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Indledning - Forord

Forord
For fem år siden engagerede jeg mig i Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik på 
Danmarks Pædagogiske Universitet. Min hovedinteresse var voksenpædagogik og uddannelsesforsk-
ning, men jeg blev hurtigt optaget af sundhedspædagogik med særligt blik for filosofiske og ideologiske 
problemstillinger. Samtidig rejste jeg for første gang til Grønland for at afholde kurser for sundhedspro-
fessionelle og undervisere i sundhedsvæsenet. Jeg påbegyndte et ansøgningsarbejde sammen med profes-
sor Bjarne Bruun Jensen og opnåede tre projektbevillinger, på baggrund af hvilke to treårige pædagogi-
ske udviklingsprojekter og dette ph.d.-projekt kunne blive en realitet. 

Ph.d.-projektets tilknytning til de to udviklingsprojekter – det ene i sundhedsvæsenet i Grønland og det 
andet i sundhedsplejen i København – har betydet, at jeg undervejs har undervist, ydet konsulentbi-
stand og samarbejdet med mange mennesker. De erfaringer, dette samarbejde har givet, ville jeg ikke 
være foruden. Ph.d.-projektets tilgang til data og de empiriske konstruktioner bærer i høj grad præg af 
den mangfoldighed, jeg har mødt. Tak til sundhedsplejerskerne i Københavns Kommune og til projekt-
deltagerne i Grønland. Tak fordi I har bidraget med idéer, visioner og eksperimenter gennem jeres egne 
lokale udviklingsprojekter. Tak fordi I har deltaget i diskussioner og præget udviklingsarbejdet med jeres 
engagement og værdier. I har været drivkraft for udvikling af forebyggelse og sundhedsfremme i de 
praksisser, I selv er en del af. 

Jeg har fået stor opbakning blandt mine kolleger i Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundheds-
pædagogik. Når jeg har lagt udkast frem til diskussion, har I givet kommentarer og råd, og når jeg 
har haft særligt brug for det – f.eks. under mine mange ophold i Grønland – har jeg via mailkor-
respondance kunnet hente opmuntring og støtte. Nogle fortjener en særlig tak: lektor Jeppe Læs-
søe, der har været min vejleder gennem ph.d.-forløbet. Jeppe valgte fra starten at rejse med mig på 
en af mine ture til Grønland. Han har været en fabelagtig god vejleder, sat sig grundigt ind i mine 
studier og givet mig modspil på højt videnskabeligt plan. Samtidig har han støttet mig i en vanske-
lig konstruktion: at være ph.d.-studerende og projektleder/konsulent på samme tid. Professor Kar-
sten Schnack har aktivt deltaget i Grønlandsprojektet og ligeledes rejst med mig til Grønland – 
sågar to gange! Karsten har blandt andet bidraget til to nationale konferencer, læst mine rapport-
manuskripter, og sammen har vi udgivet en bog som afslutning på ”værdiprojektet” i Grønland. 
Karsten har inspireret og bakket mig op. Han har vist mig, hvordan et pædagogisk udviklingsar-
bejde kan afrundes på fornem vis. Tak til professor Peter Kemp, der tidligt i forløbet indførte mig i 
hermeneutikken og præsenterede mig personligt for Paul Ricoeur. Tak til Bjarne Bruun Jensen, der 
ihærdigt, intenst og målrettet har samarbejdet med mig gennem fire år, især om projektet i skole-
sundhedsplejen i København. Bjarnes indsatser omkring ph.d.-projektet har været enestående, og 
uden at være direkte involveret i mine studier har han etableret en række muligheder og et sublimt 
rum for gennemførsel af min forskeruddannelse. En særlig tak til Politikgruppen i Institut for Le-
delse, Politik og Filosofi på CBS, ledet af professor Niels Åkerstrøm Andersen, der fik ”vendt mit 
blik” gennem et fire måneders gæsteforskerophold. Sidst, men ikke mindst fortjener lektor Søren 
Kruse min tak. Uden hans kritik og hjælp var ph.d.-projektet ikke blevet til det, det er i dag. Tak 
til dem alle. I dag ville jeg ikke være dette ph.d.-projekt foruden. Tak fordi jeg fik mulighed for at 
iagttage forskelle. Tak til mine venner og mit åndelige fællesskab. Tak fordi jeg hver dag fik en ny 
dag, så projektet kunne blive til virkelighed.  
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Læsevejledning 
Ph.d.-projektet beskæftiger sig med sundhedsprofessionelles kommunikation og iagttagelser af vær-
dier og andre forskelle gennem pædagogisk udviklingsarbejde. Det overordnede tema er værdier og 
sundhedspædagogik i sundhedsvæsenet. Projektet fokuserer på spørgsmål, der vedrører sundhedspæ-
dagogisk værdiafklaring. Det er knyttet til to forskningsbaserede pædagogiske udviklingsprojekter: 
”Sundhedsplejen ved en skillevej” støttet af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom og Københavns 
Kommune og ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” bevilliget af Direktoratet for Sundhed i Grøn-
lands Hjemmestyre og Nuuk Kommune. Udviklingsprojekterne åbner mulighed for at frembringe 
data fra eksperimentel sundhedspædagogisk praksis. Aktørerne er dels sundhedsplejersker, der be-
skæftiger sig med skolesundhedspleje i Københavns Kommune, og dels forskellige professionelle, der 
beskæftiger sig med sundhedsundervisning og forebyggelse i Grønland. Ph.d.-projektets videnskabe-
lige sigte er at afdække de sundhedspædagogiske kompetencer, som er en del forudsætningen for at 
kunne arbejde værdireflekteret. Vægten lægges på de værdimæssige konflikter, der opstår, når et sund-
hedspædagogisk arbejde både rummer aspekter relateret til sygdom og aspekter relateret til et godt liv. 
Ambitionen er at nuancere og differentiere værdierne og udforske en bestemt udviklingsorienteret 
måde at kvalificere de professionelles værdiafklaring på. 

Afhandlingen er disponeret i fem kapitler:
Indledningsvist introduceres værditemaet i relation til sundhedsopfattelser og pædagogik. En systema-
tisk litteraturgennemgang introducerer temaet og fokuserer på, hvordan værdier optræder i den interna-
tionale sundhedsvidenskabelige forskning og pædagogisk forskning relateret til sundhed. Indledningen 
indkredser ph.d.-afhandlingens problemstilling gennem tre iagttagelsespositioner: en sundhedspædago-
gisk, en sundhedspolitisk og en position med blik for værdikompleksitet. Det videnskabelige blik, der 
adskiller videnskab fra pædagogik, beskrives med en systemteoretisk optik. Endelig redegør indlednin-
gen for målsætningerne i de to pædagogiske udviklingsprojekter, for afhandlingens videnskabelige mål 
samt for konstruktionen af det analytiske objekt.  
 
I.Del.1 behandles ph.d.-projektets epistemologi og metode. Såvel det analytiske objekt, forsknin-
gens epistemologiske grundlag som teoriperspektivet på metoden konstrueres med en særlig for-
skeroptik – et kommunikationsteoretisk blik, der bygger på første- og andenordensiagttagelse. Med 
udgangspunkt i tre metodologiske pointer: forskelslogik, iagttagelseslogik og samfundet som kom-
munikation redegøres der for to forhold: forholdet mellem iagttagelse og erkendelse og forholdet 
mellem iagttagelse og kommunikation. Teoriperspektivet indeholder en skitsering af nogle metodo-
logiske udfordringer og en beskrivelse af et bestemt hermeneutisk, videnskabeligt paradigme, som 
betegnes radikal hermeneutik. Ph.d.-projektets analytik beskrives ud fra tilgangen iagttagelse af 
anden orden samt to overordnede analysestrategier funderet i sæt af ledeforskelle, der styrer, hvor-
dan iagttagelser iagttages som iagttagelser. Endvidere indeholder del 1 nogle refleksioner over 
sundhedspædagogisk udviklingsarbejde som forsknings- og udviklingsstrategi, der blandt andet 
handler om, hvordan de to sundhedspædagogiske udviklingsprojekter, som forskningsprojektet for-
holder sig til, relaterer sig til tidligere opfattelser af aktionsforskning og emancipation. Det empiri-
ske grundlag udgøres af pædagogiske eksperimenter inden for rammerne af to de udviklingsprojek-
ter. Forskellen mellem udviklingsprojekternes designs, problemstillinger og teoretiske grundlag set 
i forhold til ph.d.-projektets forskningsspørgsmål tydeliggøres. Udviklingsprojekterne har egne 

Indledning - Disposition



9

udviklingsspørgsmål, der er konstrueret ud fra en sundhedspædagogisk ideologi (normativ teori) 
om deltagelse og målgruppeinvolvering. Forholdet mellem praktisk og teoretisk viden ekspliciteres, 
og en række metodekrav, der omfatter krav til udvikling, krav til forskning og rolleforventninger, 
beskrives. Endelig beskriver del 1 ph.d.-projektets syn på videnskabsetik som omverden for både 
det pædagogiske udviklingsarbejde og den videnskabelige organisering.     

I.Del.2 analyseres de sundhedsprofessionelles iagttagelser gennem deres deltagelse i pædagogisk 
udviklingsarbejde. Det empiriske blik rettes mod de sundhedsprofessionelles italesættelser og de 
beskrivelser, de giver, af deres sundhedspædagogiske praksis. Del 2 indeholder tre delanalyser af 
de sundhedsprofessionelles iagttagelser af: 1) værdier og værdikonflikter i sundhedspædagogisk 
praksis 2) sundhedsfremme og forebyggelse 3) deres kvalificering gennem deltagelse i pædagogisk 
udviklingsarbejde. Den første delanalyses beskriver, hvordan sundhedsarbejdet begrundes og prio-
riteres værdimæssigt i forhold til individuelle, pædagogiske og politiske sundhedsopfattelser. Ana-
lysen fokuserer på de sundhedsprofessionelles iagttagelser af forholdet mellem værdier i sundheds-
arbejdet og deres målgruppers opfattelser af sundhed og andre værdier. Den anden delanalyse 
identificerer væsentlige elementer i de sundhedsprofessionelles værdiref leksioner og forventninger 
til forebyggelse og sundhedsfremme. Den tredje delanalyses mål beskriver, hvordan de sundheds-
professionelle gennem deres deltagelse i pædagogiske udviklingsarbejde kvalificeres til at arbejde 
værdiref lekteret og ref lekterer kvalificeringen gennem dannelse som andenordensbegreb. Frem-
analyserede empirisk funderede typologier, begrebsliggørelser og diskurser anvendes til udvikling 
af en generaliserende fortolkningsramme i den følgende del 3. Denne del afsluttes med systemati-
ske empiriske konklusioner.

I.Del.3 udvikles en generaliserende fortolkningsramme og udgør dermed ph.d.-projektets abstrakte iagt-
tagelsesgrundlag. Der udvikles begreber og teori, der har forklaringskraft i forhold til de sundhedspro-
fessionelles iagttagelser (del II). Fortolkningsrammen skal tjene til: a) organisering af differencer, b) re-
duktion af kompleksitet og c) en generaliserende fortolkning af de empiriske analyser. De primært intro-
ducerede begreber: sundhedspædagogik, sundhedsfremme, forebyggelse, kvalificering, værdier og dan-
nelse viderefortolkes og genbeskrives. Dermed er denne del også ph.d.-projektets værdigrundlag. Endelig 
behandles projektets forskningsspørgsmål med en diskussion om dannelse relateret til værdiafklaring. 
Der afsluttes med en kritisk refleksion over den måde dannelsesbegrebet er anvendt til analyse på samt 
en redegørelse for forskerens (mit) eget dannelsesideal.  

Herefter følger en.metodekritik.med en række kritiske refleksioner over ph.d.-projektets metodolo-
giske grundlag og pædagogisk udviklingsarbejde som forskningsstrategi. Konkrete empiriske erfa-
ringer trækkes frem for at eksemplificere nogle væsentlige ideologiske og metodiske problemstillin-
ger. Endelig perspektiveres pædagogisk udviklingsarbejde som forskningsstrategi set fra et system-
teoretisk perspektiv. 

Afhandlingens.Appendiks.er en generaliserende fortolkning af de rammebetingelser, der gør sig gæl-
dende for det pædagogiske udviklingsarbejde i Grønland. Appendikset beskriver, under hvilke betin-
gelse forebyggelse og sundhedsfremme praktiseres med hensyn til værdier og normer i det grønlandske 
sundhedsvæsen, i skolen og sundhedsuddannelserne, i den grønlandske sundhedspolitik og ikke mindst 
i forhold til Grønlands kultur- og kolonihistorie.
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Indledning - Indledning

Indledning 
Dilemmaer, ambivalenser og sammenstød hører til hverdagsoplevelser for professionelle, der arbejder 
med forebyggelse og sundhedsfremme. Når disse fænomener iagttages med fokus på værdier, åbnes nye 
muligheder for at reflektere over og tackle de komplekse udfordringer, som professionelle ofte står over 
for. Værdier er en måde at iagttage på: ud fra forskellen mellem godt og dårligt. Som sådan er værdier en 
del af den måde, de sundhedsprofessionelle kommunikerer og indgår i en professionel livsanskuelse på. 
Kender man ikke forskel på godt og dårligt, kan værdier være et ”lukket land”. Kender man derimod til 
værdier, og kan man iagttage dem og måske oven i købet italesætte dem, får værdierne betydning for de 
beslutninger, man tager. 

Et professionelt sundhedsarbejde udfoldes i et værdikompleks. Kompleksiteten er et netværk af begreber 
og udfordringer, eksempelvis ansvar, oplysning, omsorg, risikokontrol, styring, appel, motivation, ad-
færd, tillid, villighed m.fl. Hverken de sundhedsprofessionelle eller borgerne, som sundhedsarbejdet im-
plicerer, er ”trivialmaskiner”, der bestemmes og kontrolleres af ydre forhold. De er i stand til at adskille 
sig fra deres omverden. I stedet for udelukkende at orientere sig efter de mange inputs, orienterer de sig 
ud fra sig selv ved at træffe beslutninger – ved at vælge (Rasmussen, 1996: 65). Beslutninger og valg 
træffes på grundlag af egen gradvist opbyggede bevidsthed, som består af værdier, viden og erfaringer 
med tidligere valg. Det er via beslutninger og valg, at den ydre og indre værdikompleksitet forenkles. 
”Kun kompleksitet kan reducere kompleksitet” (Luhmann, 2000b: 64). 

Værdier fungerer både synligt og usynligt i alle forhold mellem mennesker, men sundhedsprofessionelle 
beskæftiger sig ofte specifikt med værdirelaterede spørgsmål. Ansvar er et typisk eksempel. Man kan 
have ansvar for en konkret opgave, men et sundhedsmæssigt ansvar gælder værdier. Således gælder det 
professionelle ansvar de værdier, arbejdet inkluderer. Thyssen skriver (Thyssen, 1995: 58): ”I ansvaret 
ligger, at man skylder nogen et svar – måske sig selv. Man er tiltalt og skal svare. Svaret på ansvarets spørgs-
mål er en værdi. Uden den svæver ansvaret i vinden”. Et andet eksempel er tillid, som i luhmannsk for-
stand betegner accept af risikabel kommunikation (Luhmann, 1999). Når sundhedsprofessionelle lader 
deres arbejde afhænge af mennesker, som de ikke kan kontrollere, må de opbygge tillid mellem disse 
mennesker og sig selv. Mennesker handler på egen hånd og ikke altid som aftalt, eller som de professio-
nelle håber på. De lever op til deres egne værdier. Om de også påtager sig omverdenens værdier, afhæn-
ger af deres vurdering og frie valg. De professionelle kan ikke normativt forlange eller foreskrive tilliden. 
De kan ikke tvinge til bestemte sundhedsfremmende adfærdsændringer – det ville i givet fald kun knu-
se den tillid, der måtte være, eller skabe en professionel byrde af kontrol. Tillid må udvises frivilligt og 
har i øvrigt kun værdi, hvis den beror på en negation af mistillid (Luhmann, 2000: 170). Med blik for 
kontingens er det umuligt at operere med tillid uden også at iagttage andre værdier, og kompleksiteten 
øges, i og med at alle værdier i princippet også kan være anderledes. 

Sundhed er i sig selv en værdi. Hvordan sundhed end opfattes, betegner begrebet en plusside og refererer 
til et gode, noget positivt. Som sådan betegner sundhed en præference, dvs. at noget foretrækkes frem 
for noget andet. Endvidere indgår der i sundhedsbegrebet en række forskellige værdier relateret til fysi-
ske, sociale og mentale fænomener, og sundhed er et normativt begreb i forskellige kulturer og diskurser. 
Sundhed er også et modeord. Min datter på 15 år erklærer ind imellem, at hun har ”sund uge”, hvilket 
betyder ”wellness”, forkælelse, ekstra opmærksomhed på krop og mad. Hun opfatter især sundhed som 
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noget ydre, der har at gøre med hendes udseende, men er samtidig klar over, at andre dimensioner har 
betydning for et godt liv. F.eks. er det for hende sundt at udtrykke sig via kunst – fordi hun ”mærker sig 
selv”, når hun tegner og maler. Yderligere er sundhed også et ukvemsord, der bruges til fordømmelse af 
’sundhedsapostles’ trang til at kommunikere moraliserende eller religiøst ”i sundhedens navn”. Sundhed 
opfattes modvilligt som noget, man bør bekende sig til, noget ’de frelste’ forsøger at omvende verden til. 
Paradoksalt nok er sundhed i denne negative betydning noget, nogen forsøger at pålægge andre – noget, 
der boykotter den enkeltes frihed og mulighed for at bruge sin sunde fornuft! 

I sygehusvæsenet og dermed sundhedsvæsenet bruges ordet sundhed ofte som kamuflage af syg-
dom. Der kommunikeres om sygdom med et begreb om sundhed. Når sygdom italesættes i relation 
til sundhed, giver det sygdom værdi. Men sygdom kommunikeres også som sygdom – dog ikke i 
negativ form. Luhmann og Baecker har analyseret sygdomsbehandlingsvæsenet som uddifferentie-
ret funktionssystem. Ethvert funktionssystem opererer med en værdikode, der har en plus- og en 
minusside, og i denne abstrakte form bliver sygdom sygehusvæsenets værdi. Sygdom – ikke sund-
hed – udgør den positive side af sygdomsbehandlingssystemets funktionskode (Luhmann, 1990a), 
hvis minusside er død (Baecker, 2002). Det er kompliceret og kompliceres yderligere, da den medi-
cinske diskurs også sætter sundhed som lig med godt helbred, det vil sige som det modsatte af syg-
dom. Men der er en væsentlig forskel på at være sund og rask. Mens sundhedsprofessionelle – med 
en vis overbevisning – kan udtale sig om, hvorvidt folk er syge eller raske, så implicerer spørgsmål 
om sundhed desuden også personlige og sociale værdier. Hvordan lever jeg et godt liv? Hvordan 
forholder jeg mig – sammen med andre – til min livssituation, såvel muligheder som begrænsnin-
ger, eventuelle risici og farer? Derfor er sundhedsspørgsmål aldrig kun helbredsspørgsmål, men 
også værdispørgsmål. Yderligere kan værdispørgsmål aldrig besvares entydigt. Der vil altid være 
svar, der også kan være anderledes. Det gør det jo ikke lettere at arbejde med forebyggelse og sund-
hedsfremme, og det stiller store krav til de sundhedsprofessionelle. Det bliver en del af professiona-
liteten at forstå egne holdninger som relative i forhold til værdier, som man ikke nødvendigvis deler 
med de mennesker, man har med at gøre. Man kan forsøge at negligere dette problem, eller man 
kan arbejde med at reflektere over egne og andres værdier og give plads for og eventuelt støtte til 
erkendelse, handling og forandring. Denne form for sundhedspædagogik kræver overskud, mod og 
refleksive rammer om videns- og erfaringsudveksling. Ph.d.-projektet er en empirisk undersøgelse 
og en generalisering af disse forhold.

Litteraturgennemgang  
I en systematisk litteraturgennemgang (bilag 1) viser det sig, at værdier i vid udtrækning optræder i den 
internationale sundhedsforskning, dvs. inden for folkesundhed, sundhedsfremme, forebyggelse og sund-
hedspædagogik, samt i forskning, der vedrører forskellige behandlings- og terapiformer. Da værdier ind-
går i og beskrives på adskillige måder i rigtig mange forskellige felter, bliver det en uoverkommelig op-
gave (inden for ph.d.-projektets ramme) at lave et egentligt review eller ”state of the art”. Det er selvføl-
gelig muligt at privilegere et af felterne og gøre det eksemplarisk for en værdidiskurs, men denne 
mulighed har jeg ikke fundet egnet. I stedet har jeg indsnævret litteratursøgningen i forhold til at finde 
artikler, der indeholder konkrete empiriske eksempler på, hvordan professionelle værdier og forskellige 
målgruppers værdier kommunikeres og beskrives ud fra forskellige videnskabelige perspektiver.

Indledning - Litteraturgennemgang
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Indledning - Litteraturgennemgang

På den baggrund og med udgangspunkt i en ret omfattende gennemgang af referencer (se bilag 1) vælger 
jeg her indledningsvis blot at konstruere tre overordnede litteraturkategorier. Den første kategori indehol-
der artikler, der beskriver de professionelles syn og perspektiver på sundhedspædagogiske værdimæssige 
problemstillinger. I denne kategori beskæftiger forskere sig især med forskellige metoder og måder at 
håndtere sundhedspædagogiske opgaver på. Værdier markerer overvejelser over, hvordan viden og bestem-
te interventionsformer eller behandlinger fører til et sundere liv for en målgruppe eller det enkelte menne-
ske. Et gennemgående synspunkt i artiklerne er, at hvor man tidligere har kunnet sige, at det var eksper-
ternes vurdering af menneskets helbred, der talte, er det i dag ikke bare helbredet, men måden, hvorpå der 
professionelt arbejdes med sundhed, der tæller (Chavez et al., 2006; Grant et al., 2005; Hurst & Nader, 
2006; Markham & Aveyard, 2003; Whitelaw & Watson, 2005). En gruppe amerikanske forskere peger 
desuden på, at nye værdibaserede undervisningsformer inden for folkesundhed kræver kollegialitet, dvs. 
udvikling af nogle fælles kollegiale principper for professionel og personlig deltagelse i det sundhedsfrem-
mende arbejde (Chavez et al., 2006). Inden for uddannelseslitteraturen er der også en række eksempler på, 
hvordan værdier tænkes ind i forhold til kompetenceudvikling. F.eks. hvordan underviserkompetencer, 
der tager udgangspunkt i at forstå elevers værdier, kan udvikles (Brooks et al., 2004). 

Den anden kategori indeholder videnskabelige artikler om værdier i forhold til helbredsrisici. Værdier be-
skrives diskursivt i forhold til generelle, offentlige eller politiske, diskussioner om risici. I denne kategori er 
forskerne optaget af nødvendigheden af at udvikle sundhedsprogrammer og pædagogiske metoder, der 
involverer målgrupper i beslutningstagning. Et gennemgående synspunkt er, at målgrupperne må afklare 
deres egne værdier i forhold til både sundhedstruende, men også helt almene udfordringer som f.eks. søvn, 
hvile, kost, motion, graviditet/familieplanlægning (Conner & Dewey, 2003; Peres et al., 2006). Endvidere 
viser referencegennemgangen, at en lang række forskningsprojekter er optaget af at få identificeret mål-
gruppernes værdier for derved at få målgrupperne involveret i sundhedsfremme og forebyggelse. Bestræbel-
ser på at få folkesundhed til at udmønte sig i værdibaserede styringsstrategier spiller sammen med øvrige 
sundhedspolitiske bestræbelser på at løfte det generelle niveau for folkesundheden (Häyry, 2006). 

Den tredje kategori indeholder en række artikler, der diskuterer værdier og sundhed i et etisk eller filosofisk 
perspektiv (Buchanan, 2006; Häyry, 2006; Minkler, 2004; Suchman, 2006). Etiske aspekter i forhold til 
sundhed går på tværs af forebyggelse og sundhedsfremme. Kategorien er derfor bred, og i den forstand er 
det ikke muligt at konstruere nogle fælles og mere specifikke genstandsfelter. De etiske diskussioner frem-
står generelt som refleksioner over moralske handlinger og tilgange til sundhed i sundhedsvæsenet. Det er 
især den medicinske diskurs, der sættes til diskussion, og kategorien er præget af modsætningsforhold – på 
den ene side medicinsk rationalitet og på den anden side et værdibaseret alternativ. Forskellige etiske dilem-
maer og konkrete værdier sættes til diskussion. F.eks. diskuterer Suchman to ”fundamentale værdier”: kon-
trol og relation, og viser, hvordan disse to værdier udgør to paradigmer i sundhedsvæsenet. Paradigmerne 
udelukker i princippet hinanden og er svært forenelige i sundhedspædagogisk praksis. Kontrolparadigmet, 
der er vidt forankret inden for medicin og sygdomsbehandling, skaber urealistiske forventninger om et 
sundt liv eller fremkalder i værste fald frygt og skam og hindrer et muligt samarbejde mellem den enkelte 
patient og den professionelle. Relationsparadigmet rummer flere interpersonelle aspekter, hvormed begre-
ber som modtagelighed og tilpasning bliver centrale. Til dette paradigme henregner Suchman sundheds-
fremme, forebyggelse, omsorg og terapi (Suchman, 2006). Hvorvidt de to værdier/paradigmer frugtbart 
kan udnyttes i etableringen af et fælles værdigrundlag for hele sundhedsområdet sættes – ikke kun i dette 
eksempel, men i en lang række etiske og filosofiske artikler – til diskussion. 
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Et andet eksempel i etikkategorien er et forskningsprojekt, hvorigennem der udvikles en ny etik for 
sundhedsfremme og to modeller til refleksion over udfordringer i sundhedspædagogisk praksis. Den ene 
model er en medicinsk model, der fokuserer på adfærdsændringer. Heri er udfordringen at udvikle effek-
tive behandlinger ud fra spørgsmålet: hvad virker bedst? Den anden er en filosofisk model, der bygger på 
et fundament af værdiafklaring og dialog. Heri er udfordringen at stimulere dialoger om gode sund-
hedsvaner og om at leve det liv, som det enkelte menneske eller et fællesskabs medlemmer finder værdi-
fuldt (Buchanan, 2006). Også andre forskere er optaget af de etiske udfordringer i sundhedsforskningen 
og det konkrete sundhedsarbejde. Conner og Dewey, Whitelaw og Watson relaterer sig f.eks. til værdie-
tik, og fælles for dem er, at de rejser kritik af en traditionel ”bedrevidenhed” set i forhold til sundheds-
fremme og forebyggelse (Conner & Dewey, 2003; Whitelaw & Watson, 2005). Kritikken går på, at 
sundhedsfremmende indsatser ikke kan bygge på ekspertviden, risikotænkning og effekter, der udeluk-
kende handler om adfærdsændringer, men at det enkelte menneskes grundantagelse og værdier må tages 
alvorligt. Som alternativ til risikotænkningen foreslås en deltagerorienteret tilgang (participatory ap-
proach (Hart, 1997)) til sundhed. Det etiske spørgsmål, der går igen i denne kategori, er, hvorvidt det 
kan forsvares at forsøge at ændre målgruppers adfærd, uden at de selv inddrages i overvejelser om, hvad 
det sunde liv er for dem? Suchman påpeger en kløft mellem den medicinske rationalitet og folks hver-
dagsliv og beskriver det magtforhold, der udmøntes i sundhedsprofessionelles kontrol og forsøg på at 
fjerne kløften – med moralisering. Derved bliver målgruppernes involvering til en form for kontrol og et 
middel til at nå målet sundhed.

Bogen ”Health Promotion and Professional Ethics” (Cribb & Duncan, 2002) beskæftiger sig med etiske 
spørgsmål i relation til sundhedsfremme heriblandt værdispørgsmål. Målgruppen er sundhedsprofessio-
nelle, og forfatterne giver et bud på en sundhedsværdietik, der kan anvendes og reflekteres i forhold til 
praksis. Værdietikken lægger op til en eksistentiel diskussion om, hvem de professionelle, der arbejder 
sundhedsfremmende, er, hvilke menneskelige hensigter de har, og hvordan de lader deres egne værdier 
spille ind i praksis. Forfatterne er optaget af at undersøge en ”sundhedsfremmenatur” som svar på, hvor-
dan de sundhedsprofessionelle opfatter deres arbejde. Bogen er et eksempel på en skelnen mellem sund-
hedsfremme som et åbent felt med partnerskaber, hvorigennem forskellige professioner samarbejder, og 
sundhedsfremme som et lukket felt, et erhverv, der kun udøves af bestemte professioner. Hvordan sund-
hedsfremme opfattes og praktiseres betragter bogen som et spørgsmål om, hvad de sundhedsprofessio-
nelle vurderer som værdifuldt eller acceptabelt, og hvordan de anvender den viden, de vurderer som vær-
difuld i det sundhedsfremmende arbejde. 

