. Pntiethw ht@ suttt
aktizt Imrt i yrocesset~,idet målet er at patienten skal blive mere og mere bevidst om,
hvad den sceniske adfzrd kan vazre udtryk for, og på denne baggrund ‘gennemleve’ konflikten kognitivt og emotionclt.

6.6.3 Teori-empiriforholdet

i psykoanalysen

Psykoanalysen &ir ud fia wglc rtlttwtw ysykomtdy~isk~ mtagclscr: Dcr cksistercr et
ubcvidste, som fungcrer pi bcstemtc mådcr, som man kan opnå adgang til gennem psykoanalytisk tolkning. Herefter undersqes empirien ved hjrrrlp af cn ttrcto-

de, SOtIl ~f~~i~kws I rqk

fcon- q

clpirltfSs~IlsL’rL’L1L’ grumisxfrtufp!r,

bla. at man er wdt

til at mdlade sig tuldt og helt med cmplrwn, og nt lade patlentens ubcwdste ‘talc’
ti1 analytikerens ubewdste, samtidig med at man må fors0gc nt blive oprrwrksom
på sme egne reaktioner ved at skabe distance. Når man er blevct opmaxksom på
de ubc\rldste rcaktloncr, kan man arbelde reflekteret med slt froreflskc folkrru@wrafsknt)

Fremgangsmåden 1 psykoanalysen har en del ti1 faellcs med Agars formulcrmg af
et metodologisk grundlag for etnologlen, men der er tale om lafmfe dialoger tfrelleru
ntltill/fikoc,lj oy pfmfclls
IrlwzwlsfL*,som ordages 1 analytikerens distanccredc ~OSIhon og tolkcs w)rctIsk. Spwgsmålct er om psykoanalysen og dybdehermeneutikken er ntidt til at tagc den ukontrollcredc rclatwtet med I kebct for ovcrhovcdct at
Op.Llt;”

all;rlysc~;cl~stancl~ll~

Habermas omtalcr den psykoanalytiske forklarmgstype som qllasr-)lntllralrsffsk. Den
quasl-naturalistiske forklarmgstype omfatter ikke kun psykoanalytisk forståelse,
men torstdelse ‘If alle forhold, der kan karaktenseres ved, at ‘bevzge’ individets
intentioner og handlingsrcs~lltater, uden at mdwdet kan erfare grundlaget for det.
Det quasl-naturnlistlske tolknmgsprmclp er fxlles, men der er fnrskcl yr3 nrten nJ*de
krz/fer, rfcr sfyro’, og dermcd pä mdwdcts og forsknmgens mulighed for at erkende dem:“’

6.6.4 Socialpsykologi,

hverdagsbevrdsthed

og ambivalens

Den ciybdel~erm~I~~~[tlske tolknmgsmetodt bliver prlmaxt relevant for analysen af
undervlsnmgstorlob
som hrrlifafw
mefode t mdersogelser df socrnlpsykolopsk oherZGWS.Soclalpsykologlen apstod oprmdeligt ud fra en undren over samfundsmresstge fznomener, der blev opfattct som patologiske: I4vordan er fasclsmc og tortur
mulig som acccptrtrct og mternnltseret samfundsnorm 3 t-lvorfor accepteres krlgi
E-ivorfor acceptcrcr folk gcnerelt at blive syge på arbeldet? Eiller bredere formuleret:
E-Ivad er årsagerne til, at dcr udvikles ‘normalitetsformer’, som stnder mod for-

skerncs opfattclsc ni, hvordan samfundet og menneskene burdc vzw indrettct, og
hvorfor sker der en ‘normalitetsstcmpling’ af undertrykkendc samk~~emsforrncr?
Socialpsykoloricin har et @ itisk w&zbclt ~@wg~wkt: ‘Folk ved ikke hvad de gw,
de er ikkc ansvarlige for dcres handlinger’. 1 karrikeret form: ‘Befolkningen er
autoritax, fordi pottctraeningen var for skrap’. Socialpsykologien beskazftiger sig
mindre med de rationelle årsager ti1 ‘umenneskelige’ adfzrdsformer end med de
irrationelle, herunder det kollektivt ubevidste, de kollektive forsvarsformer, mv.
Konsekvensen kan vaere, at forskningen ikke gennemskuer de magtsystemer og
relationer, som holder akturerne på plads, og som bevirker, at de ikke tar reagere,
henhuldsvis at de opfatter det som deres materielie eller hellige gruppeinteresse at
forsvare sig ved at gr,rc andre mennesker (fjender) fortrxd.
Men hvis det kollektivt ubevidste eksisterer, skal man ve1 ikke afholde sig fra ‘It
beskaeftige sig med det?
Leithäuser og Volmergs arbejde kan ses som en viderer&ikhg
nf et socinlpsykologisk-wrxrsrstisk udpqspmkt
irtdeu for kritisk teori (bla. Adorno og Lefevre), og samtidig som et forsq på at udvikle en bredforstdelse af de nwkmisnrer i ~~verd@ivet, der
blokmr crfnriq, eller med dcres begreber: Producerer IlverdIlgsbevifist~l~d.Hverdagsbevidstheden virkcr ved, at lukke det enkelte individs horisont, og ved at etablere
et forsvar mod videre erfaringsproduktion. Forsvarsmekanismerne kan opregnes:
Udgrznsning nf temaer, nivellering af modsaztninger, rumsligg0relse af tidserfaring, reduktion til standardiserede tydningsmranstre, mv. (jf. kapitel 6.3.1) Der
er ikke primsrt talc om forsvar mod indre driftstilbtijeligheder men om forsvar
mod nngstprod~wrcnde forhold i omverden.
Over tar hvcrilagsbcvistheden smettesganske vist tematiserende forarbejdningsstrukturer: Fremsccttelse af uafklarede tolkningsudkast, bearbejdning af mods&ninger, historisk perspekti~wing, kritik af samfundsmzssige stereotyper, situationsxndrcnclc hnndliilgs~,ri~~i~terint; (if. kapitel 6.3.1), men teori- og analysearbeldet
rcttcr sig hovtxisagcl~gt mod i\t rcdcgkjrc for l~verd,~~sbcvicistl~e~iens grundlag og
funktlonsmnclc.
Leithäuser og Volmcrg bygger i et vist omfang videre pi et fznomenologisk og
ctnomctodologisk grundlag, men argumcntcrer for, at liusverdetI o~~r~tholdesywmw
oktivc fors7~~rsrlll~kl~jt;s~~~~~r.
Den historiske udvikling af samfundsmaessige praksisformer (som b5dc omfattcr gcnstandsmaxsig handlen og interaktion) formidles kulturelt i socialis,ltiol~ct~ og sk&lbcr den kulturelle reproduktion (baggrunden), som i

et vist omfang Jbncr mulighed for kulturel og praktisk transformation/udvikling,
men som primzrt spsrrw for bevidsthcd om livsvcrden. Dcr er talc om produktion af et kollektivt ikkc-bcvtdstc , som omfattcr overfaring af hvcrdagspraktiskc
regler. De kalkulcrer desuden med kollektiv furtrampttg [tf nrlftstil/rensstillelses~~r~~~er
fia &w pritmrc socrnlisniior~ på grund af samfundsmazssige normer for apdragelsen.
Det angives at vwe i overensstemmelse med resultaterne fra socialpsykologisk antropologi og etnologi, som har pävist, at den helt tidlige socialisering afsaztter vigtige kulturspecifikkc personlighetlstrsk, som har betydning for kulturens overlcvelse, f.eks. aggressionsbemestringen hos Sioux-indianere. Og de arbejder med proditktio/l nf kolltiklive forsvnr~mw med rad i gruppens sikkerhedsbelrov.
Vi har i htijerc grad intcresscrct os for mds;etnhger I erfnrinp, for brudfladernc
(jf. kapitel 4). Regina Bccker Schmidt, der lige som Leithäuser og Volmerg arbejder
på et socialpsykologisk grundlag, har i en st0rre empirisk undersagelse belyst
kvinders ambi\ralcns ift. arbcjde og dobbeltarbejde. Ambivalensbegrebet betegner
en samtidig positiv og negativ besacttelse af et objektområde, og kan anskues som
ert nfJktiz> ~~~~~w~Is/o~~
nf brr@Mcbegrrebet, der rummer et tilsvarende ,~lodstaltnsyotoltide.

6.6.5 Dataindsamling

og teksttolkning

Leithäuscr 01; V~,lmcrg Il,lr bcnyttct en wkke ofte ganske kreative ruelorier i dataindsnmlingen. Formålet har v‘z’ret at yroducere ef mteriale, som km vise forsvmwkm~istncrm. h4idlet har i’zret en bevidst omgans med overfYtrings- og modoverforingsrelationcr, eller forsag på at trznge bag om forsvaret, f.eks. gennem billedfremstilling som formodes at omgå censuren i det kollektive symbolsystem”. De
har i stigende grad fors@ nt placere valideringen af analysearbejdet i sammcnhang med dataproduktionen for at @ge validiteten og for at etablere Icercprocesser
blandt dc grupper, dcr ~tudcws.
De metoder, der anvendcs i tekst- og biiledtolkningen, kan ses som en videreudvikling af Lorenzers redcgwelsc for cie)l psykoandytiske tolk~~it~gsyroces
06 som en
sammenfuring af dette udgangspunkt med princippeme i en hernwnelrtisk sekven-

strrrnl~~se.
LeithRuser og Volmcrg opererer med to typer af indikatorer for det latente
tekstindhold, Indikntorcr i den manifeste tckstbetydning og indikatorer i forholdct
mcllcm tekstc‘ns og tcllkcrcns ubevidstc. I.igesom l.orcnzer ,Irgumttntercr dc for, ;II
den manifcstc og latente tekstbetydning virker gennem hinanden. Opdelingen at
tekstanalysen I firc trin, istedet for i tre som hos Lorenzer, skyldes, at de udskiller
den dybdehcrmencutiske forståelse i et szerligt trin.
Teksttolkningcn foregär i et tolk,tirlgsfSellessknb, hvor grundlaget for tolkningen ekspliciteres, og hvor der sker en wpervision, med sigte på at afdakke forsvars- og
overfmringsmekanismer hos den enkelte og i gruppen. Udnyttelsen af overfi?ringsog modoverforingsrelationer
i tolkningen grar, at det er n0dvendigt at veksle mellem indlevelsc og distancc. Det grundkeggende problem undgås ilnidlertid ikke:
Hvis forskergruppen har samme baggrund og mål med projektet vii der vCrre
forholdsvis stor overensstemmelse i tolkningen. Hvis forskerne er megct forskellige
vii der tilsvarende vsere store forskelle. Tolkningen er under alle omstzendighedcr
afhzngig af tolkningsfseliesskabets kompetente og forforståelse samt af det indbyrdes relationssystem i gruppen.
Den horiso~~fr~lc herrrrerwr~tik har mange fazilestr=k med den metode, vi har anvendt
i interviewanalysen og i undervisningsanalyserne (if. kapitel 4). Leithäuser og Volmerg begrunder fremgnngsmriden med, at den har nogle styrkeder
i brcddcw, SOM
er n0dvendigc ift. et stort empirisk materiale.
De hzvder, at man bor udvalge kwnesztninger
ud fra diskussionsdeltagernes relevanssystem p5 grundlag af sproglige relevansmarkorer. Dvs. principielt samme
kriterium, som vi har anvendt i interviewanalysen. Samtidig hazvder de, at andre
frcmgangmådcr påtvinger teksten analytikerens relevanssystem. Man kunnc formodentligt med lige så god ret fremf0re den påstand, at der ligger elt 1r~vaz1,+e I nt
d+ere
sprogli,~c rrrnrkaru, og at der ingen sikkerhed er for, at de sproglige markarer er de eneste relevanskriterier i teksten. At Leithäuser og Volmerg i praksis
baserer udvxlgelscsproceduren
på en kombination af sprogligc markorer (som i
iiitcr~~icwnn;ilyscn) og forskcrncs opfattclse ilf relcvnns tyder på, at dc sclv er i
tvivl.