Sigtet med min litteratursøgning og selektion af referencer har været at orientere mig om aktuel sund-
hedsforskning med forskellige syn og perspektiver på værdimæssige problemstillinger inden for sund-
hedspædagogisk praksis. Det har ikke været muligt at finde litteratur om kvalificering eller kompetence-
udvikling relateret til sundhedspædagogisk værdiafklaring. Som det fremgår af den ovenstående katego-
risering, belyser en række forskningsartikler forholdet mellem ”sundhedsværdier” og ”medicinske vær-
dier” samt professionelles måde at tackle værdisammenstød på. Søges bredere, handler en lang række 
artikler om værdier og sundhed. Søgekravet har været, at artiklerne skulle indeholde beskrivelser eller 
fænomener af diskursiv karakter. Enkelte artikler med fokus på helbredsrisici (børn og unge) er inddra-
get i forhold til generelle og offentlige diskussioner om værdier og risici. Som det fremgår, har jeg gen-
nem udvælgelsen også inddraget artikler, der omhandler kommunikation om etiske aspekter i forhold til 
sundhed på tværs af forebyggelse og sundhedsfremme. 

Indledning - Litteraturgennemgang
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Indledning - Baggrund

I første omgang havde jeg tænkt mig en litteratursøgning, hvorigennem jeg dels kunne indhente belæg og 
(yderligere) begrundelser for forskningsprojektets idé og formål og dels kunne relatere projektets resultater. 
Men – som pointeret – er der mange forskellige beskrivelser af værdier, og de kommunikeres på adskillige 
måder i den internationale sundhedsforskning. Da værdier udgør såvel almene fænomener som centrale 
temaer, ville det kræve en systematisk analyse af værdibegrebet inden for en lang række forskellige gen-
standsfelter. En systematik der gjorde det muligt at sammenligne felterne. En sådan vælger jeg udeluk-
kende at gøre gældende i forhold ph.d.-projektets egne empiriske konstruktioner. 

Baggrund 
Værdier kan betragtes som bærende for beslutningstagning i organisationer (Thyssen, 2000b) og således 
også bærende for både sundhedspolitiske målsætninger og sundhedspædagogiske strategier. Det grøn-
landske og det danske samfund står over for væsentlige sundhedsmæssige udfordringer, hvortil der 
blandt andet knyttes forventninger om en pædagogisk indsats i forhold til forebyggelse og sundheds-
fremme. Sundhedsdebatten i såvel den grønlandske som den danske sundhedssektor viser både en flerty-
dighed og en tendens til at modstille mål og metoder inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Idéen 
om et fælles stabilt sundhedspædagogisk værdigrundlag er tilsyneladende et umuligt projekt. Der er 
ikke en pædagogisk værditradition, der kan følges, og der er potentielle konflikter mellem værdierne. 
Sundhedsarbejdet er således en værdimæssigt kompleks realitet, og de professionelle er stillet over for at 
skulle arbejde pædagogisk ud fra vidt forskellige forventninger. 

Det er ikke alle vinkler på værdi- og forventningskompleksiteten, der falder inden for rammen af ph.d.-
projektet. Problemstillingen indkredses ud fra to iagttagelsespositioner: a) en sundhedspædagogisk posi-
tion med særligt blik for en metodeproblematik og b) en sundhedspolitisk position med blik for folke-
sundhed som politik, der sammenfattes med et filosofisk blik på værdikompleksitet i sundhedspædago-
gik praksis. Den følgende beskrivelse er ikke en afdækning eller analyse, men en skitsering af nogle erfa-
rede historiske eller sociale problematikker, der danner baggrund for problemstillingen. Den skal tjene 
til at reducere problemstillingens kompleksitet.

Sundhedspædagogisk iagttagelsesposition
Et pædagogisk arbejde med sundhed implicerer intentioner med de handlinger, der foretages. Når sund-
hedsprofessionelle arbejder pædagogisk, vil de noget med de mennesker, de arbejder med, og reflekterer 
over de pædagogiske konsekvenser (læring og forandring). Sundhedspædagogisk praksis er både et konkret 
pædagogisk arbejde og udtryk for den viden/teori og de holdninger, normer og værdier, der knytter sig til 
arbejdet. Inden for pædagogik er man nået til den erkendelse, at læring og udvikling kun er mulig gennem 
deltagelse, fordi viden og værdier ikke simpelt kan overføres fra ét menneske til et andet, eller fra én social 
kontekst til en anden (Rasmussen 1996, 2004). Det betyder, at sundhedspædagogers intentioner om læ-
ring/udvikling uden for de lærings- og udviklingsprocesser, de selv deltager i, bliver højst usandsynlige. 
Mere enkelt betyder det, at de sundhedsprofessionelle er henvist til at arbejde med og reflektere over egne 
værdier, forudsætninger og muligheder for at deltage i sundhedspædagogisk kommunikation. 

Når et sundhedsmæssigt dilemma betragtes som en værdikonflikt, bliver det nødvendigt at værdiaf-
klare eventuelle sundhedspædagogiske opgaver, der er forbundet hermed. Hvis målet eksempelvis er 
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at motivere til en bestemt slags adfærdsændring, bliver værdispørgsmål relevante: Hvem definerer må-
let? Hvorfor er det et mål? Hvilke værdier er på spil - på henholdsvis kort og lang sigt? Hvilken pæda-
gogisk idé eller forestilling bygger målet på? En række problemer og værdikonflikter følger typisk i 
kølvandet på både mål og løsningsforslag. Selv om det teoretisk set er umuligt, regnes der ofte allige-
vel med, at man uden videre kan overføre værdier og viden om, hvad der er sundt, og dermed også 
overføre sundhed til andre mennesker (Vallgårda, 2003). 

Det er ikke kun de sundhedsprofessionelle, der søger at få borgerne til at overtage værdier og viden fra 
sig selv og andre. Fra myndigheders side er der en række forventninger om, at såvel sundhedsvæsenet 
som skolen skal forme borgere og elever, så de lærer at leve sundt. To herskende pædagogiske opfattelser 
dominerer sundhedsarbejdet: den ene er en forestilling om, at menneskets sundhed kan reguleres udefra, 
som bygger på en grundlæggende forestilling om, at man kan motivere mennesket og dermed ændre 
dets motiv, ønsker og behov. Den anden er en forestilling om, at menneskets sundhed kan udvikles eller 
styrkes indefra – en klassisk humanistisk og reformpædagogisk opfattelse, hvor man ønsker at opdrage 
mennesket til selvbestemmelse, medbestemmelse og autonomi. Disse to pædagogiske opfattelser funge-
rer tilsyneladende ikke, når det drejer sig om at fremme borgernes handlekompetence (Jensen, 2000b; 
Schnack, 1998). Ph.d.-projektet bygger på en tredje opfattelse, hvor sundhed opstår i et samspil mellem 
mennesket og omverdenen. Forestillingen er, at mennesket kun kan regulere sig selv, når det lever i en 
meningsfyldt omverden, som tilbyder viden og værdier, der dels kan forstyrre på en positiv måde, dels 
kan vise, at vi er afhængige af hinanden. Omverdensforholdet drejer sig om stimulering og læring og 
ikke kun om effekten af aktiviteter i sundhedsarbejdet. I forhold til at leve et sundt liv er der altså for-
skel mellem de pædagogiske mål, der har karakter af idéen om yderstyring og sigter mod adfærdsæn-
dringer, og de mål, der bygger på autonomi og sigter mod, at borgerne udvikler kompetence til selv at 
beslutte og handle, og den tredje type mål, der mere har karakter af en omverdensrelation. Da pædago-
giske mål altid er udtryk for enten værdier eller en afvejning af forskellige værdier, kan det ikke vurde-
res, om målene er nået, før der er foretaget en pædagogisk værdiafklaring. 

I det forskningsprogram, ph.d.-projektet er tilknyttet, er der udviklet en normativ sundhedspædagogik, 
der refererer til handlekompetence som dannelsesideal (Jensen, 2000a; Schnack, 1998; Schnack & Jen-
sen, 1997). Denne pædagogik danner det normative udgangspunkt for de to udviklingsprojekter, der 
udgør ph.d.-projektets empiriske felt. Centrale begreber som deltagelse, handlekompetence og involve-
ring udgør dermed et normativt afsæt for udviklingsarbejdet. Som refleksionsteori rummer sundheds-
pædagogikken en række idéer og kriterier (normer), der bør etableres for god sundhedspædagogisk prak-
sis (Jensen & Simovska, 2005). Disse normer kommer til udtryk i dannelsesidealer. Sundhedspædago-
gikken følger således et klassisk billede af en normativ pædagogik, der vil reformere praksis (Luhmann, 
2006). Reformbestræbelserne kommer til udtryk i den pædagogiske diskurs i udviklingsprojekterne 
(Wistoft & Jensen, 2003, 2004). 

Ph.d.-projektets videnskabelige interesser er de værdimæssige problemer, der opstår i det sundhedspæda-
gogiske system. Udviklingsarbejdets grundlæggende antagelse er, at hvis man skal kunne udvikle og 
forandre den pædagogiske praksis, som man gerne vil, så må man lære at håndtere værdier og værdikon-
flikter. Dermed bliver udviklingsmålet værdiafklaring. Én af udfordringerne i udviklingsarbejdet ligger 
i at reflektere over betydningen af paradigmets værdier, eller sagt på en anden måde: Hvordan er det 
muligt at værdiafklare uden at gøre sig blind for de værdier og implicitte forudsætninger, der udtrykkes 
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i det deltagerorienterede sundhedspædagogiske paradigmes normer, kriterier og idealer? Denne tilgang 
stiller deltagerne i udviklingsarbejdet over for udfordringen at forholde sig til, hvad det vil sige at skabe 
rammer for deltagelse og handling. Der bliver brug for at skabe rum for refleksion over, hvordan en så-
dan sundhedspædagogik kan praktiseres – herunder hvordan værdier sættes til diskussion. Ønsket om 
en værdiafklaring kommer blandt andet til udtryk i en ideologikritisk paradigmediskussion, der sætter 
fokus på, hvad det er for et sundheds- og dannelsesbegreb, der arbejdes ud fra (Jensen 1997). Hvordan 
værdierne antager specifikke former i sundhedspædagogisk kommunikation bliver herefter et empirisk 
spørgsmål, som søges besvaret gennem ph.d.-afhandlingens analyser.     

Sundhedspolitisk iagttagelsesposition 

Forskydninger i Grønland
Et fokusskifte fra forebyggelse til sundhedsfremme inden for den grønlandske folkesundhed i slutningen af 
1990’erne og i starten af det nye århundrede har betydet en række ændringer i landets sundhedspolitiske 
målsætninger. Det overordnede mål er dog fastholdt: at forbedre befolkningens sundhed. Historisk kan der 
iagttages tre hovedforskydninger i den grønlandske folkesundhedspolitik: fra a) forbud til b) oplysning til c) 
demokrati, hvor medansvar for egen sundhed sammen med øget livskvalitet anses som fundamentale vær-
dier. Grønlands nye folkesundhedsprogram (2006) bygger på en hensigtserklæring om, at befolkningen skal 
lære at leve sundere og være med til at skabe et godt liv for alle samt medvirke til at forebygge sygdomme og 
styrke sundheden. Folkesundhedsprogrammet opererer med mål og initiativer, der knytter sig til ønskelige 
adfærdsændringer, og hvor der samtidig lægges op til, at målgrupperne beslutter sig for at søge at ændre de-
res adfærd med særligt fokus på alkohol og vold, kost og fysisk aktivitet, rygning, sexliv og forebyggelse af 
selvmord. Indsatsområderne rækker langt ind i privatlivets sfære, og idéen om at medtænke livskvalitet og 
velværedimension i folkesundhedsarbejdet har medført politiske forventninger om, at det enkelte menneske, 
familien eller lokalbefolkningen involveres i diskussioner om forebyggelse og sundhedsfremme. Disse for-
ventninger støder dog sammen med en generel modstand i befolkningen i forhold til at diskutere f.eks. deres 
sexliv på borgermøder, hvor politikerne har sat dagsordnen (Wistoft & Schnack, 2006).  

Den politiske opfattelse af, hvem der har ansvaret for folkesundheden i landet, samt hvorledes befolk-
ningen skal styres i retning af et sundere liv, har ændret sig. Forskydningen fra en opfattelse af borgerne 
som selvansvarlige, der ”bør udrustes” med oplysning om farer og risici for der igennem at kunne tage 
ansvar for egen sundhed (Paarisa, 1998), til en opfattelse af borgerne som ”selvstændige, demokratiske 
mennesker” (Folkesundhedsprogram, 2006) er dog ikke konsistent. Det afgørende skift i de sundheds-
politiske visioner kom i 2003, hvor nye overordnede demokratiske handlingsstrategier og forslag til poli-
tiske målsætninger for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde blev formuleret (Paarisa, 
2003). Lokalsamfundene og kommunerne har i dag ansvar for at tilvejebringe muligheder for at leve 
sundt og for at lægge betingelser til rette, så den enkelte borger eller familie kan træffe sunde valg. Det 
overordnede politiske ønske om at monitorere den grønlandske sundhedsstatus og styre befolkningens 
sundhed ved at søge at ændre befolkningens adfærd er ikke forandret, men styringsteknikkerne har æn-
dret karakter fra forbudsorienterede teknikker (Paarisa, 1988, 1998, 2001) til styringsteknikker, der som 
udgangspunkt vil forme eller opdrage til ansvarlighed gennem indsigt og aktivitet (Paarisa, 2003). Hvor 
der tidligere var tale om en sundhedspolitisk styring, der udelukkende beroede på moral, appel om for-
nuft og autoritetstro, er der i dag tale om en styring, der vel at mærke stadig beror på appel om fornuft, 
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men ideologisk set bygger på befolkningens involvering og deltagelse. Styringsbestræbelserne rummer et 
modsætningsforhold. På den ene side fokuseres på handlefrihed, handlemuligheder og medbestemmelse, 
mens der på den anden side stadig er politiske ambitioner om at ændre befolkningens adfærd i nogle på 
forhånd definerede, sundere retninger: mindre alkohol, ingen vold, lødig kost, fysisk aktivitet, ingen 
rygning, ingen rusmidler, færre aborter, færre kønssygdomme og ingen selvmord. 

Med blik for værdier har der dog været tale om et regulært sundhedspolitisk kursskifte. Hvor tidligere 
sundhedspolitiske målsætninger drejede sig om begrænsninger, forbud og adfærdstilpasning, rummer 
nye politiske erklæringer demokratiske værdier. Fokus er i dag demokratiske dialoger med alle befolk-
ningsgrupper om ansvaret for sundhed og ansvaret for at begrænse uligheden i samfundet (Enoksen, 
2006). Et dominerende politisk synspunkt er, at det er nødvendigt at medtænke befolkningens værdier, 
hvis man skal opnå langsigtede sundhedsfremmende mål om, at befolkningen selv kan tage ansvar for 
deres egen og samfundets sundhed (Chemnitz, 2005). Der er politisk vilje til at gå bag om holdninger, 
arbejdsmåder og mål i sundhedsarbejdet og at udvikle alternativer til forbudsorienteret eller sygdomsfik-
seret sundhedsoplysning. Der udformes sundhedspolitikker, som indeholder retningslinjer og priorite-
ringer af sygdomsbehandling i erkendelse af, at ikke alle sygdomme kan behandles i landet. Der satses 
målrettet på at højne livskvaliteten i erkendelse af: ”at mange mennesker i Grønland lever et unødigt dår-
ligt liv” (Folkesundhedsprogram, Grønlands Hjemmestyre 2006).

Folkesundhed i Danmark 
I Danmark udmøntes folkesundhed ligeledes som politik. Op igennem det 20. århundrede og stadig i 
dag ses et lignende modsætningsforhold i myndighedernes bestræbelser på at få borgerne til at udvise 
ansvar for egen sundhed (Vallgårda, 2003). På den ene side ønsker myndighederne at give borgerne hand-
lemuligheder, der udmøntes som appeller til borgerne om selv at tage stilling til og vare på deres liv. På 
den anden side appellerer myndighederne til borgernes lydighed og villighed i forhold til at lytte og følge 
autoriteters råd og efterleve påbud. Politisk opfattes sundhedsfremme positivt ”til borgernes fordel”, men 
forvaltes som middel til at styre folkesundheden således, at det er politikerne, der definerer det gode liv 
for borgerne. Vallgårda kritiserer de danske myndigheder for ”i omsorgens navn” at forsøge at påvirke bor-
gerne til en bestemt sundhedsfremmende adfærd og for at udøve en magt på områder, som normalt be-
tragtes som folks privatliv. Hun betegner den danske folkesundhed som ”en formynderisk magt, der bruger 
paternalistiske oplysningsmetoder, også når det gælder sundhedsfremme” (Vallgårda, 2003: 268). 

Gennem en historisk analyse og med blik for magt inspireret af Foucaults selvteknologi (Foucault, 
1988) redegør Vallgårda for, hvordan dansk (og svensk) folkesundhedspolitik siden 1930 har forsøgt at 
styre med råd og advarsler vedrørende befolkningens adfærd, og hvordan de poliske styringsbestræbelser 
udmøntes i betydelige udvidelser af de områder, som folkesundhedsindsatserne omfatter. Forventninger 
til de sundhedsprofessionelle om at kunne varetage nye, forebyggende og sundhedsfremmende opgaver 
inden for også de ’private’ områder implicerer et politisk ønske om, at de professionelles kompetencer 
udvides. Vallgårda er tydeligvis kritisk over for udvidelserne af indsatsområderne. Det er dog uklart, 
hvordan hun anvender sin fortolkning af Foucault og dermed det analytiske magtblik i beskrivelserne af 
folkesundhed som politisk styringsstrategi. Hendes kritiske vinkel synes ikke umiddelbart konsistent 
med Foucaults selvteknologi- og magtbegreb, men det kommer for vidt her at diskutere analyserne yder-
ligere. Ph.d.-afhandlingens antagelse er, at en statsregulering må implicere magt som styringsteknologi, 
og dermed at folkesundhed som politisk strategi må operere med magt.   

Indledning - Baggrund



18

Som styringsstrategi har sundhedsfremme vundet indpas i de danske myndigheders oplysningskampag-
ner, og styringsbestræbelserne sker i dag gennem appel til borgernes lydighed og forsøg på at styrke de-
res evne til at handle (Vallgårda, 2003). Vallgårda beskriver, hvordan sundhedsoplysning appellerer i en 
”sundhedsfremmende ånd” til borgernes positive ønsker – til gode liv med venner, skønhed, mentalt 
overskud, penge, selvtillid og magt over tingene. Politisk forventes det, at de sundhedsprofessionelle ar-
bejder for at tilrettelægge livet for mennesker på mange af tilværelsens områder. For at kunne gøre det, 
må de professionelle have en definition af, hvad det gode live er, der legitimerer de voksende styringsam-
bitioner. Det skal ske på den enkeltes egne præmisser, men det er ikke til diskussion, at sundhed er må-
let. Den politiske sundhedsfremme handler således om at styre borgerne til en bestemt adfærd via styr-
kelse af autonomi og ressourcer. Sammenlignes med oplysning i form af påbud er målet det samme, blot 
er styringsteknikkerne forskellige, mener Vallgårda. Sundhedsfremme implicerer en bestemt styrings-
teknologi. Borgerne skal styres til at styre sig selv (governmentally) for at kunne vælge det sunde, som 
der helst ikke må være for megen diskussion om. For så udviskes styringsmålet helt (Vallgårda, 2005). 

Sundhed og sundhedsfremme bliver i Vallgårdas fortolkning midler til at nå andre mål heriblandt sty-
ringsmål relateret til adfærdsændringer. Om end Vallgårda har et uklart forhold til magt, er der dog en 
pointe i hendes kritik af den. Selv om styring kan fortolkes som et signal om politisk vilje, er styrings-
teknikkerne problematiske. Endvidere kritiserer hun de sundhedsprofessionelle, der arbejder pædago-
gisk, for ikke at have et klart mål med det sundhedsfremmende arbejde. Problemet er – set fra en pæda-
gogisk synsvinkel, at borgernes egne opfattelser af det gode liv og deres erfaringer med at gribe sund-
hedsfremmende og forandrende ind over for forhold, der muliggør eller truer deres sundhed, ikke med-
reflekteres. Der lægges ikke op til hverken kritiske eller støttende dialoger om sundhed mellem borgere 
og myndigheder. Folkesundhed som politik operationaliseres gennem oplysning, der bliver et vigtigt 
middel til at forme borgernes adfærd og vække deres ansvarlighed. 

Sundhedsfremme har som politisk begreb sin egen historie. Med Ottawa Chartret (WHO, 1986) blev 
sundhedsfremme beskrevet som noget væsentligt andet end forebyggelse. Af charteret fremgik det, at 
målet med sundhedsfremme var at give folk magt over deres eget liv – som en forudsætning for at opnå 
sundhed, hvorimod målet med forebyggelse var at undgå bestemte sygdomsfremkaldende risici efter 
bestemte forskrifter. I dag fremstår sundhedsfremme i en række sundhedspolitiske programmer, f.eks. i 
Regeringens forebyggelsesprogram ”Sund hele livet” (Sundhedsministeriet, 2002), med henvisning til 
chartret, som en strategi, der har til formål at gøre mennesket, enten selv eller sammen med andre, i 
stand til at udøve kontrol over forhold, der betyder noget for dets sundhed, og derigennem forbedre 
sundheden. Der henvises typisk til ’empowerment-’ eller ’enablementstrategier’. I Sundhedsstyrelsens 
formaliserede definition af sundhedsfremme (Sundhedsstyrelsen, 2006b), beskrives sundhedsfremme 
som en ny og ønskelig udvikling. Det går igen – også i andre politiske definitioner af sundhedsfremme 
konstrueret med reference til Ottawa Chartret – at sundhedsfremme opfattes som noget mere positivt 
og aktivt end forebyggelse. 

Sundhedsfremme spiller i dag en markant større rolle for folkesundhedsarbejdet end blot for nogle få år 
siden. I Sundhedsloven, der trådte i kraft 1.1.2007 (Sundhedsministeriet, 2005), anvendes begreberne 
sundhedsfremme og forebyggelse side om side, men selv om de optræder parallelt, er der dog nogle iøj-
nefaldende semantiske forskelle. Hvor forebyggelse defineres som en virksomhed, der har til formål at 
fjerne sygdom og ubehag samt undgå ulykker, er sundhedsfremme rettet mod den positive side af livet. 
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Sundhedsfremme har et ambitiøst sigte, der søger at øge befolkningens oplevelse af livskvalitet (Sund-
hedsstyrelsen, 2006b). Der er dog mange forskellige opfattelser af sundhedsfremme. De går fra at se 
sundhedsfremme som identisk med forebyggelse, til at se sundhedsfremme som alt det, forebyggelse 
ikke er. Et eksempel er en traditionel risikoopfattelse, hvor forebyggelse og sundhedsfremme ses som to 
væsensforskellige tilgange (Jensen & Johnsen, 2000). I denne opfattelse handler det ved forebyggelse om 
at risikominimere ud fra ekspertviden om sundhedsskadelige forhold, mens sundhedsfremme mobilise-
rer målgruppers ressourcer i forhold til en bred vifte af forhold. 

I en anden opfattelse, der også rummer et sundhedspædagogisk perspektiv, accepteres det, at forebyg-
gelse og sundhedsfremme har forskellige mål, men det holdes samtidig klart, at begreberne ikke nødven-
digvis rummer paradigmatiske forskelle, og at det derfor giver mening at reflektere dem begge sundheds-
pædagogisk (Jensen, 2005; Wistoft et al., 2005). Dette betyder tre ting: For det første at et begreb om 
deltagelse (Hart, 1997) aktualiseres inden for såvel sundhedsfremme som forebyggelse, og at deltagelse 
skal reflekteres kontekstuelt. For det andet at et begreb om handlekompetence (Schnack & Jensen, 1997) 
udvikles ud fra en antagelse om, at handlekompetence dækker over personers evne til at tage beslutnin-
ger og handle i situationer, der er ikke-forudsigelige. Endelig for det tredje at sundhedsfremme og fore-
byggelse anskues og tilrettelægges som lære- eller dannelsesprocesser, der indikerer udvikling af evne til 
at forholde sig bevidst til nye individuelle og kollektive udfordringer (Jensen, 2004; Jensen & Simovska, 
2005). Folkesundhed indeholder et paradoks i forhold til den selvforståelse, som aktørerne giver udtryk 
for. Hverken de professionelle eller politikerne ønsker at fremstå som styrende, men de har intentioner 
om at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes vilje og handleerfaringer. Forskrifter og udsagn fra 
autoriteter spiller en stor rolle i dagens folkesundhedsarbejde, og at arbejdet med at styrke den enkelte 
borgers handlekompetence samtidig er et forsøg fra eksperternes side på at få mennesker til at vælge be-
stemte handlinger for at opnå det liv, der fra offentlig side defineres som sundt. Med blik for styring 
handler det således om at iagttage, hvordan der politisk skabes rum for indsatsområdernes virke. Dette 
sker eksempelvis, når de sundhedsprofessionelle – i overensstemmelse med regeringens sundhedspro-
grammer – etablerer relationer til private og frivillige organisationer. I sådanne sammenhænge står kom-
muner over for at skulle tænke sundhed langt bredere end tidligere. Dels står de over for målgrupper 
med forskellige mål og værdier, dels har de at gøre med nye typer involvering og organisering.

Forholdet mellem pædagogik og politik 
Samfundet efterlyser grænser for myndighedernes styring og efterspørger sundhedspædagogiske rednin-
ger i form af metoder til sundhedsfremme og forebyggelse (Jensen, 2004). En del af denne problemstil-
ling handler om de værdier, der er på spil omkring forebyggelse og sundhedsfremme, og det handler om 
at kunne skelne mellem nogle politiske og pædagogiske bestræbelser. Ph.d.-projektet antager, at det er 
politisk legitimt at ville styre ved at fastsætte strategier og mål – således også inden for folkesundhed. I 
det politiske system skal styringen synliggøre politisk handlekraft og vilje til at ville styre. Den pædago-
giske bestræbelse er en intention om at skabe rammer for, at mennesker sammen eller hver for sig kan 
lære noget, der bedrer deres livsløb. 

Ph.d.-projektet forholder sig kritisk til efterspørgslen af pædagogiske metoder. I et indlæg i en politisk 
diskussion om evidens i forebyggelsen rejst af Sundhedsstyrelsen fremfører Jensen det synspunkt, at 
sundhedspædagogik hverken er eller bør reduceres til ren metode for politiske mål, og han pointerer, at 
”pædagogik og pædagogisk forskning handler om mere end metoder og metodeudvikling” (Jensen, 2004). Han 
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beskriver, hvordan det er nødvendigt at påpege dette, fordi der blandt politikere og professionelle ofte 
hersker en opfattelse af pædagogik som et område, man ”tyr til” i forbindelse med en påkrævet metode-
udvikling (Jensen, 2004: 75). Problemet er, at den gængse opfattelse af pædagogik som metode eksklu-
derer videnskabelig pædagogisk refleksion over aktuelle problemstillinger i det forebyggende og sund-
hedsfremmende arbejde. Desuden kommunikeres pædagogik som metode ofte moralsk relateret til ”den 
rigtige løsning” og til og med ofte på vegne af de udsatte (f.eks. overvægtige børn og unge). Jensen afvi-
ser, at der findes normer for rigtig adfærd og god handling, som simpelt kan implementeres i målgrup-
perne, og påpeger, at der eksisterer generel evidens for, at målgruppers egen involvering øger sandsynlig-
heden for, at der udvikles ejerskab i forhold til at forandre noget i en sundhedsfremmende retning. Det-
te forhold gør sig gældende uanset, om det er et sundhedstema som overvægt eller fedme, der arbejdes 
med, eller det er et projekt, der tager udgangspunkt i målgruppernes værdier, handlinger, oplevelser eller 
sociale netværk (Jensen, 2004). 

Om end denne metodeopfattelse er relevant for ph.d.-projektets analyser af værdier i sundhedspædago-
gisk praksis, har den ikke generel sundhedsmæssig relevans. Sagen er, at pædagogiske metoder generelt 
set ikke anvendes i det danske sundhedsvæsen. Et eksempel er de nationale mål for folkesundhed og 
forebyggelse, der er repræsenteret gennem de tre danske forebyggelsesprogrammer (1989; 1999; 2003). 
Målene har ændret karakter fra tidligere at inkludere metodeforslag til i dag at handle om øget monito-
rering og uddelegering af ansvar for sundhed. Pædagogiske ydelser er ikke længere direkte beskrevet i de 
nationale handlestrategier og målsætninger. Derimod fokuseres i dag på ansvaret for sundhed, og der ses 
en tendens til uddelegering af ansvar for at undgå nogle definerede livsstilsrelaterede sygdomme og for at 
opnå nogle demokratiske mål for folkesundheden. I ”Sund hele livet” opereres med en tredeling: stat – 
individ – fællesskab. Fællesskaber er arbejdspladser, skoler/institutioner, familier og nærmiljøer. Forskel-
lige fællesskaber indgår på forskellig vis i de risikodefinerede områder: kost, motion, rygning, alkohol 
m.fl. Ansvaret for, at myndighedernes handlestrategier lykkes, tillægges enten stat eller individ eller fæl-
lesskab, og der lægges ikke op til diskussion om denne ansvarsfordeling. Der er tale om en styring mod 
politisk målopfyldelse uden for det politiske system. Pointen er, at de tidligere folkesundhedsprogram-
mer (1989, 1999) gjorde sundhedspædagogik til metode for denne politiske styring, mens det seneste 
program ”Sund hele livet” udelukkende funderes i overvejelser om folkesundhed som politik. 

Problemstilling – værdikompleksitet
Set ud fra den sundhedspolitiske iagttagelsesposition er der tale om respekt for borgernes autonomi 
og valgfrihed, samtidig med at grænserne for myndighedernes styringsambitioner udvides. Dette ud-
fordrer sundhedsprofessionelle, der opererer med en særlig viden om sundhed, sygdom, forebyggelse 
og behandling. Spørgsmålet er, hvordan deres viden og værdier ændres i takt med den sundhedsfrem-
mende ambition. Hvordan griber man ind i borgernes liv med intentioner om at forme deres adfærd 
med hensyn til følelser, relationer og værdier? Uanset om de kommer med påbud eller søger at styrke 
borgernes handlekompetence, er der risiko for at målet bliver at styre andre menneskers adfærd i en af 
de professionelle defineret, sundhedsgavnlig retning. Når handlekompetence opfattes som noget, der 
kan gives til borgerne, så de får styrket deres evne til selv at bestemme (Vallgårda, 2003), er det 
spørgsmålet, om borgerne opfattes som motivationsobjekter eller i yderste konsekvens som passive 
modtagere? Når sundhedsfremme og forebyggelse opfattes som ydelser, der kan bruges til at kontrol-
lere eller forme borgernes liv og værdier, er der tale om en styring – ikke pædagogik i en refleksiv 
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forstand (Rasmussen, 1996, 2004). På trods af politiske og pædagogiske ambitioner om at give bor-
gerne større autonomi, valgfrihed og mere magt over eget liv, øges sundhedspåbuddene og gennem-
trænger privatsfæren med følelser, værdier og holdninger (Vallgårda, 2003). Det forudsættes, at bor-
gerne vil formes til en ændret adfærd. Problemet er, at hvis ikke borgerne vil indgå i denne kontrakt 
om kontrol, så står myndighederne og de professionelle magtesløse (Andersen, 2003). Jeg er således 
præliminært optaget af en række værdispørgsmål i relation til folkesundhed: Hvordan formes folke-
sundhed af politikere og sundhedsprofessionelle? Hvordan udøves folkesundhed som politik, når bor-
gernes værdier og opfattelse af sundhed tages/ikke tages i betragtning? Hvordan bruges værdi- og 
sundhedsbegreber i forbindelse med folkeoplysningen i Grønland og Danmark? Hvordan fremtræder 
værdikonflikter i de professionelles diskussioner om sundhed og relationen mellem borger og sund-
hedsprofessionel? Hvordan har forebyggelse og sundhedsfremme betydning i de sundhedspolitiske 
styringsbestræbelser? Hvordan påvirker styringsbestræbelserne sundhedspædagogisk praksis? Hvor-
dan kommunikeres værdikonflikter i såvel politisk som pædagogisk, forebyggelse og sundhedsfrem-
me, og hvilke forskelle markeres? Disse spørgsmål er blot induktive spørgsmål, der skal illustrere pro-
blemstillingens kompleksitet. De vil blive kondenseret i et overordnet forskningsspørgsmål. 

Ph.d.-projektets udgangspunkt er en problematisering, dels af filosofisk karakter i forhold til de værdier, 
sundhedsprofessionelle kommunikerer i deres sundhedspædagogiske praksis, og dels af sociologisk ka-
rakter relateret til den indflydelse, samfundets værdikompleksitet får for det sundhedspædagogiske ar-
bejde. Kompleksiteten i forventningerne til sundhedspædagogikken handler om forskellige værdisæt. 
Der er tale om nogle normative eller værdimæssige forventninger med forskellige værdikoder. Forvent-
ningerne kan beskrives og forholdes til både eksplicitte og implicitte værdisæt. Et eksempel er, at sund-
hedspædagogikken på den ene side må forholde sig til en ekstern politisk forventning om, at en gruppe 
mennesker ændrer adfærd, og på den anden side holde det op mod et internt pædagogisk ønske om, at 
forandring sker gennem deltagelse og udvikling af handlekompetence. Dette interne ønske kan i første 
omgang tilskrives den normative sundhedspædagogik, som jeg tidligere har beskrevet. Det er et åbent 
spørgsmål, om de sundhedsprofessionelle tilslutter sig dette ønske om, at forandring sker gennem delta-
gelse og handling. I praksis har de sandsynligvis egne forventninger, hvilke de kan vælge at markere 
gennem indkredsning af sundhedspædagogiske problemstillinger eller gennem beskrivelser af værdig-
rundlag, mens de samtidig iagttager de magtforhold, der udspilles, og de rolleforventninger, der måtte 
være. Problemet er, at de sundhedsprofessionelle ikke kan sidde politiske signaler overhørig uden at løbe 
en risiko for at miste agtelse.

Jeg anvender Luhmanns teori om samfundet som kommunikation inden for blandt andet uddifferentie-
rede funktionssystemer (Luhmann, 2000), og her er skellet mellem psykiske og sociale systemer helt 
afgørende. Enhver commonsense-betragtning ville antage, at kommunikation må være kommunikation 
mellem mennesker, og at kun mennesker kan kommunikere. Derimod fremfører Luhmann, at menne-
sker ikke kan kommunikere, heller ikke i egenskab af psykiske systemer. Kun kommunikation kan 
kommunikere. Ingen bevidsthed kan producere kommunikation, ingen kommunikation kan producere 
tanker. Sundhedspædagogisk kommunikation om værdier betragter jeg som i et uddifferentieret funkti-
onssystem, der kun består af kommunikation og ikke andet, kun i kraft af omverdenens kommunika-
tion. Værdier kan ikke simpelt overføres fra et system til et andet, eksempelvis fra sundhedspolitiske 
målsætninger til sundhedspædagogik eller omvendt, og der kan ikke tænkes værdier overført fra sund-
hedspædagogik til det enkelte menneske eller omvendt. Værdier må aktivt vælges eller skabes (markeres), 
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og de må virkeliggøres under hensyn til omverdenens værdier. Værdier bliver dermed til i en omverdens-
relation. Sundhedspædagogikken søger løbende at udvikle og (gen) beskrive sig selv i forhold til forskel-
lige opfattelser af sundhed, nye politiske målsætninger, handlingsstrategier og hensigtserklæringer samt i 
forhold til de komplekse forventninger, der omgiver sundhedspædagogisk praksis og videnskab. Med 
dette systemteoretiske blik på værdier forholder ph.d.-projektet sig til en diskussion om, dels hvordan 
værdier optræder som præmis for beslutninger, det vil sige, de kan iagttages i kommunikation (hand-
ling), og dels hvordan værdier kan siges at være ”kommunikation i blinde” (Thyssen, 2000a). Det bety-
der, at de kun er synlige i forhold til alt det, de ikke er. Desuden er ph.d.-projektet optaget af, hvordan 
værdier kommer til udtryk i interaktionssammenhænge som f.eks. dialoger. Spørgsmålet er, om dialoger 
kan skabe rum, der åbner mulighed for refleksion over værdier og visioner? 

Værdier i sundhedspædagogik er ikke entydige, der opstår aktuelle og potentielle værdisammenstød, og 
derfor er arbejdet i praksis en værdimæssigt kompleks realitet. De professionelle er stillet over for at skulle 
navigere i en værdimæssig kompleksitet i stadig bevægelse – inden for en ”flyderamme af værdier” (Thyssen 
2001). At sundhedspædagogerne står omgivet af en sådan flyderamme af værdier, skaber en uforudsigelig-
hed i, hvordan deres handlinger vurderes af forskellige aktører. Om der er tale om flydende værdier eller 
mere fastlagte normer er ikke på forhånd givet. Og forskellige iagttagere vil vurdere forskellige handlinger 
på forskellig vis. Når vurderingerne markeres forskelligt, kan der opstå værdikonflikter. Dette forhold må 
de sundhedsprofessionelle forholde sig til, og det er på den måde, at behovet for værdiafklaring kommer til 
syne. Det er ikke indlysende, hvordan værdier italesættes i sundhedsarbejdet, og hvordan de professionelle 
bedst kvalificeres til at arbejde sundhedspædagogisk værdiafklaret. Det er disse spørgsmål, ph.d.-projektet 
søger svar på.  

Videnskabelig organisering  
Det videnskabelige blik
Ph.d.-projektets fokus er sundhedspædagogik i sundhedsvæsenet. Denne fokusering er samtidig en af-
grænsning, idet alt andet sorteres fra. Jeg ønsker at undersøge, hvad det er for en kommunikation, der 
opstår, når der diskuteres værdier i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme – vel at mærke forebyg-
gelse og sundhedsfremme, der er pædagogisk reflekteret. Spørgsmålet er, hvordan sundhedsprofessionelle 
diskuterer værdier og værdikonflikter som effekt af bestemte diskurser i deres sundhedspædagogiske 
praksis. Inden jeg redegør nærmere for projektets målsætning, vil jeg skitsere det systemteoretiske 
grundsyn, jeg anlægger gennem forskningsprocessen.  

Inden for rammerne af sociologisk systemteori forstår jeg det moderne samfund som et funktionelt uddif-
ferentieret samfund, det vil sige et samfund, der er uddifferentieret i en række systemer såsom: sygdomsbe-
handling, politik, videnskab, kunst, ret, økonomi, uddannelse, sundhed etc. (Luhmann, 2000). Hvert sy-
stem varetager sin specielle funktion i samfundet, og det er særligt to af disse systemer, forskningsprojektet 
beskæftiger sig med: det videnskabelige system og uddannelsessystemet. Pædagogik henregnes til uddan-
nelsessystemet og gør sig særligt gældende ved at være både praksis og teori, det vil sige ved at udvikle både 
(anvendelig) praksisviden og (forklarende/forstående) teori (Rasmussen et al., 2007). Som sådan er pæda-
gogik opdelt i en anvendelsesorienteret og en teoretisk del. Pædagogisk forskning henregnes til det viden-
skabelige system, der er funktionelt adskilt fra pædagogik (uddannelsessystemet). I uddannelsessystemet 
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skelnes mellem pædagogisk praksis i form af opdragelse, undervisning, vejledning eller samtaler (med hen-
blik på deltagernes læring) og pædagogik som refleksionsteori. I det videnskabelige system beskæftiger pæ-
dagogisk forskning sig med både pædagogisk praksis og pædagogik som refleksionsteori med henblik på 
produktion af ny viden. Pædagogisk forskning iagttager udvalgte kommunikerede iagttagelser eller iagtta-
gelsesoperationer i uddannelsessystemet, og det er videnskabsteori, der er forskningens refleksionsteori. 
Inspireret af Rasmussen & Kruses figur (Rasmussen et al., 200�: 4�) kan grundsynet illustreres således: 

Det er sundhedspædagogik som socialt og kommunikativt fænomen i sundhedsvæsenet, der er gen-
standsfeltet. Ph.d.-projektets centrale tese er, at samfundet består af kommunikation og kun kommu-
nikation (Luhmann, 2000), og med dette udgangspunkt vælger jeg at anse kommunikation – og ikke 
handling – som sundhedspædagogikkens grundbestanddel. 

Ph.d.-projektet er dermed også selv kommunikation, der skaber og reproducerer sig selv alene gennem 
kommunikation. Den grundlæggende antagelse er her, at forskning ikke kan være værdineutral. Når 
forskningen er værdiafhængig, kan den ikke undgå normative spørgsmål, der kræver værdirefleksion. 
Med den systemteoretiske optik vælger jeg at forstå den pædagogiske forsknings funktionskode ud fra 
dens samfundsmæssige funktion. Generelt gælder det, at det moderne samfunds funktionssystemer be-
stemmer sig selv i forhold til samfundet som helhed. Hvert funktionssystem bestemmer sig i forhold til 
andre funktionssystemer gennem dets særlige ydelse, og i forhold til sig selv gennem refleksion over sin 
selvforståelse (Rasmussen, 2004). Det videnskabelige system konstituerer sig ud fra den form for kom-
munikation, der som funktion producerer ny viden. Ydelsen i forhold til andre funktionssystemer består 
i at levere ny viden, som det så er op til de øvrige systemer at finde relevant og anvendelig. Det videnska-
belige systems symbolsk generaliserede kommunikationsmedie er sandhed, og til dette medie knytter 
koden sand/usand sig. Koden orienterer sig igen efter programmer, der angiver, hvordan den skal anven-
des på mediet. Det videnskabelige systems programmer, som udgøres af videnskabsteori og metode, 
fastlægger antagelser, ud fra hvilke videnskabelige udsagn kan siges at være sande eller usande. Funktions-
systemer udvikler selvbeskrivelser og teorier om sig selv, der kan hjælpe dem med at regulere deres re-
spektive operationer. Sådanne selvbeskrivelser og teorier kaldes refleksionsteorier. Funktionssystemer 
kan kun iagttage og styre sig selv gennem internt frembragte grænser (koder) (Luhmann, 1990b). 

Refleksionsteori knytter sig således til systemets kode, hvilket for det videnskabelige system vil sige 
sand/usand. Refleksionsteori er én blandt flere komponenter, som funktionssystemer anvender til at 
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organisere sig selv. Refleksionsteorier er praksisteorier i den forstand, at de orienterer sig mod viden-
skabelig praksis med henblik på at kunne være vejledende for denne. Det videnskabelige systems re-
fleksionsteori beskæftiger sig med, hvordan det er muligt at komme frem til sand – ikke usand – vi-
den, og tematiserer løbende spørgsmål om videnskabelig erkendelse. Ph.d.-projektet orienterer sig 
mod tre videnskabelige værdispørgsmål: 
1) Spørgsmålet om forskningens relevans (ydelser til andre systemer)
2) Det videnskabsinterne spørgsmål om gyldighedskriterier  
3) De normative kriterier, der regulerer kommunikationen (organisering og interaktion) mellem forsker 

og informanter i det pædagogiske udviklingsarbejde.
Disse spørgsmål vil blive belyst i afhandlingens del 1, i afsnittene om metodekrav og videnskabsetik.

Formål og mål
Når de sundhedsprofessionelle begynder at arbejde sundhedspædagogisk, oplever de nogle værdisam-
menstød. De professionelles personlige værdier, borgernes eller det enkelte menneskes værdier og vær-
dierne i sundhedsvæsenet støder sammen med pædagogiske værdier som deltagelse, involvering, læ-
ring og kompetenceudvikling. I mindst tre af samfundets funktionssystemer (Luhmann, 2000) stø-
der værdierne sammen: i sygdomsbehandlingssystemet, i det politiske system og i uddannelsessyste-
met (herunder sundhedspædagogik). Ph.d.-projektets empiriske felt er de to pædagogiske udviklings-
projekter: ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” og ”Værdier i Skolesundhedsplejen i København”. 
Følgende organisationer er repræsenteret feltet: 1) sundhedspolitik i Grønland, 2) sundhedsuddannel-
ser i Grønland, 3) kommunal forebyggelse og sundhedsfremme i Grønland, 4) sundhedspleje og 
hjemmesygepleje i lægeklinik (behandlingssystemet) og endelig 5) den danske sundhedstjeneste nær-
mere bestemt skolesundhedsplejen i København. 

Det overordnede mål med udviklingsprojekterne er fælles: at kvalificere sundhedsprofessionelle til a) at 
foretage værdiafklaring i forhold til deres sundhedspædagogiske praksis og b) selv at kunne kvalificere 
sig til at arbejde sundhedspædagogisk på et værdimæssigt reflekteret grundlag for dermed c) at skabe 
forandring i praksis. Udviklingsprojekterne bygger på en forestilling om, at erkendelse kan transforme-
res til viden og sundhedspædagogisk teori. Generelt handler udviklingsarbejdet om at afprøve og foran-
dre sundhedspædagogisk praksis med udgangspunkt i sundhedsprofessionelles syn på deres arbejde, der 
reflekteredes gennem et værdiperspektiv. Forandring består i at skabe nye rammer for målgruppernes 
læring og personlige udvikling i en sund retning. Rammerne forstås som sociale og fysiske muligheder 
for, at målgrupperne kan lære at forholde sig bevidst til aktuelle sundhedsmæssige udfordringer. Forenk-
let drejede udviklingsarbejdet sig om at tilrettelægge rum for læring og skabe muligheder for, at mål-
grupperne kunne deltage og udvikle de kompetencer, de havde brug for i forhold til at handle og træffe 
bevidste sundhedsfremmende valg.

Ph.d.-projektet er optaget af at udforske og udvikle viden om værdier og sundhedspædagogik relateret til 
kompetenceudvikling blandt sundhedsprofessionelle. Værdier indgår i forskellige betydninger som cen-
trale størrelser inden for samfundsmæssige diskurser relateret til sundhed, sundhedspædagogik, sund-
hedsfremme og forebyggelse. Hvordan værdierne opfattes og praktiseres i forskellige sundhedspædagogi-
ske settings kan tilskrives forskellige, klare/uklare begrundelser, italesættelser og operationaliseringer. 
Formålet med ph.d.-projektet er at bidrage til en systematisk vidensudvikling, der kan støtte og nuan-
cere teoribegrundede og praksisrelevante betydninger af at arbejde med værdier inden for forskellige 
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kulturer og udvalgte settings: skoler, lokalsamfund, uddannelsesinstitutioner og politiske organisationer. 
Desuden sigter ph.d.-projektet mod at nuancere en række mere generelle og abstrakte begreber og sam-
menhænge, der kan relateres til sundhedspædagogik som refleksionsteori. Værditemaet belyses af de to 
pædagogiske udviklingsprojekter, der både forandrer og udfordrer konkrete sundhedspædagogiske prak-
sisser. Dermed skabes et kritisk, konstruktivt og praksisorienteret blik på sundhedspædagogisk kompe-
tenceudvikling. Der genereres empirisk og systemteoretisk baseret viden om sundhedsprofessionel pæda-
gogisk kompetence inden for sundhedsfremme og forebyggelse, samt viden om, hvordan udviklingsar-
bejde og pædagogiske eksperimenter kan styrke denne kompetence.  Dette skal bidrage til en diskussion 
om professionel kompetenceudvikling og kvalificering til et sundhedspædagogisk arbejde med værdier, 
der ikke nødvendigvis udtrykkes i etiske regler, men i grundlæggende opfattelser, begrundelser, italesæt-
telser og refleksioner. Forskningsspørgsmålene er:

Hvordan.iagttager.sundhedsprofessionelle.værdier.i.deres.praksis?
Hvad.kvalificerer.dem.til.et.professionelt.sundhedspædagogisk.arbejde.baseret.på.værdirefleksion?

Målsætningerne i udviklingsarbejdet adskilles fra de videnskabelige mål, og ph.d.-projektet afgrænses til 
iagttagelser af de sundhedsprofessionelles iagttagelser af: 1) værdier og værdikonflikter i det sundheds-
pædagogiske arbejde, 2) sundhedsfremme og forebyggelse og 3) deres kvalificering gennem deltagelse i 
pædagogisk udviklingsarbejde.

De.videnskabelige.mål.er
I) At beskrive, hvordan sundhedsarbejdet begrundes og prioriteres værdimæssigt i forhold til individu-

elle, pædagogiske og politiske sundhedsopfattelser – set ud fra de professionelles perspektiv. Som en 
afgrænsning og dermed en prioritering af målet sættes fokus på de professionelles iagttagelser af:
a. Forholdet mellem værdier i sundhedsarbejdet og myndigheders/borgeres/skolebørns opfattelser 

af sundhed
b. Forholdet mellem de professionelles egne værdirefleksioner og forventninger til forebyggelse og 

sundhedsfremme
II) At beskrive, hvordan deltagerne i udviklingsarbejdet kvalificeres til at arbejde værdireflekteret 
III) At reflektere kvalificeringen gennem en dannelsestænkning
IV) At udvikle en empirisk baseret og systemteoretisk model over værdikompleksitet, der kan relateres 

til kompetence for sundhedspædagogisk værdirefleksion. 

Indledning - Videnskabelig organisering
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Iagttagelsesfeltet.

Forskningsspørgsmålene operationaliseres gennem systematiske empiriske fortolkninger og analyser 
af den registrerede kommunikation i udviklingsarbejdet. Analyserne baseres på den systemteoreti-
ske tilgang: iagttagelse af anden orden, der handler om at iagttage iagttagelser som iagttagelser. 
Den metodologiske udfordring bliver at redegøre for det blik, hvormed iagttagelserne iagttages. 
Disse epistemologiske og metodologiske betingelser beskrives i afhandlingens del I. Desuden be-
skrives afhandlingens analytik, der udmøntes i to analysestrategier, der søger at afklare følgende 
empiriske spørgsmål:
1. Hvordan værdier optræder i kommunikation som: 

a. Begreber, der kondenserer mening?
b. Temaer, der former kommunikationen?
c. Koblinger/differentieringer, dvs. hvordan kommunikationen værdireflekteres i de forskellige iagt-

tagelsespositioner? 
2. Hvordan forebyggelse og sundhedsfremme italesættes gennem refleksioner over praksis: 

a. Hvad er kommunikationens grundform?
b. Hvilke begreber kondenserer mening?  
c. Koblinger/differentieringer, dvs. hvordan systemer, der benytter sig af sundhed som kommunika-

tionsform, lader sig forstyrre af hinanden?
3. Hvordan kvalificering og dannelse kan iagttages gennem såvel et førsteordensperspektiv som et ande-

nordensperspektiv?

Ph.d.-projektet redegør ikke for de sundhedsprofessionelles værdier og besvarer ikke spørgsmål om hvil-
ke værdier, der er i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Udgangspunktet er, at værdierne 
ikke kan lægges fast og derfor ikke kan bestemmes ontologisk. De er i bevægelse, og denne bevægelse 
kan iagttages af blandt andre de professionelle selv. Værdier, der kommunikeres, kan fikseres som data. 
Det er klart en reduktion af virkeligheden, men den åbner for, at sundhedspædagogik kan komme på 

De professionelles iagttagelser af:

• Værdier i sundhedsarbejdet
• Sundhedsopfattelser
• …
• …
• …
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tale på ny i værdireflekteret form. Sigtet er at indfange de professionelles italesættelse af deres værdire-
fleksioner gennem pædagogisk udviklingsarbejde og dermed værdiernes bevægelse og de professionelles 
kvalificering og dannelse.

Det analytiske objekt
Ph.d.-projektet afgrænses til en undersøgelse af sundhedsprofessionelles værdiafklaring i en normativ 
pædagogisk kontekst. Gennem pædagogisk udviklingsarbejde forventes de at kvalificere sig til at kunne 
reflektere over de værdier, de iagttager, hvilket defineres som refleksiv værdiafklaring. Via meningsfor-
skelle og dialoger om værdier i sundhedsarbejdet er det hensigten (med udviklingsarbejdet) at skabe for-
ståelse for egne værdier for dermed at kunne rykke ved de positioner, hvorfra der tales om sundheds-
fremme og forebyggelse. Værdiafklaringerne iagttages videnskabeligt ud fra et kvalificeringsperspektiv, 
der reflekteres gennem en dannelsestænkning. Forskningsprojektet afgrænses til iagttagelser af kommu-
nikation i udviklingsarbejdet via en konstruktion af et analytisk objekt som forskerens iagttagelsesposi-
tion. Hastrup skriver (Hastrup, 1998: 6): 
”Forskerens afgrænsning kan beskrives som konstruktion af et analytisk objekt. Det er med konstruktionen af 
det analytiske objekt, at vi skærper opmærksomheden på det, vi vil vide mere om, mens resten med rette kan 
glide ud af fokus”. 

Det analytiske objekt har to akser: En værdiakse og en dannelsesakse

Værdiaksen udspændes mellem værdimarkeringerne i de professionelles sundhedspædagogiske praksis 
(første orden) og en refleksiv værdiafklaring gennem de professionelles egne iagttagelser af praksis (an-
den orden). Dannelsesaksen udspændes mellem den normative dannelse (dannelsesidealet), der vil kvali-
ficere de professionelle til en sundhedspædagogisk refleksiv værdiafklaring (første orden) og refleksionen 
over dannelsen gennem en nyinvesteret normativ dannelsestænkning, der stræber mod et refleksivt mo-
derne dannelsesideal (anden orden). 

Værdiaksen betjener sig af iagttagelser af værdier i pædagogisk praksis i sundhedsvæsenet. Et ab-
strakt systemteoretisk værdibegreb konstrueres som refleksionsbegreb dvs. andenordensbegreb (An-
dersen, 2003). Luhmann definerer iagttagelse som en indikation inden for rammen af en forskel, 
hvilket jeg vender tilbage til i del I. Pointen er her, at alle iagttagelser opererer ved hjælp af en for-
skel. En værdi er en markering af en forskel, hvor den ene side foretrækkes frem for den anden. En 
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værdi er dermed en asymmetri i en forskel. Men hvordan adskiller værdier sig så fra alle andre iagt-
tagelser? Svaret er, at værdier adskiller sig fra almene iagttagelser ved deres præference for plussiden 
i forskellen. Værdier kommer til syne i form af vurderinger, hvilket betyder, italesatte værdier har 
karakter af vurderende kommunikation. 

Det analytiske objekt indskrives i Luhmanns logik om kontingens, der tager sit udgangspunkt i kompleksi-
tet som udfordring. Ifølge Luhmann er samfundet i dag karakteriseret ved sit overskud af muligheder, dvs. 
sin egen selvskabte usikkerhed. Kompleksitet betyder et overskud af muligheder og tvinger til selektion 
med kontingens til følge, idet kontingens betyder, at en iagttagelse kan være, som den er, men at en anden 
iagttagelse også ville være mulig. Alting kan også være anderledes (Luhmann, 2000: 62; Rasmussen, 2004: 
49-51). De to akser er en måde at operere med overskuddet af muligheder på, dvs. en mulig måde, hvorpå 
der undersøges både metodisk og indholdsmæssig kontingens i spørgsmål om værdier og dannelse. Den 
videnskabelige udfordring består i at kunne analysere kontingens på en kontingent måde. Kontingens i 
denne luhmannske betydning vedrører iagttagelser af genstandsfeltets sagsforhold. Kontingens er ikke 
knyttet til verden, men til iagttagelser af verden. Derfor må iagttagelse forstås som en kompleks form for 
iagttagelse. Simpel iagttagelse, der betegnes iagttagelse af første orden, består i at rette opmærksomheden 
mod noget og ikke noget andet. Kompleks iagttagelse, der betegnes iagttagelse af anden orden, består i at 
iagttage en iagttagelse som iagttagelse. Andenordensiagttagelsen ser, både hvad den anden ser, og hvordan 
den anden ser det. Luhmann skriver således (Luhmann, 1990c: 16):
”Hvad han ser, og hvordan han ser det, han ser; eventuelt sågar ser det, han ikke ser, og ser, at han ikke ser, 
at han ikke ser, hvad han ikke ser”.