6.6.6 Dybdehermeneutik

og rtndervisningsanalyse

Ur~ricrvisnint;s;lrInlyscrnc har srgtet mod at afdzkke modstand, brudfladcr, endimensmnalitct, mv I deltagcrncs retatlon ti1 erfann~soncnterecltl Izremdhold.
Analyserne er gennemfort 1 en dobbclt proccs af tolketltic op&gclse ud fra stigemodeller og tolk~lq ~~O~I~II~C~SC>YIIL’
ud fra et teoretisk reflekteret kendskab ti1 deltagernes sltuahon. Vi O,F~~CL~L’
f.eks., <,it deltagerne 1 STI-uddannelsen ydede aktiv og
passé modst‘ind mod at arbqde med vlrksomhcdsn;cre emner og folke~c det I
lyset af deres srtuatron som valgte og ansatte I lokale SID-afdelingcr: De har ikke et
formelt mandat ti1 at bedrive opscdgende arbelde og oplever en rlsiko for, at direkte
kontakt med mcdlemmerne, om problemer I de enkelte virksamheder, kan afslore
manglcnde viden og reel mdflydelse og dermed true deres personlige magt og
status (Jf. Andersen og Sommer 1994 s. 178 f). Man kan sqc, at VI opdagede et
fanomen og c:ftersqte typer af ratto~nl~tet, der gjorde fcenomenet forståeligt ud fra
en teoretisk tolktung af handlmgsbetmgelserne 1 deltagernes hverdag.
Leithäuser og Volmerg bcskzftiger sig t vtd udstrzkmng med tilsvarende problemstillinger, men pi et delvist andet grundlag. De anvender psykoanalytisk teorl
ti1 at tolke det, de apdager 1 teksten, og dybdehermeneutlske fremgangsmåder som
grundlag tor opdagelsen.
Teortgrundlaget er nqgurer~[~~
for & tyyer nj tolknrng ner forelnges, også selv om tolkningen retter sig mod SIWIW fi~o~ent~~er 1 teksten. Forståelse mdebaerer, at man
forstår rqet ww wftn/kfor ~tqyct nt~&t. Ved anvendelse af socialpsykologisk teon
hazfter man sig ved kommunikationens ys&x@ral~lrske linzjkrzjtcr og pnmaxt for så
vldt de hazngrr sammcn med t,&rrsercde erfnrllrgsl,trl~lolli. Man belyser de fortrazngte
praksisandele, de aspekter af realiteten der udelukkes 1 gruppens mteraktion. 1
analyseeksemplet (if. kapitel 0.5) opdages de mtervlewedes modstand mod at kntisere DGB. Det kunne VI tormodentlig også have opdagct ud fra de sqemodellerne, dcr blev illlvendt 1 und~r\~~snll~gsa~~alyserne.Men forfatterne tolker modstanden ved hl;L’Ip af begreberne ‘overidentlfikatlon’ og ‘ambivalens’, dvs. begreber,
der er defineret mden tor et ~qkonlrnl~tlsk tmrrgrtrnrilng 1 den videre tolknmg Irtlgges vzgt p3 ‘s;I~/~rtl/ct1s/t1elf/zt~~,~et~’(et bcgreb der mdg3r I cn teoribygnmg om Idcntltetsdannclse) med organisationen. MAI& med at mddrage samfundsvlrienskabelig
teori bliver at forklare, hvorfor de mtervlewedes sproghandlinger drives af et laterrt
snnznier~s,~felf~r~,~gsbel~oz~
Forklaringen swges 1, at de ubevidst opfatter fagforenmger
og orgamserct solidaritet som eks~stent~ellc betingelser for deres og andre lonarbelderes rcproduktlon
under kapltahstlske samfundsforhold.
I den li~bdelrl~r.rrrc)tel~f~s~~
~WI~S~S:W& ekspanderes den psykoanalytiske
msplration til også at omtatte de procedurer, der anvendes ved ophgclse

teoretlskc
af Inter-

bevidst udnyttelse af overfrnrings- og modovcrfwingsrelationer opdages f.cks. forsvarsreaktioner, som ikkc kan synliggures via andre
frcmgangsmr7dcr. Dcr frcmstSr en forskningsgenstand, som er helt saxegen fot
dybdehermencutikken, og hvor tolkningen forudsztter et psykoanalytisk teorigrundlag. Dybdehcrmeneutiske fremgangsmåder forekommer i haj J,WI~uelevtl~te
for analyser, hvis mål er at belyse dynamikker og kraefter i erfaringsorienteret
politisk arbejdcruddanncIse. Der opdages noget andet, og det, der opdages, kan
tolkes på andre måder.

rtktiutms

Irrkrrtc

hg. Gennc~n

Den dybdehcrmeneutiskc tekstanalyse, som Leithäuser, Volmerg, Negt, mfl. og
Morgenroth anvender, besidder sekvensanalysens styrkesider i forhold til at fastholde betydningsproduktionens
indlejring i den syroglige interaktion og til at belyse sammenhaqcn
mellem interaktionens indholds- og relationsplan (jf. kapitel
5.7.3). Sekvensanalysens styrkesider suppleres ved, at der sker en sammenkzdning
af indholds- og relationsanalysen i en afd&ning af scertiskewwstre, som gores til
genstand for dybdehermeneutisk analyse. Det bevirker, at kultursammensttiddet i
undervisningen som social konstitutionsprotes kan analyseres mere omfattende og
ud fra nogle andre aspekter end ved sekvensanalytiske fremgangsmåder, der bygger på et hermeneutisk handlingsteoretisk grundlag.
Problemerne ved tekstliggnrelse af den symbolske interaktion er imidlertid st0rre i
en dybdehermeneutisk end i en hermeneutisk fremgangsmåde, fordi dybdehermeneutikken i hoj grad baseres på modsztningcr og inkonsistenser i interaktionens
samlede symbolske udtryk (jf. Lorenzer om psykologisk forståelse, kapitel 6.2.1).
Behovet for at supplere med etnologiske arbejdsmåder i og uden for undervisningen er derfor tilsvarende starre. Den dybdehermeneutiske tekstanalyse kan med
fordel udvidcs med ct,to~,s!/kolosiskefrenr~~~lgstrtnnLIu,
hvor forståelse af den fremmede kultur allerede i fehen pendler metlem irrdlevelse med det formål at etablere
overftirings- og tnodoverforingsrelationer og distnxe med henblik på selvrefleksion
og teoretisk tolknuig.
IScl stursk proL,Ic~~~ved ~Iyhd~IlCrineil~LltiSkl frcmgangsmA&r cr formodintli~; /or’skercm SCIZWIJS~~/
q !L>OI’L*~IS~L’
kz~@fikntiorwr.Hvis denne type forskning ikkc skat
fort til en ukontrollerct amlyse, hvor empirien subsummeres teorien, og hvor den
egentlige forskningst;enstnncl er forskerens egne ubevidste relationer til genstandsfcltet og ti1 sig sclv, c’r det nodvcndigt at forskcren har et grundigt kendskab til
psykoanalytisk teori og til sig sch - f.cks. crhvervct genncm terapi - samt stor
erfaring i at arbejde teoretisk og empirisk med dybdehcrmeneutisk metode i en
supervisionsgruppc.

Krzyitcl sy

Videnskab

7.1 Videnskab

og refleksion

og praksis

Det har vaxet afhandlingens overordnede formål at belyse nogle pratmisser for erfaringstolkning i undervisning og for tolkning af erfaringsorienterede undervisningsforlob. Kapitlerne syv og otte afslutter og perspektiverer de to hovedproblemstillinger. Kapitel syv i en vidcreudvikling af de videnskabsteoretiske og
forskningsmetodologiske problemstillinger, som har vaxet behandlet i kapitlerne
firc, fem og scks. Kapitel ottc ved at tage tråden op fra kapitel to og kapitel tre i
en dyberegticndc belysning af spkqsmålet om grundlaget for crfaringstolkning i
undervisningen.
1 dette kapitel (kapitel syv) danner rekonstruktionen af undervisningsanalyserne og
deres grundlag samt fremstillingen og diskussionen af de forskellige hermeneutiske ansatser og deres teoretiske baggrund således udgangspunkt for en refleksion
af teori/praksisrelationens
betydning for socialvidenskabelig forskning og mere
specifikt for de gennemforte analyser af erfaringsorienterede undervisningsforlob.
Desuden behandles noglc forskningsinterne problemstillinger vedrorende tcori-empiriforholdet, toarivalg, dntngcnerering og tolkningsmetode, idet dcr hovcdsageligt
fokusercs pi forskellige typer af pcrspektivfortcgnclsc i forskningen. I-lcrvcci understreges den kritiske refleksions betydning for forskningsprocessen.

7.1.2 Videnskabens

samfundsmsssige

indlejring

og dens kritiske yotentiale

I sm bog ‘I’:orsknmg og sanntund’ tra 1985 hazvder Kjwup, at forestillinger om at
vldenskaben kontmuerlqt producercr stadrg mere samfundsgavnlig og ‘sand’
viden ikkc modsvarer vn+cliglwden. Vidcnskaben producercr potentielt cwiliscrcnde og dcstruktl\rc resultater (if. Kjtirup 1985 s. 35 f). Baggrunden er, at wdenskaben
ud tyldcr noglc ~,r~~~fr~trlI~rrr,~ss~,~:~~
fdhwcr,
som bliver stadig mcre betydnmgsfulde
for udviklingcn nf produktnlkrztter
og produktlonsforhold
og for legitlmermgen
af samme. Den mdgår I ~ntrrfrrrlf~sl~r~sstgtimgtrelntmter, som I wdt omfang er bestemmcndc for, hvilkcn v~clen dcr produccres, samt for hvilkc resultater, teorw og
metoder, der ikkc producercs hcnholdsws gLir 1 glemmebogen.
L)w mkette forskcr soclaliscres, kvalificercs og selekteres til en specifik plads L det
samfundsmzsslge mast- og relationssystem. Kjarup beskriver den wdenskabelige
mstltutlons soclalisermgsfunktlon sådan: “De studerende (...) tilegner sig en del
konkret wden og nogle konkrete fxrdigheder, men også mstltutlonens mere uudtalte regler, forventnmger og grundlaeggende antagelser - tilegner sg, almrndeligVIS L betydningen “gwr til smc egne” Den lange wdenskabelige uddannelse, ikke
mmdst forskeruddannelsen (ofte omkring 10 år, weer hvls man medregner en stipendie-penode etter afsluttende eksamen), er et solidt soclalisermgsforlrb.” (Kjarup
1985 s. 28). Forskerens Llt.kcll[~cll~c.StlItL’)‘L’SSC
og ourrge .forskrIrIIgsnr,z,ssige forudsztnrnger
opstar bla. vIa denne soclalisermg og bliver en del af forskerens livsverden. Andre
foruds&nmger
kan 1 hqere grad erfares som påtvunbme I den wdenskabeligc
arbqdssltua tlon eller hsenger sammcn med samfirndsmazsslge og mst~tut~onelle torhold, der ikke er forskeren bckendt. Forskerens wdenskabelige baggrund og motiver er desuden sammenwz\‘ct med twrsO)lIqe rrrotmr og wteresser, der er udviklet
gennem soclalisermg og k\:nllficcrmg uden for den wdenskabelige mstitution. Som
hovedregel ma man gå ud tra, at der er tale om et kompliceret samspil mellem
mange faktorer, der vlrker pi torskellige ntveauer.
Mange at forskerens \falg \w~r mulige genstandsområder, problemstillinger,
teorikredse, wdenskabsteorctlske og metodologske grundapfattelser, mv., er trrrffct
IW fov/~~~r~i.Vidcnskabrtlig forstar!lw prod~wrrts ~ttl fra bcstcmte pwslwkllv~!r 0);
bestcmte mtercsscr, dcr ikkc altid kendcs af forskernc. Det afgraxwr pa forlltind
de resultater, dcr kan produceres. Forskerens vrdetlsknbelige erkcruhdsesyroces er underlagt prmciplelt smw 1(1~shlcllsesj,r,eIrfrssersm IIzler~nSs~~rstnelserz,det vii slge hermeneutikkens przmls, at al torståelse er positlonel, dobbelthcrmcneutikkens
pratmis, at vore Intentioner og konst:kvcnsernc af vore handlinger er prxget af kracftcr
og strukturer, VI ikke har kcndskab hl, og dybdchcrmeneutikkcns
przmrs, at forståelse og handling er sublekteve processer, der også drwes af ubevldste krafter.
Forskerens tilgang til cmpuwn er aldrig objektiv og entydlg, den er altid posltlonel

og selektiv. Men de f,xllcs forstäelscspr~mlsser mellem hverdagsforståelse og vtdenskabclig forståelse bctydcr ikke, at der erkcndes det samme, og forskningens
samfundsm,~wgc indlcjring forhindrcr ikkc, at den kan havc et kritisk potenti,llc.
Forskere har en arAw ylnccr%~gi Aert smlfirndsmzssi~e nrbtrjdsdehg og dermed en
anden praksis med nogle andre mdl end de aktarer, der studeres. Kritisk socialvidenskab studerer nr~rfrcsbeuiilsfhcd 08 yrnksis, og har i de fleste tilfielde magtforhold
og handIint;stvang i forskningsfeltet som gws~arrd, ikke som grundlag. Det åbncr
yot~nttclt for systematisk rcflcksion og eksplicitering af egne erkendelscsproccsser,
for bevidst fokusering pA konflikter og andre problematiske forhold, som aktcwerne
i forskningsfeltct er underlagt, og for akkumulering og udnyttelse af empirisk og
teoretisk erkcndelse.
Videnskaben Icvcrer ikkc nodvcndigvis bcdrc viden end hverda~sforstå~lset~, men
erf nn&rl videjr. På grund af IrnIIdlirIgsnflrrstrrirrgenkan forskningen belyse uszdvanlige sammenhxng og bcskrive virkeligheden som ‘også andet er muligt’.
Iiandlingsaflasttlin~en
etablerer forudsztninger for at forbinde kritisk videnskabelig analyse af korif7iktcr os tmfs~f~~ir~ger i prnksisfeftct, med analyse af akforoms fdkrhg nfpmksis og analyse af dfcrmtiue IrnrtnlenlIllishener (“sociolo~iskfilntasi”). Herved kan kritisk socialvidenskali indtage en central funktion i forhold ti1 at forstti de
dynamikker og krzefter, der virker i praksisfeltet. På grund af handlingstvangens
materielle indlejring i institutlonaliserede praksisformer, er der imidlertid sj&ient
talc om en direkte ‘rmwettclighcd’ af socialvidenskabelig erkendelse til praksis (if.
Beck og Bonss 1991 s. 418).
Socialvidenskabens kritiske potentiale udnyttes ikke altid. F.eks. indeholder mange
forsknings- og udviklingsprojekter en hf~~f kmflikf mellem rekvirentkrav om operationelle vurdcringcr og rcccptlosninger og forskerambitioner om at udvikle en
mere kompleks og teoribaser& forstäelse (if. også aktionsforskning). Det er ikke
urnuligt at M hrwisonterne til at modes, men kontraktforhold influcrer på samarbcjog4 i de tilfsldc, IIvor dcr priwipiclt givrs
dets indholtl 0); 133;~rhr~jllsl~roc~i~ss~n,
mctoticlrihctl i ,~rb~~j~i~(.I’;i grii~~‘I ,11t’iniltlsi~rillgsbelingelscrnc vii dt3 Otto Ind#i
r-ikonomiske overvcjclscr i yrojcktudformningen, som kan interferere med forskningsmzssigc hensyn. Der kan opstå et skisma metlem en instrumentclt orientcret uciviklingsi~~dsats, som cr knyttct til det aktuelle projekt, og en forskning der
er oriclltcrct mod en mcrc ~~l~~f;lttcndctcoribaseret forståelse af dc dynamikkcr 01;
krxtter, det virket. i lorshnil~);sl~!ltct.

Undertiden iIl:cCptcrcS torski~ingsproblemsrillinger,
som formu~ercs af rekvrrenter
eller samarbe)dspartncrc, Iw0r wsf~ll~twws /foucflrct~tf~tg wrc dkr mrdre cksplicit cr
nqwet pn f0rhn~d. Unggrunden for accepten kan f.cks. vzerc akonomlske årsager
og/eller, at dcr er enighed om politIske eller andre formål. Man kan ligcledes se
nf~,rsk,tIftssrcslrltcrter I forhold ti1 de mteresser, der
eksempler pA sddt~z~ fot~~~rdlr~~g
snskes frcmmct. 1 beggc tilf,aAde underbygger og legltlmercr forsknmgen eksisterende prnkstsformer, og mrstcr slt kritiske potentlale som vldcnskab, ~rnnsetOCH
pr~kstsfiwwcrm L>r‘nf/irmrtwc dlcr ‘CIIIIIIIC~~~~~WC’
Videnskabens relative frihed fra handlmgstvang giver desuden mulighed for at
producere hypoteser og teoribygnmger om sammenhaenge, hvor det ikke kan lade
sig g0re at angwe de emplrlske betmgelser for mulig falsIfikatlon. Det er f.eks. tilfaeldet 1 psykolog1 og marxwnc. Nogle anerkender det ikke som wdenskab (if.
kapitel 5.6), andre mener, at det bidrager vazsentligt ti1 at age forståelsen af samfundsmzsslge og sublektwe dynamikker og struktirer (jr. dybdehermeneutikken).
En fi&IsfawQ
Ir~srmlse
fin praksls medforer utwvlsomt, at forsknmgcn bliver verdensfjern og ligegyldig.

7.1.3 Saltdansk

navhed og kntlsk

distance

Problemstillingen vcdrort‘nde sammcnhzengen mellem forsknmg og praksls har
haft stor betydning I torbmdclsc med undervlsnmgsanalyserne. Tro& forskelle I
rammebetmgelserne for analyserne af arbeldsmiljastudiekredsen
og enkeltsagsforlabet har der v;rrret zcvscr~tli~ oz,~rerisst~nrt~relsemed hensyn til forsknrngens karakter. Vi har 1 bcgge tilfazlde vnrctaget mange funktioner fra planlqnmg
over undervlsnmg til cvaluermg og en dyberegdende forsknmgsmacsslg bearbejdnmg af
og VI har t begge tilfazlde måttet afbalanccre samarbqudvalgte problemstillinger,
dets her og nu krav med mcre vldtraekkende forsknmgshcnsyn.
Sammenblandmgen af praksls og forskning udgsr en modsztnmgsfuld
forenmg af
forskellige aktlvltetstypcr, men også en forenmg, der kan have positive effekter I
forhold til såvel praksls som forskmng. De aktiviteter, der udsprmger af det praktlske samarbqde, har varet pdrtlsk mnwrgsfdde,
de har dannet basls for et miw~f og
on~~~tte~~de
kmlsknb til cwvrt&t \wi at glve adgang ti1 store mzngder cmplnske data
af hq kvalitet, og de har paret cn fxf z&w OIH rfeltngernes sublekteve benrbcpfuutg uj
fiercs srttratrorr.

Der er imidlcrtid forskel pri krnvcnc til at indg” som mynprcf wl,lfnrb~jdsynrt)I~r I
cn social praksis, og kravene til en kritisk I’J’hmfisk rcrflcktcrrt amlyse af samme
praksis.
Forskningen forudsztter tfisfnrrce. Det drejer sig om at at losne den praktiske indlejring i handlingssammenh~~ngcn, om at frisure det fmlelsesm=ssige engagement og
om at udviklc teoretisk ovcrblik og perspektiv. Handlinger i praksissammenhzngen indebaxer en stmm nf bcslutninger, som tcndentielt lukker for videre refleksion, fordi dc skal begrundes og legltimcres i det sociale fzllesskab. 1 aktionsforskning og andre typer forskning, hvor forskeren er direkte engageret i handling, er
det ofte en gnnske vanskelig protes at gen-åbne sanser, felelser og viden. Det kr=ver, at man arbejder med systematisk tvivl som princip og med sensibilisering
over for modsztninger og spr‘azkker i egne opfattelser af de processer, man har
taget del i.
Indholdsmzssigt kan svagheden ved det indforståede og naxe samarbejde ligge i,
at man IrrIdlndcr nt furlrolde sig kritisk til tzktwerne. Som påvist er aktrarernes handlinger ofte rutiniserede og pr=gede af forsvarsmekanismer, der modvirker en fa4les analyserende omgang med sider af realiteten, der har vcesentlig betydning for
deres liv. Lldcrl CII kritisk rcfcrc~~cernnzn~e
risikerer firskniqen nt reprohere eksisferende
bevidstheds- os ~wksisforrrret’. Den kritiske analyse forudscetter hernzeneutiske frew
gmgsnCfer ti1 at afdzekke aktorernes tolkning af realiteten, typer af subjektiv modstand, brudflader, mv., men også at der anvendes et kontrasterende socialvidcnskabeligt og cvt. socialpsykologisk analyseraster, som inddrager et ude-fra perspektiv pA dercs situation, og som bla. omfatter et fond af konkret viden 06 nogle
stnrktzrrcrcndc bqycber i forhold ti1 konflikter i aktaremes dagligdag og deres baggrund.
Den kritiske analyse af bevidsthed og praksis er også vi$igfor sanlnrbqdsyartner~~i,
selv om den kan viere mere eller mindre narrgående og ubehagelig. Den foreliggendc forskning har haft som sit principielle udgangspunkt, at samarbejdspartncre
i kazngdcn er bcdst Ljcnt med, at vi fastholder vores forsknitlgsirihcd~. Det kan tilvejebrmge et bedre grundlag for handling. Stillet over for krav om at formulere
anbefalinger og handlingsforslag har vi fastholdt, at forskningen ikke kan leverc
kriterier for handlingsorientcrede beslutningers vrerdigrundlag. Det betyder ikke,
at vi afstår fra at give anbefalinger, men vi forsager så vidt muligt at redegare fyldestgorende for de prcemisser, de bygger på. Trods sådanne forholdsregler kan vi
ikke helt undgå de etiske og politiske problemer ved handlingsorienteret forskning.

Det er ikkc muligt endcgyldlgt
ter

7.2 Forsknlngslnterne

at atsihrc brug og nusbrug al torsknmgens rcsulta-

reflekslonsniveauer

Da det er vldcnskabens malsztnmg nt producere aplyst viden, kan man krawe, at
den tilstrzbo nt opui knhknb til dc dymmikker og kmfter, der styrer deIl. Det er vnnskelrgt nt opdasc eget1 blimIM ello pmyektwselektron, men hvls man ikke er opmaxksom, rcproduccres den SA meget desto mere” Videnskabclighed mdebcerer reflekSIO~Irr/ eg)w ~~kerlr~cl~csllit~~l!sscr,forj~r’slaelsc 08 wtode I relation ti1 det ~cnstmrds~elt,
man onsker at belyse.
På baggrund af de problemstillinger, der er behandlet 1 albandlingen, dlskuteres 1
det fulgende nogle forsknmgsmterne rcflekslonsområder for produkttalt af socIalvIdenskabelig \*tden’,’ Det drqer sig om: Forholdet mellem teorl og empwl, teorlvalg, datagcnerermg og tc,lknIngsrnetode.

7.2.1 Teori- emylrtforholdct

TeorI-empIr

problemet drcjcr sig bla. otn forholdet metlem ‘mrhwsitct og
‘strlrktnrcrlq’,
dvs. om man er lydhor og Aben I tolkrungen af cmpuxn, eller om
man pCl forh,lnd udv,ulgcr de omrrldcr, det er muligt at blive opmaxksom på.
Teori-empiri torholdet er bchandlet I afhandlingens kapitel fire og som gennemgående I~rol~l(!lnstilling I kill)Itl(!rtit! fl!m og seks. 1 kaprtcl firc blt*v n:nt r~lrirrktI~c*

al mur lorslsr den merc cller mmdrc fuldc sandhed om I’or
*” DIA cr ncml :II hliw dfcr for dsn illwan.
dcr regrstreres. I:.cks.
stazlscsgcnslandcn
0y plcmnw. .11 CJCLcr cn xntlring af egne tolknlngsf~)~ds~fnln~~r,
forsvAr man ikke cn wkst. Det, man ltwslar, er cn tolkntng al‘ wkstcns mcnmg. dcr opstar I mgdct IWAICI~
forstbzlsw
og prtduktwntzn
;II nvc lorst;lL’l~cslrdkas(.
Det cr parallelt il det S~IIISCI~;~SSI~C nanomun, al VI Ikkc
ser gensldzn,
iiwn lolk~r ;iJlrykkcl pa nclhindw
pa cn inde, som med en andzn SilIlStXl>dKlgelS~ villt
produccrr
ct ;ud~!l resultal (jf, kilp. 3.3.5).

/~~~I~IJ’IIIIJ’~I~I~~~/I~~
kritiscrct, fordi dc ikke kan skabe sikker vidcn eller substantwlt ny
viden, tsg fordi den vidcn, de frembringer, er tilfzldig (if. kapitel 4.3.1), mens /t!//wfålisk rl~~~flrkfii+*
~i.~‘rrr~‘“~~“r/“~~f‘
blev
~~ kritiseret for at blokerc hr nye fund i cmplricn
(if. kapitel 4.3.1).
1 kvalitativ forskning stiger man undertiden at bygge bro over modsætningen mellem teori og empiri ved at optrxdc som ‘almindelig kompetent sprogbruger’ eller
‘almindelig bcsidder af en given kultur’ i dataindsamlingen og den fwste del nf
tolkningsprocessen, dvs. med en forforståelse, der nngivrligt er renset ,/iw teore!dt!
fordzz,tCgrr-.
Teorien indszttes forst i den dybere tolkning af dataene. Det er
f.eks. tilfzldet i Agars formulering af et videnskabsteoretisk og metodologisk
grundlag for etnologien (if. kapitel 5.4) og i udgaver af sekvensanalysen, hvor man
rckonstruercr tckstens sclcktion nf specifikke regler for betydningsproduktion
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baggrund af dc mulige regler inden for sprogfzllesskabet (if. kapitel 5.5). Koch og
Witzel har karnkteriseret tilsvarende fremgangsmåder som den kvalitative
forsknings Dr. Jekyll and Mr. Hyde syndrom (jf. kapitel 5.7.3).
Frembrmgelscn nf ny vidcn kan beskrives som ‘hypoktiske sll~trtingsyroccsser’, dvs.
kvalitativ induktion og abduktion. 1 den kvtlfitative inMction sluttes fra et ukendt
faxtomen til cn hypotese om, at en kendt regel kan forklare fznomenet. 1 nb&rktiorwn sluttes ha et ukendt faznomcn ti1 en hypotese om, at en ikke tidligere kendt
regel kan forklare f,-enomcnct. Kclle ger opmgxrksom på, at vidcnskabelige teorctiskc udsngn altid cr forbundet med tidligcre teoretiske antagelser. Det indcbmrer,
at forskcllen mellcm kvalitativ induktion og abduktion ikke er så skarp, som dcfinitioncn antyder (if. kapitel 4.3.2).
lnduktwncns problem kan loscs ved at indfere teori, men en losnmg, der indebacrcr benyttelsc af hypotetisk deduktive slutninger, forhindrer ny teoretisk erkendelse ud fra empirien. lfolge Kelle og Strauss kan man i stedet vaelge at anvendc
refningshtier
for, hvad
sensibiliserendc koncepter, som giver nogle teorihemle
man skal st1):1!l!l’tcr i cwq~iricn. men som ikkc Iukkcr opln,urksolni~cd~I1 for det,
‘ltmpiric~ll 11‘11.
.II ~nc*cldi!l~* I lt!r~ttl hiltl ~trk~ncl~l~c~~~uLit>\ngsl>tlnht chsplicitcrcs
og bcgrundcs 11~1tra en nwrc omtattcnde teoretisk forståelse samtidig med, at dcr
bevares tibenhcd og sensibilitet over for empirien. Det bliver potentielt muligt at
skdw tr117~11~11 1i11lc12/iv CHIlit-rdt os korlfrolleret ~II~IZ~II~.
Fremgnngsm‘idcn luscr imicllcrtid ikke problemet fuldt ud. På et tidspunkt er man
nodt til at bcvqe sig fm Bbcn kodning ud fra sensibiliserende koncepter til selektive kategoriseringer i\f datamaterialet. I-Ios Strauss bliver sporgsmålct pB et tids-

punkt: I Ivad hl~rnktwsurcr d~sst, hnndlmgcr som typeT 1 ~rl~dcrvlsnln~sanalyscrnc
har et tilsvarcntlc sporgsmal vLwet: I-Ivad karaktcrrserer disse modsaztnmger som
typc? Det scnsibilrscrcndc koncept I;rver ikke retnmgslimer for udpegnmg af relevante k,rr,rktcrrstikn ved crnprrwn, dcr ger det bcrcttrget at tale om typer, men
) *a’
typernc c<mi.~
:, c‘rer helier ~kkc IIC~fm cmprrrcn (if. krrtikkcn at mduktrv vrdcnskabsteori). fHvor kommer de tia trn? Fm forskcrcns erfarmgs- og teoribaserede forforstaclsc! I:orht~l~lct incllern temorr(11;errrptrr krrrr ikkCJilSt/iLIS’J>L’S 0 prwrr en gang for alle
I et sensibilistrrcndc koncept, f.cks. I form af en teoribaserct sogcmodcl. Det mY rcflekteres kontmuerligt I forsknmgsforlobet.
DybdchcrmencLltikkcn
papeger, irt relatronen mellcm abenhed og strukturermg har
endnu et nrveau. Ovcrfrnrmgs-/modoverformgsrclatroncn
opdages kun under forudsztnmg af, at forskoren ikke fokuserer opmcerksomheden, Idet fokusermg mdebaxer en selektion, som forluhm
ophgelsc nfnltnltlsegenstn~ldz>1.