Kontingens er ikke alene det forhold, at alt kunne være anderledes, men også at alt kunne iagttages an-
derledes. Med refleksivitet menes her iagttagelse af iagttagelse, og refleksiviteten tilbyder et redskab, der 
kan tage hensyn til kompleksitet. En refleksiv iagttagelse er både en første- og andenordensiagttagelse i 
og med, at den iagttager en iagttagelse (hvad) og samtidig iagttager iagttagelsesgrundlaget (hvordan). 
Værdier er i luhmannsk forstand præferencer. Kvalificering er, ligesom læring, strukturelle bevidstheds-
ændringer, og til forskel fra læring er kvalificering altid vurderet i en social kontekst. Kontingensformler 
er noget, funktionssystemer betjener sig af for at reducere kompleksitet, og derfor refererer de til funkti-
onssystemernes programmer. Hos Luhmann repræsenterer dannelse en moderne kontingensformel, dvs. 
et begreb, der kondenserer kontingens til en slags ’normalforventning’, som gør, at ikke alt kan forventes 
anderledes (Luhmann, 2006). Dannelse som kontingensformel gør det muligt at forholde sig til et væld 
af muligheder, og som sådan er dannelse en ressource for håndtering af kompleksitet. 

Dannelsesaksen betjener sig af et begreb om refleksiv dannelse. Et begreb, der dækker den refleksive 
form ”at lære at lære” (Luhmann, 2006). Dannelse tilskrives dermed det lærende systems autonomi i 
betydningen uafhængighed af et givent ”stof” eller indhold. I stedet for at spørge hvilket stof, der skal 
læres, spørges til, hvilken lejlighed det giver til at øve sig i at lære at lære og at indstille sig på en fremtid, 
hvor man hele tiden må lære noget nyt. Thyssen betegner refleksiv dannelse som en nutidig kontingens-
formel for iagttagelsers selv- og fremmedreference (Thyssen, 2001). 

Dannelsesaksen betjener sig af et dannelsesbegreb, der betyder kontingent omgang med kontingente vær-
dier. Dermed bliver dannelsesbegrebet knyttet til værdier, hvorefter meningen – hvad dannelse rent fak-
tisk betyder og indeholder – kan søges empirisk. 
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De sundhedsprofessionelles kvalificering og dannelse konstrueres refleksivt i den forstand, at det ikke 
blot drejer sig om at undersøge, hvordan den enkelte kvalificeres/kvalificerer sig til noget bestemt, altså 
en undersøgelse af dannelsens indhold, men også om, hvordan de kvalificeres/kvalificerer sig til at vur-
dere, hvordan de kvalificeres. I det pædagogiske udviklingsarbejde er der tale om både en deskriptiv 
(viden) og normativ (normer) idé. Den deskriptive idé tager udgangspunkt i iagttagelser af de sundheds-
professionelles værdirefleksioner, mens den normative idé knyttes til en stræben efter høj kvalitet i det 
sundhedspædagogiske arbejde. Ph.d.-projektet iagttager derfor også sæt af pædagogiske værdier – i form 
af sundhedspædagogiske idealer og de dannelsesidealer, som markeres normativt i forhold til de sund-
hedsprofessionelles praksis. Interessen ligger i at undersøge, hvordan disse idealer gøres gældende i kom-
munikationen, og hvordan de åbner for forskydninger eller reformuleringer i sundhedspædagogikken. 
Dermed sættes både sundhedspædagogisk praksis og idealer i udviklingsarbejdet til diskussion.
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Del 1 Epistemologi & Metode 

1.1 Metodologi 
Pædagogisk forskning beskæftiger sig med pædagogisk praksis og pædagogik som refleksionsteori med 
henblik på produktion af ny viden. Ph.d.-projektet forholder sig ikke til to inkommensurable paradig-
mer: pædagogisk forskning og pædagogisk praksis, men snarere til to iagttagelsesformer, funktioner eller 
praksisser, der gensidigt kan lade sig forstyrre af hinanden. Udfordringen beror på at lade det sundheds-
pædagogiske udviklingsarbejde skabe resonans i forskningen og forskningen skabe resonans i udvik-
lingsarbejdet samt i de øvrige systemer, der måtte koble sig til. Ph.d.-projektets epistemologi og metode 
vil derfor blive beskrevet i forhold til to distinkte praksisser med hver deres succeskriterier:
I) Pædagogisk forskning som et videnskabeligt uddifferentieret system, der konstituerer sig ud den form 

for kommunikation, hvis funktion er at producere ny viden eller erkendelse. Systemets symbolsk ge-
neraliserede medie er sandhed, og til dette medie knytter koden sand/usand sig (Rasmussen et al., 
2007: 32-32) 

II) Sundhedspædagogik som både praksis og refleksionsteori koblet til et normativt pædagogisk udvik-
lingsarbejde med et kritisk ideologisk udgangspunkt, hvor intentionen er forandring i en sundheds-
fremmende retning. Sundhedspædagogisk praksis orienterer sig efter, om noget virker med rimelig-
hed. Sundhedspædagogisk refleksionsteori anvender det samlede livsløb som symbolsk generaliseret 
medie. Den primære kode er formiddelbar/ikke-formiddelbar og dertil knytter sig den sekundære 
kode bedre/være (Rasmussen et al., 2007: 34-35). Koderne symboliserer ikke bare intentionen om 
forandring, men en hensigt om at formidle noget, der er sundhedsfremmende for livsløbet. 

 
Den videnskabelige refleksionsteori udgøres blandt andet af Luhmanns epistemologiske program og et 
bestemt iagttagelsesbegreb. Det er ikke Luhmanns mange analyser af diverse funktionssystemer eller 
hans såkaldte ”teoriarkitektur”, der udgør refleksionsteorien, men det ”luhmannske blik” på sociale sy-
stemer som kommunikation og den ”Spencer-Brownske Luhmann” (Andersen, 1999). Opgaven bliver i 
det følgende at beskrive, hvordan Luhmanns epistemologiske program kan spille ind i forhold til en 
empirisk hermeneutisk fortolkning. Udgangspunktet er en fænomenologisk systemteoretisk antagelse 
om, at erkendelsens genstand er bestemt af iagttagelsens og dermed erkendelsens form. Det er en kritik 
af forestillingen om en adskillelse mellem erkendelse og genstand, der forudsætter, at genstanden kan 
nås gennem erkendelse ved hjælp af nogle metodiske processer. I det følgende ekspliciteres de epistemo-
logiske præmisser for iagttagelse for at klarlægge, hvordan genstanden fremtræder via iagttagelsens form.
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Luhmanns iagttagelsesbegreb bygger på en bestemt form- og forskelstænkning, der er inspireret af G. 
Spencer-Brown, H. Von Foerster og Gotthard Günther (Andersen, 1999). Grundidéen er at betragte 
iagttagelser som operationer, der ikke refererer til bevidste subjekter, men til forskelle. Spencer-Browns 
forskelslogik, herunder håndteringen af paradokser, åbner for en række af systemteoriens grundlæggende 
distinktioner: system/omverden, første/anden ordensiagttagelse, selv-/fremmedreference m.fl. Metodolo-
gien her bygges op med særligt blik for forholdet mellem iagttagelse og erkendelse og forholdet mellem 
iagttagelse og kommunikation, hvilket danner baggrund for en metodisk hermeneutik og en analytik, 
der kan udmøntes i analysestrategier. 
 
1.1.1 Iagttagelse og erkendelse  
Luhmanns grundantagelse i såvel hans teori om samfundet Die Gesellschaft der Gesellschaft (Luhmann, 
2000b) som i hans epistemologiske program er, at det ikke er muligt at anbringe sig selv i en position 
uden for kommunikation og iagttagelse. Enhver beskrivelse af kommunikation er samtidig en del af det 
beskrevne. Enhver iagttagelse er samtidig en del af det iagttagede. Der kan derfor hverken regnes med 
et subjekt, der iagttager et objekt, eller en verden uden for verden, sådan som det er tilfældet i den tradi-
tionelle bevidsthedsfilosofi. Inspireret af ”Laws of Form” (Spencer-Brown, 1971) foreslår Luhmann, at vi 
i stedet tager udgangspunkt i enheden af en forskel, dvs. forskellen mellem system og omverden. Ud-
gangspunktet kunne imidlertid godt være en anden forskel, men en iagttagelse må altid starte med en 
forskel (Luhmann, 1998: 169): ”[…]al iagttagen forudsætter og frembringer en grænsedragning, et snit gen-
nem verden, en læsion af ‘unmarked space”. 

En iagttagelse defineres som en betegnelse inden for rammen af en forskel. Alle iagttagelser opererer 
med en forskel mellem at skelne (operere) og at markere denne skelnen. Først når en forskel markeres, er 
der tale om iagttagelse (Luhmann, 1998). En sondring mellem operation og iagttagelse kan forekomme 
abstrakt. At iagttage er en operation, og Thyssen skriver (Thyssen, 2005: 7): ”Forskellen mellem iagtta-
gelse og operation må bestå i, at iagttagelse ikke blot er en operation, men en operation, hvis råmateriale er 
operationer, altså en operation af anden orden”. 

Et system er noget, der findes (Luhmann, 2000b: 37) og forstås som en bestemt type sondring eller 
refleksion, nemlig mellem system og omverden. Det er denne system- og omverdensdistinktion, Luh-
mann bygger sin system- og erkendelsesteori op omkring. Det Spencer-Brownske greb går ud på, at 
når der ikke kan tages udgangspunkt i en ontologisk sikkerhed, at noget i verden er, må der tages 
udgangspunkt i det, der skaber en verden, nemlig at der markeres en forskel. Der vil da være tale om 
en skelnen (distinktion) og en betegnelse (indikation), som i Luhmanns semantik bliver til difference 
og identitet (Luhmann, 2000b: 105). Luhmann definerer således et system på følgende måde (Luh-
mann, 1992a: 69): ”Et system er formen af en forskel, og besidder derfor to sider: systemet (som indersiden 
af formen) og omverdenen (som ydersiden af formen). Kun de to sider tilsammen konstituerer forskellen, 
konstituerer formen; konstituerer konceptet… alt der kan iagttages og beskrives med denne forskel tilhører 
enten system eller omverden”.

Forskellens inderside kalder Luhmann for den markerede side (m) og forskellens yderside for den umar-
kerede. Den blinde plet er selve enheden af forskellen, som både adskiller siderne og holder dem sam-
men i én forskel (Andersen, 2006: 24). Luhmanns formkalkule tegnes ofte som på følgende side. 
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System og omverden betinger hinanden gensidigt. At der findes systemer, betyder, at der findes forskelle, 
og det klassiske ontologiske udgangspunkt ”væren/ikke-væren” er i denne forstand både iagttagerafhæn-
gigt og systemafhængigt. Det handler ikke om subjekt/objekt-dualisme. En skelnen mellem system og 
omverden er en erkendelse baseret på en forskel. Enheden af en forskel giver den erkendelsesteoretiske 
mulighed for at skelne mellem et systemperspektiv og et omverdensperspektiv. Luhmann definerer er-
kendelse ud fra iagttagelsesbegrebet som en operation med en forskel med henblik på at betegne den ene 
og ikke den anden side af forskellen (Luhmann, 1993b: 485). Det betyder, at ikke al iagttagelse er er-
kendelse. For at der kan være tale om erkendelse, skal det markerede betegnes, og for at betegne det 
markerede, skal der en ny iagttagelse til. Iagttageren, som erkender, anvender forskelle, og iagttageren 
kan i den forstand skabe oplysning, men oplysningen virker kun, når den anvender et differensskema, 
som det oplyste kan overtage (Luhmann, 2000: 549).

Der må således skelnes mellem på den ene side et systems operationer og autopoiesis og på den anden 
side iagttagelse som grundlag for erkendelse, dvs. mellem: a) operationen, hvormed man gør en forskel, 
b) det, der betegnes eller markeres, c) den forskel, hvormed der iagttages. Det særlige ved denne tredelte 
operation er, at man først kan se forskellen via en blind plet, og at disse iagttagelser er iagttagelser af 
anden orden (Luhmann, 1999a). En iagttagelse iagttager, hvad den iagttager, men iagttager ikke, at den 
ikke iagttager, hvad den ikke iagttager. En iagttagelse er ikke den forskel, hvormed den iagttager. For-
skellen sætter iagttagelsens blinde plet. 

Luhmann starter altså ikke bare med en anden type forskel end f.eks. den klassiske subjekt/objektfor-
skel, han starter med et paradoks, nemlig en enhed af en forskel. Udgangspunktet fanges i cirkularitet, 
idet forskellen mellem operation og iagttagelse selv fremkommer som et element i en iagttagelse. At ope-
rere med enheden af en forskel fører logisk set til et paradoks. Luhmanns erkendelsesteori må derfor 
starte med løsningen af paradokser. Paradokser er ifølge Luhmann ikke noget, en teori må undgå, men 
noget, en teori må håndtere. I udgangspunktet ”et system er enheden af en forskel” er paradokset: Hvor-
dan kan man markere en forskel, når man, for at kunne det, allerede må have valgt en forskel? 

Med et formallogisk blik bygger autopoiesisbegrebet på en cirkelslutning, der enten er en tautologi 
(A=A) eller et paradoks (A≠A). Et autopoietisk system er et netværk af processer, der producerer det net-
værk og de processer, der producerer systemet, altså A=A. Det erkendende system er på en og samme tid 
selv grundlag for erkendelse og det, der frembringer erkendelsens resultat: et resultat der er det samme 
og alligevel ikke det samme, altså A≠A. Luhmanns løsning på paradokser er pragmatisk eller naturali-
stisk: ”metoden er ikke logisk, men empirisk: noget sker” (Luhmann, 1995a). Intet autopoietisk system hol-
der sine operationer tilbage af tautologier eller paradokser, før det selv iagttager sine operationer som 
tautologier eller paradokser.
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Luhmann foreslår, at vi indfører et blik fra siden – at vi iagttager iagttageren, hvilket gør det muligt at 
skelne mellem iagttagelsen og iagttageren. Pointen er, at enhver iagttagelse er en operation, som marke-
rer en forskel, der ikke samtidig er synlig for iagttageren selv. Først gennem iagttagelse af iagttagelse kan 
den første forskel gøres synlig. At iagttage af anden orden er at iagttage iagttagelser. Det kan kun lade 
sige gøre ved at indføre tid og lade paradokserne udfolde sig over tid, hvilket betyder afparadoksering. 
En andenordensiagttagelse er kun mulig ved at markere en ny forskel. Derfor ”står” andenordensiagtta-
gelser også selv på en blind plet. 

På den måde kan man få adgang til de erkendelsesproducerende forskelle, det Luhmann også kalder 
”ledeforskelle” eller ”den blinde plet”, som ikke kan iagttages under operationen med forskellen, men 
først gennem iagttagelse af iagttagelsen (Luhmann, 1998a: 169). Systemer kan ikke selv iagttage sine 
iagttagelser under selve operationen med en forskel (den blinde plet). Først gennem en ny operation kan 
iagttagelser iagttages (iagttagelser af anden orden) enten af en anden iagttager eller af iagttageren selv. 
Ved at lade forskelle (form) genindtræde (reentry) i systemet selv som grundlag for nye operationer med 
forskelle (form), kan systemer afparadokseres. Luhmann beskriver det således (Luhmann, 1997: 58):
”Reentry er et hemmeligholdt paradoks; for den forskel, som er trådt ind i sig selv igen, er den samme og 
ikke den samme. Som paradoks skaber den en ubestemthed i systemet, som ikke kan afhjælpes ved hjælp af 
dets egen operation. På den ene side bliver systemet bistabilt: det må orientere sig såvel selvreferentielt som 
fremmedreferentielt. Det kommer altså i svingning og det kræver tid. Men når det bruger tid til at opløse 
ubestemmeligheden og opbygger struktureret kompleksitet, må det på den anden side vide, hvilken tilstand 
det befinder sig i. Det må forholde sig til den historiske tilstand, som ændrer sig fra øjeblik til øjeblik, og 
altså råde over en hukommelsesfunktion, som skelner mellem, hvad der glemmes, og hvad der undtagelses-
vis erindres. Når disse forudsætninger er opfyldt, kan systemet operere rekursivt [tilbagevendende]. Det kan 
afstemme sig selv med sin egen fortid og forsøge at begrænse svingningsområdet for sin fremtid, for eksempel 
ved at orientere sig mod formål” 

Paradokser kan altså udfoldes (iagttages) over tid, men det kræver hukommelse og ny iagttagelse (opera-
tion med en forskel). Når vi iagttager en sådan reentry, ser vi et paradoks: den genindtrædende forskel er 
den samme og alligevel ikke den samme. Pointen hos Luhmann er dermed, at paradokser ikke forhindrer 
systemer i at operere. Luhmann fremhæver, at paradokser også er et resultat af iagttagelse, og at vi må 
medtænke, hvem der iagttager noget som et paradoks (Luhmann, 1995c: 42). Ved at lade den konstitu-
erende forskel mellem system og omverden genindtræde (reentry) i systemet, får systemet mulighed for at 
skelne mellem selv- og fremmedreference. Det er muligt at krydse over fra den ene side af forskellen til 
den anden side af forskellen. Har systemet først konstitueret sig, kan det veksle mellem selv- og frem-
medreference. Både selv- og fremmedreference er systemets egen ydelse. Det radikale i Luhmanns kon-
struktivisme er kravet om, at erkendelsen skal inddrage en selvreference, og dermed finder forskellen mel-
lem selvreference og fremmedreference sted i systemet – ikke i omverdenen (Luhmann, 1998, 2000a).

Den forskelslogik, der ligger til grund for Luhmanns epistemologiske program, fører til en nyfortolkning 
af kriteriet for sandhed. En operativ erkendelsesteori betragter erkendelse som en slags operation, som den 
kan skelne fra andre operationer. Som operation betragtet sker der erkendelse, eller også sker det ikke, alt 
efter om systemets autopoiesis kan fortsætte med en sådan operation eller ej, men i forhold til systemets 
autopoiesis gør det ingen forskel, om der produceres sandhed eller fejltagelser. ”Hverken bevidsthedssystemer 
eller kommunikationssystemer er spaltet langs skillelinien sand/falsk. Begge sandhedsværdier lægger beslag på 
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samme slags opmærksomhed og samme slags sprog. Kun sådan kan det forklares, at fejltagelser overhovedet fejlag-
tigt fremtræder som sandheder, og at problemet ligger i elimineringen af fejltagelser” (Luhmann, 1998:170).

Luhmann (1998) fremhæver, at en konstruktivistisk erkendelsesteori må forholde sig til i det mindste 
fem forskelle:
• Operation/iagttagelse
• Iagttagelse af første og anden orden
• System/omverden, der muligør selv- og fremmediagttagelse
• Det, der iagttages/den forskel, der leder iagttagelsen  
• Sand/falsk som én blandt flere former for selv- og fremmedreference 

I det videnskabelige system kan der anføres et krav om transparens i forhold til produktion af viden. 
Transparens indebærer en systematisk og metodisk kontrolleret iagttagelse: hvem iagttager hvad og 
hvordan (Kruse & Wistoft, 2005). Kravet indebærer en eksplicitering af analysestrategi, der redegør for 
såvel det, der iagttages, som for de forskelle, der leder iagttagelsen, og som åbner for refleksion over 
forskningens selv- og fremmedreference. Frembringelse af ny viden må forholdes til videnskabssystemets 
funktionskode sand/falsk, og det må kræves, at valget af metode kan gøres transparent. Hvordan der 
med valg af metode og teori etableres en sammenhæng mellem produktionen af ny viden og eliminerin-
gen af fejltagelser er ikke vilkårligt, valget af sådanne programmer (teorier og metoder) er kontingent.   

1.1.2 Iagttagelse og kommunikation
Med blik for denne afhandlings analytiske objekt bliver det relevant at spørge: Hvordan kan værdier 
iagttages som iagttagelser? Som kommunikation? Hvordan viser de sig rent faktisk? Her løber jeg ind i 
nogle af mange systemteoretikere velkendte og beskrevne problemer med at konstruere empirien. Vallen-
tin (2005) har f.eks. beskrevet, hvad forholdet mellem kommunikation og iagttagelse betyder for forstå-
elsen af den systemteoretiske analyses genstand. Spørgsmålet vedrører netop konstruktionen af analys-
egenstanden. For det første kan kommunikation kun iagttages som kommunikation. Hvad forskeren 
eller informanterne tænker, er omverden for kommunikation. Disse tanker kan kun gøres relevante for 
kommunikationen som kommunikation. Spørgsmålet er dernæst, hvordan begrebet om iagttagelse hæn-
ger sammen med Luhmanns begreb om kommunikation (Vallentin, 2005). 

Hos Luhmann er kommunikation konstituerende for sociale systemer. Kommunikation er koordineret 
selektivitet, og kommunikation kommer kun i stand, hvis egoet lægger sig fast på grundlag af en med-
delt kommunikation (Luhmann, 2000: 195). Kommunikation bliver et interaktivt begreb for sociale 
systemers tilblivelse, uddifferentiering og reproduktion. Der er to forudsætninger for kommunikation 
plus et medie. For det første må der samtidig være mindst to deltagende personer: (B) ego (den anden) 
og (A) alter (den andens anden). Denne underlige sprogbrug refererer til, at personer betyder en system- 
og situationsspecifik adressat i en kommunikation. Det er altså ikke to bevidstheder, der deltager i kom-
munikationen, selv om de som omverden er forudsætning for kommunikationen (Luhmann, 1995c: 
169). Kun kommunikation kan kommunikere. For det andet må de kommunikere om noget – et tema, 
en begivenhed eller ting. Endelig må kommunikationen betjene sig af et medie for at kommunikere 
(Rasmussen, 1999: 39). Sprog kan være medie, men kommunikationen er ikke henvist til sprog (tale og 
skrift) alene. Når det drejer sig om refleksiv kommunikation, er det kommunikationen selv, der behand-
les som information, og som gøres til genstand for meddelelser. Dette er dog næppe muligt uden sprog, 
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idet det blot iagttagne ikke er entydigt nok som kommunikation for yderligere kommunikativ behand-
ling (Luhmann, 1995c: 153): ”Kun sprog sikrer refleksivitet i betydningen af en altid forhåndenværende, 
relativt problemfri og ikke overraskende mulighed for at relatere kommunikationsprocessen til sig selv” .

Luhmann definerer kommunikation som en syntese af tre forskellige selektioner: a) selektion af informa-
tion b) selektion af en meddelelsesform (ytring) af denne information og c) selektion af forståelse eller mis-
forståelse af denne meddelelse og dens information (Luhmann, 1992b: 252). Hertil kommer en fjerde se-
lektion d) tilknytning, der handler om tilhørerens tilkobling til et tilbud om kommunikation. Syntesen af 
de tre første selektioner giver et medie form ved at operere med forskelle, der, i det omfang det markerede 
betegnes, netop kan forstås som en iagttagelse. A markerer en information: at sige noget om ”dette” (ak-
tualiseret mening) og ikke alt ”det andet” (horisonten af mulig mening). A markerer endvidere en medde-
lelsesform: at sige det på én måde og ikke på alle andre måder. B markerer en forståelse: at forstå informa-
tion og meddelelse på denne og ikke på alle andre måder. Luhmann skriver (Luhmann, 1995d: 140-141):
”Afgørende er det, at den tredje selektion kan støtte sig til en adskillelse, nemlig adskillelsen af information fra 
meddelelse [….] Kommunikation kommer kun i stand, når denne sidstnævnte difference iagttages, forventes, 
forstås og ligger til grund for valg af tilslutningsadfærd…. Vi går ud fra, at de tre selektioner må syntetiseres, 
for at kommunikation tilvejebringes som emergent hændelse”.. 

Derfor forekommer kommunikation kun, når en differens af information og meddelelse er forstået. 
Først når B vælger forståelse af meddelelsen, er én kommunikativ hændelse fuldbyrdet. Det er i denne 
sammenhæng vigtigt, at begrebet forståelse ikke henviser til et psykisk systems reception af meddelel-
sen, men at en forståelse først kan iagttages (bliver synlig) i en efterfølgende kommunikationsakts an-
knytning til meddelelsen. Andersen skriver (Andersen, 1999: 126):
”Enhver meddelelse etablerer en horisont af anknytningsmuligheder for ny kommunikation. Videre kommu-
nikation knytter an til meddelelsen ved at aktualisere én af disse muligheder og lader de andre stå som en 
horisont af potentialitet. Forståelse er således intet andet end den efterfølgende kommunikations bagudrettede 
valg af anknytning”.
  
Alt dette kalder Luhmann for ”en kommunikativ hændelse”. En kommunikativ hændelse udgør kom-
munikationens mindste enhed. Også i tilfælde af, at B ikke forstår informationen eller meddelelsen, er 
der tale om kommunikation. Det afgørende er, at der forekommer selektivitet hos B som følge af med-
delelse og information. Så ikke-forståelse er også et valg af forståelse. Det er selvfølgelig ikke givet, at 
forståelsen kommer i stand. Hvis den 3. selektion udebliver, er der ikke tale om kommunikation. Det er 
ikke givet, at én kommunikativ hændelse følges af en anden og slet ikke hvordan. I kommunikationens 
fjerde selektion vælger B, hvordan han/hun vil knytte an til det meddelte, dvs. enten antage eller forka-
ste meddelelse/information. Den fjerde selektion går ud over enheden i de tre selektioner: information, 
meddelelse og forståelse, hvor”[…] forståelsen er den tredje selektion, som afslutter kommunikationsakten” 
(Luhmann, 1995d: 147). ”Antagelse og forkastelse af en forventet og forstået selektion er imidlertid ikke en 
del af selve den kommunikative hændelse, det er en tilslutningshandling” (Luhmann, 1995d: 162). 
       
Parterne i kommunikationen afprøver hele tiden, om deres valg bliver forstået, og hvordan de bliver for-
stået – om der opstår konsens eller dissens. Denne test foregår gennem A’s iagttagelse af tilslutningsad-
færden hos B. En del af kommunikationens kapacitet bruges til at opretholde denne medløbende forstå-
elsestest (Luhmann, 1995d: 147):
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”Hvis man forstår kommunikation som syntese af tre selektioner: som enheden af information, meddelelse og 
forståelse, så er kommunikationen realiseret, når og for så vidt forståelsen kommer i stand. Alt yderligere sker 
uden for en sådan elementær kommunikations enhed, og denne enhed er forudsætningen for det, der yderli-
gere sker. Det gælder specielt for en fjerde type af selektion: Antagelse eller forkastelse af den meddelte menings-
reduktion. Man må hos adressaten [modtageren] skelne mellem forståelsen af kommunikationens selektions-
mening og antagelsen eller forkastelsen af selektionen som præmis for adressatens (A) egen [videre] adfærd”. 

Den fjerde selektion kalder Rasmussen (1996) ”forståelseskontrol”, som betegner en selektion af, om det, 
man har sagt, mon synes at blive forstået af den anden – bedømt på det, som den anden fortsætter med at 
sige. Denne test kan falde ud til to sider; enten som tilslutning fra den anden part, hvilket indikerer forstå-
else og bevirker, at kommunikationen kan fortsætte. Eller som ikke-tilslutning, hvilket indikerer, at det 
sagte ikke er blevet forstået og afstedkommer, at kommunikationen må ændre karakter til en refleksiv 
kommunikation om kommunikationen eller ophøre. Refleksiv kommunikation betyder, at kommunika-
tionen tematiseres: Det kan ske på to måder: enten ved at tematisere informationsvalget eller meddelelses-
adfærden (Rasmussen, 1996: 154). Begge parter er således konstruktører af de meningsstrukturer, der pro-
duceres i kommunikation. Disse meningsstrukturer er ikke en fælles mening i intersubjektiv forstand, men 
en emergent forventningsstruktur, der opbygges i kommunikation gennem kommunikation.

Det er således ikke muligt at iagttage valget af forståelse i kommunikationen. Forskellen antagelse/for-
kastelse identificerer en position for tilknytning for den fortsatte kommunikation, der nu enten kan 
bygge på allerede etableret konsens eller søge dissens. Efter et udsagn må følge et nyt udsagn, der enten 
antager eller forkaster det foregående udsagn, men uanset om der er tale om antagelse eller forkastelse, 
vil det andet udsagn knytte an til det første udsagn, ellers ville kommunikationen ophøre, hvilket selv-
følgelig også er en mulighed. Den fjerde selektion er et spørgsmål om kommunikationens autopoiesis, 
og det er denne fortsættelse af kommunikationen, der kan iagttages empirisk. De enkelte kommunika-
tive akter, enheden af information, meddelelse og forståelse, udgør ikke noget system – ikke nogen me-
ningskonstruktion. Først i det øjeblik kommunikative akter kobles i et netværk af information, medde-
lelse og forståelse, opstår et socialt meningssystem. Det er fortolkningen af sådanne meningssystemer, 
der interesserer mig, hvilket jeg følgende vil uddybe nærmere i en beskrivelse af den hermeneutik, ph.d.-
projektet trækker på.  