7.2.2 Teorrens yerspektlvselel<tlon

Iivor teori-etllplnspwrgsm;llct
drqer sig om forholdet mellem autencrtct og strukturermg, drqer tcortspwgsmålct sig om yPrsI,cktfvsclektlonrrr l det tccwlfskefiws~~clstwnstcr Vidcnskabens t~~or~,ymuil~y~udgor dens rnoricl nfSe)lstnrlrls~~ltct. Den teorctrske opmxrksomhed er de ‘brillcr’, vrdenskaben ser med. Teorren I;or det muligt
at se noget, som andre maske rkke ser, men er også mdswwrende 1 forhold ti1 de
mulige perspcktrver, der kunne anlzegges: Evnen ti1 at undres og producere ny
vrden oges med tilegnelse af teori, men tilegneisen producerer også nye fortegnelser, nye bras.
Det kan eksemplificeres ud tra nogle af de metodologrtyper,
handlingen.

der er behandlet I af-

~lr~}lnllJls~teorrcrl er baseret pä, at mennesker har en rntentronel bewdsthed,

med en fzlles basis af regler I livsverden, men også på at handlinger ikkc
kan pn~qrostrseres. f’vlcnnesketig handling kan fors&, men ikke kausal-forklares: Ilen enkeltc kan v;clgc at gwe nogct andet. 1 de mest rdealistrske udgnver al handlingsteorren produceres en blindhed tft. mtentroner 06 konsekvenser nf handlinger, som aktorerne ikke er bevrdste om, fordi de lkke er
rndeholcit I realitetens umrddclbare fremtrzdelse 1 hverdagen (if. kaprtcl 5.6).

Dot)bell/r~~rrr~/~~f~~;kk~~f
stemmcr overens med handlingsteorien i, at mennesker
prmcipiclt kan forstti den sociale realitet ved hjzlp af dcres forhåndenv,wcnde spmglige erkcndclsesrcdskaber, og i at man ikke kan tale om sociale kausalforklaringer. Samtidig anerkender dobbelthermeneutikken, at den cnkclte
ikke har kcndskab til alle de sammenhrTnge, der påvirker handlingcrne og
deres konsekvenser. Men dobbclthcrmencutikken har ikke blik for det ubevidste c*ilcr for mckanismw i silmftlndet, dcr producercr ‘nwlvcndig falsk bcvitfsthl~ll’ (if. k,q>ltl~l 0.1).
.

DybnellL,~,trcnelltikk~ilsmodel af realiteten indbefatter disse forhold og ancrkcndcr ckslstensen nf qllasi-l~aturalistiskc årsagssammcnhaqe.
1 den socialpsykologisk inspirertrdc kvalitative videnskab leder man konsekvent efter det,
dcr gemmer sig bag aktorernes intentioner, iszr efter de bevidsthedsindhold,
adfaxdsformer, mv., som subjektet forsvarer sig mod. Koncentrationen om
f.eks. forsvarsmekanismerne kan så til gengaeld spaxre for indsigt i mere
rationelle begrundelser eller begrundelser, som blot ikke er reflekterct, fordi
dc er en del af kulturens baggrund (jf. kapitel 6.6.4).

Teoriens ~~ers),~ktivselektioII,dvs. at teorien er med til at definere erkendelsesinteressen og de aspekter ved erkcndelsesgenstanden, man interesserer sig for, indcbaxer, at teorivalget mä argumentcres eksplicit.
Man kiin bcnyttc f~oriyllrr,rrlrsrrl~/-l,irlrtyul~ri,tg
som metode til at understige flest
mulige forskellige aspekter ved et probicm. Men teoripluralisme bliver et tonlt
begrel>,hvis 11li1ngår ud fm, at den ene teori kan vaxe lige så god som den anden,
eller at teorier kan supplere hinanden gennem simpel addition. Teorier, som VAges på ct eksplicit grundlag, dcr modsvarer den ekspliciterede erkendclsesinteresse, kan fungere sammen i en ‘perspektivgennemtraxgrting’.
Man kan f.eks. ikke
begribe psykologiske forhold med sociologi og vice versa, men perspektiverne kan
flettcs sammcn og forskellige analyser kan benyttes til at belyse hinanden, hvis
man er bcvidst om dcrcs respektive foruds&ninger (if. rcdegorelsen for Lorenzcrs
opfattclse nt torholdct mcllcm psykoanalytisk teori og kritisk samfundsteori i kal>itel 6.2.A).

7.2.3 Datagenerering

er datafiltrering

cl\s for udv,rlgclse og fastholdelse af data. Den speclfikke kontekst for
dataindsamlingen, forskeren tilstedcvzrclse 06 rollc I feitet samt metoderne og
medlerne til ;\t fnstholdc data bevlrker, nt den samlede datagenerermg producerer,
selektcrer ot; konstrucrer CJJ s/~cifik Wdrf61, som siden udgor grundlaget for den
fortsatte forskningsprotes.
JlereJ-JJlt~eJl,

Kojjteks/l>jt har afgorende betydnmg tor, hvilke mdhold der produceres. Sproglig og
anden mtcrnktjon mdg& I samfundsmx%lge forandrmgs- 06 laxeprocesser, den
hlstorrske kontekst azndrcr sig og sublekterne aendres. Det er en del af baggrunden
for, at man lkke kan prognostiscre handlinger. Og der er forskel på samme
aktrnrers bct),ciIllngsproduktjon 1 forskellige kontekster. Vore egne empIriske undersqelscr rummer f.cks. ckscmpler pA, at de samme mtervrewdeltagere kan udtrykke vldt forskellige opfattclscr afhaqjg
nf, om de bliver mtervlewet h~emme eller
på arbeldu (se ogsa kapitel 6.4).
Forskcrens placermg 1 feltet cr ligelcdes vigtig for betydnmgsproduktionen.
Med
betegnclscn det hcrmcncljtjske felt 1 angiver Lelthäuscr og Volmcrg, at alle sociale
situatmner producercs og tolkes ud fra de speclfikke kontekstbetmgelser og personrelatjoner, dcr konstjtucrcr sItuationen. Når et socialt område grares til gcnstand
for forsknmg, sker der en pzvrk~~~rjy
flj JJrhvxktroJJerz.
Det er en illusion at tro, rit
man som forsker kan vCazreneutral eller usynlig I omgangen med adspurgte eller
observerede sublekter Som mtervicwer, observator, mv er man til stede 06 placeret 1 en rollc, der kan ud\fikles og ‘xndres 1 forlobet. Påvirknmgens karakter afhaznger bla. ,lt, om tolknlj~~sgel~sti~tl~ieI1skal reprazsentere den ‘u~~fe~ttjske
kdtw
1 riel farsfe ti$zhie stiges forsknmgsgenstanden
eller ‘~7kturerJJ~3- fu/kJJJJJgrr
17f kf&jjrCtj
I dens naturlist design’ Det er udbredt mden for etnologen, hvor feltforsknmgen
benyttes som metode. hIAl,t er at belysc kulturen for så vldt muligt, som den er
Om kulturen hun \*lser torshercn sm ‘udvendige slde’, mens den ‘indvendlgc slde’
reservcrcs for de mdvlede, nthLunger 1 ho) grad af den relatton, der skabes mellcm
forskerpcrsonc!n 01; aktorcrnc I fcltct (if. Nick 1991 s. 154). 1 ~lt!t nrrrlc~ttilJn+ls, f.eks. I
forbmdclsc 11~1 jntcrvje~v:,, l>Avjrkcr forskercn mcre qncfald~ndc kolnnl\ljlikiltjc)nens mdholci (jf. kapitel 4.4).
Videnskabelj;;hcd mdcbzrer J#‘L~XJOJJ II~ de syecfikke
yrotlJrktJoJJsbefrJ,gelser
I rkerj
sjljratjorj, do, oJ~J~~JJJws fil dnhrJJJaIsrJnlc:
Hvilke sjder VISCS,hvilkc holdcs skjult,
hvilke over- hcnholdsvjs ~jndcrcksponeres, etc. 116 hvilke årsagcr kan dcr v;t’re til
det?

Fnst~~lMs~~r rr/[lrlta indebzrcr I sig selv en selektion. Et specifikt udsnit af rcaliteten fzstnes I et specifikt medie, der sztter et saxligt perspektiv og etablerer nogle
szerligc filtrc ift. situationen. De medier, der giver den mest detaljerede og omfnttendc gengi\~&e af interaktionen vil ofte vCxre de, der samtidig påvirker internktionen mest, Optagelse mctl videokamera påvirker f.eks. interaktionen mere end udarbejdelse ai fettnoter i enrum, medmindre der benyttes skjult kamera. Nogle anbefalcr et gencrclt sparsomInclighcdsprincip i forhold til dataindsamlingcn, dvs. ktln
at benyttc det udstyr, dcr er rimeligt i forhold til den tolkning, man tinskcr at
foretage (if. Flick 1991).
Videnskabelighed må under alle omstrendigheder indebaere err reJeksion nf rehtionen n~ellcrr~I~~hwt for htrr 03 de specifkke fordrejninger, mforskelligemedier yrohcerer:
0nskcr man f.cks. nt opn5 et multisymbolsk udtryk for interaktionen på bckostning af autcnsitet eller vice versa (se også kapitel 4.2).

7.2.4 l’olkningsmetoder

Tolkning Indcbsrer, at mm skabcr overskuelighed og klarhed i datamaterialet,
finder mrmstrc, forcnklcr, sclektcre det vazsentlige fra det uva?sentlige, mv. Som
påvist cr dc1 ,mvcndte teorigrundlag, apfattelsen af forholdet mellem teori og empiri og datagenereringen afgorende og uadskillelige fra tolkningen, men forskullige
tolkningsmetoder har også en selvstzndig betydning for, hvilke resultaterne tolkningen kan nA frem til.
De ylrr tckrlrskefrerlrsclllSsnlB”rir, man benytter ti1 at indsamle empiri (spBrgeskema,
interview, observation, deltagende tilstedevarrelse i feltet, mv.), hznger ikke direkte sammen med forskningens teorigrundlag, selv om teorien giver visse przferenccr, mc’n formiilcnc med nt ,1nv~de metoderne, de detaljerede frcmgnl~gsmåder i
gnr det i hoj grild.
di~t~lil~d~,l~~~lll~~;~I~
01,r il~l,ll~sl~I~~~~toCICI.IIL>
Nogle t)‘pcr ‘1t tolknil~gso\ler\,~jelscr er bchandlct lobende i afhandlingen:

l~lvorcl,~n fanger n~an sams~>illet mellem indholds- og relationsplanet i den
sprogl~ge interaktion?

I-ivord~~n opnAr man bide dybde og bredde I sm analyse?
En bcvldst Ilclndtcrmg at I~IL’~L)LIL’II,IIIIISIIIL>~I~I~
kan bidrage til at belyse forsknmgsgenstanden 11~1frs forskelligt perspektlver og til at aplyse forskellige sldcr at den:
ift. analysen i\f crfarlnssorlcl~teret arbqderuddannelse kunne det f.cks. vzre henslgtsmrcsslgt <It kombmere mnter~alemdsamling og observation med mtervlews og
etnologisk fcltarbqde samt mere kvantltatlve datamdsamlingsmetoder.
Det har VI
g)ort I den siitnlede evalucrmg af STI-uddannelsen, og I FIU-understagelsen, men
ikke genncmrcflckteret Ift. dc forskellige metoders mulige bidrag ti1 en dyberegående annlysc nf dc dynamikkcr og krarfter, der vn-kcr 1 undervlsnmgen. Man kunne endlrtdere koble bcnyttelsen nf Lrertikale med horisontale analyser for at sikre
dybde og bredde 1 tolknmgcn.

Erfaringstolltning

i undervisningen

Aftxmdlingclrs afsluttendc kapitel rummer et forsrag på at sammentaznke dc teoretiske overvqelser bag Negs forslag ti! retningslinicr for en erfaringsorienteret
arbejderuddannelse (jf. kapitel 2) med relevante sider af afllandlingens videnskabsteoretiskc og metodologiske overvejelser. Sigtet er at belyse nogle pratmisser for
at ddtagcrc kr~rtbenytte rrfnrinystolkrliq i wdervisningen produktivt i hes erfnrirqp
yroccs. Mulige retninger for udfoldelse af deltagererfaringer analyseres, betingelserne for at inddrage teori i undervisningen diskuteres, og der opridses nogle przmisser for en konfronterende Iazxerrolle. Desuden påpeges nogle forudsaztninger
for, ;1t jiwskr~tu~rn i de dytmrikkcr OJ’kr#cr, der fhguw
i erfnrinssori~,ltcrL’t ~~dwuistling, knr~ L~I(~I~L’
Ii/ (tt kvdijiiccru Ilrl[fLIrvisflingens grwuflng. Forskningens produktive
rolle pxzciwrc’s, men det understreges samtidig, at der er risici forbundet nwd C’II
forskning, dllr studcrc Ic~rcind!~o!ci~ncs subjektive betydning. Kapitlet afsluttes
med en kritisk diskussion nf mulighederne for at gennemfore erfaringsorienterede
undervlsnlnt;stor!ob i Fagbcvagelsens interne uddannelsessystem (FIU).
Der skal tages nogle forbehold i forhold ti! den teoretiske analyses relation ti! pxdagagisk !w‘>ksis og den perspektivselektion, der ligger i fremstillingen.
Der er ~kkc 1.11~om nogcn llircklc ozl~t~nrr}lgsrrrlrlis/t~~f
mcllcm de typer af tolkning
og ~tdfoldcls~~ i\i deltagererfnring, som udspringer af forskning i erfaringsorienterede undcr\flsnlngsfor!Rb, og dc muligheder der gives i praksis. Den rums- og tidsmzssigc opdcling mellem et hermeneutisk felt 1 og et hermeneutisk felt II giver
forskningen Icjligl~cd ti! at ctablcre en cmotionc! og kognitiv distance ti! fcltct, dw
ikke forcligt;cbr som renlistisk mulighed i praktisk undervisning. Forskningens må!
og midlcr cr \idarbcjdct med denne distance som grundlag. Den ger det ganskc
vidst muligt ;It angivc prmcrpidl~ retrlrllgcr for udfoldelsc af deltagererfaringer, men

analyseriw .II ~rtarii~~sorici~lc~~t undcrvisnmg viser, at der ekslsterer noglc starke
dynamlkkcr I undervlsnmgcn, som modvu-ker udfoldelse af erfarmg, og som konfronterer unJ(crvlsere med forventnmgcr og krav, der ikkc blot kan overhores. Det
ville vrxre ~~~*~frlyo@MKA nt måle pzdagoglsk praksls med en alen, der er konstrueret som 1dea1 for erfnrmgstolknmgg’
Det skal Iigclcdes understreges, at frcmstillingens udgangspunkt 1 overvqelser
vedrnrende \vldenskabelig teksttolknmg medferrer en perspektfv~~rst~~k~11~fg
og -nf~K-KWS~II~I~
\‘cd entydigt at kegge vagt på den verbale tolknmgsproces I undervlsnmgcn I~~/IMP~ nogle problemstillinger, som er centrale for en mere omfattende
pazdagoglsk forståelse, bla. folgendc:
Forskcll~ge t>z~~nyr@~ nrhylsmidzr, såsom prolektarbqde, case-opgaver,
rollt:sp~l og formldling, producercr forskelhge marufestatloner af deltagerncs
ertarlng og dermed torskellige I~ttqclseu for tolkrungen af erfarmger. Denne
pn~bletnstilling behnndlcs Ikke”’
Den vc>rbale tolknmg at ertarmger kan ganske vist tage udgangspunkt 1 andre
manltestatloner end de rent sproglige, men de typer af laxeprocesser, som
udclukh~nde eller prlmaxt toregår på et tton-verbnit plarz, behandles ikke 1
deres csen ret (taclt knowledge, laxmg+praksls, mv “).

8.1 Dunmenstoner

1 tollmlngen

af erfarq

14~1s m.11’1sk.11bcnytte tlrtnrlngs;orteI~teret undervlsnmg 1 crrrnt~~~p~~t~e I~r~proct!~~~~
(jf. kapitel 21. ma I~crn~enLlutikkel~s udgangspunkt tages alvorligt: Vi befinder os
altid mtlc’n for en horisont, (ler pvw mening ti1 de tolkrunger, VI foretager, Idet
tolknmgsprt I( ~!ssen ~ndcbnrrcr en I~~bttnde rcvtsmn og fornyelse at menlngsudkast
(if. kapitel 3.22).

f.Iermcl~c!~~~ikkensudgangspunkt implicerer, rit vores reaktioner på undervisningen
og vorcs lsr~ng er grundet i et mode mellem vorcs samlede forudsztningcr og forundervisningen i konkrete situationer. l-Ivis
ventnin!;cr 01’den mening, vi tillqgcr
handlingstuo;‘ie,, udsngdc den fulde sandhed, hvis vi urniddelbart kunne gennemskue grundlaget for og konsckvcnscrne af vore handlinger, ville megen undervisning vxre o\xxflodig. Sådan er det ikke! Temaer i erfaringsorienteret undervisning
har relation til vigtige forhold i vores hverdag, konkrete laxegenstande bearbejdcs
på bestcmtc mdder, fremknlder bestemte typer af motivation, osv., som er afhxngig af dm livring eller det forsvar mod Iaxing, som er produceret i livshistorien.
Den hidtidige forarbejdning af kereindhold har viesentlige funktioner i den ‘psykodynamiske husholdning’, og indgår integreret i hverdagens og livshistoriens forsvarsvcr>rkcr. lkke-bevidstc og ubcvidste forståelsesforuds&ninger,
som hznger
sammcn rncJ reproduktionen af den ‘relativt naturlige indstilling’ og med undertrykkclsctsmckanismcr, lidelseserfaringer og angstproducerende påvirkninger, sxtter sig igenncm bag om ryggen på den enkelte. Man er ikke nlfid beuidsstom dc kr+
ter, ner ~~I/wI’~orstRels~rt,01; meget forståelsesenergi er fastlåst i forsvaret mod det,
der ikkc In,7 komme til orde. Samtidig rummer forforståelsen og beredskabet ti1 at
laxe resultLltcrne af den ,fhkfiske bentesthg $ realitete~~på de givne vilkår. Olesen
har sagt ‘II fange dobbeltheden i folgende formulering: “Den subjektive håndtering
af den f~~rhdl~denvaercl~devirkelighed er grundlieggende et forsag på at etablere et
‘kompromis’ mellem subjektive ‘behov’, driftstilskyndelser, og aktuelle livsbetingelser. 1)crfor forholcicr vi. os subjektivt altid på en gang offcrtsivt omformendc
overfor dcnnc irrfittät - vi handler efter egne behov - og ~l~$~sivt otnformcnde pii
vores ~SLWf~r:ilAfllL>~- vi rationalisercr og harmoniserer i forhold ti1 manglende
handlem~ili~:l\cdcr.” (Olcsen 1985 s. 258).
Det bet) dcr, ‘It erfaringsorienteret undervisning ikke kan st&te deltagernes erfaringsproduktion, hvis den Itisriver behandlingen af undervisningens tcmaer fra
en belysning nf deltagcrnes forudsztninger. Den må beskzftige sig med betingelserne for torstAclsen af temaet, dvs. forforståelsen og de mekanismer, der konstituerer den. I lii~+stcttcr har udtrykt en tilsvarende erkcndelse sådan: “Bildung
bcmiiht :,~cII ~l;~r\1mtlilss dcr cinzclne Mcnsch dit Entstehung Seines Alltagsbe~IISS~SCIII:;\\‘Ic’tlic Vc~~brnti~~~~~
von objektiver Geschichte und individuellem Denkcn, f:iil~lc~ 11nd l-Iandeln nnchvollzichcn, ivahrnehmen und bewusst empfinden
karm. DI~WY bcmühcn dicnt dnzu, sich von entfrcmdenden und destruktiven Mechamsmc~n LII hctreien, die ilmerc Wirklichkeit zu bewcgen, wo sie durch friiherworbcn~~. I~~~lqjiihrig gci~blc und i1l>gcsicherte Einstellungcn cigener Wiirdc, Autonomie ilIl \1’q;e stchcll. LA~tiir 1st es notwendig, dass dcr Einzelne sein Alltagsbewusstscln cbrkcnnt unct crspiirt. Es gilt, die von ihm scibst gesetzten Cefängnisse

Ncgt on11,lllkr det som cn dobbelt proccs: Man skal blive bewdst om undcrtrykkelsen at m~11.~og ydrc n;ltur, dvs. om kap~talismcn I sig selv äg kaptalismcn
uden
for Bev~&tt;r~relsen rctter sig begge vele 1 en opkiarmgsproces, som omfattcr kogmtlvc 01; ,\fft!ktlvc dnncnsloncr
Hiichstetter beskriver det som en sammenhcengende prc~~ “Ek angstbewtiltlgende umfassendc Betrachtung der elgenen geschlchtlich I;ewachsenen Bezlehung zu emem Thema 1st dabel em ebenso differenzlertcr \‘organg we dle umfassendc Klärung des Themas selbst. Das eme 1st
Voraussctzung und mhaltlich wlchtl~cr Bestandtcil des zweltcn.” (Höchstetter 1982
s. 240)v7

Det betyclcr, nt erfarmgsorlenterede eksemplanske laxeprocesser er kompliccrede:
tolknmg
(II’ tenrnet
og ens egen
crfnrmg tmd temnet.
De omfat ter en sa~~~ttieti~~~el~ger~~e
Denne d 1‘1Icktiske proccs omfa tter helheden 1 erfarmgens fortids-nutids-frem tidsstruktur 01; dermed tilcg~~els~
og geritilcgnelse
nf Iwerdngslizwt såvcl som eksyerlnrejrterede
trllkt/j/ rrf Ilnncilerlllrlrgllc~er (sociologisk fantasi) og kutisk nrralyse nf hnr~dlern~~liglredcrrw~ r.c,rlliscrt,lgsbetttigt~~s~r DYS., nt erfarrngsoncnteret politiske arbejderuddannelscx sIgter mod at glve deltagcrnc lejlighed til at udvikle deres fortidsztnmger
1 tre sammenhzngende dimensloner: At oynrf vrden onr egne I~reforilr~s~tnirtger,
herunder om blokermger af laereforudsaz!tnmger, at opå V~LW om rchcv-visn~nge~is
tegnu,
og at fn~n,ttr fnntmre,l 1 ~ksycrrl,lerltercntle dknst. Dimensloncrnc kan udfoldes 1 tre
modsvC~r~~ntl~Irl’zliL’sc>l~PSr~~tt~f~t~~,t,.
Fra din umlddelbnre tolknmg nk undervlsnmgens temaer på baggrund af
egne ertarmger til en stndq dybere forståelse af erfarmgernes konstitutionsbetlnqelscr
Frn den umlddelbare forståelse af problemer I hverdagen ti1 en stadig dybere
afd,r~knm~ og erkcnciclsc at bagvcciliggende årsagssammenhacnge.
Fr;) 4~‘n umlddelbarc rclatlon ti1 forholdene som de er, 06 ens egne mcre eller
mindre bevidste bidrag ti1 deres reproduktion, til en produktlon af nye prak-

sis\lllkast og cn forstticlse af dc mekanismer, dcr blokerer udkastenes realiseriI~~;s;millighedcr.
Målet kan beskrives som autonomi, det vit bla. sige, at man frivilligt og bevidst el
i stand ti1 ,It tilpassc sig historiske normer og afhazngighed, at man kan indordne
sig pA et aplyst grundlag, men også at man er indstillet på og har kompetente ti1
at produwrc nye normer og livsbetingelser, hvis man ikke kan stå inde for de
eksisterendc.