1.1.3 Hermeneutik
Den videnskabelige interesse handler om at diagnosticere sundhedspædagogiske værdispørgsmål. Det er 
interessen for at beskrive de værdier og værdikonflikter, der er på spil i det forebyggende og sundheds-
fremmende arbejde set ud fra en pædagogisk optik, og for at spørge til de sundhedsprofessionelles kvali-
ficering og dannelse gennem pædagogisk udviklingsarbejde. Det handler om at få øje på, hvordan en 
værdi kan vise sig for den enkelte, og hvordan det er muligt at blive en øvet værdiiagttager. Disse spørgs-
mål åbner en hermeneutisk diskussion om, hvordan vi forstår værdier. Ph.d.-projektet antager, at man 
kun kan iagttage værdier i kraft af værdier. Det epistemologiske grundlagsspørgsmål er: hvad er værdi? 
Metodologisk set er spørgsmålet: hvordan kan vi få øje på en værdi?

Den metodiske hermeneutik er konsistent med de ovenfor beskrevne metodologiske udfordringer og kan 
reflekteres i forhold til de videnskabelige interesser. Det klassiske hermeneutiske spørgsmål, formuleret af 
Schleiermacher, er: hvordan kan jeg forstå fremmed tale? (F. D. E. Schleiermacher, 1999 (1835/1829)). 
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Sagt lidt mere nutidigt: Hvordan forstår jeg en tekst, tale eller anden genstand, så det dels giver mening 
for mig, og jeg samtidig kan åbne mig for det, der viser sig? Hvordan er det muligt at skabe en forståelse 
af det, der træder frem? Luhmanns pointe er, at al fremmedreference altid er selvreference i den for-
stand, at iagttagelsen sker på baggrund af selektion i det enkelte system hos den, der iagttager (Luh-
mann, 1998). Derfor kan jeg ikke fortolke teksten uden at selektere ud fra min egen kompleksitet (erfa-
ringer). Den klassiske hermeneutiske metodes anliggende er derimod at genfinde teksternes oprindelige 
mening i form af fortolkning og forståelse. En mere moderne hermeneutiks hovedanliggende er at svare 
på spørgsmålet: Hvad det vil sige at forstå og fortolke? Anliggendet er her ikke længere at fortolke med 
henblik på at finde en mening eller et motiv bag det fortolkede (Klausen, 1996). Med den luhmannske 
optik genbeskriver Rasmussen (2004a) spørgsmålet således: ”Hvilke informationer og hvilken mening 
(kompleksitet) er det muligt at uddrage af dialoger eller tekst i forhold til det mønster for iagttagelser, som 
forskeren eller tekstens producent har anvendt?” 

Den metodiske hermeneutik kan føres tilbage til den ældre Schleiermacher (1�68-1834). For Schleierma-
cher var hermeneutik ”kunsten med nødvendig indsigt at finde frem til en forfatters tanker ud fra hans vær-
ker” (F. D. E. Schleiermacher, 1999 (1835/1829)). Schleiermacher er kendt for sin hermeneutiske cirkel, 
dog var det allerede før Schleiermachers tid almindeligt at forstå forholdet mellem fortolker og tekst som 
en cirkelbevægelse (Rasmussen, 2004a). Schleiermacher betragter den hermeneutiske cirkel som en bevæ-
gelse ud fra princippet om at forstå dele af helheden ud fra helheden og omvendt. Mening udgør den over-
ordnede sammenhæng, som de enkelte dele sammen med helheden danner (F. D. E. Schleiermacher, 
1999 (1835/1829)). Schleiermachers cirkel har to synsvinkler: en objektiv og en subjektiv og dermed at to 
måder at fortolke en tekst på. Den grammatiske fortolkning bestemmer den enkelte tekst (tale) ud fra hele 
epoken og sproget, hvor det enkelte menneske betragtes som organ for sproget og forstås ud fra epoken. 
Den tekniske eller psykologiske fortolkning handler om at fortolke forfatterens individualitet eller tekstens 
særlige individuelle stil (Kemp, 2005: 198-199). Hos den yngre Schleiermacher er disse to fortolkningsmå-
der ligeværdige. Hvis man kan overkomme den ene fortolkningsmåde totalt, vil man kunne undvære den 
anden. Men da dette ikke lader sig gøre, er hermeneutikken en kunst – nemlig den kunst, der spiller de to 
måder ud mod hinanden. Hos den ældre Schleiermacher gør den ene af de to måder sig særligt gældende. 
Schleiermacher interesser sig mere og mere for den psykologiske fortolkning, og hans interesse for forfat-
terens liv bliver styrende1. Dermed bliver den tekniske psykologiske fortolkning dominerende. 

For Schleiermacher er hermeneutikken en kunst, der tager udgangspunkt i en forståelse, der ”udfolder sine 
regler i en sluttet sammenhæng ud fra sprogets natur og grundbetingelserne for forholdet mellem den talende og 
den lyttende” (Schleiermacher 1999 (1929): �9). God fortolkning kræver, at fortolkeren kan lytte til tekstens 
tale uden at misforstå tekstens mening. Dette gøres ved at ”se tanken i teksten”, som den blev tænkt af den, 
der skrev. Eller tanken i talen, som den bliver tænkt, af den, der taler. Senere bidrager natur- og eksistensfi-
losofien (Kant, Heidegger, Dilthey) til hermeneutikken. Kant beskriver i ”Kritik der Urteilskraft” (§ 42): 
”Den sande udlægning af cifferskrift, hvorved Naturen i sine skjønne former taler fornuftigt til os” Det vil være 
at gå for vidt at redegøre yderligere for disse bidrag inden for ph.d.-projektets ramme, blot vil jeg nævne, at 
Dilthey indfører et væsentligt element, der får betydning for en skelnen mellem naturvidenskabelig og 
humanistisk metode. Dilthey interesserer sig for ”opbygningen af den historiske verden”, en historisk virk-
ningssammenhæng. Han refererer til Hegels erfaringsbegreb og filosoferer over, hvordan virkningssam-
menhænge udspringer af erfaringer og objektiveres i livsytringer såsom: sprog, myte, religion, moral, orga-
nisation og kunst, altså i en ”objektiv ånd”, som må ”tydes” gennem fortolkning (Dilthey, 1999 (190�-10)). 
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I dag betragtes Diltheys hermeneutik typisk som en generel fortolkningskunstlære om udlægning af tek-
ster, hvorigennem der kan skelnes mellem forklaring og forståelse i relation til forskellen mellem naturvi-
denskab og humanvidenskab. I dag ses stadig udlægninger og synspunkter, der kobler naturvidenskab til 
årsagsforklaringer og humanvidenskab til forståelser af det levede liv.  

1.1.3.1 Filosofisk hermeneutik 
Distinktionen mellem en naturvidenskabelig årsagsforklaring og humanistiske forsøg på at forstå en-
gangsfænomener ligger også til grund for Hans-Georg Gadamers skelnen i Sandhed og Metode (Gadamer, 
2003 (1960)). Heri skelner Gadamer mellem den sandhed, der viser sig, når man oplever og beriges af et 
kunstværk, og de metoder, der kan anvendes for at sikre en almen viden om værket. Gadamer anser kom-
munikation for et kunstværk. Når han beskriver ”den samtale, som vi er”, er det ikke selve samtalen, men 
det, samtalen handler om, der er kunstværket. Metoderne til sikring af intersubjektivt gyldige forklarin-
ger anser han for sekundære i forhold til selve oplevelsen af værket (Kemp, 2005). 

Det afgørende i Gadamers hermeneutik er ” ikke hvad vi gør, ikke hvad vi skal gøre, men derimod hvad der 
sker med os ud over det, vi bevidst vil og gør” (Gadamer, 2003 (1960): 474). Forståelse er en hændelse, no-
get der ’overgår’ os og ligger uden for vores kontrol. Forståelse er ikke noget, subjektet metodisk eller 
erkendelsesmæssigt yder. Gadamer tilskriver væren en central betydning, dvs. det drejer sig om noget 
ontologisk: Alt det, der går forud for eller omslutter bevidstheden, har betydning for forståelsen. Hvad 
der sker i forståelsen, er at noget ses i nyt lys: ”sådan er det åbenbart”. Således har forståelse sandheds- 
eller evidenskarakter. Gadamers hermeneutik er en fænomenologisk afdækning af forståelsens ontologi-
ske betingelser. Gadamer overtager Heideggers fortolkning af det græske ord for sandhed aléthea (Gada-
mer, 2003 (1960): 420), som betyder utilslørethed: noget afdækkes, som hidtil har været skjult. At se sig 
selv i lys betyder at få ny forståelse, ikke blot af genstanden, men også af sig selv. Gadamer indfører 
blandt andet et ’trekløver’ i den hermeneutiske cirkel bestående af fællesskab, enighed og indforståethed. 
Det væsentligste, han indfører, er dog en central forskel mellem mening i snæver forstand og den signifi-
kans, som et fænomen i øvrigt måtte have for os, der ser det. Signifikansen er en relativ størrelse, som 
afhænger af vores kontekst og interesser. Når Gadamer er optaget af meningsbegrebet, er det kun signi-
fikansen, han refererer til – både hvad angår fænomenets historiske mening (meningssprog) og fortolk-
ningens mening (Klausen, 1996). Endelig indfører Gadamer horisontbegrebet. Horisont betyder for-
tolkningens binding til traditioner, der fremstår med for-domme. Med dette fordomsbegreb rekonstru-
erer Gadamer fortolkningscirklens subjektive synsvinkel (Gadamer, 2003 (1960)). 

Gadamer gør op med den psykologiske fortolkning hos Schleiermacher, et opgør mod at forstå forfatte-
rens mening. Ifølge Gadamer grundlagde Schleiermacher en hermeneutisk erfaring i et spændingsfor-
hold mellem det fremmede og det fortrolige – mellem misforståelse og forståelse (Gadamer, 2004: 448). 
Men tekster skal læses som kunstværker, mener Gadamer, og udgangspunktet er oplevelsen af kunstvær-
ket, der åbner en sandhed. Forståelsen indgår i en virkningshistorie og er ikke blot et spørgsmål om at 
anvende en bestemt hermeneutisk metode (f.eks. den hermeneutiske cirkel). Forståelse er deltagelse i et 
spil med henblik på at forstå værkets sandhed. Fortolkeren er deltager i spillet som historisk individ (Ga-
damer, 2003 (1960)). Dermed bliver forståelsens primære kilde selve den erfaring af værket, hvormed 
fortolkeren indgår i ”værkets verden” og bliver en del af den virkningshistorie, som værket bringer med 
sig. Værket kan ikke opleves ved blot at blive iagttaget udefra. Det skal opleves og erfares som en del af 
et begivenhedsforløb, fortolkeren deltager i. 
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Ph.d.-projektets interesse for værdier kan med Gadamers filosofiske hermeneutik ses som en interesse for 
at skabe ny forståelse, ikke blot for værdierne, men også for dem, der iagttager værdierne, dvs. de sund-
hedsprofessionelle og forskeren (mig) selv. Det er en forståelse for den åbenbaring, at værdier kan være 
alt andet, end man forestiller sig, end de objekter, man tror, de er. Gadamers hermeneutik drejer sig ikke 
om at afdække objektive betingelser, men om at belyse forståelsens betingelser. Værdier vil altid blive 
forstået anderledes ved at blive inddraget i en ny horisont - i iagttagerens egen horisont, som ”fusionerer” 
(kobler sig til) med andre horisonter. Fusionen betegner Gadamer ”sprogspil”. Pointen er her, at forståel-
sen af de værdier, som kommer til udtryk i en kommunikation, ikke genfinder deltagernes egne værdier, 
men er udtryk for iagttagerens fortolkning. Vi forstår ud fra en ”virkningshistorie”, siger Gadamer og 
karakteriserer den som et spil, hvor vi spiller med, i og med værkets sandhed viser sig. Vi forstår ikke 
uden de synspunkter, vi allerede har, og derfor kan Gadamer sige, at ”der gives legitime fordomme” 
(Gadamer, 2003 (1960)). Fordomsbegrebet udtrykker et synspunkt om, at vi stadig kan forsøge at forstå 
bedre for at forstå os selv bedre eller i hvert fald anderledes. Men dermed skal vi ikke tro, at vi finder 
den oprindelige mening. På den anden side skaber vi heller ikke værkets mening; det er snarere os, der 
inddrages i værkets mening, således at der sker en fusion af horisonter. 

Fastholdes et systemteoretisk blik på værdiafklaring, får det den betydning, at værdier også kan være 
udtryk for værdidomme, dvs. vurderinger af forskelle. Men det er vigtigt at skelne mellem værdi og 
dom, hvis værdier ikke blot skal kunne findes i kraft af værdidomme. Spørgsmålet er, om der kan mar-
keres en forskel (værdi), uden at der foretages en vurdering (værdidom). Er en præference mulig uden 
vurdering? Svaret kan gives med Luhmanns iagttagelsesbegreb og en sondring mellem første- og ande-
nordensiagttagelser, hvilket jeg ligeledes vender tilbage til i afhandlingens del 3.

1.1.3.2 Videnskabelig hermeneutik 
I den videnskabelige hermeneutik viser sig den begrænsning, at vi kun kan opfatte forståelsen som en 
immanent bevidsthedsoperation, der er indifferent over for tekstens sandhed. For Gadamer består den 
hermeneutiske erfaringsværdi ikke i at underordne noget under noget velkendt – altså ikke i at under-
ordne nye iagttagelser allerede konstruerede begreber, teori, ideologi osv., men tværtimod er erfarings-
værdien, at det, der møder os i fortolkningen, siger os noget. Mødet er fortolkningsprocessen. Det der 
her kan betegnes sandhed, bestemmer Gadamer ved hjælp af begrebet spil: ”Vægten af de ting, der møder 
os i forståelsen, spiller sig selv ud i en sproglig proces – et spil med ord, der spiller omkring det mente” (Gadamer, 
2003 (1960): 460). De sproglige spil opstår der, hvor mennesker som lærende individer stræber efter at 
forstå verden. Spillets væsen udgøres nemlig ikke af de spillendes adfærd eller subjektive handlinger. Det 
er spillet, der spiller og inddrager de spillende, og som sådan bliver det det egentlige objekt for spillets 
bevægelse. Forståelsen er altså ikke et spil i den forstand, at den forstående holder sig selv tilbage og af-
står fra at tage forpligtende stilling til de krav, spillet stiller. Når vi forstår, er vi allerede inddraget i en 
hændelse, hvorigennem noget meningsfuldt gør sig gældende. Forståelsesvilkår er for-domme. Spørgsmå-
let er, hvor bevidste vi kan blive i forhold til vores fordomme. Eller i luhmannsk forstand: hvor gode er vi 
som andenordensiagttagere? For både Gadamer og Luhmann er introspektion en utopi (Gadamer, 2003 
(1960)). Luhmanns synspunkt vender jeg tilbage til. Gadamer beskriver, at vi som mennesker ikke kan 
”se indad”, og livet er altid mere kompliceret, end vi nogen sinde kommer til at forstå. Sandheden ligger i 
det, der siges, og ikke i subjektiv intention. Forståelsen af, hvad nogen siger, sker ikke gennem indføling, 
hvor vi prøver at afdække vedkommendes sjæleliv, men det hører til al forståelse at supplere og præcisere 
meningen med det sagte ved at inddrage egne begreber og erfaringer (Gadamer, 2003 (1960): 460).
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2 Blot fordi man får forklaret noget, er det ikke sikkert man forstår. Forklaringen skal kunne relateres til den virkelighed, man er en del af. 

1.1.3.3 Fænomenologisk strukturel hermeneutik 
Gadamer erstatter Schleiermachers subjektive møde med sproget, som fortolkningens ontologiske funda-
ment (Rasmussen, 2004b). Da oplevelse og fortolkning er adskilte kategorier, men det kun er muligt at forstå 
en tekst ud fra læsningen (oplevelsen) af den, betyder det, at fortolkeren indgår i et sprogligt fællesskab med 
teksten. Gadamer mener, at fortolkeren ikke indgår i sådanne sproglige fællesskaber, hvis sproget ikke er et 
element, man lever i og fortolker med men blot er et redskab til strukturering. Med dette synspunkt frem-
hæver Gadamer, at sprogliggørelser har tendens til at blive til objektive forklaringer af værkerne, så sproget og 
historien ikke anvendes som redskaber til, men bliver hindringer for oplevelse og dermed forståelse (Kemp, 
1972). Gadamer tager højde for, at det altid vil være muligt at stille andre spørgsmål til teksten, end dem 
teksten selv rejser, fordi fortolkningen altid finder sted i en anden historicitet (i nutid) med andre forståelses-
vilkår (Gadamer, 2003 (1960)). Som sådan tager han højde for en kompleksitets- og kontingensproblematik. 

Efter Gadamer er hermeneutikken blevet udfordret på forskellig vis – ikke mindst med Ricoeurs fæno-
menologiske strukturalistiske fortolkningsteori (Ricoeur, 1979) og Luhmanns meningsbegreb. I Frank-
rig udvikler Ricoeur en hermeneutik, der knytter objektive metoder og hermeneutisk indsigt tæt sam-
men. Ricoeur er enig med Gadamer i, at oplevelsen af et ”værk” danner udgangspunkt for forståelse, og 
at værket skal tilegnes en aktuel situation for at få betydning, så der kan tales om forståelse. Men for 
Ricoeur er forklaring en betingelse for at forstå. Forklaringen bygger på en form for objektivitet eller 
distance til det, der iagttages, hvilket Ricoeur kalder ”distanceringens produktive funktion” (Kemp, 
2005). Ricoeurs hermeneutik inkluderer et bevidst arbejde med en kritisk distance. Han mener simpelt-
hen ikke, at en fortolkning kan blive troværdig, før der indgår kritik i den2 (Ricoeur, 1979, 1993). 

I modsætning til Gadamer betragter Ricoeur ikke blot mennesket som båret af dets virkningshistorie, 
men som stående foran teksten eller værket, det kritisk har fortolket (Kemp, 1999, 2001, 2005). Ri-
coeur er imidlertid enig med Gadamer i, at forklaringen af en tekst ikke i sig selv er en forståelse af 
den, og at teksten, historien og sprogspillet skal tilegnes, hvis der kan tales om forståelse, men han 
anser forklaringen for at have langt større positiv betydning for forståelsen, end Gadamer gør. En 
tekst må både forklares og fortolkes, og det er i forklaringen af teksten, at Ricoeur ser mulighed for 
forståelse. Ricoeur forholder sig til en grundlagsdiskussion om et modsætningsforhold mellem den 
filosofiske hermeneutik (Gadamer) og ideologikritik (Habermas). Ideologikritikken er ikke en hvilken 
som helst forklaring, men en forklaring, der beror på en mistanke til de ideologiske påstande eller 
falsk bevidsthed. Ricoeur argumenterer for at overvinde modsætningen ved at bringe den filosofiske 
hermeneutik og ideologikritikken i et frugtbart forhold – på samme måde, som han argumenterer for 
frugtbarhed i forholdet mellem forklaring og forståelse (Ricoeur, 1993). 

To synspunkter kan gøre sig gældende med Ricoeurs optik. Det første synspunkt er, at der kritiseres ud 
fra én selv. Det andet synspunkt er, at der altid kritiseres ud fra en bestemt frigørelsesposition. Der må 
lægges en kritisk distance til det, der bliver iagttaget, såfremt det skal kunne tilegnes, eller der overhove-
det kan være tale om en ”levende fortolkningstradition”. Såvel ideologikritikken og traditionstilegnelsen 
som forklaringerne og forståelsen forenes i det, Ricoeur kalder den kritiske hermeneutik, hvor fortolk-
ning baseres på en refleksiv distance kombineret med forståelse (Ricoeur, 2002 (1986)). Selv om Ri-
coeur ikke selv refererer til Luhmann i sin ”Hermeneutik og ideologikritik” (Ricoeur, 1993), falder hans 
hermeneutiske refleksioner ifølge Rasmussen ikke langt fra Luhmanns begreb om selv- og fremmedrefe-
rence, dog er det ontologiske grundlag afgørende forskelligt (Rasmussen, 2004a). Rasmussen udlægger 
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Ricoeurs hermeneutik som en opfattelse af, at fortolkning af en tekst går ud på at gøre det fremmede til 
sit eget ved at lade diskurserne nærme sig hinanden. Denne ’diskurstilnærmelse’ sidestiller Rasmussen i 
luhmannsk forstand med den enhed, selv- og fremmedreferencen udgør (Rasmussen, 2004b: 339)3. 

1.1.3.4 Radikal hermeneutik  
Rasmussen udvikler et nyt hermeneutisk metodeperspektiv som svar på de subjekt/objekt-fortolknings-
dilemmaer, hermeneutikken repræsenterer. Han anlægger en operativ konstruktivistisk optik på den 
grundlæggende fortolkningsproblematik og udvikler det, han kalder en radikal hermeneutik. Som bag-
grund kortlægger han de ovenfor skitserede fem forskydninger: 1) Schleiermachers universelle og meto-
diske hermeneutik (F. Schleiermacher, 1957), 2) Dilthey, der vil grundlægge hermeneutikken videnska-
beligt og skelner mellem forståelse af mening i kraft af oplevelse og forklaring (Dilthey, 1999 (1907-10)), 
3) Gadamers filosofiske hermeneutik, hvor det er livsytringerne, der skal forstås (Gadamer, 2003 
(1960)), 4) Ricoeurs fænomenologisk strukturelle hermeneutik, der både inkluderer forklaring og forstå-
else (Ricoeur, 1979) og endelig 5) Luhmanns epistemologiske paradigmeskifte. 

Rasmussen tager udgangspunkt i Luhmanns radikalisering af meningsbegrebet (mening som medie for 
iagttagelser) og viser, hvordan dette meningsbegreb får betydning for Ricoeurs distanceringstænkning 
(Ramsussen, 2004: 338). En iagttagelse er allerede en fortolkning, hvormed den metodiske pointe er, at 
det ikke er tilstrækkeligt at skelne mellem iagttagelse og fortolkning, der må skelnes mellem iagttagel-
sens indholdsside, dvs. fortolkning af teksten (fremmedreference), og iagttagelsens bevidsthedsside, dvs.  
fortolkningen af iagttagelsen (selvreference). Enhver fortolkning indebærer en iagttagelse, og iagttagelse 
defineres som markering af en forskel, som gør det muligt at beskrive en genstand til forskel fra en an-
den. Forskelle opstår hen over en grænse ”den blinde plet”, der adskiller det aktualiserede til forskel fra 
det mulige, det markerede til forskel fra det umarkerede. 

Luhmann selv er optaget af det klassiske hermeneutiske spørgsmål: Hvordan er forståelse mulig? Han refe-
rerer til Husserls fænomenologi og hermeneutik, men har også referencer til andre hermeneutikere som 
Heidegger og Gadamer. Han bekender sig ikke selv til den hermeneutiske tradition, men tager heller ikke 
afstand fra hermeneutikkens anliggende. Det, han peger på, er nogle problemer i brugen af de to centrale 
begreber: sprog og mening. Grundlæggende opererer Luhmann med to de meningssystemer: psykiske og 
sociale. Begge systemer opererer i mening og kan ikke operere uden for mening. Selv det meningsløse 
giver mening. Det, der konstituerer mening, er forskellen mellem aktualitet og mulighed, og meningen er 
enheden af det aktuelle og det mulige. Ingen kan se alle muligheder, og derfor tvinges fortolkeren til at 
foretage en selektion for at reducere kompleksitet og forme mening. I et bestemt øjeblik står noget (en 
tekst, et værk eller en dialog) i centrum for, hvad der giver mening og er det aktuelle. Men det viser sam-
tidig hen til yderligere muligheder for at opleve og handle. Luhmann bygger videre på Husserls intentiona-
litetsbegreb, og tankegangen er, at en meningshorisont skal forstås som et netværk af henvisningsstruktur 
(Luhmann, 2000b). Der formes forståelse ud fra denne henvisningsstruktur, og den psykiske forståelse er 
individuel og ikke tilgængelig for andre. Som beskrevet i det foregående afsnit, er det eneste, der er til-
gængeligt, kommunikationen, og forståelse udgør succeskriteriet for kommunikationen.  

Luhmann bryder med al ontologisering og opgiver helt tanken om at kunne føre erkendelse eller for-
ståelse tilbage til en grund. Adgangen til omverden er kun mulig som et resultat af iagttagelse, og 
paradokset om enheden af en forskel står centralt (Luhmann, 2000b). Dermed er en fortolkning eller 
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en beskrivelse af en forståelse en del af forståelsen og ikke en selvstændig forståelse. Den hermeneuti-
ske diskussion forandres derved fra at være en diskussion om mulig forståelse til at være en diskussion 
af, hvordan det er muligt metodisk at komme frem til valide udsagn om meningsindholdet i det, der 
iagttages. Rasmussen skriver (Rasmussen, 2004: 330): 
”Hvordan er det muligt… når iagttagelsen ikke funderes på en enhed, på en privilegeret, almen metaposition 
som Schleiermachers overindividuelle liv eller ånd, Gadamers tradition eller Riceours struktur og reference til 
virkeligheden? Derved forskydes forskellen mellem iagttager og verden, mellem teori og empiri til at være en 
forskel mellem iagttager og metode, nemlig metode for, hvordan det er muligt at iagttage og beskrive verden 
og på samme tid også beskrive de måder, iagttagerens bevidsthed spiller ind på det, der iagttages”.

Det centrale er, at den klassiske distinktion mellem forskeren og ”verden derude”, mellem teori og empiri 
forandres til en distinktion mellem teori og metode. I stedet for at redegøre for forholdet mellem subjekti-
vering og objektivering redegøres der for, hvormed eller hvordan der fortolkes. Når Luhmann bryder med 
subjekt/objektdikotomien og tilbyder en system/omverdensforståelse, ændres også spørgsmålet om nærhed/
distance, og det er ikke længere et spørgsmål, om vi fusionerer eller distancerer os fra det, vi søger at for-
tolke. Det er heller ikke længere et spørgsmål om at objektivere, og vi må opgive forestillingen om subjekt/
objektrelationer og tage udgangspunkt i, at al erkendelse er selvrefererende. Meningsbegrebet får en central 
betydning i forhold til fortolkningen. Mening konstrueres som en grænse mellem det aktuelle og det mu-
lige. Mening bliver dermed til en bestemt måde at forholde sig på, hvor opmærksomheden rettes mod én 
blandt et kompleks af muligheder, og det aktuelle får mening inden for en horisont af muligheder.  

Ph.d.-projektet trækker på Rasmussens radikale hermeneutik for at anvende Luhmanns systemteori herme-
neutisk. Jeg fastholder hermeneutikkens grundspørgsmål om, hvordan forståelse er mulig, og fokuserer på, 
at det er kommunikationen, der kommunikerer. Det handler ikke om at fremlægge nye systemteoretiske 
fortolkninger af givne fænomener, men om at lade Luhmanns epsitemologiske program udgøre en meto-
disk hermeneutik, der kan danne afsæt for udviklingen af nogle analysestrategier. Dette grundlag har kun 
ét fast fundament: iagttagelse af anden orden, som jeg beskriver nærmere i det følgende afsnit. Den meto-
diske hermeneutik går ud på at undersøge genstandsfeltet gennem spørgsmål stillet fra et andet sted end 
feltet selv, mens erkendelsesinteresser og iagttagelsespunkter gøres klare. Betingelsen for at fortolke på 
grundlag af iagttagelser (og mening) er, at der kan skelnes mellem selv- og fremmedreference (Rasmussen, 
2004b: 339). Når jeg fortolker de empiriske iagttagelser, er det således mig selv, der gennem fremmedrefe-
rence søger at indfange empiriens selvforståelse, og gennem min egen selvreference søger at iagttage min 
egen forståelse. Min fremmedreference vil dog altid også være selvreference i den forstand, at iagttagelsen 
altid sker på grundlag af selektion ud fra min egen kompleksitet. Denne systemteoretiske hermeneutik 
indebærer fire centrale forhold (Rasmussen, 2004b: 343). For det første betvivles det ikke, at der er en ver-
den. ”Der findes systemer”, siger Luhmann, men verden er iagttagerafhængig. For det andet er iagttageren 
selv en del af den verden, som iagttages. For det tredje er det umuligt at opnå universelle eller komplette 
udsagn om verden. Det, der italesættes, vedrører kun det udsnit, som iagttages, og det er ydermere kontin-
gent. For det fjerde er det ikke muligt at sammensmelte horisonter, og dermed må idéen om historisk inter-
subjektiv fortolkning falde bort. Iagttagelse og fortolkning er to sider af samme sag. Det betyder, at ph.d.-
projektets analyser må kunne udsættes for en vurdering af de ledeforskelle, jeg anvender. Kritik i traditio-
nel forstand f.eks. af en bagvedliggende ideologi eller bestemte antagelser bør afløses af tilgangen iagtta-
gelse af anden orden, dvs. iagttagelse af de forskelle, som jeg har lagt til grund for min iagttagelse. I det 
følgende vil jeg redegøre for disse forskelle og iagttagelsespositioner. 
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1.2 Analytik
Kritisk opmærksomhed over for fortolkningsprocessen betragter jeg som en afgørende betingelse, der 
indebærer både vilje og evne til at kunne veksle mellem første- og andenordensiagttagelser for at forstå 
verden ud fra nye synspunkter. Luhmanns epsitemologi tilbyder nye måder at se verden på; måder at 
interessere sig for praksis på (Luhmann, 1990, 1992a). Som sådan anvender jeg systemteorien metodisk, 
som en empirisk videnskab, og i det følgende afsnit vil jeg fremlægge det syn på vidensproduktion, der 
går igen hele gennem ph.d.-projektet. Først introducerer jeg en bestemt teorifigur (Hastrup, 1999), der-
næst redegør jeg for tre hermeneutiktrin i Rasmussens radikale hermeneutik (Jens Rasmussen, 2004b) 
for til sidst at beskrive to analysestrategier, der hver især er funderet i en kombination af ledeforskelle.