8.2 Teoribaseret erfaringstolkning

Hvis man skal have mulighed for at benytte politisk arbejderuddannelse som led i
en erfaringsproces, forud.wtter det, at undervisningen inddrager vidm, som overskrider ens urniddelbare horisont, og at der sker en videreudvikling af de teoretiske
kantye~e~~w~,
man er i besiddclse af (se også kapitel 2). Man har behov for vidcn/kundskab om sammenhaznge, som ikke erkendes i den daglige tydende omsang
med hvcrdagslivet og behov for supplerende teoretiske produktionsmidler/erkendelsesredskaber. Erkendelsesmazssigt tjener begreber, kategoriseringer, mv. bla. ti1
at give L’II rrro’e or~rwt Ji~s!Rcls~af det man beskzeftiger sig med, at sc s~~~~I~~Ic)IIINII,~L’
I
et rryt lys eller at SL>qc sntr~ntrr~/t~t~ye.
De er vigtige forudsztninger for at kunnc SVtwrnlist?rc
i’/llCIf
fil
atldïc
mrdrlcr.
Hermed LJliver srzntsyillct wllcn~ teori 03 deltagererjwing et lige så centralt omdrejningspunkt i erfaringsorienteret undervisning som samspillet metlem teori og empiri i deil kvalitative analyse rlf wdervisningsforl0b.
De videnskabsteoretiske overvejelser I ;Ifhandlingen (jf. kapitel 4.2) kan derfor også have relevans i forhold ti1 at
belyse prxmisserne for samspillet metlem teori og erfaring i undervisning.
Dw lndrihlivc vldenshabstc(>ri modsvarer en pazdagogik, dcr alenc baseres ph cn
srrntrrtrt~/rr~rrrr~~~
0s syst~r~trtf~wr~t~g
of tfcl~nycnrrs erfrrririger. Undervisningens perspcktiv afgra‘nses af deltagernes urniddelbare horisont. Hvis deltagerne ikke ved det
meste i lor\rqen, får de det n,rppe at vide, og eventuelle fordrejninger i den subjektive b~~nrbcjdning af hverdagslivet forbliver uantastet.
Den hypotetisk dedukti\re videnskabsteori modsvares af en pazdagogik, der på
forh,lnd (qwtiller LIC~II~ILWY~L>
tcowtiskc fo/krrillSsr~nlIrler for undervisningen. Hcrved

Analyser ,lt crfaringsoricntcret politisk arbejderuddannelse viser, at det kan vxre
vanskeligt ;It bcnyttc undervisning ti1 nt ctablere en produktiv forbindelse mellem
erfaring (1:; teori”. Det skyldes bla. mangel pi relevant undervisningsmateriale”“,
og at delI.lgcrgruppctn sjCrldcnt har crfaring med at anvende teori. Men arsagerne
skal ikkc I,un soges her. Dc empiriske analyser peger på, at problemerne i ligc si
hBj grad lxlr baggrund i:
Socialiserings- og kvalifikationsprocesser, der blokerer den teoretiske erkcnd&~:;int~re.sse (nedcrlngscrfariugcr i skolen, mv.).
Del,!nslve forsvarsreaktioner
knlrttct ti1 teoriproduktionen

mod samfundsmaessig magtudsvelse, der er
og dens anvendelse.

I:orb\*ar mod at xndre apfattelser og sproglige udtryksmAder, som er en del
af grundlaget for det sociale tilh0r til et specifikt kulturelt mil@
L~l.c!indholdenes prxise

subjektive betydning i deltagemes dagligdag”“.

Det er w;;tigt at forstå og arbejde med disse dybereliggende mekanismer bag modstanden, h\fis forsvarsenergiernc skal kunne omsEttes i en teoritilegnelse, der kan
indgå som kritisk moment i crfaringsdannelsen.

” Erl‘arrngcr 112 ;mnlyscn ;~f S?‘I-utltl:lanels~n understreger, ut vt kan vare ‘I’ulde af ord, men hltgc p9
bcgrcbcr’ (I).dr: 1989). Vi hur set cksctnpler pi, at lcorettske bcgreber funktionaliseres ift. eksisrcrende
magtstruktuw’, uJen ut deres bctydnmg indgbr I bcarbejdningen af deltagcrens forttdsatninger. Saetninger
som: “Nu 4.11 JC- CthhJllilllcJllJg
wilucrcr lidt pi dig!” eller “Du opffirer dig JO som el ‘utilpasset barn’!“,
udtrykkcr iLl\c kuu, itt bcgrebcr cr tilcgnet surn ord, uden ut del er ganske klart om forstaelscn er fulgl tttcd,
ntcn ogs?t ;II $1: I’rxkkc ord’ (STI-dcltugerncs trdtryk), som I ekscmplerne er hentct frü henholdsvts projektJU?diQ.jOgi~
t *a! ~r.;~ns;~k~~~)r~sn~l:lly~~,
kan udnytta psykodynsnusk stobilisercnde i hvenhtgens spil ont magt.
1 wlll;~l~h~t~kl
lllsd
~~l)‘~~~ll;ll~l~~t~~IlIL’
hbV
pr~~h~ClllCt
I!rkcllth
og C)lllSiIt
J . ;Il VI UdildX!Jtl&
111: sttltllChrctlslwl’tcr 11111
IICIIIIOI~IS~IStckn~~l~)~!rskutlvikliny. kcmlsk xhqdsmiljo
c)g ïysrsk wbqdstniljt~. dcr ;tllC vm
oricnlerct 111, ,l ;II ~IIIIJW III&I I CI I.iriit-sorl~iltcr~d~ studickrcdst’orh~b. 1 STI-udtlannclscn har VI ligeledcs
påpcgct pi~d~l~~~hx
(il’, Audcwn
0 g Sontrncr 1994 s. 184) og sagt ül Iusc det i praksis val Ü( formulcre
soln grundlag for tindctvisninjyn.
ntrn ogsii Iter vis12 dcr sig
111lJndrlige11” \kril’ilige oplxg. dcr Liiriits iitd$i
ct I~cliov
IIII \‘II iwrc
011~l’;1tlw~lc
111d~;l1s nilit. utlurbqdclse ;rf rgnel mütcrtale.

“’

!., l II:
IIIII~’
IKII\
I~CI III c‘l CCIIII.III
I~IIIIoI~I
I c~I;ltllt~b~l~~llI~r~I
pulittsk ill~h~Jd~~llt~l~;lllll~~s~,
SIIIII
\‘I
SMgt ill I-aplyx I dc Cutlull~kC ~iutlw. Dt5 livor slutlict ilI’ sainl’undsmxssige forholil gdr fru il1 vxrc IOsrcwt tn~lrl~~~~~~~~ti~ll~~rll~~~
vidsit 0111 ~llk~ltf~n~)iit~:ncr. lil il1 ville lorklüre dem som I’remlr~delscs~~,mler i0r
ftJndillncnl;il~ IiV~l~clllJgclscr. Ii ~:c‘I’ SOIII rcwi
- wsü
- dc s&+rste subJcktive blokermger (se ogsP Anderscn mll.
1983 s. Itlol
““

IliU

Ikllllc

8.3

En I\onfronterende

underwsnmg

Hvad sk,\1 deltagerne med tm undcrvrser 7 Formålet med erfarmgsorlenteret politisk arbe)~l~!~~~~dda~~nclsc
er at gwc dcltagernc lejlighed ti1 at udviklc deres autonome erL.\w~else og ha1ldlingskompctcnce samt at fnsaette og udvikle deres md~wducll~. og kollektive potentialer HVIS undervisrungen skal vzrc en reel stotte
for delta::ksrncs Iazrmg mii den kot$wr&re rfeltngernes fortrds~tmt~yer
Det er lige så
ufrugtbart tar dcltagerncs kereproces, hws underwsere forsqer at diktere dem,
hvad de ~,Lai mene og tro, som hws deltagernes spontant formulerede ansker,
behov 01; kritikpunkter
tolkes som alenestående og fuldt oplyste udtryk for deres
opfattels\*r og mtentloner Dcltagernes forudsaztnmger kan hverken betragtes som
renvaskcti[: tavler, der kan udfyldcs med hvad som helst, eller som Jomfruelig jord,
hvor kornet gror, hws blot man tillader dets spontane vskst. De forudscetnmger
dehagerJ!c brmger med sig vlrkcr stazrkere og er mere komphcerede end som så.
1 en faelll~> tolknmg af ertarmger dreler det sig også om at belyse de slder af erfarmgen, w)m ikkc umlddclbnrt formuleres. Det kraever nogle gange en underwser,
der kontrontercr den cnkclte med torsvnr, brudflader og ambIvalens, og med hvordan det \,Imfundsmzsslge system reproduceres 1 og ved ham eller hende (se også
Andersen 1994 s. 196)“‘, og det forudsaetter, at deltageme accepterer at forIto!~4e
SIK krihsk /il cgrle firwfs;LfwrSw
Ilvorfor har jeg to apfattelser, dcr strider mod
hmandell hvorfor er leg pi samme t~tl engager& og tager afstand, etc.? Medet
mellcm ~l~~it,~gcreog undcr\fww
skulle gernc fore til en formldling mcllcm horlsonter’02

“” I rapporl,.ri

om ST1 udJannclscn

Kon~l~~Wnc~

har w pcgc~ pa 5 ccntrde

til s;t~nlirnJsvrd~~,sk~~belig

~IllillySC

I~rcrkvalitikatroner:

af Iiw3ndholdcncs

belydning

for dcltagerne.

“” Fornudl~~~w~ modsvarcr I en VIS fursland vdcnskabens
eksplicltenng
af brud og Iwungsprocesser
Cjf.
kapitel 5). <-G ligc som I vtdcnskilbel, galdcr det, ut etablermgen af ‘sammenhreng
rummer en forsdelse al,
;~t wrkelighcden
er modsxmmgsfyldl
og konfliktprieget,
og
al dcr ikke .IIII~ OJ ndvendigw
cr s;nurnenh;eng,
at hewdsthcklcn
producercr Ams) nwxr. Ilnrnronlscrrl,y,
parcellwng,
IIIV

Det umitl<lelbart tiIgaxgelige udgangspunkt for en konfronterende laxerrolle ligger i uci~:~l~~gspunktct:Erfarcdc problemcr og konflikter. Men i det omfang man
anskuer <lisse problemer, der i hoj grad er motivationsbccrende for kereinteressen,
ikke blot sclrn noget kvalitativt nnderledes - og mere truende/farligt end så meget
andet - nlcn som nye fremtrazdelsesformer for konfliktområder, der eksisterer i
forvejen, Illiver det vanskeligt. Dermed nxlrmer man sig erfaringer, som ofte er
fastholdt I r‘jtionaliseringer og segmenteret hverdagsbevidsthed, og der bliver tale
om at relw sporgsmål om samfundets strukturering af deltagemes liv og personlige integritet. Det er en gensidig og personlig sag at åbne for disse problemer, og
det kan \ .IW vanskeligt nt opdage sammenhazngen mellem det der siges, og det
der liggchI.bag (if. også Andersen, mfl. 1983 s. 97).
Undervi~l~tllgssituationen

giver umiddelbart adgang ti1 iuteraktimetrs

nrnn~@te hg:

Dc I ~Istedevaxcnde i undervisningsrummet deIer sprogspil, og har dermed
adg,ing ti! de kollektive symbolsystemer og ti1 enkeltpersoners saxlige mädc
at 1IJtrykke sig p”.
De ii,ir mulighed for kontinuerligt
nai\licn.

at teste deres forståelse i dialog med hi-

Ligesom logisk og psykologisk forståelse er forudsaztning for dybdehermeneutisk
forståels~~.er forstAclse iii den umiddclbayc
erfnringsartikulation forudsxtning for
indsigt i l)rudflader, forsvarsmekanismer, mv. Udfordringen handler om at blive
opmazrkscw pi det, der siges og gtires ‘under’ det manifeste plan. Det er ikke
mindst aplysningen af den ‘blinde’ tilwerelse og italesazttelsen af de ‘tavse’ erfaringer, der ::or det muligt at indkredse og diskutere modsaztninger og kompleksitet.
Deltagers kan udvise betydelig finesse i at styre uden om diskussionspunkter,
som er konfliktskabende. Underviseren bliver stillet over for at skulle fastholde
brudfladtlr i erfaringen, som ellers var blevet overhart/forbigået
eller at afdzkke
forsv;lrsrllllk‘lnismcr, som kw cr tilstcrle i undervisningssituationen som fravxr at’
visse erf,~ringson\rad~~r. hIcn undervisere skal også vn-re opmCzrksommc på egne
forsvarsrc*,lktioncr, der kan have en konfliktudgr~nscnde
effekt.
En kontrt tlltcrende undervisning må wdvendigvis vaere diskursiv, trrt-de ud af
hverdag,s~c~mmunikationcn og problematisere samtalens im- eller eksplicittc gyidighedstcwdringer. Dcr er ilnidlertid graenser for, hvor ofte kommunikationen kan
brydes, 0,~;det er ikkc lige mcgct, hvordan det foregår. Man kan sammenligne med

:;yldighedsfor~iiIngerl~e problematwres konstant, der skabes utryghcd.
Basis for t~\~crdagskommunikat~onen er, at VI stort set forstår hmanden (jf. kapitel
5). Den CI~<I*
ikke forstår, opfnttcs som fremmed, bcsvzrlig eller cvt. som truende.
Den kont r~~ntercnde uncicrvwxrollc
rummer en 6d~m~qptg nrellm diskwwvitd OJ’
et1 d’wd
WH ~rrr~iersfuttcr&L*Hku,ruml~rikdwc /r~~Ilirq I t(tlrietZIlstllnSet1. Feltforskerens 1iIIcmma melltx~ ‘It deltage I kommunikationen og at afbryde den er også
undervw.wns.
Det krzevcr äbcnhed og tryghed at arbqde med ikkc konsensuelle
områder

OVfX~‘~Tgi

Sammenlwngen metlem lwemdholdenes status 1 deltagcrnes hverdag, deres sublektwe bl*,lrbeldnmg af dem og den konfronterende underviserrotle kan ilhistreres
ud fra no:;le cksemplw
Det f~rslt, (~kse~nycler hcntct fra pro~ektvcjlednmgen