Den videnskabelige analyse udfolder sig i kommunikation, og vidensproduktionen består i at bearbejde kom-
munikative beskrivelser og optegnelser af data fra udviklingsprojekterne. Tre led af iagttagelser gør sig gæl-
dende: a) iagttagelser af udviklingsarbejdets kommunikation, b) fortolkning af denne kommunikation, dvs. 
videnskabelige førsteordensiagttagelser og endelig c) den videnskabelige kommunikations andenordensiagtta-
gelser med henblik på kritiske metodiske refleksioner. Det erkendelsesproblem, der især gør sig gældende, 
handler om, hvordan man undgår at reducere det nye til det gamle? Hvilken form for blindhed opstår i de 
konkrete empiriske analyser? Problemet kan ikke løses filosofisk, fordi erfaringer, viden, værdier (selvreference) 
og teorier i form af konstruktioner (fremmedreference) altid vil have betydning for de nye teorikonstruktioner. 
Men den orienteringsmåde eller det iagttagelsesgrundlag, der danner videnskabeligt udgangspunkt, må helst 
ikke blænde. Min ambition er at konstruere empiri og fortolkninger, så aktørerne i udviklingsarbejdet kan 
genkende noget. En vigtig pointe er, at de ikke skal genkende forskningens resultater ”à la praksis”, men som 
fortolkninger og ny viden, de kan knytte an til. Derfor bliver det et spørgsmål om at kunne skabe resonans. 

Vidensproduktionen kan reflekteres i forhold til Hastrups teorifigur, som hun kalder ”De arkæologiske 
teoriers rækkevidde” (Hastrup, 1999: 161). Figuren klassificerer forskellige typer teorier efter ’abstrakti-
onshøjde’, hvilket jeg vælger at illustrere sådan:
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Hastrup kalder de forskellige grader af abstraktion ”afstanden fra jordoverfladen”. På det mest jordnære 
niveau i forskningsprocessen finder de empiriske undersøgelser sted, og de første begyndende generalise-
ringer, som har karakter af systematiseringer af materialet, foretages. Mellemniveauet af teorier kobler 
disse systematiske observationer med lidt mere abstrakte teorier om variablernes indbyrdes afhængighed 
og deres sammenlignelighed. Endelig er teorierne på det højeste niveau udtryk for en yderligere generali-
sering. Der er ikke tale om en kronologisk niveauopdeling men om en udveksling af teori mellem alle 
tre niveauer, op som ned. Det høje niveau har dog relativt større betydning for middelniveauet end om-
vendt og dermed ’dogmatisk’ effekt. Denne forskel gør sig ikke gældende imellem de to laveste niveauer. 
Middelniveauet og det lave niveau har lige stor og gensidig betydning for teoriudviklingen.

Disse tre abstraktionsniveauer kan med Luhmanns systembegreb betragtes som en enhed af forskelle, 
der betinger de forskellige teoriniveauers gensidige afhængighed. Jeg anvender figuren til at illustrere, 
hvordan ph.d.-projektets mere generelle teorier virker ind på de empiriske analyser og omvendt, hvordan 
de empiriske analyser kan bidrage til mere generaliserende iagttagelser. Figuren forklarer, at selvom jeg 
er optaget af empiriens særlige karakteristika, er selv de indledende klassifikationer på lavniveauet ’far-
vede’ af mine erkendelsesinteresser og min viden om almene teorier. Inden for andre forskningstraditio-
ner betegnes denne bevægelse en abduktiv proces. 

1.2.1 Iagttagelse af anden orden
For at få fat på de sundhedsprofessionelles kommunikation om værdier og kvalificering gennem det pædago-
giske udviklingsarbejde er det ikke tilstrækkeligt at interviewe dem eller observere deres kommunikation. 
Det er heller ikke tilstrækkeligt at studere kommunikation i udviklingsarbejdet gennem et afgrænset tids-
rum. Jeg er grundlæggende nødt til at spørge: i hvis blik dukker værdierne og kvalificeringen op og hvordan? 
Iagttagelsesfeltet er iagttagerafhængigt, og i den luhmannske terminologi vil det altid være et socialt system, 
der iagttager. Derfor vælger jeg den særlige tilgang, hvor jeg ikke undersøger givne og iagttagelige fænome-
ner, men undersøger, hvordan fænomenerne tager form i forskelligartet kommunikation. Jeg undersøger vær-
diernes og kvalificeringens kontekstafhængighed. Dette er tilgangen iagttagelse af anden orden. 

Tilgangen er en iagttagelsesposition, hvorfra iagttagelser iagttages som iagttagelser – med et blik fra siden. 
Andersen ridser tre andenordenspointer op (Andersen, 2006: 26): For det første skal iagttagelser ses i deres 
selvstændige positivitet og ikke som udtryk for noget andet end det, der iagttages. Det er i denne betyd-
ning at alle spekulative fortolkninger og mulige forklaringer må forkastes. For det andet er iagttagelser 
selvstændige operationer, der består af ren aktualitet. Den tredje pointe er, at det, der udsiges om iagttagel-
ser, også gælder for iagttagelse af genstanden. De betingelser, der gælder for iagttagelse af første orden, gæl-
der således også for anden orden. Han beskriver det således (Andersen, 2006: 26): 
”Det, jeg udsiger om genstanden ” iagttagelser”, gælder også for iagttagelse af genstanden. Det vil sige: Det 
man siger, er man selv. Iagttagelse af anden orden er samtidig en iagttagelse af første orden og foregår inden 
for rammen af en forskel”. 

Den forskel, som iagttagelser af anden orden iagttager igennem, er forskellen indikation/forskel. En 
iagttagelse kan derfor formaliseres som enheden af forskellen. Andersen tegner iagttagelsens form som 
på følgende side (Andersen, 2006: 26): 
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Det betyder, at iagttagelser af anden orden kun kan fokusere på indikationer og forskelle. Konsekvensen 
er, at iagttagelser hverken skal forklares, fortolkes eller udfoldes med henblik på deres mening. Med til-
gangen iagttagelse af anden orden kan jeg afgrænse ph.d.-projektets analyser og fortolkninger til beskri-
velser og diagnosticeringer af de sundhedsprofessionelles og mine egne iagttagelser: Hvilke forskelle iagt-
tager de med? Hvordan sættes den blinde plet? Hvordan iagttager jeg deres iagttagelser? Det sidste 
spørgsmål refererer til afhandlingens hermeneutiske perspektiv.
 
1.2.2 Den empiriske udfordring 
Med tilgangen iagttagelse af anden orden bliver det er muligt at arbejde empirisk med iagttagelse af 
kommunikation. Det handler ikke om nye systemteoretiske fortolkninger af empiriske fænomener, men 
om at udfolde ph.d.-projektets forskningsspørgsmål og mine erkendelsesinteresser igennem iagttagelser 
af faktiske iagttagelser som iagttagelser. Inspireret af Andersen anvender jeg således systemteorien som 
en empirisk videnskab i ”familie” med diskursanalyse og dekonstruktion (Andersen, 1999). Som beskre-
vet er det ikke systemteoriens opbygning, der er central. Mit ærinde er at åbne den empiriske fakticitet 
iagttaget som kommunikation gennem en analyse, hvor jeg løbende iagttager og fortolker på måder, der 
adskiller sig fra de professionelles egne måder at iagttage på. Men med iagttagelsen af anden orden er 
det ikke umuligt at få fat i værdiernes og kvalificeringens konkrete karakter. Det sociale iagttagelses-
punkt skal blot fastlægges. Derfor må jeg spørge: hvilken forskel iagttages med? Hvordan sættes den 
blinde plet? Hvordan kan nye iagttagelser føjes til?

Som jeg allerede har introduceret i det indledende afsnit om det analytiske objekt, er værdier ikke bare 
forskelle, men præferencer, der danner grundlag for vurderinger (Luhmann, 2000b: 372).  Med denne 
betegnelse for værdi, som en præference i markeringen af en forskel, skilles en inderside fra en yderside, 
en markeret tilstand fra en umarkeret, plussiden fra minussiden. En værdi bestemmes altså ved at blive 
skilt fra det, den ikke er. Hvis værdien derimod indskrives i distinktionen selv, vedbliver den med at 
være værdi på samme måde eller gøres usynlig. Et eksempel er sundhed. Hvis sundhed ikke synligt mar-
keres som noget, der foretrækkes frem for noget andet, forsvinder værdien sundhed, og sundhed kon-
denseres til en selvfølgelighed, der ikke kan iagttages.  

Ved at iagttage andre iagttagelser som iagttagelser vokser kvoten af kontingens. Samtidig befries iagtta-
gelserne for udtryk for noget andet end iagttagelser. Som ovenfor beskrevet er andenordensiagttagelse 
ikke forsøg på motivopklaring eller årsagsgranskning. Iagttagelsernes mening skal ikke fortolkes, men de 
skal beskrives ud fra spørgsmålet om, hvilken forskel der iagttages med. Indsættes sprog som medie i 
kommunikationen bliver det muligt at undersøge ophobningen af begreber i kultur, interaktioner og an-
den socialitet (Andersen, 2003, 2006). Disse begreber iagttages i kommunikationen og gør det muligt at 
rejse spørgsmål til måden, der kommunikeres om værdierne på. Spørgsmålet er nu, hvilke konsekvenser 
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denne tilgang får for det empiriske arbejde? Konkret, i forhold til den empiriske socialitet, begrænser til-
gangen de undersøgelser, der kan laves. Når det f.eks. antages, at forskelle fortolket som præferencer præ-
ger og er præget af de professionelles opfattelse af sundhed og derigennem har betydning for måden, der 
udøves sundhedsfremme og forebyggelse på, må der samtidig gives afkald på at besvare motivspørgsmål. 
Desuden må der gives afkald på at besvare spørgsmål, der vedrører alt det, der ikke-kommunikeres, men 
alligevel kvalificerer de professionelle til værdirefleksion. Jeg kan undersøge et hvad som et sagligt indhold 
i kommunikationen, men ikke som et bevidsthedsmæssigt indhold – med mindre det kommunikeres, og 
da vil det stadig skulle fortolkes som et hvad, i forhold til et hvordan det kommunikeres. Med andre ord: 
Hvad der kvalificerer, kan kun beskrives som iagttagelser af, hvordan de professionelle selv iagttager deres 
kvalificering. Endvidere kan jeg ikke på én og samme tid påstå, at jeg iagttager, hvordan sundhedsprofes-
sionelle iagttager værdierne i deres arbejde, og så samtidig påstå, at jeg iagttager sundhedsarbejdet. Tilsva-
rende kan jeg ikke påstå, at jeg iagttager, hvordan de kvalificeres til at foretage en værdiafklaring, og 
samtidig påstå, at jeg iagttager kvalificeringen. Dette umuliggøres jo yderligere af, at jeg ikke har adgang 
til deltagernes bevidsthed og derfor ikke direkte kan undersøge, hvad de tænker om deres kvalificering/
ikke-kvalificering. Men det udelukker dog ikke helt refleksioner over, hvad der kvalificerer, hvis udvik-
lingsarbejdet også iagttages som en kvalificeringsproces med et sagligt indhold. 

For lige at summere op: det kan undersøges empirisk, hvordan de sundhedsprofessionelle italesætter 
deres værdier og kvalificering med blik for kommunikationens saglige indhold. Det centrale er at under-
søge de sundhedsprofessionelles kvalificering i pædagogisk udviklingsarbejde igennem iagttagelser af 
deres iagttagelser som iagttagelser. Således forfølger jeg forskningsspørgsmålet gennem iagttagelse af 
anden orden og tilskriver i det følgende nogle sæt af analysestrategiske forskelle til reduktion af den em-
piriske kompleksitet, hvor det er muligt.

1.2.3 Tre trin i forskningsprocessen
Hvis ph.d.-projektets forskningsproces ikke skal bremses af paradokser, må fortolkninger og analyser 
temporaliseres. De enkelte faser i forskningsprocessen kan betragtes som irreversible handlinger. Sagt er 
sagt. Optegnet er optegnet. Men fortolkningernes saglige indhold (på alle tre teoriniveauer) er reversible. 
De virker op og ned og ind på hinanden, hvorved den saglige meningskonstruktion til stadighed kan 
ændres. Derfor må der skelnes mellem strukturer og processer. Strukturerne er de teorier, der udvikles 
på de forskellige niveauer, og de er reversible. Processerne er irreversible. Med blik for Hastrups teorifi-
gur og Rasmussens metodiske, radikale hermeneutik beskriver jeg efterfølgende forskningsprocessens 
temporalisering gennem tre trin.  

Trin.1:.Dataselektion.og.empirisk.konstruktion
Først gennemlæser jeg datamaterialet med henblik på at iagttage, hvad der viser sig ud fra min fastlagte 
fortolkeroptik. Her er det primært det analytiske objekt, der får indflydelse på dataselektionen, fordi det 
afgrænser materialet i forhold til de videnskabelige interesser. Der er tre overordnede datatyper:  
a) Optegnelser over direkte observationer fra de to udviklingsprojekter. 
b) Øvrig dokumenteret kommunikation: konsulenternes skriftlige redegørelser, analyser og rapporter; 

interviews; spørgeskemabesvarelser; projektdeltagernes egne skriftlige produkter samt andet relevant 
tekstmateriale.  

c) En treårs forskningsjournal med optegnelser over begivenheder og refleksioner i udviklingsarbejdet i 
Grønland.
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Denne førstefortolkning har til opgave at reducere kompleksiteten i det ret omfattende datamateriale, og 
udsagn, der falder uden for den valgte fortolkeroptik, bortselekteres. Men som det fremgår, er førstefor-
tolkningen ikke den primære dataselektion. Den er allerede foretaget som selekteret kommunikation i 
udviklingsprojekterne. De genselekterede data systematiseres og konstrueres empirisk, hvilket danner 
grundlag for de følgende analyser. Det sker ved at undersøge, hvad der kan udledes i forhold til den valg-
te fortolkeroptik, der holdes på plads af ledetråde og iagttagelsespunkter. Ledetrådene er forskellige sæt af 
spørgsmål, der tjener til at systematisere datamaterialet (se f.eks. bilag 5). Iagttagelsespunkterne er optik-
ker på det empiriske materiale. De beskrives i det følgende afsnit. På dette trin i forskningsprocessen ope-
rerer jeg med tre typer konstruktion: a) dataselektion, b) datasystematisering og c) empirisk klassificering. 

Trin.2:.Klassifikation,.analyse.og.fortolkning
Udsagnene, der nu har form som empiri undersøger jeg gennem nye systematiske iagttagelser, der gør 
det muligt at reducere empiriens kompleksitet. For at kunne iagttage iagttagelser som iagttagelser må jeg 
benytte begreber, der kan begrebsliggøre sig selv (reentry) (Luhmann, 1997, 2000a). Andenordensbegre-
berne fungerer som ledeforskelle for mine andenordensiagttagelser. Andersen formulerer det således: ”I 
systemteorien er anden ordensbegreber forskelle, der kan kopieres ind i sig selv og blive en del af sin egen hel-
hed” og illustrerer det således (Andersen, 2003: 29):

På dette trin konstruerer jeg analysestrategier med forskellige sæt af ledeforskelle, der styrer, hvordan 
iagttagelser kan iagttages som iagttagelser. Disse analysestrategier vender jeg tilbage til.  

Trin.3:.Generaliserende.iagttagelser.
På baggrund af de empiriske analyser er det nu muligt at viderefortolke resultaterne ved at trække på almene 
teorikonstruktioner. For at skabe resonans med forskningsspørgsmålet udvikler jeg en fortolkningsramme, 
der har karakter af mere generaliserende iagttagelser. Fortolkningsrammen er en del af forskningsprojektets 
teoriudvikling og indeholder sæt af begreber, som forskningsprojektet konstruerer sine iagttagelser igennem. 
Til forskel fra andre teorifremstillinger, der henter begreber fra udvalgte teorier og indarbejder dem kritisk i 
egen begrebstraditionskontekst, søger jeg at udvikle en begrebslighed, der kan tjene til organisering af dif-
ferencer og dermed til videre videnskabelig fortolkning af de empiriske analyser. Endvidere foretages på det-
te trin en vurdering af forholdet mellem teori og metode. Da den videnskabelige fortolkning har den radi-
kale, hermeneutiske fortolknings karakter, der baseres på forholdet mellem teori og metode, udsættes de 
videnskabelige konstruktioner for en vurdering af dels deres indhold (viden, resultater, hypoteser) og dels 
deres tilgængelighed og gennemsigtighed i forhold til de måder, iagttagerens (min) bevidsthed spiller ind på. 
Spørgsmålet er, hvilke blinde pletter der er, altså det jeg ikke ser med den valgte metode. Hvordan ser den 
nye viden ud? Hvordan gør mine egne begreber, værdier og viden sig gældende i den samlede fortolkning?

Del 1 Epistemologi & Metode - Analytik

Figur 8

Form

Markeret Umarkeret

Form Form



49

1.2.4 Iagttagelsespunkter 
Fra analysens start (trin 1) fastsætter jeg fire iagttagelsespunkter eller optikker på det empiriske mate-
riale. Disse er: værdier, sundhed, kvalificering og dannelse. Det første iagttagelsespunkt værdier er det 
mest generelle, idet værdier optræder i forskellige betydninger forskellige steder. Værdioptikken trækker 
på den abstrakte begrebskode +/-. Konkret handler det om at iagttage, hvordan værdier udgør kvalitets-
forskelle, hvormed der iagttages andre forskelle i kommunikationen i udviklingsprojekterne. Ph.d.-pro-
jektet undersøger, hvordan værdier markeres i selekteret kommunikation gennem de pædagogiske ekspe-
rimenter. Værdierne defineres som de præferencer, der kan iagttages i relation til udvikling af sundheds-
pædagogisk praksis.

Det andet iagttagelsespunkt sundhed definerer jeg som en bestemt værdi ud fra koden sundt/ikke-sundt. 
Der er nogle særlige metodiske vanskeligheder forbundet med dette iagttagelsespunkt. Som alle andre 
begreber kondenserer sundhedsbegrebet mening og skjuler dermed, hvad der menes. Når der tales om 
sundhed, uden uenighed eller diskussion, bliver betydningen indforstået og usynlig, og sundhed kan 
ikke fikseres, hverken som begreb eller som værdi. Først når der opstår usikkerhed eller uenighed og 
dermed diskussion, italesættes forskelle, og sundhed gøres iagttagelig. I epistemologisk forstand kan der 
ikke skabes mening med sundhed ved at bruge det samme sundhedsbegreb på samme måde, igen og 
igen. Som optik er sundhed et andenordensbegreb, men i den empiriske socialitet må sundhed kunne 
ekspliciteres ud fra relativt fastlagte semantikker. En måde at eksplicitere sundhed på er at operere med 
en skelnen mellem forebyggelse og sundhedsfremme. De semantikker, der kommer til syne i den vane-
mæssige brug og opfattelse af forebyggelse og sundhedsfremme, kan anvendes til at skabe usikkerhed og 
dermed et iagttageligt analysegrundlag. På den måde holdes iagttagelsespunktet sundhed primært på 
plads gennem iagttagelse af semantikforskydninger i feltet forebyggelse og sundhedsfremme.

Det tredje iagttagelsespunkt er kvalificering. Jeg henregner kvalificering til noget, der sker i bevidsthe-
den som resultat af noget, der foregår socialt. Derfor er iagttagelsespunktet både knyttet til psykiske og 
sociale systemer. Ligesom læring er kvalificering udtryk for ændringer i bevidsthedsstrukturer. Kvalifice-
ringens indhold er ny viden og kunnen, og kvalificeringens form er den proces, der fører dertil. Til for-
skel fra læring er der altid forventede resultater knyttet til kvalificering. Det, der adskiller de to fænome-
ner, er derfor iagttagelsespunktet. Hvor læring kan iagttages både fra psykiske og sociale systemer, er 
kvalificering altid iagttaget fra et socialt system som noget psykisk i det sociale. Kvalificering er til noget 
bestemt – til at kunne noget særligt. Ifølge Qvortrup er kvalificering en evne til at gøre noget bestemt, 
og denne evne kan udmøntes i en kompetence, der betegner evnen til at evne at gøre (Qvortrup, 2004). 

Det fjerde iagttagelsespunkt er dannelse. Dannelsesoptikken anvender jeg til at opfange iagttagelseskom-
pleksitet, og iagttagelsespunktet har to spor: Med Luhmanns begreb om kontingensformel fastsætter jeg 
dannelse som en kontingensformel i sundhedspædagogisk praksis. Samtidig udgør dannelse et dobbelt 
andenordensbegreb, som jeg anvender til iagttagelse af de professionelles andenordensiagttagelser af de-
res kvalificering gennem pædagogisk udviklingsarbejde. Dette forhold forklarer jeg nærmere i det føl-
gende afsnit om analysestrategier. Som kontingensformel er dannelse både noget bestemt og noget ube-
stemt, noget som binder pædagogikken sammen. At iagttage gennem en kontingensformel kan i system-
teoretisk forstand siges at være et umuligt projekt. Derfor forsøger jeg at klargøre mine egne distinktio-
ner (forantagelser). Med en pædagogisk forestilling om dannelse skelner jeg mellem dannelse som 
deskriptivt og normativt begreb. Som deskriptivt begreb forudsætter dannelse erkendelse, som foregår i 
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bevidstheden. Jeg sætter ikke dannelse som lig med læring, men antager, at læring er en forudsætning 
for dannelse. Som normativt begreb kan dannelse ikke fastlægges eller forudbestemmes, men sættes som 
mål eller forventes som resultat af det pædagogiske udviklingsarbejde. Forventningerne kan også være 
anderledes (Luhmann, 2000b: 62), er dermed iagttagerafhængige, og på det grundlag bliver den norma-
tive dannelse omgang med kontingens. Det er kun analytisk muligt at skelne på denne måde. Hvordan 
dannelse kommer til udtryk, må iagttages empirisk. 

1.2.5 Analysestrategi I
Hermeneutikkens opgave er at besvare spørgsmålet om, hvordan mening konstrueres i relation til de 
iagttagelser, vi gør. Luhmanns meningsbegreb betegner enheden af forskellen mellem det aktuelle og 
det mulige (Luhmann, 2000b). Det er nu relevant i forhold til ph.d.-projektets analytiske objekt at 
spørge til, hvordan kommunikation under bestemte betingelser skaber en bestemt meningsfuldhed 
(diskurs, semantik eller et kommunikationssystem). Ved hjælp af to analysestrategier, der har karakter 
af diskursive strukturelle tilgange, søger jeg at opnå erkendelse og viden, der er kritisk og anderledes 
end den empirisk givne meningsfuldhed. Andersen formulerer det således: ”Det gælder om at proble-
matisere selvfølgeligheder, om at deontologisere” (Andersen, 1999: 14). Den første analysestrategi refere-
rer til Andersens såkaldte kombinationsanalyse (2003, 2006), hvori han anvender tre forskellige ana-
lytiske blikke. Blikkene er ikke vilkårlige, men knyttet til erkendelsesinteresser, og det er disse blikke, 
han betegner ledeforskelle. Kombination af ledeforskellene: begreb/mening, enhed/forskel og kobling/
differentiering skal her tjene til at reducere ph.d.-projektets empiriske kompleksitet. De rummer hver 
sin kommunikative logik, der markerer og udelukker kommunikation og holder formerne sammen. 
”De er andenordensbegreber, der i sig selv danner et semantisk reservoir, der står til kommunikationens 
rådighed” (Andersen, 2006: 36). Analysestrategi I er en kombination af delstrategierne: semantikana-
lyse, formanalyse og koblings/differentieringsanalyse.

1.2.5.1 Semantikanalyse
Semantik betegner det reservoir af begreber, der står til rådighed for kommunikationssystemernes me-
ningskonstruktion (Luhmann, 1993a). Semantikanalysen undersøger, hvordan mening og forventninger 
opsamles i begreber, der står til rådighed for kommunikationen. Et begreb defineres som en form for 
forventningsstruktur (Luhmann, 1999a). Dermed bliver det at anvende et bestemt begreb, f.eks. sund-
hed, rammesættende for forventninger til kommunikation. Begrebet får forskellige betydninger i for-
skellige sammenhænge. I den sundhedsprofessionelle kommunikation skelnes der f.eks. ofte mellem 
sundhed hjemme og sundhed på arbejdet. Sundhed bliver dermed to selvstændige anliggender. Tales der 
om sundhed hjemme, dukker en horisont af forskellige forventninger op, som f.eks. ”Sundhed afhænger 
af et godt helbred” eller ”Sundhed er velvære”. Tales der om sundhed i relation til arbejdet, f.eks. en sund-
hedssamtale i skolen, dukker andre betydninger op f.eks. ”Sundhed er at få motion hver dag og madpakke 
med”. Sundhedsbegrebet står altså generelt til rådighed for kommunikationen, men får i kommunika-
tionen specifikke betydninger og aktualiserer specifikke forventninger (Andersen, 2006: 36). De for-
ventninger, der knytter sig værdien sundhed, sætter samtidig restriktioner for, hvad der ikke kan forven-
tes af sundhed, f.eks.: dårlig ernæring, for lidt motion, dårlig trivsel osv. Ifølge Andersen er der intet 
begreb uden et modbegreb til at holde begrebet på plads. Modbegrebet sætter restriktioner for begrebet, 
hvilket han viser med figuren ”begrebsbegrebet”  på følgende side (Andersen, 2003: 32).
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Begrundelsen for, at der må udvikles en analysestrategi med denne ledeforskel, er, at der opstår fortolk-
ningsproblemer, hvis iagttagelsesfelts begreber falder sammen med iagttagerens (mine) egne. Den videnska-
belige interesse i at undersøge nogle begreber, ph.d.-projektet selv anvender (f.eks. sundhed, værdier, kvalifi-
cering), betyder, at projektet selv er del af det semantiske reservoir. Så hvordan er undersøgelserne mulige, 
uden at iagttagelsesfeltets og ph.d.-projektets begreber falder sammen? Svaret er, at der må raffineres en 
analysestrategi, der giver adgang til at iagttage forskelle mellem ph.d.-projektets (mine) begreber og andres. 
Semantikanalysen udgøres af spørgsmål, hvorpå der søges svar på, hvordan der dannes mening og forvent-
ninger, og hvordan disse meninger og forventninger generaliseres i begreber. Den vil altid være historisk, og 
historiciteten kan bruges til at afklare eller belyse det aktuelle begrebsreservoir (Andersen, 2003). 

Andersen operationaliserer Luhmanns tre meningsdimensioner: socialdimensionen, sagsdimensionen og 
tidsdimensionen, og udpeger nogle ”arkeforskelle” til den semantiske analyse (Andersen, 2003: 32-33). 
Socialdimensionen udgør den semantiske konstruktion af social identitet, hvor der skabes et ”os” (be-
greb) i forhold til et ”dem” (modbegreb), og hvor forventningerne til ”de andre” skaber grænsen til for-
ventningerne til ”os selv”. Sagsdimensionen udgør konstruktionen af ”sagen” (det markerede) i forhold 
til ”alt andet” (det umarkerede). Tidsdimensionen udgør konstruktionen af ”os-i-tid”, hvor enhver nutid 
altid er spændt ud imellem fremtid (begreb) og fortid (modbegreb). 
Andersen tegner det sådan (Andersen, 2006: 38):

Semantikanalysen anvender jeg til at undersøge, hvordan begreber og begrebslige forudsætninger spiller 
ind på de sundhedsprofessionelles iagttagelser og kommunikation om værdier, herunder hvordan bestemte 
kommunikative forventninger til værdier i det sundhedspædagogiske arbejde spiller ind. Gennem ledefor-
skellen begreb/mening undersøger jeg, hvordan forskellige værdibegreber deriblandt sundhed, iagttages. 

1.2.5.2 Formanalyse
Formanalysen handler ikke om at iagttage, hvordan værdier i sundhedsarbejdet iagttages, men om den 
form for kommunikation, som et system kan skabe og udfolde sig igennem, dvs. den form, som er gentaget 
i systemets operationer, elementer og markeringer af forskelle (heriblandt værdier) (Luhmann, 1993a). Som 
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tidligere beskrevet kan der med den Spencer-Brownske logik, hvor formen er enheden af forskellen, der 
konstituerer et system (Spencer-Brown, 1971), skelnes mellem det markerede (indersiden), det umarkerede 
(ydersiden) og den forskel, der adskiller siderne. Når forskellen føres ind i sig selv, bliver det muligt at iagt-
tage enheden af forskellen, dvs. forskellens form, der inkluderer såvel det markerede, det umarkerede og 
forskellen. Hovedspørgsmålet i Andersens formanalyse knytter sig til at undersøge hvilken forskel, der ope-
reres indenfor, og hvilken enhed, der holder formen sammen (Andersen, 2003, 2006). Andersen spørger 
altså om to ting: hvilken grundlæggende forskel konstituerer systemet? Og hvilken enhed holder formen 
sammen? Kontakt sættes f.eks. som enheden af forskellen mellem pligt og frihed (Andersen, 2003).

Min empiriske interesse ligger i at undersøge, hvorvidt og hvordan sundhedsfremme og forebyggelse 
kan betragtes som kommunikationsformer eller måske snarere er temaer, der tjener til generaliserin-
ger og dermed reducerer kompleksitet. Derfor spørges først og fremmest til sundhedsarbejdets gene-
relle form for dernæst at uddifferentiere sundhedsarbejdet i sundhedsfremme og forebyggelse og spør-
ge til disses former. Med blik for værdier, hvad kendetegner da sundhedsfremme? Hvad kendetegner 
forebyggelse? Hvordan kan vi genkende de to aktivitetsformer? Hvad er de værdimæssige betingelser 
for at tale om sundhedsfremme og forebyggelse? Formanalysen undersøger de grundforskelle, kom-
munikationen opererer igennem, og som lader enhver dialog inden for formen lande på enten formens 
inderside eller yderside. Det overordnede spørgsmål lægger op til en række empiriske underspørgsmål, 
der må stilles for at kunne besvare spørgsmålet om enhed og form. Disse er f.eks.: Når sundhedsfrem-
me indikeres, hvad er det så til forskel fra? Hvad står sundhedsfremme over for? Hvad er forskellens 
anden side? Det vil sige, hvad står der på hver sin side af forskellen? Hvilken spænding findes mellem 
de to sider? Hvilken iagttager kommer til syne, når iagttageren opererer gennem forskellen? Og mere 
specifikt: Hvilken form for sundhedssamtale dukker op, når sundhedsplejersken vejleder i præven-
tion? Hvordan sættes den form for kommunikation, som sundhedsfremme skabes igennem? På sam-
men måde stilles spørgsmål til forebyggelseskommunikationen. 

Meningen med Luhmanns paradoksale formbegreb er, at formen adskiller, hvad der ikke kan adskilles 
(Luhmann, 1995c, 1999b). Andersen citerer Luhmann således (Andersen, 2003: 30): 
”Relationen mellem formens inderside og yderside er altid en umulighedsrelation, så det, det gælder om i en form-
analyse, er at specificere kommunikationsformernes specifikke umulighedsbetingelser, som kommunikationen er 
tvunget til at skabe muligheder ud af. Det handler om kommunikations- og operationsformernes uafsluttelige logik”. 

Forskellige opfattelser af sundhedsfremme og forebyggelse fastlægger forventninger til kommunikationens 
fortsættelse, men netop fordi forventningerne er afhængige af en forskel, vil der altid være et punkt, hvor 
forventningerne bryder sammen. Formanalysens formål er at påvise den indre logik i en specifik form for 
kommunikation, og analysen sætter fokus på kommunikationens umulighedsbetingelser. De centrale lede-
spørgsmål er: Hvilke umulighedsbetingelser eller paradokser kommer til syne? Hvornår bryder formen sammen? 

Det empirisk metodiske hovedproblem er at finde ud af, hvad ph.d.-projektet har adgang til – via viden-
skabelige iagttagelser. Luhmanns beskriver iagttagelsers ’skyggebegreb’ (Luhmann, 2002: 123):
”Iagttagelser betegner den ene side af en forskel under forudsætning af, at der findes en anden side. Ved tilve-
jebringelsen af en skelnende iagttagelse (operation) udelukkes altid noget – både rent faktisk men også rent 
logisk. Dermed bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved operationens enhed, men den bliver så at sige udvidet 
gennem et skyggebegreb, der fastslår, at der også findes noget andet”. 
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Dette ’andet’ (ydersiden) kan være tilgængeligt eller utilgængeligt, så derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvad 
har jeg adgang til? Er det empirisk muligt at iagttage form? Kan jeg stille spørgsmålstegn ved operatio-
nens enhed, der så at sige udvider sig gennem et skyggebegreb, der fastslår, at der også findes noget an-
det – noget tilgængeligt eller utilgængeligt? Eller kan jeg højst fremsætte og efterprøve en tese om for-
men? Hvornår er der eksempelvis tale om en semantisk sondring (f.eks. en tematisering), der former 
kommunikationen – og hvornår er der tale om en grundlæggende logik/form?

Formanalysen er kun en erkendelsesteoretisk analyse, der handler om forventningsdannelsens grænse. For 
overhovedet at lave en formanalyse, må der iagttages nogle semantikker, der kan bruges som afsæt for 
formanalysen. Semantikanalysen må levere nogle begreber til formanalysen, og igen, efter formanalysen, 
bruges semantikanalysen til videre at studere, hvordan begreberne danner mening. Strategien er nu først 
at lave en semantikanalyse, som bruges til at stille skarpt på nogle centrale begreber, og så vælge side i den 
form, der analyseres. Herefter fortsætter endnu en semantikanalyse, som bliver afgørende for den empiri-
ske fortolkning af kommunikationen. Først da kan specifikke empiriske betydninger beskrives. 

1.2.5.3 Koblingsanalyse
Den tredje delstrategi, koblingsanalysen, anvender jeg til at undersøge, hvordan et system lader sig på-
virke af sin omverden. Spørgsmålet er, hvordan system og omverden er koblet/differentieret? Denne del-
analysestrategi bygger på Luhmanns antagelse om operativt lukkede systemer eller autopoiesis (Luh-
mann, 1997). Centralt hos Luhmann er det, at kommunikationssystemer er operativt lukkede i forhold 
til hinanden. F.eks. kan det sundhedspædagogiske system ikke skabe mening for det sundhedspolitiske 
og omvendt. Former og begreber kan ikke simpelt overføres fra ét system til et andet, derfor heller ikke 
fra et menneske til et andet, hvilket stiller kommunikationen i et ikke-selvfølgeligt lys. Dette forhold 
skærper min opmærksomhed for systemrelationens karakter. Via koblingsanalysen undersøger jeg f.eks., 
hvordan subsystemerne: sundhedspædagogik, sundhedspolitik, det sociale hjælpesystem og sygdomsbe-
handlingssystemet kobles samtidig med, at systemernes differentiering opretholdes.  

Strukturelle koblinger forbinder systemer operativt, så de, trods deres lukkethed, skaber åbenhed og 
gensidighed. Kobling defineres som enheden af irritation fra andre systemer og indifferensen overfor 
andre systemer (Luhmann, 2000b). Strukturelle koblinger mellem de uddifferentierede systemer er ikke 
noget, der optræder i systemernes ’mellemrum’. En kobling er noget, der er i systemet, som på én gang 
adskiller dette system og forbinder det med omverdenen. For Andersen må en koblingsanalyse derfor 
specificere, hvordan en kobling åbner for en bestemt form for irritation af et kommunikationssystem, og 
hvordan den samtidigt sikrer indifferens (Andersen, 2003: 35). Han skitserer den strukturelle koblings 
generelle form således:
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En kobling kan være et spørgsmål om gensidighed mellem sociale systemer eller gensidighed mellem 
psykiske og sociale systemer. Moe er eksempelvis i sin Luhmannske pædagogiske forskning optaget af den 
gensidige påvirkning mellem psykiske og sociale systemer, hvormed han undersøger forholdet mellem 
læring og undervisning og andre centrale pædagogiske problemstillinger (Moe, 2003). Afhandlingens 
fokus er primært interaktion mellem det aktuelle system (sundhedspædagogik) og systemets omverden. 
Spørgsmålet om, hvordan omverdenen kan påvirke sundhedspædagogikken, bliver i denne optik et 
spørgsmål om at undersøge, hvordan omverdenen kan bidrage til sundhedspædagogikkens kommunika-
tion, der selv bidrager til forandrings- og dannelsesprocesser. Omverdenen kan ikke ’yderstyre’ det 
sundhedspædagogiske system, men sundhedspædagogikken kan som autopoietisk system lade sig på-
virke af sin omverden. En strukturel kobling kan kun være operativ. Begrebet betragtes her som et gene-
relt udtryk for gensidig operativ afhængighed i forhold til alt, hvad operationer indebærer af udfordrin-
ger, konflikter, muligheder og forandringspotentialer. Luhmann selv opererer med tre koblingsdimen-
sioner, der rummer tre gensidigheder: a) gensidig afhængighed i form af strukturel kobling, b) gensidig 
forståelse eller åbenhed i form af interpenetration, c) gensidig forstyrrelse i form af irritation (Luhmann, 
1997, 2000b). Afhængighedsdimensionen er dimensionen, der betegner, at noget af det, der sker i det 
ene system, får konsekvenser for det, der sker i det andet. Forståelsesdimensionen er dimensionen for 
åbenhed og gensidighed. Begrebet indforståethed bruges som udtryk for denne dimensions mening. En-
delig betegner forstyrrelsesdimensionen spørgsmål om systemers gensidige irritation eller udfordring. 
Her accepteres det forhold, at autopoietiske systemer kan påvirkes samtidig med, at systemerne opfatter 
påvirkningen på deres egen måde. Denne dimension muliggør undersøgelse af, hvordan et system an-
sporer eller udfordrer sin omverdenen, og hvordan noget, f.eks. værdikonflikter, irriterer systemerne. Det 
er kun, hvis værdikonflikterne opfattes som udfordringer, at systemerne lader sig forstyrre. Koblingsana-
lysen undersøger derfor udfordringerne. 

Denne koblingsanalytik anvender jeg til at undersøge, hvordan strukturelle koblinger mellem sundheds-
pædagogik og omverden åbner for bestemte former for konsekvenser, forståelser og udfordringer, og hvor-
dan formerne samtidigt sikrer indifferens. Det kan med Andersens formkalkyle illustreres på denne måde: 

1.2.6 Analysestrategi II
Den anden analysestrategi tager udgangspunkt i fem ledeforskelle: a) selv- og fremmedreference, b) før-
ste- og andenordensiagttagelser, c) form og indhold, d) kvalificering og dannelse, og e) intenderet og 
realiseret kvalificering/dannelse. Denne strategi anvendes i den tredje empiriske delanalyse, der drejer sig 
om kvalificering og dannelse.  
Den første ledeforskel konstrueres ud fra det refleksive dannelsesbegreb, dvs. en skelnen mellem, 
hvad de sundhedsprofessionelle henregner til sig selv (selvreference), og hvad de henregner til 
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udviklingsarbejdet (fremmedreference) gennem refleksioner over deres udbytte af at have deltaget i 
det pædagogiske udviklingsarbejde. Det selvreferentielle tilskrives deres kvalificering, og det frem-
medreferentielle tilskrives kommunikationen i udviklingsarbejdet.

Den anden ledeforskel er iagttagelser af første orden/iagttagelser af anden orden. Som tidligere beskrevet 
er Luhmanns definition på iagttagelse en indikation inden for rammen af en forskel. Pointen er, at en 
iagttagelse, der indikerer noget i verden, ikke samtidig kan indikere sig selv. Det kræver en ny iagtta-
gelse. Den nye iagttagelse kan både iagttage, at der markeres en forskel, og den forskel, der markeres 
inden for. Den kan iagttage den første forskels blinde plet, hvilket betegnes iagttagelse af anden orden. 
Iagttagelser af første orden drager en skillelinje mellem det iagttagne og alt andet. Sundhed er f.eks. 
ikke blot sundhed, men sundhed er altid sundhed for en iagttager. Hvordan sundhed opfattes, afhænger 
derfor af den forskel, der iagttages igennem. Som tidligere beskrevet tvinger iagttagelser af anden orden 
til diagnosticering (Andersen, 2003, 2006): ”Hvilken forskel iagttages med? Hvordan sættes den blinde 
plet? Hvordan kan nye iagttagelser føjes til?” 

Den tredje ledeforskel repræsenterer en didaktisk skelnen mellem indhold og form. Både hvad angår 
kvalificering i betydningen evne til at kunne, og det der kvalificerer (f.eks. workshopdeltagelse, eksperi-
menter, skriftlige arbejder o. lign.), skelnes der mellem, hvad kvalificeringen indeholder, dvs. hvad den 
muliggør, og hvordan kvalificeringsprocessen har fået form. 
I det analytiske objekt er dannelse iagttagelse af sig selv, gennem sig selv og gennem iagttagelse af andres 
iagttagelser (Thyssen, 2001). Figuren anvendes i den fjerde ledeforskel, der er forskellen kvalificering/dan-
nelse og bruges til at iagttage, hvordan kvalificering konkret bliver til og italesættes i udviklingsarbejdet. 
Kvalificering konstrueres som førsteordensiagttagelser og dannelse som andenordensiagttagelser i betydnin-
gen at have begreber om de antagelser og værdier, der ligger til grund for den viden og praksis, man har.

Disse fire første ledeforskelle danner grundlag for en analysemodel med tre empiriske hovedkategorier: 
A. Kvalificering som selvreference, der sprogligt kommer til udtryk i beskrivelser, der omhandler opera-

tionens form og indhold. Her placeres de sundhedsprofessionelles iagttagelser af egen kvalificering.
B. Det kvalificerende som fremmedreference, der sprogligt kommer til udtryk i beskrivelser af kommu-

nikationens form og indhold. Her placeres det, der kvalificerer (f.eks. undervisning eller workshop-
diskussioner), som de sundhedsprofessionelle henregner til udviklingsarbejdet.

C. Dannelse som kvalificeringsvurdering, der kommer til udtryk i refleksioner over kvalificeringen dvs. 
de sundhedsprofessionelles anden ordensiagttagelser af deres kvalificering. Her placeres iagttagelser af 
grundlaget (begrundelser, antagelser eller argumenter) for A og B. 

Kategoriernes indbyrdes forhold fremgår af figuren:
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Den femte ledeforskel sættes mellem intenderet og realiseret kvalificering eller dannelse. Intenderet kvali-
ficering betragtes som den forventede kvalificering, som dukker op i projektdeltagerens blik: Hvad forven-
ter jeg at få ud af min deltagelse? Eller i udviklingsarbejdets mål: at kvalificere sundhedsprofessionelle til 
sundhedspædagogisk værdiafklaring i forhold til deres sundhedspædagogiske praksis og at skabe foran-
dring i praksis. Realiseret kvalificering ses som den faktiske udmøntning, resultatet, som ligeledes dukker 
op i projektdeltagerens blik: Hvad gør jeg anderledes, nu hvor jeg er blevet klar over noget nyt? Hvad har mit 
projekt betydet for den måde, jeg arbejder på i dag – hvad virker? Intenderet dannelse betegner enten udtryk 
for et dannelsesideal eller dannelsens mål, mens realiseret dannelse betegner et dannelsesmæssigt resultat. 

1.2.7 Opsamling  
Operationaliseringen af det analytiske objekt går gennem en række empiriske analyser med på forhånd 
fastlagte iagttagelsespunkter: værdier, sundhed, kvalificering og dannelse. Der udvikles to analysestrate-
gier, der er funderet i forskellige kombinationer af ledeforskelle. De præmisser, analysestrategierne og 
perspektiverne medfører, gøres til genstand for en yderligere teoriudvikling ud fra nogle generaliserende 
iagttagelser (del 3). Den overordnede strategi er at reducere kompleksiteten i det empiriske felt, skabe ny 
erkendelse og bygge viden op ved at forskyde de videnskabelige andenordensiagttagelser, så noget nyt 
bliver synligt. Dermed åbnes for ny viden. Det er i det sundhedspædagogiske praksisfelt, i det sundheds-
fremmende og forebyggende arbejde, værdier og kvalificering iagttages og efterspores. Dette felt frem-
stilles primært som to uddifferentierede systemer: det politiske system (sundhedspolitik) og uddannel-
sessystemet (sundhedspædagogik), mens andre relevante systemer: det sociale hjælpesystem (omsorg) og 
sygdomsbehandlingssystemet (biomedicin) føjer sig til. Både i Grønlandsprojektet og i skolesundheds-
plejen i Københavns Kommune skabes empirisk tilgængelighed via (iagttagelser og) kommunikation 
om, hvad der foregår i praksis. Al relevant kommunikation gøres til tekst, som udsættes for analyse.

I iagttagelsesfeltet forventes det muligt at indfange måder, hvorpå værdirefleksioner åbner for sund-
hedspædagogisk kommunikation. Iagttagelsesfeltet forventes så at sige at åbne nye spor, som jeg kan 
forfølge for dermed at undersøge, hvordan værdier italesættes. Det er de sundhedsprofessionelles værdi-
iagttagelser, jeg eftersporer, dvs. hvordan kommunikationen kommunikerer, herunder hvad det betyder 
for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde at arbejde sundhedspædagogisk med blik for vær-
dier. Nye semantikstrukturer udvikles ikke alene. De vil altid optræde i kæder med andre strukturer, 
nogle nye, nogle gamle og nogle genfremstillede. Semantikanalysen ”fastfryser” og begrænser værdi-
erne, der ellers betragtes som nogle ubegrænsede og kontingente størrelser – som ”flydende forskelle” 
(Thyssen, 1995). Formanalysen undersøger de grundlæggende eller generelle former, som sundhedspæ-
dagogisk kommunikation opererer igennem. Målet er at beskrive en indre logik i sundhedspædagogisk 
praksis. Det bliver dermed muligt at undersøge, hvordan kommunikationen former sundhedsarbejdet. 
Mange værdier står til kommunikationens rådighed, og nogle af disse danner kommunikationsformer, 
som andre forskelle føjer sig til. Kommunikationsformer, der hver har sin kommunikative logik og 
hver sin gensidigt lukkede måde konstant at spalte kommunikationen i markeret og umarkeret på. En 
grundlæggende kommunikationsform har sine egne værdisæt, som andre former kan koble sig til. Det 
empiriske spørgsmål bliver, hvordan kommunikationen sættes, og hvordan den indtager en særlig 
form. Den mere generaliserende koblingsanalyse operationaliseres i besvarelser af spørgsmål om, hvor-
vidt og hvordan sundhedspædagogisk praksis, som den organiseres i udviklingsarbejdet, har kapacitet 
til at koble forskellige systemer, der yder sundhedsfremme og forebyggelse og dermed skaber sammen-
hæng i operationerne i de forskellige systemer.
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De fem ledeforskelle i analysestrategi II kondenseres i to overordnede perspektiver på det empiriske ma-
teriale: Førsteordensiagttagelser, der betegner kvalificering, dvs. deltagernes kommunikerede udbytte, og 
andenordensiagttagelser, der betegner dannelse, dvs. deltagernes vurderinger og refleksioner over deres 
udbytte. Ved løbende at forskyde blikket fra forventet og faktisk kvalificering til værdiiagttagelser un-
dersøges meningsfulde empiriske sammenhænge. Således foretages en række konkrete analytiske for-
skydninger, hvilket vil fremgå af de empiriske analyser (del 2). I første omgang iagttages kommunikatio-
nen på de afholdte workshops som det centrale, kvalificerende element. I anden omgang iagttages kom-
munikationen i de pædagogiske eksperimenter. 

Dannelse definerer jeg som kontingent omgang med kontingente værdier, og grundlæggende betragter 
jeg dannelse som en særlig form for kommunikation. Analysestrategisk fastsætter jeg dannelse som et 
andenordensbegreb for at undersøge, hvordan projektdeltagerne italesætter deres selvforståelse gen-
nem iagttagelser af deres egne iagttagelser. Dermed kommer dannelse til at fungere som forskellen 
system/omverden i dobbelt forstand. Når jeg iagttager med denne forskel, er det, jeg iagttager, netop 
hvordan kommunikationen selv drager sondringer mellem sig selv og sin omverden. Med dannelse 
som andenordensbegreb iagttager jeg både projektdeltagernes iagttagelser af første og anden orden, og 
det er selekterede andenordensiagttagelser, jeg reflekterer via ovenstående definition. Det handler altså 
om både projektdeltagernes og mine iagttagelser af anden orden, hvilket udgør fordoblingen af iagt-
tagelse af anden orden. 

1.3 Pædagogisk udviklingsarbejde
Formålet med denne del af afhandlingen er at skabe et metodisk grundlag for en systematisk vidensud-
vikling, der kan reflektere teoribegrundede og praksisrelevante betydninger af at arbejde med værdier 
inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg har redegjort for den valgte metodiske hermeneutik og 
ph.d.-projektets analysestrategier, dvs. for, hvordan der ud fra fire iagttagelsespunkter: værdier, sundhed, 
kvalificering og dannelse kan analyseres kommunikation i to pædagogiske udviklingsprojekter. Afhand-
lingens del II genererer viden om værdier relateret til sundhedspædagogisk kompetence samt viden om, 
hvordan udviklingsarbejde og pædagogiske eksperimenter kan styrke denne kompetence. Som baggrund 
for denne vidensgenerering anlægger jeg i det følgende et historisk blik på pædagogisk udviklingsarbejde 
som forskningsstrategi. Målet er dels at bringe historiciteten i spil med det videnskabelige blik på forhol-
det mellem pædagogisk forskning og sundhedspædagogisk praksis og dels at udvikle en systemteoretisk 
model om forholdet mellem praktik og teoretisk viden. 

Pædagogisk udviklingsarbejde praktiseres som en særlig forsknings- og udviklingsstrategi, der skal 
bringe forskning og praksis i spil med hinanden. Formålet er at generere professionsviden gennem 
direkte orientering mod uddannelsessystemets selviagttagne praksisrelaterede problemstillinger 
(J Rasmussen et al., 200�). Der findes flere forskellige betegnelser for strategien: forsøgs- og udvik-
lingsarbejde, aktionsforskning, ”Mode 2”-forskning, dialogforskning m.fl. Den grundlæggende idé 
er at skabe en mulig forbindelse mellem udvikling af professionsviden og videnskabelig videns-
produktion gennem en dertil indrettet kommunikation. Systemteoretisk set er pædagogisk udvik-
lingsarbejde en del af samfundets uddannelsessystem, hvor sigtet er en udvikling og vidensproduk-
tion, der gør praksis mere håndterlig. 
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Rasmussen (2005) opfatter professionsuddannelse, videreuddannelse og pædagogisk udviklingsarbejde 
som ét uddifferentieret subsystem under uddannelsessystemet, der netop har til opgave at vidensbasere 
pædagogisk praksis. Dette subsystem betegner han professionsvidenssystemet (J Rasmussen, 2005).

Forholdet mellem pædagogisk udvikling og pædagogisk forskning er i flere år løbende sat til diskussion 
(Rasmussen & Kruse, 2007). På den ene side er spørgsmålet, om pædagogisk udviklingsarbejde er veleg-
net som udviklingsstrategi, og på den anden side diskuteres det, om pædagogisk udviklingsarbejde er 
velegnet som forskningsstrategi. Denne diskussion er relevant for ph.d.-projektet, idet de to pædagogiske 
udviklingsprojekter udgør det empiriske felt og dermed også får betydning for forskningsmetoden. Det 
forskningsprogram, ph.d.-projektet er tilknyttet, er Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspæ-
dagogik. Forskningsprogrammet har tradition for at inddrage pædagogiske udviklingsprojekter i pro-
grammets overordnede forskningsstrategi. Som aktivt medlem af forskningsprogrammet ser jeg nogle 
væsentlige kvaliteter i denne strategi, primært fordi den øger sandsynligheden for en relevant, anvende-
lig, dynamisk og gensidig kobling mellem forskning og praksis. Jeg er dog også kritisk over for den 
måde, strategien indimellem praktiseres på, og ser en række udfordringer og strategiske problemer, som 
jeg dog vælger at formidle andet steds end her i afhandlingen4. 

1.3.1 Historicitet  
I 1980’erne blev pædagogisk udviklingsarbejdes intention sloganagtigt beskrevet som ”en praksis for at 
ændre praksis gennem praksis” (Kruchov et al., 1986). En definition, der udtrykker, at udviklingsarbej-
dets værdikode er ændringer knyttet til pædagogisk praksis. I den almindelige pædagogiske udviklings-
semantik opfattes ændring først som udvikling, når ændringen sker til noget bedre. Ud over at ændrin-
ger markerer en forskel til en relativt stabiliseret praksis (stilstand, vaner), ligger der i begrebet om ud-
vikling også en vurdering af praksis. Det rejser ideologiske, politiske og normative spørgsmål. Hvad er 
bedre? Hvad skal ændres og hvorfor? Udvikling er knyttet til intentioner om at forbedre og er således 
knyttet til kritik af den eksisterende praksis og til pædagogiske visioner og mål som styrende for udvik-
lingsarbejdet. Udviklingsarbejdets forandringskode er således underlagt forskellige vurderinger blandt 
andet uddannelsessystemets generelle værdikode: bedre/værre. Det betyder også, at pædagogiske ekspe-
rimenter eller reformer kan betragtes ud fra den negative side af uddannelsessystemets værdikode, som 
forværringer. F.eks. kan reformer, der ønsker at tage udgangspunkt i den enkelte elev, uintenderet føre 
til problemer med at nå et fælles fagligt niveau, der fører til ønsker om nye reformer begrundet i konse-
kvenserne af tidligere reformer. 

Et centralt spørgsmål er imidlertid, hvem der gør disse iagttagelser om udvikling og forandring, eller 
rettere om ønskerne om ændring er systeminterne eller kan iagttages i pædagogikkens omverden. Illeris 
et al. (1998) viser i deres analyse af pædagogisk udviklingsarbejde i den danske skole, at pædagogisk ud-
viklingsarbejde bruges i flere betydninger: 1) Som en forventning om, at lærerne må holde sig i gang og 
ajour i forhold til samfundsudviklingen – fremskridtet. 2) Som en efteruddannelsesstrategi. 3) I betyd-
ningen udvikling af praksis som grundlag for ændringer af lovgivningen. 4) Som implementeringsstra-
tegi. 5) Som modpraksis, der frigør elever og lærer. Med et historisk blik fra 1920’erne frem til 1990’erne 
har det pædagogiske udviklingsarbejde ændret karakter dels fra at være et decentralt forehavende, define-
ret af praktikere, til at være en central politisk styret strategi og dels fra at sætte fokus på den enkelte 
lærers eller grupper af læreres udvikling til at være en skole- og organisationsudvikling. Forskerne cen-
trale tese er, at udviklingsarbejde i dag må forstås som del af den offentlige forvaltnings modernisering, 
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hvor udviklingsarbejdet dels er et af de bløde styringsinstrumenter, staten bruger for at styre uddannel-
sessystemet, dels er en vej til bevidstgørelse og selvreguleret ændring af praksis (Illeris et al., 1998). Ud-
viklingsarbejdet forholder sig altså, ud over håndterlighed (praksis) og oplysning (viden), også til politisk 
styring (magt) og forståelse af udvikling, som kan betragtes som en modsætning mellem indre udvik-
ling, baseret på frigørelse og oplysning, og ydre politisk styring. Systemteoretisk formuleret er spørgsmå-
let, hvordan koblingen mellem en ”ydre” politisk styring og en ”indre” udvikling er mulig. 