I ST1 uddannelsen. En prolektgruppe, llcr havde val@ at beskzftrge sig med medlemsdemokrati og -aktlvermg,
havde formuleret falgende problem: Hvordan ager VI medlemmemes aktwtet 06
forbedrcr demokratlet3 Vi spurgtc gruppen om, hvorfor det ville vzre godt at aktivere me~~l~~mmernc, og hlwrtor det wentuelt var godt, at medlemmeme forblev
passlvei \‘i bad dem samtAg om at opdele deres svar 1, hvad der ville vazre godt
for dem wlv som personer, og hvad der ville vaxe godt for fagbevzegelsen?
Gruppen Lunne pege på mange gode grunde ti1 at aktwere medlemmerne. Det
mteressante var ~m~dlCrtx1, nt dl: kunne pege på mange fordele for dem selv ved,
at medlcmnwrne forblev passl~‘e: Nogle medlemmer er ‘reaktionaxe’ og går Imod
‘progrew\ c‘ forslag fm afdclingen, andre medlemmer er ‘venstreorlenterede’ og
går m~od rcalistlske’ forslag fra afdelingen, det betyder mere arbelde ti1 afdelingerne, hws IICW henvender sig med enkcltsager, og der er rlsiko for ‘nederlag’, 1~~s
man f.eL. holder moder på arbe~dspladserne for at aktwere medlemmeme.
Ved at formulere sådanne tnodsaztnmger I erfarmgen kom deltagerne ti1 at rcflektcre nogIt mekamsmmr, som virkede I en anden retnmg cnd målet om at aktlverc
medlemnwrne. Undcr\wnmgcn
kunnc bidrage til storre selv- og situatmnserkendelse wn (‘II refleksmn nf mods~tnmgerne 1 deltagernes opfattelse - modsztnmger,
som unci(br alle omstCundlghcder var til stede og wrkede, men som ferst kunnc
reflekterlig I undcrvlsnln~ssarnrncnll~~l~~en, da de blev synlige og erkendt.
Drt arr~‘~~~,kserr@ er hentet tr‘1 nrbqdsmiljtistudlekredsen

Deltagerrlc. formulercdc

for bryggenarbejdere.
fnlgendc modszetnmg uden at vaere opmaxksomme på det

modszetnlrrgsfyldte indhoid: ‘Ledelsen er ikke ti1 at stole pä, man skal altid naxc
mistanka 111dcrcs handlinger og motiver’ vs. ‘Vi er nodt til at forstige at overbcvise ledelsen om, at vi har store arbcjdsmiljoproblemer, cllers sker dcr ikke nogct’.
Den subtraktive betydning rummer i eksemplet to modsatrettedc erfaringer med to
forskelliKe logikker. At udfoldc modsztninger eksemplarisk betyder i denne sammenhzn!: ,lt analyserc, hvorfor ledelsen snyder og bedrager, og hvorfor det faktisk
er nodvctldigt at samnrbejdc med ledelsen. 1 tolkningen af erfaringerne bringcs
samfund:~nuessige og psykodynamiske forklaringsrammer i sammenhaeng med
deltagerncs erfarede virkelighcd.
Det lre+ ~kserrrpeldrejer sig om det centrale laxeindhold i arbejdsmiljostudiekwdsen: Kemiproblcmers placering i bryggeriarbejdernes hverdag og deres
subjckti\x! bcnrbcjdning nf dem. Kcmiproblememe udgor en bogstavelig trusscl
mod bryl:!;erinrbejderrles tilvaxelse, der udspringer af kapitalens formbestemmelsc
af arbejci~proccssen, men da de er Iw-rafhawgige er det vanskeligt at gribe problemet ved I~Jcrterodderne. Det eksistentielle sporgsmäl kemiproblememe setter på
dagsorden: “Selger jeg blot mit arbejdskraft, eller saelger jeg mit liv?” fremkalder
angst, fordi en korrekt besvarelse måtte fixe ti1 handlingstiltag, der opfattes som
ureaiistiskc. 1 dettc eksistenticlle spargsmål gemmer sig samtidig kemiproblemerne
potentiale som Iaxeindhold: En crkendelse af deres betydning kan forbinde nogle
af de n~c~~l~Lztninger,dcr normalt holdes adskilt i erfaringen. Den skarpe sfzre-opdeling mc4lem arbejdc og fritid understreges f.eks. af lonnens instrumentalitet: “Vi
knokler 1x1arbejdct, men si fAr vi det også bedrc i fritiden”, mens den klart nedbrydes ‘11 ken~iproblcmcmcs karakter: “Vi bliver odelagt på arbejdet, ox det radelaegger o+i voms privatliv.” 1 bryggeriarbejdernes subjektive bearbejdning af dette
grundsptwgsmai omkring kcmiproblemerne formulerede de selv de to sider. Men i
deres d;l;;lige praksis kom de udcn om problemet ved at fortraznge/rationalisere
det, dvs. \wi at indordne det i foreliggende realistiske handlingsmuligheder. 1
forhold ti\ videns- og laxebehov indebaerer det en instrtrnlenfaIiseriltg, f.eks. ved at
udvzelge (?I enkelt område inden for kemkalieområdet, som de så grar noget ved for siden ;>t stillc sig tilfrcds med at M et nyt prreparat, måske blot et nyt fabrikat
med sam1110kemiske c~,qcnsk,~bcr- som ‘losning’. IJndcrvisningens funktion ift.
de1tagerrjt.s erfnringslxwccs km bla. vxre at bidrage ti1 at analysere sociologisk og
psykolq;Ibk, hvorfor kcmiproblcmcrnc fortranges - ikke kun at fremskaffe relevant
teknisk-kc~nusk information. Og at bidrage ti1 at fremdrage ikkc blot den fazlles bcvidsthcd, IWII ogsä dw tzllcs fwrl/~’ ofiirtug, dcr meddefineres nf den f‘ulles afnia@.

Pointen I ~~kscmplcrnc w bla., ‘1t undcrvlsnmgen må tolke modsaztmnger og brudfladcr I ctr4tngcrncs crtarrng cksplrclt og systematisk, hws den vit mOde dcltagcrne
der, hvol. ,.te er Ved nt brmgc mods;x?tnmger 1 de konkrete lzremdholds sublektive bctydlllr\g 1 spil, hcrunclcr dc siclcr som dcltagcme af forskellige grunde ikke
formulw~r ,if sig sclv, kan der opniis flere ting:
Erf,~rtngcn kan vit>re blokerct eller brudt. Tolkrungen af, hvorfor det f.eks.
kan \‘;w-c nodvcndlgt at etablcre skoddcr mellem modsztnmger 1 erfarmgen,
g1v1’1’I SIK selv dybcrc n\dslgt I de eksrstensbetmgelser, man er underlagt.
HvI<, underwsmngcn kun mddrnger de sider af erfarmgen, som direkte og
eksl~llclt tormulcres I undetwsnmgens speclfikke kontekst, bidrager den ikke
ti1 ‘II styrke rcflcks~oncn af andre sider af erfarmgen, der er lige så wghge
for lIvordan man orwntcrcr sig og handler I hverdagen.
Gennem en analyse at modsaetnmger I erfarmgen er der basis for at arbejde
med teort pd en madc, som ikkc blot falger de baner, den ti1 cnhver tid verbalidogrede del nt erfaringen ‘lfstikker, og som etablerer en parallel metlem en
systcxlniltlsk og twwtlsk elaborermg af en bestemt side af erfarmgen og en retat]\ torkrobting nt ertarmgens skjulte slde’03

8.4 Grznser

for erfar~ngstolhng

i underwsningen

Accentuctl-ingen nt tcoribwxet crtnrll~t;stolknl]lg som en hovedaktlwtet I erfarmgsonenterel ~lndervlsnnq problemntlserer grznserne metlem underwsnmg og terapi
og rejser <)wrgsmålct om, h\wrdnn undervlsnmgen kan formidle mellem erfarmgens mdl\*lduellc og kollektive slder3
Jeg har 1 lighcd med Lelthriuser og Volmerg argumenteret for, at analysen af mteraktlonsprocesser kan opn3 en dyberc forståelse af dynamikken bag undervlsnmgens manireste plan ved at ophzve hermeneutikkens og dobbelthermeneutikkens

“” Denne 11 ‘1~’prallclisrnc.
den type p~,~lklisn~c,
hor
drc problenht 14.

110x tlclugsrnc
h
wrc cngagercdc I egen lareproccs,
cr al cn ;lldcn art cnd
wgcr ;II ~illcwc wrI uden nogcnli7rbmdclsc ~NXI erl’armgen. men ikkc mm-

IIW

demarkn~lc~nslinic mcll~~m det bevidstc og det ubevidste (if. kapitel 6). 1 den crfaringsorlc\11tcrcdc poli tiskc arbcjdcruddnnnelse Stiller sagen sig anderledes.
Der er ikull*Iii/ /il, og uudclvlsningssituationen som ramme om laxeprocesser giver
ikke ~tt~Ai;;/wAjiw at g5 i dybdcn med dcltagerncs ubevidstc reaktionsmonstre, baggrunden ler scenisk ndfxd, mv. En stidan bearbejdning forudszetter endvidere, at
underviscwn er uddannct terapeut. tionde formulerer det sådan: “Lereren skal
afholde SI;; fin psykologisk bearbcjdelse af dette ubevidste materiale, hvad enten
det optra&r i form af dybt personlige indlzg i en diskussion, symbolladede tcgninger eller drumme, @ id eller aggressivitet (...) hun skal hverken problematiscre,
sprjle ~11~~bearbcjde dem (det ubevidste materiale). For det er hun ikkc uddannct
eller kvallficcret til. Den Ixrer, der inddrager nogle af selvudviklingens terapeutiske redAlber i sin undervisning skal kende sin egen kompetente meget nerjc.”
(Bonde 1W s. 38)““. Men undcrviscre kan udnytte dybdehermeneutisk tokningskompeteixc til at Irnw/l~ Iw~lsi~twrrussi~f ift. wlderuisningerts Ententeylnn og dermed
f.eks. unll,$ nt konfrontere ubevidst materiale, som ikke kan bearbejdes i undervisningel\ (w ogsti Bcrlincr og Uerthelsen 1989 s. 313 f).
Jeg vil bl*nvttc cn vejl~dnlngssituation i et projektorganiseret kursus for Ictrere i
arbejdsm.~rkcdsuddannelsernc ti1 at eksemplificere og problematisere forholdet
mellem tcjlkning af indi\riduelle og kollektive erfaringer samt grznsen mellem
undervis ing og terapi.
1 en proj~~ktgruppe med fire deltagere havde en af deltagerne tidligere haft et mindre firma I en brnnchc med store arbejdsmiljrxisici. Som firmaejer havde han oftc
set genncw fingre med og bagatelliseret visse arbejdsmiljaproblemer, en handlemåde der bl,>\, llndcrstottct nt, at de ansatte helst Ville undvarre beskyttelsesudstyr,
fordi det \“lr besvaxligt ;It bruge. Gruppevejledningen gik bla. ud på at diskutere
de mods,x!tninger, man er underlagt i arbejdsmiljaet. Den pågacldende deltager
forholdt ‘%I:;passiv furst I torlobet, men bidrog efterhanden i stigende omfang med
egne ldil ringer 01; 01~1
talte blil., at hiln havde dårlig samvittighed over for sine
tidligerc .Ilwttc, 0g il\ li,\ll \‘ilI’ wrws for, IlVild hi1Il havde Lldsat sig Sch tor i
forbindelw med arbcjdet. Nervositeten var aget fornylig, da en rwr ven havde
vaxet ud:>ilt tar cn alvorlig nrbejdsmilj~ulykke med kemiske stoffer. Ulykken havde nfftid! nogle alvorlige symtomer og mistanke om langtidsvirkninger, som lzger-

nc ikke kendtc, og sm
dc dc!rtor ikkc kunne gore noget ved. Deltageren befandt
sig I en psykisk kompliwrct sltuntwn, som var przget af skyldf&lse
og angst.
Ved at mdscztttc sltuatwncn I ct d-apgram over modssetnmger L arbqdsmiljaet og I
rammerne for arbe)clsmiljl)lt~~lsatscii, og med typer af reaktioner på dlsse modsztnmger, blev det muligt tar h;~m nt ,u~alysere sltuatlonen merc åbent. Det var ikke
~HII hans skyld, at han havde udsat sme medarbqdere for fare, der var mdbygget
en lang rzkke modsztnmgcr 1 det arbqde, firmaet udfarte, bla. okonormske
modsCztnmger I kommunale licltntloner, som stillede wrksomhederne over for
nogle vC~nskeligc valt;. IIct ILIN ikkc afgwes om freml~ggclsen, analysen 01; diskusslonen af erfarmger dxmpede den personlige angst, men det blev muligt al
bcarbqdc skyldf~~lclscn. Dc rwngc
deltngere mddrog tilsvarcndc erfarmger, bla.
med at undladc brug af pcrsonligc vCxrnemldler, med dc typer nf mods&nrngcr
de tidllgere havde vccrct undcrlngt I arbqdsmiljr~et og med rcaktlonsmådcr lft.
som helhed frisatte crfanngsanalysen tilsyneladenmodsxtnmgerne. Hos gruppen
de nogct psykisk energr, som kunnc mvestercs I prolektarbqdet.
Eksemplet wser bla..
At mdwduelle ertarmger kan tolkes og tidbredes ti1 at blive et sve~l~oorkollektl7w erfnrwgcr VIA konkrete fnsllestraek og nogle teoretiske tolknmgsrammer,
der fanger modsatnmgcr 1 dcltagernes st tuatlon.
At der kan feregi xndrmgcr I deltagcrnes tolknmg af sublektlvt problematlske lndholcison~råc{~r og cn bearbqdnmg af forsvar, rA.w clt wderzw~r~~pr
bliver

ternyetrtrsk.

Eksemplet understreger ogsn, at det tungerer bedst, hms grunden er beredt, dvs.
hvls deltagerne 1 forvqen stir I c>nhandlingssammenl~ang,
der befordrer ny erkcndelse. Den pGga4dendc deltager v,lr blcvet laerer og skulle undervlse andre 1 arbeldsmilj0. flan havde ~;wncmfr~,rt et skift fra en prakslssammenhzng,
hvor ‘bagatellisering’ som forsvarsstr‘ltcgl kunnc afltises af et mere distanceret perspcktrv på
arbe~dsmiljoproblemcrne. Det n~mdskedc
behovet tor ‘psykisk balancearbqdc’

8.5 Forskningens
undervisningen

mulige

bidrag

ti1 at kvalificere

erfaringstolkning

i

Dcr er ingen mods=tning rncllem at vaere en velforberedt underviser 06 at arbejde
erfaringsorienteret. Oskar Ncgt har udtrykt det sådan: “Wer also mit dem
exemplarischen Lernen umgehen will, muss ein hohes mass von theoretischer und
empirischer Vorarbeit in dit Lerhrgänge einbringen (...) Es ist völlig absurd, das
exemplarisches lernen als etwas zu betrachten, was sich auf Abwarten und spontane Einfälle reduzieren liist.” (Negt 1987 s. 53).
Det cr ikkc tilstrxkkcligt ilt Ililve kcndskab ti1 teori os trnffrrsosc/sesr~sJ~~~~~~~r inden
for det faglige omrade, undervisningen drejer sig om. For at kunne bidrage ved
tolkningen af undervisningens temner i relation ti1 deltagemes erfaring må undcrkonkre~e~~ettl~r~nclse i deltagerne
visere udvikle kryrisbob /il Irrrtlervisrlingsind~folrlenes
hverdag, og ti1 n~eknr~isrrrer~te
briggdcltngtmes subjektive benrbejdtring nf Iwerrufholdcrw.
Alt andet lige tiges undcrvlscres kvalifikationer:
Jo bedre kendskab de har til temaet, teoretisk og empirisk.
Jo bedre kendskab dc har ti1 deltagernes lareforuds&ninger,
pirisk.

teoretisk og em-

Jo mere afklaret de er ift. til egne styrkesider og svagheder, forsvarsmekanismer, mv.
Jo bredere erfaring de har med erfaringsorienteret

undervisning.

Den forskning, dcr er rcdct;jort for i afhandlingen, er i sig selv et eksempel på, ,lt
teoretisk og empirisk kcndsknh ti1 dcltagernes situation kan kvalificcrc en analysc,
der er sensitiv over for dcres crtaring. Forskningen fokuserer på betingelserne for
deltagemes lxreprocesscr og sigtcr mod at afd;ekke centrale karakteristika ved
lareindholdcnes subjcktilte betydning. Flerved biiver det muligt at efterspore typer
af blokeringer og potentlCller i dcltagernes erfaring for oget selv- og samfundsindsigt og at givc ctksempli*r pii, hvilkc typer af teori og viden der kan inddrages i
forhold til cn specifik 1l~!lt;1gcrgrlll’I’“s forudsa4ninger i forhold ti1 et givet I;t?rcmdhold.

De sporgsmäl, dcr h&lr Intcrcsseret torsktungen, er samtidig sprnrgsmål underwsere
konfrontercs med, nar de skal tolks, hvnd dcr forcg5r 1 undervlsnmgcn, f.eks..
*

Hvilke dynamikker og krxttcr udfoldcr sig under undervlsnmgens overflade3 1 hvilkct omtilng mddrngcs problematlseres og bearbeldes deltagernes
ertarmger, hvilkc typer at kxrcproccsser forcgdr, hvilke typer af modstand
producercs og hvilkrt potcntlnler er der?

*

Hvordan benytter dcltngernc teori 1 bearbejdnmgen af deres erfarmger’ Sker
der en teoretisk crtnrlngsbearbqdnmg,
som modsvarer dimensionerne 1 den
anlagte temaramnit >‘pl Ivilke kwfter modwrker henholdsvls fremmer beskzftigelsen med teori 3 Er dcr tale om en udvendlg tilegnelse af teon eller om en
tilegnelse, der mtegrcrcs med motlvatlon og forforståelse?

Ved at belyse sådannc sporgsmal gennem en teoretrsk reflekleret kritik uf gememjiirfe
underulslll,lgsforlab og ved at fom~rilc nllnlysevesl~ltalcrne, kan den empwske
forskning brdrage ti1 at styrke undcrvlseres forståelse af de dynamikker og kraefter,
der vlrker 1 underwsnmgcn.
Men der er også ~ISICIved en torsknmg, som belyser lazremdholds sublekteve betydning. 1 tysk fagforemngsuddannelse har man anvendt forskning 1 arbelderbevldsthedens ‘tydnmgsmr)nstrc’ som grundlag for undervwungsplanlazgnmg
(jf,
Rehbock 1989).
Tydl~l1~gsnlonstre~~~ pla~~es 1 w teoretisk rammeforståelse, og kan derved kvalificere underwsernes bidrag til opsnmling, systematisermg og tolkning af deltagcrnes
erfarmg. Man kan ikke tolke erfarmgen uden teori, men brugen af teori forfejler slt
mål, hvls den benyttes som t&lste kategoner, der på forhånd definerer, hvad der er
mteressant 1 deltagerncs crfxmg. Den underwser, der opsamler deltagernes ytrmger 1 på forhånd fastlagte ‘tydnmgsmonstre’, som ,kan udfoldes og forklares teoretask, nsikerer at begå vald mocl deltngernes erfarmg. Sensltwtet er nagleordet. Det
er deltagerne, der skal producere erfarrng. Det får de kun lejlighed til, hvls undervisrungen orlenterer sig mod does erfarmg og kun mddrager den teori,, som kan
‘genoversaettes’ ti1 deres sltuatlon.
1 mere ekstreme tilfAdc er tydnmgsmonstrene blevet vurderet ud fra, om de rummer ‘falsk’ eller ‘sand’ bewdsthcd (Lax: 1 overensstemmelse med eller modstnd
med fagforenmgens politik og apfattelse). De er benyttet ti1 at opstille argumentatlonskazder, som slgter mod nt omvcnde ‘fcjltaenknmg’ hos underwsnmgens delta-

gere. Hermed danncr den kvalitative forskning i arbejderbevidsthed grundlag for
udviklingen af mcre finjustcrcdc mnnipulationsmidler. Udover at det formodentlig
ikkc er saxlig virkningsiuldt, cr det ags” at anvende forskningsresultaterne stik
mod deres hensigt.
Erfaringsorienterct undcrvlsning mä forholde sig rcspekterende til deltagcrnes
erfaringer. Thomas Ziehe har formuleret det sådan i forhold ti1 undervisning af
barn: “FormAlet med nt inddragc lweindholdenes subjektive betydning i den didaktiske refleksion og i undervisningskommunikationen
er ikke en udvidelse af
larrerens indholdsmzessige “magt ti1 at råde over brarnene” med henblik på at han
blot så meget mere effektivt skulle kunnc ‘btije’ dem efter sine forestillinger. Ogsä
bearbejdning af den subjektive betydning er b0rnenes selvstandige lazreproces.
Laxeren er med ti1 at skabc de rigtige laxebetingelser for denne protes, men det er
under ingen omstzndighcdcr hnm, der så at sige på bwrnenes vegne besarger
processen.” (Ziehe 1978 s. 88).
Det forudsaztter et tcowtr~k o~,lrrcL,rksr>lrJ~ICI1Srnster,at få 0je på og tolke de subjektive
dynamikker i undcrvisnmgcn. Undervisere kan benytte forskningens resuitater ti1
at skzerpe opmcerksomhcdcn om Itereindholdenes subjektive betydning, herunder
skarpe opmzrksomhedcn om erfnringsmodsaztninger som et potentiale, der kan
danne grundlag for teoretisk udfoldelse af erfaring, og dermed for at bidrage ti1
deltagernes erfaringsproduktion. Det er ikke forskningens rolle at formidle faxdige
svar. Forskningen producercr f~~s~~clsesvarrktojErog orierlterin~srensk~ber. 1 sidste
instans er det samspillet mellem undervisere og deltagere i konkrete
undervisningssituationer,
der afgar forskningens anvendelighed.

8.6 Betingelser for gennentferelse af erfaringsorienteret
ning i fagforenii~gsllddannelsen

undervis-

Mange undervisere i Fagbe\*~gelsens Interne Uddannelsessystem bestrzber sig
faktisk på at etablere og ud\rikle en forbindelse mellem deltagernes erfaringer og
undervisningens indhold, men betmgelserne ger opgaven vanskelig:
For <letforsic: Erfaringsorlcnterct Izring må afpasses efter deltagernes laererytme.
Ugckurserne - de korte aisluttcde forlrab hvor deltagernc ofte kun moder samme

1 y,nng - kombmcret med et tortzttct
deltagergruppc denne C~L.
vanskeligt at arbqde crtnritlgsorlenteret.

mdhold, ger det

for det a&t: Erfarlngsorr~ntcrct Ixrrng forudsaztter et hojt udviklet tolknmgsberedskab hos undervIscrnc*. LJnder~~~scrncI Fagbevqelsens mternc uddannelsessystem mestrcr en rCazkkcspcc~nliscrcdc rutmer, men de har ikke gcnerelt forudsaetnmger eller tradition tar tcorctlsk rcflckslon af padagoglske metoder, laxeprocesser, mdholdsstrukturer
og dcltagcrforudsztnmgcr
(jf. Andersen, mfl. 1993 s. 321
fPJ*
For &

tredje: Grundlaget tar erfarmgsonenteret laxmg er at mddrage deltagernes
fzlles erfarmger og dcrcs I~nlldlcrnlllighcdcr 1 hverdagen. Det er vanskeligt I NU.
Dels på grund af den ~~~d~v~ducllcrckruttermgsprocedure,
der bevrrkcr, at dcltageme som hovedregel kommer fra forskellige arbejdspladser Dels fordi FIU 1 en
VIS forstand etablerer CII adskillelse mellem fagforenmgsuddannelse og fagforenmgspolitik. FIU udgor cn overgribende tvcerfaglig mstitutlonalisermg
af uddannelsesarbqdct. Forbund og afdelinger onsker ikke, at orgamsatlonsmveauer, som
ikke er underpgt dercs kontrol, skal påvirke medlemmernes handlinger direkte.
Fagforenmgsuddannelscns Indhold og struktur kan ikke zndres med et slag. Det
Interne uddannelsessystcm er en v,t-sentlig sammenholdsfaktor 1 fagbewgelsen.
Men hvls man wnsker, ,It undervlsnmgen I hpe grd skal kunne udnytte erfarmgen som et råstot tar d4t,i+ww! ; erkcndelscs- og udviklingsproccsser, vi1 det vzere
samt
wdvendlgt
at ivndre ~II~~c~~\~ISI~II~~C~S tidsstruktur og holdsammensztnmgen
at kvalificere undcrv~serw, sti de bliver bedre ti1 at medvirke 1 en teoribaserct tolkning af deltagernes erti~rlngcl
Det vi1 ligeledes v;Ere nod\*wdlgt, at uddannelsen udvlder sm funktion. Uddannelsen skal mformerc om tntJbcvCrgelsens krav og politik og glve deltagerne teknisk og IurJdisk wden 06 hnndlingskompctence, men det er lige så vlgtlgt, at den
kommer ti1 at udgnre I:II scl\‘strwdig offcntlighedsdanncnde
struktur Uddannelscn
udg0r en bred kontaktfladc til Isax tillids- og sikkerhedsrepraesentanter Den kan
medvirke til, at mods;ctnIn:;cr I organlsatlonen behandles lebende, og ti1 at fagforenmgernes strategi o:; pcjlitik kommer til at reflektere medlemmemes behov og
mteresser Det forudsxttcer, ,\t dc!11Inddrager, tolker og udnytter deltagernes erfarmger og problemer, 01; ,~t CICI~Ikke holder sig tilbage fra at tematlsere konflikter
(se også Sommer, mfl. 1W.? s. 49 i). I-IVIS omvendt uddannelsen udvikles 1 en rcttung, hvor der blokeres tcjr cichilt om C>lternatwe opfattelser og nye Ideer, Leks. ved

at der formuleres alt tor bx&~nte krav ti1 uddannelsens faglige og politiske effekt,
kan den komme ti1 at svxkkc grundlaget for fagbevaegelsens virke. 1 laengden kan
fagbcvLegclsen ikkc eksistcrc som slagkraftig organisation uden handlekraftige
medlemmer og tillidstolk, cler er i stand ti1 at forholde sig selvstzndigt og kritisk
ti1 mål og midler i det !,~gligc ;lrbejde, og som er i stand ti1 at Inre aj dcrcs etjiirhg.
Giver fagforeningsregict o\whovedet mulighed for politisk arbejderuddannelse?
Man kan kritisere fagbe~~qclscns forvaltning af sit faglige og politiske mandat.
Der er tendenser ti1 intllrcsselndsn~vring, den parlamentarisk binding er for snitver, og der er demokratiproblemer - men der er også spillerum! Jeg opfatter fagforeningerne som et nocl\*cndigt, omend modsztningsfyldt,
udgangspunkt for forsvaret nf lonmodtagcrnus intcrcsser og for snmfundsmzssige emancipationsbcstrxbetser. Det k;ln bcgrunll~~~ 11d fia fagforeningernes massctilslutning og ud fia, :lt
fagforcningerne er mcciwrcndc! organisationer, dvs. organisationer hvis eksistens el
knyttet ti1 de reelt eksistercnde interesser og interessemodsztninger blandt medlemmerne. Tilsvarende udgor fagforeningsuddannelsen et uhyre modszetningsfuldt led i fagbevzgclscns samlede virke. Den krrrr have et emancipatorisk sigte,
men har det ikke nrad\*cndir;vis.
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