Den moderniseringstendens i den offentlige forvaltning, der i den internationale pædagogiske forsk-
ningslitteratur betegnes restrukturering, har kunnet iagttages som en nærmest parallel og synkron ud-
vikling i de vestlige (postindustrielle) lande (Rasmussen, 2004b:59ff). Rasmussen viser gennem sin ana-
lyse af de politiske reformer i det danske uddannelsessystem i 1980’erne og 1990’erne, hvordan opfattel-
sen af en funktionel uddifferentiering af politik og uddannelse er et brugbart alternativ til gængse tolk-
ninger, der tager udgangspunkt i modsætninger som liberalisme vs. socialisme, top-down vs. 
buttom–up, frihed vs. solidaritet, central styring og planlægning vs. selvregulering. Det politiske system 
kan fastsætte rammer i form af målsætninger og resursetildelinger for uddannelsessystemets virksom-
hed, men det kan ikke selv opdrage og undervise, og omvendt står det ikke i uddannelsessystemets magt 
at træffe kollektive, bindende beslutninger, men det er nødt til at iagttage og forholde sig til sådanne 
beslutninger i form af lovgivning, læreplaner, økonomiske rammer mv.

Kort fortalt har det politiske system et styringsproblem, idet det forventes at varetage styring af uddan-
nelsessystemet, mens der ofte ses uintenderede resultater af styringen, der uden refleksivitet (styring af 
anden orden) blot fører til mere styring. Systemteoretisk formuleret er problemet, at en styring baseret 
på en kausal logik mellem stimuli og respons ikke reducerer kompleksitet, men skaber kompleksitet for 
det styrende system. ”Hvis reformatorerne på den ene side har haft deres egne planer for skolerne, så har folk 
i skolerne på den anden side haft deres egen måde at forholde sig til reformer på” (Tyack & Cuban 1995:7 
cf. Rasmussen, 2004). Hvis ikke det politiske system skal gå amok i sin egen produktion af kompleksi-
tet, må det altså begrænse sin styring.

Moderniseringen af den offentlige sektor i 1980-90’erne kan iagttages som et forsøg på at udvikle en 
politisk styring af anden orden gennem styring af rammer for en selvregulering. New public manage-
ment tilbyder en politisk strategi med udviklede overvejelser over borgernes valgfrihed i forhold til, 
hvordan de vil opnå samfundets tjenesteydelser, og over værktøjer, der gør det muligt for borgerne at se, 
hvad han eller hun får for pengene (mål og standarder som grundlag for evaluering). Rasmussen viser i 
sin analyse af uddannelsesreformerne, at i 1980’erne er reformerne baseret på mål og resursestyring, 
mens denne reform- og styringsform søges justeret og styret gennem evalueringer i 1990’erne (Rasmus-
sen, 2004b). Samme logik ses i andre sociale systemer. Andersen viser eksempelvis, hvordan kontraktfor-
holdet mellem borger og det sociale hjælpesystem disciplineres via selvteknologier (Andersen, 2003), blot 
med den forskel, at skolereformer ikke er et kontraktforhold mellem socialsystemer og personer, men 
mellem forskellige socialsystemer. 

Ønsket om praktikernes deltagelse i udviklingsarbejder som politisk strategi i 1980’erne og 1990’erne 
opfattes ofte i en Foucault-fortolkning som et motivationelt trick i en uddannelsespolitisk magtstrategi, 
men ifølge Rasmussen kan denne strategi i lige så høj grad ses som det politiske systems rådvildhed i 
forhold til at bestemme pædagogiske programmer for uddannelsessystemet (Rasmussen, 2004b). 
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Politiske reformer af uddannelsessystemet iagttages i det politiske system ud fra koden styring/ikke-
styring, og de samme reformer iagttages i uddannelsessystemet ud fra koden bedre/værre, som netop 
uddannelsessystemet er velegnet til at reflektere. Reformer fører ikke kun til noget bedre, men ofte også 
til noget værre, der kan iagttages og reflekteres. Reformbestræbelser fører til skuffelser, der fører til nye 
reformer. Reformer har således cyklisk karakter. Reformer har nok ændret, men ikke nødvendigvis i den 
ønskede retning. I uddannelsessystemet ses således tendenser til reformernes rekursivitet og tendenser 
til, at reformer bliver til en ”permanent tilstand”. 

Pædagogisk udviklingsarbejde bliver altså ofte brugt som en uddannelsespolitisk strategi, der både skal 
reformere praksis og engagere praktikerne i reformerne. Det systemteoretiske problem er, hvordan det 
pædagogiske og det politiske system gennem koblinger lader sig forstyrre af hinanden. Yderligere er det 
problematisk, hvordan uddannelsessystemet gennem udviklingsarbejdet håndterer de komplekse og ofte 
modsatrettede forventninger til moderniseringen i praksis. Pædagogisk udviklingsarbejde er knyttet til 
en semantik om forandring/stilstand, der underlægges uddannelsessystemets generelle kode bedre/værre. 
Dette har ført til rekursive reformer, der primært begrundes normativt og kan iagttages som ideologiske 
polariseringer. Systemteoretisk formuleret kan pædagogikken reagere kognitivt eller normativt på refor-
mernes rekursive mønster og de komplekse forventninger, der stilles til dem. Reageres normativt, bliver 
udviklingsarbejdet primært kommunikation af og om pædagogiske normer. Reageres kognitivt, er der 
mulighed for, at pædagogikken kan lære, hvordan tilsyneladende modsatrettede normer kan håndteres i 
pædagogisk praksis. Det betyder, at det pædagogiske udviklingsarbejde må indstille sig på at producere 
viden. Forbindelsen mellem pædagogisk udvikling og forskning bliver dermed relevant.

1.3.2 Aktionsforskning
Inden for en bred vifte af praktiske fag, professioner og videnskaber, herunder pædagogik, anvendes akti-
onsforskning som metodisk tilgang. Pædagogisk aktionsforskning bliver både brugt som en forsknings-
strategi og en udviklingsstrategi, hvilket komplicerer billedet. Aktionsforskning beskrives og udvikler sig 
(selvfølgelig) forskelligt inden for de forskellige områder, ligesom der også er nogle generelle træk, der gør 
sig gældende på tværs af faglige og videnskabelige felter. I det følgende skelner jeg mellem aktionsforsk-
ning, som den beskrives inden for pædagogik, og mere generelt. 

Inden for pædagogikken ses en angelsaksisk tradition for aktionsforskning, der tager udgangspunkt 
i Lewins sociale eksperimenter, men der ses også en germansk/nordisk udlægning af aktionsforsk-
ningen, som er begrundet i den åndsvidenskabelige og emancipatoriske tradition. Den angelsaksiske 
aktionsforskningstradition har sit udspring i Kurt Lewins (1946) sociale eksperimenter, der byggede 
på to idéer: et forpligtende engagement i forbedringer, og at beslutninger træffes i fællesskab. Prin-
cippet er, at de, der deltager i at planlægge forandringer, har det primære ansvar for at gennemføre 
kritiske, oplyste handlinger, der vurderes at kunne føre til forbedringer, og at evaluering af resulta-
terne af sådanne strategier afprøves i praksis (Lewin, 1946). Dette beskriver Lewin som en fortlø-
bende cyklisk proces, der forløber i trin. Kemmis og McTaggart (1988) beskriver således aktions-
forskning som en deltagende og samarbejdende undersøgelse, der opstår gennem klarlægningen af 
nogle bekymringer eller problemer, som en gruppe deler. Problemet beskrives og undersøges, og der 
tages stilling til, hvad der kan gøres. Processen forløber herefter igennem fire faser: 1) planlægning, 
2) handling, 3) observation efterfulgt af 4) kritiske refleksioner, der fører til nye planer, handlinger 
osv. (Kemmis & McTaggart, 1988).
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Den germansk nordiske pædagogiske aktionsforskningstradition er ifølge Klafki kendetegnet ved tre 
almene karakteristika: I) De problemer, der tages op i forskningen, udspringer af den pædagogiske 
praksis, og der forskes med henblik på at løse disse problemer, II) Forskningen finder sted i direkte for-
bindelse med den pædagogiske praksis og i samarbejde med de involverede personer, III) Forskning gri-
ber således direkte ind i praksis uden en forudgående og afsluttet forskningsproces. Det betyder, at akti-
onsforskning må holde sig åben for de problemer, der viser sig gennem de aktiviteter, der sættes i gang, 
og reflektere disse som en del af processen. Hos Klafki er den normative forventning, at skellet mellem 
forskning og praksis må ophæves i en fælles interesse og emancipatorisk oplysning. 

I Danmark var aktionsforskning gennem 1970’erne og 1980’erne en meget udbredt strategi belagt med 
ideologiske præferencer. Strategien har mødt omfattende kritik ikke mindst blandt de forskere, der har 
praktiseret denne strategi (Borgnakke, 1994). Kritikken handler primært om vidensgenren. At aktions-
forskningen ikke kan levere videnskabelig viden, og at viden udebliver pga. manglende systematisk bear-
bejdning af erfaringer som grundlag for empiriske generalisationer eller falsifikation. Der produceres 
nok nye lokale erfaringer, men disse erfaringer bearbejdes ikke, så det fører til ny videnskabelig viden. 
Der mangler en kobling mellem praksis og videnskab. Yderligere handler kritikken om, at strategien 
ikke formår at forandre praksis, og endelig at denne forskningsstrategi ikke evner at skabe en kritisk og 
refleksiv distance til praksis. Iagttages aktionsforskning mere generelt (uden for pædagogikken), har 
sociale eksperimenter siden midten af 1970’erne haft stor interesse i Danmark, og sideløbende med inte-
ressen for de sociale eksperimenter har der været voksende interesse for at transformere den viden, der 
erhverves, ind i anvendelige beslutningsprocesser for deltagerne i udviklingsarbejderne (Storgaard, 1991). 

Den generelle aktionsforskning har i dag mange forskellige udtryk, når det gælder perspektiver, teorier, 
metoder, målgrupper og vurderinger. I ”mainstream aktionsforskning” afspejles det normative perspektiv 
som den politiske dimension, der bygger på værdier som deltagelse, kritisk stillingtagen og kritiske roller 
(Reason & Bradbury, 2000). Svensson karakteriserer det, han kalder aktionsforskningens ”familjelikhet” 
med eksempler på, hvad aktionsforskning eller interaktiv forskning kaldes i dag inden for forskellige para-
digmer: udviklingsorienteret forskning, forskning for forandring, handling som forskning, deltageroriente-
ret forskning, dialogbaseret forskning, Emancipatory Action Research, Action Science, praxisforskning, 
Participatory Research, Action Inquiry, Co-operative Inquiry, Collaborative Inquiry, Pragmatic Action 
Research og Community Action Research (Svensson, 2002). Som det fremgår, bruges begrebet aktions-
forskning på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Hovedparten af dem, der arbejder med aktions-
forskning (generelt) i dag, arbejder med at facilitere læreprocesser indenfor virksomheder, offentlige institu-
tioner og udviklingsprojekter i den tredje verden. Aktionsforskningsbegrebet bliver her brugt om udvik-
lingsarbejde, hvilket ikke er ensbetydende med, at der produceres videnskabelig viden. Yderligere kompli-
ceres billedet af, at begrebet anvendes inden for pædagogisk udviklingsarbejde som begreb for en 
pædagogisk tilgang, hvor forskerens rolle reduceres til at være facilitator for deltagernes/andres videnspro-
duktion. En opfattelse, som bl.a. hos Jarvis kommer til udtryk i begrebet ”praktikerforskeren” (Jarvis, 
1999). Jarvis er bl.a. inspireret af Argyris & Schön, som tilslutter sig Lewin og ’social learning traditionen’ 
inden for planlægning og organisationsudvikling (Argyris & Schön, 1974), og derfor er udlægningen svær 
at skelne fra læreprocesser og udviklingsarbejde, hvor der ikke er videnskabelig basering. 

Aagaard Nielsen og Svensson diagnosticerer aktionsforskningens historik eller bevægelse gennem de 
sidste tyve år i 5 punkter: 1) Fra et konsensusparadigme til konfliktorientering og tilbage igen, 2) Fra 
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deltagerbaserede værdier til bredere værdier, der primært handler om, at aktionsforskningen ikke kun kan 
orientere sig ud fra egne værdier, 3) Fra en vision om Grand Theory til en mere pragmatisk tilgang, 4) Fra 
at bruge enkeltmetoder til bredere metodevariation og endelig 5) Fra eksperimentelt design til læringsde-
sign (Aagaard Nielsen & Svensson, 2004). Den femte bevægelse, designforskydningen, betragter forfat-
terne som et afgørende punkt i aktionsforskningens historie. Oprindeligt var aktionsforskning eksperimen-
tel i sit design, dvs. at der gennemførtes eksperimenter i real life settings (praksis). I 1980’erne forlades eks-
perimentet og erstattes med læringsmotivation – en forandringsforståelse i form af dialog og netværksbase-
ret udvikling. Problemet var, at den eksperimentelle aktionsforskning genererede viden i et lukket 
perspektiv uden spredning. Troen på, at viden udviklet via eksperimenter kunne bruges af andre, var faldet 
sammen. Kriteriet for aktionsforskning forandres fra at være udvikling af viden om forandring til at være 
spredning af viden. Spredningsstrategien er netværksarbejde, der ikke nødvendigvis er baseret på at præ-
sentere gode eksempler. Aagaard Nielsen og Svensson påpeger, at der går en kritisk dimension tabt gennem 
denne bevægelse fra eksperiment til læring forstået som formidling eller ”ringspredning”. De mener, at for-
skernes væsentligste rolle ikke er at løse problemer, men at assistere deltagerne i at definere og analysere 
problemerne – ofte med en rekontekstualisering eller ved at skabe arenaer, hvor deltagerne kan udspille og 
udfordre idéer og problemer. De fremhæver en kritisk tilgang, i hvilken refleksion, forestilling og analyse er 
nødvendige elementer. For at gennemføre interaktiv forskning af denne art er det nødvendigt med en ny 
kompetence blandt forskerne, ligesom en organiseret kapacitet er nødvendig. Forskeren er ofte i en privile-
geret position, når det handler om at definere, forklare og fortolke forskningsdata, men må være i stand til 
at organisere samarbejdet med deltagerne på en måde, der stimulerer ”delt læring” og social kompetence, så 
en demokratisk tilgang er også nødvendig (Aagaard Nielsen & Svensson, 2004). 

I interaktiv forskning er det nødvendigt, at forskeren etablerer en tæt, tillidsfuld og gensidig relation til 
deltagerne, mener Aagaard Nielsen og Svensson (2004) og beskriver, at man som interaktiv forsker bør 
være respektfuld, åben og anerkendende. De peger på fire typiske dilemmaer:
1. Hvordan kan teori og praksis blive integreret i aktionsforskning? Hvad står begreberne for, og hvad 

er forholdet mellem dem? Vil fokus på praktisk anvendelse af aktionsforskning betyde en negligering 
af videnskabelig viden?

2. Er ambitionen med aktionsforskning at producere generaliseret viden? Set fra et forskningssyns-
punkt, hvor ’brugbar’ er den viden, der er produceret for praktikere, med henblik på praktisk anven-
delse i bestræbelsen på at producere generel viden. Hvis deltagerne har en stærk indflydelse på orga-
nisering af forskningsprocessen, vil det så sætte bestræbelsen efter generel viden på spil, eller kan ind-
flydelsen ses som en udfordring til generel teoretisk konstruktion af strukturelle samfundsreformer? 

3. Kan aktionsforskning med den interaktive og de tillidsbaserede relationer samtidig være kritisk? Kan 
forskeren indtage et kritisk standpunkt mod noget, hun/han har været en del af og somme tider er 
betalt for at gøre? Vil en konflikttilgang derfor blive tilsidesat i aktionsforskning?

4. Hvordan skal aktionsforskning organiseres, og hvor skal forskningen gennemføres? Vil den behovsbe-
stemte mode II forskning (Gibbons et al. 1994; Nowotny, 2001) overtage og dominere den universitetsba-
serede mode I? Hvilke konsekvenser vil udviklingen af forskellige R & D centre have for organiseringen 
af aktionsforskning? Vil de blive et alternativ eller et supplement til den universitetsbaserede forskning.

De fire skitserede dilemmaer er en del af Aagaard Nielsens og Svenssons aktionsforskningsfigur. De for-
skyder tidligere demokratiske idealer relateret til forskerroller og samarbejdsrelationer mod nye, tværgå-
ende organiseringer, hvilket i systemteoretisk forstand betyder potentielt mere uklar kommunikation. 
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De stiller forventninger om vidensspredning i en form for netværksforskning med transfer, hvor det 
ikke mere i så høj grad er eksperimenternes indhold, men nu selve resultatspredningen, der er succes-
kriteriet. Dette kriterium legitimerer de som et konsensusbaseret lærings- og udviklingsbehov. Min 
fortolkning af denne figur er, at der viser sig en række fundamentale problemer vedrørende forholdet 
mellem pædagogisk udvikling og forskning. For det første sikrer eksperimenterne (kommunikation) 
ikke i sig selv hverken udvikling eller videnskabelighed. For det andet er det uklart, hvordan pædago-
gisk udvikling og forskning adskilles, og dermed også uklart, hvordan udvikling og forskning kobles. 
Systemteoretisk formuleret er det et kommunikativt problem, fordi det er uklart, hvordan en differen-
tiering/kobling mellem pædagogisk udvikling og forskning er mulig. Både funktioner og kompleksi-
tet er afhængig af differentiering.

1.3.3 Dialogforskning
Et svar på kritikken af aktionsforskningen er dialogforskning, der metodisk forsøger at tilgodese sam-
spillet mellem forskere og aktører (Cronberg, 1992; Galtung, 1988; Læssøe, 1992; Læssøe & Rasmus-
sen, 1989; Rasmussen, 1992). Her ses en forgrening, der kaldes ”interaktiv forskning”, som et nyt forsøg 
på at reformulere aktionsforskningen. De to grene er opstået i forskellige sammenhænge, men har nogle 
væsentlige fællestræk, der vedrører roller og samarbejde. Svensson beskriver en forståelse af interaktiv 
forskning, der er kendetegnet ved kravet om, at forskningen skal kunne forene teoriudvikling og kritisk 
distance med et krav om relevans for både praksis og videnskab, og at både forsker og praktiker har for-
skellige roller og interesser i vidensproduktionen (Svensson, 2002). Jeg vælger her ikke at uddybe for-
skelle og ligheder mellem dialogforskning og interaktiv forskning.

Ifølge Storgaard skal dialogforskning foretages af en forsker, som både er finansielt uafhængig og der-
med ikke er ansvarlig for en evt. implementering af resultaterne. Forskeren betragtes som sparrings-
partner og er løbende i tæt dialog med hvert eksperiment og supplerer det med data og idéer (Storga-
ard, 1991). Cronberg skriver, at dialogforskningens grundlæggende udgangspunkt er, at det er muligt 
at etablere en ægte dialog mellem forsker og en eller flere af aktørerne i et socialt eksperiment. Både 
forskere og aktører skal investere tid i at afklare rummet for dialog, og idealet er en fælles platform 
med en ligeværdig dialog, der er baseret på tillid og forhandling under hele den eksperimentelle pe-
riode. Den fælles platform etableres via en kontrakt, hvor der forhandles om fortolkninger af hændel-
sesforløb, og hvor dialogforskeren har defineret et socialt ansvar (Cronberg, 1992). Galtung (1988) 
fremhæver nogle pointer ved dialogen som idealmodel for interaktiv forskning: a) Dialogen er en 
symmetrisk proces, hvor deltagernes erfarings- og vidensgrundlag kan være vidt forskellige, mens det 
afgørende er, at hver deltager a priori antages at være en videnskilde for de andre; b) Dialogen skal 
have et konstruktivt perspektiv og adskille sig fra ”løs snak”, så der kan udforskes en fælles problem-
stilling eller udvikles et nyt koncept eller produkt; c) Dialogen bygger på gensidig, forstående interak-
tion, hvilket forudsætter åbenhed, empati og ligestilling med hensyn til magt, privilegier, ressourcer; 
d) Dialogen er ikke en metode til forandring, men den er forandring, og dermed er koden altså pæda-
gogisk. Forandringen forbinder holdninger, viden og handling – altså en læreproces (Galtung, 1988). 
L. B. Rasmussen forholder sig til Galtungs idealer og til principper for dialogforskning set med en 
’praksisoptik’. Problemet er at realisere dialogen i praksis både med hensyn til de magtstrukturer, der 
optræder, og i forhold til deltagernes forskelligheder. Dialogforskningskonceptet må holdes åbent for 
disse udfordringer, mener Rasmussen og lægger op til kritisk selvrefleksion som en del af metode-
grundlaget (Rasmussen, 1992). 
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Læssøe forholder sig ligeledes kritisk til det anvendte billede af dialogen som en symmetrisk samtale 
mellem to ligestillede parter. ”Lighed er i den forstand både en illusorisk og misforstået spændetrøje for 
relationen”, mener Læssøe og er fortaler for, at dialogen baseres på forskellighed og gensidighed som 
potentielt udbytterig for begge parter inden for dialogforskningens interessefelt. Med inspiration fra 
Galtung, der ikke klassificerer dialogen som en metodologi, der kan anvendes i forhold til forsknin-
gens gyldighedskriterier, diskuterer Læssøe begrebet ”aktiv følgeforskning” som en form for interaktiv 
forskning og et bud på en metode, der imødekommer aktørsamarbejdet og dialogen som åbne, ufor-
udsigelige empiriske processer, hvori forskeren indgår. Den aktive følgeforskning yder i første række 
et videnskabeligt bidrag ved at levere en forståelse af det konkrete eksperiment og i forlængelse heraf 
fremanalysere og diskutere almen relevans (Læssøe, 1992). Læssøe insisterer på en generel viden, der 
er forskningens projekt, og en praksis, der er deltagernes, hvori forskeren aktivt må involvere sig og så 
at sige ”lave noget” sammen med deltagerne, samtidig med at forskeren tilskrives en kritisk rolle, som 
Læssøe betegner ”kritisk ven”. 

1.3.4 Praktisk og teoretisk viden
Som indledningsvis beskrevet fokuserer ph.d.-projektet på enten sundhedspædagogik som refleksi-
onsteori eller på sundhedspædagogisk praksis. Skellet mellem pædagogisk forskning og pædagogisk 
udviklingsarbejde er en systemteoretisk konstruktion, som ikke beskrives tilsvarende inden for hver-
ken aktionsforskningstraditionen eller i det ovenfor beskrevne dialogforskningskoncept. Den tilgang 
til udvikling, som ph.d.-projektet forholder sig til via de to pædagogiske udviklingsprojekter, er en 
dialogforskningsstrategi. Den er ikke udviklet ud fra en system/omverdensforståelse men ud fra en 
subjekt/objekt- og nærhed/distance-forståelse, hvor der er fokus på forskerens vidensproduktion med, 
om og i praksis. Da ph.d.-projektet forholder sig empirisk til dette udviklingskoncept bliver det cen-
tralt at differentiere konceptet med hensyn til spørgsmålet om vidensproduktion. Dette forhold re-
degør jeg for i det følgende afsnit, der handler om at skelne mellem teori og praksis – mellem teore-
tisk viden og praksisviden.   

For at få greb om forholdet mellem pædagogisk forskning og pædagogisk udviklingsarbejde skeler jeg 
til en almen diskussion om, hvorvidt teori blot er et andet ord for viden? Teori og viden har ofte de 
samme karakteristika, og billedet bliver kompliceret: den pædagogiske praksis i sundhedsarbejdet be-
grundes med en praksisteori eller viden om praksis. Som skitseret i afhandlingens indledning i afsnit-
tet om det videnskabelige blik reflekteres denne praksisviden i et refleksionssystem, der udgøres af 
sundhedspædagogisk teori. Heroverfor står forskningsprojektet, der er organiseret med reference til det 
videnskabelige system, dvs. med en videnskabelig praksis, der består i at producere viden både om 
sundhedspædagogisk praksis og sundhedspædagogik som refleksionsteori. Jeg vil i det følgende forsøge 
at reducere denne kompleksitet. 
 
Teorier er som viden afgrænsende, forenklende og generaliserende forventningsstrukturer. Teoriers 
styrke er at beskrive, forklare eller forstå flere enkeltsituationer, og forståelse opfattes ofte som en vi-
densbaseret håndterbarhed, men som tidligere beskrevet i afsnittet om hermeneutik, opløses åndsvi-
denskabens skelnen mellem forklaring og forståelse med det systemteoretiske begreb om viden, fordi 
fortolkningen af det enkeltstående tilfælde altid relateres til andre enkeltstående tilfælde/hændelser. 
En god teori reducerer kompleksitet, men det gør viden jo også. Kvernbekk fremhæver, at en teori 
ikke kan foreskrive, hvordan praktikeren bedømmer og handler i en given enkeltstående situation 
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(Kvernbekk, 1995). Kunne den det, var den netop ikke en teori – men sådan forholder det sig også 
med viden. Til både viden og teori knytter sig klassiske problemer vedrørende empiriske generalisatio-
ner, dvs. forholdet mellem det almene/generelle og det partikulære (enkelte hændelser eller tilfælde). 
Desuden er der problemer, der knytter sig til teoriernes mulige forklaringskraft på grundlag af det 
principielt umulige i at forudsige fremtidige hændelser. Her reducerer jeg problematikkerne til et 
spørgsmål om, hvilke krav der kan stilles til viden for at kunne betegne denne viden ”teoretisk” og 
dermed markere en forskel på f.eks. praktisk og teoretisk viden og i så fald betegne en sådan forskel. 
Ph.d.-projektets teoribegreb refererer til de kognitive eller normative forventninger, der på forhånd 
sikrer en tematisk eller saglig selektion i den givne situation. ”Teori er, hvad teori tager for at være 
teori” for at parafrasere Luhmann. Han indleder selv ”Sociale systemer” (Luhmann, 2000b) med at 
fastlægge, hvilke kriterier han vil lægge til grund for udviklingen af en almen teori om sociale syste-
mer. Pointen er, at en teori også må implicere en teori om teorien, hvis den skal gøre krav på at være 
almen. Mit ærinde er her ikke en almen udredning af forholdet mellem viden og teori, men blot at 
definere forskellen mellem viden og teori, så forskellen funktionelt kan tjene til at oplyse forholdet 
mellem forskning og udviklingsarbejde. Et bud er, at teori er en form for viden, som kan redegøre for 
sig selv som viden (Kruse & Wistoft, 2006). ”Teorier sætter sit genstandsforhold som et relativt forhold 
mellem transparent og in-transparent kompleksitet” (Luhmann, 2000b: 31). En teori må også kunne 
redegøre for sig selv som teori, altså hvordan og hvad, der gør den transparent. Og både hvordan og 
hvad er kontingent. Teori defineres således som en form for viden, der kan beskrive sig selv som viden 
over for sig selv og over for andre (Kruse & Wistoft, 2006). 
 
Dermed markerer jeg en forskel mellem praktisk og teoretisk viden som en forskel betinget af en trans-
parent beskrivelse. Praktisk viden er ikke betinget af en transparent beskrivelse, f.eks. ”tavs viden”, mens 
teoretisk viden er betinget af transparens. Meningen er at beskrive en praksisteori som en teori, der kan 
redegøre for praksis, og en videnskabelig teori som en teori, der også kan redegøre for sig selv. Men hvad 
vil en redegørelse sige? Her støtter jeg mig til den klassiske erkendelsesteoris snævre opfattelse af viden 
som en sand, begrundet overbevisning, hvilket åbner for en distinktion mellem to forskellige typer 
transparens. Kravet til en praksisteori bliver transparente begrundelser, mens kravet til en videnskabelig 
teori er transparente gyldighedskriterier. Denne forskel anvender jeg nu i en beskrivelse af forholdet mel-
lem pædagogisk udviklingsarbejde og pædagogisk forskning.  
 
En af de væsentligste udfordringer for ph.d.-projektet er differentieringen/koblingen mellem pædago-
gisk udviklingsarbejde og pædagogisk forskning. Udgangspunktet er, at det pædagogiske udviklings-
arbejde er en del af uddannelsessystemet. Inden for uddannelsessystemets grænser skelnes der mellem 
de operative systemer: undervisning, vejledning osv. og refleksionssystemet – her sundhedspædago-
gikken. Ligeledes skelnes der inden for det videnskabelige system mellem pædagogisk forskning som 
operativt system (praksis) og refleksionssystemet (videnskabsteori). Inden for alle fire systemer kan der 
identificeres forskellige former for teori/viden, men med referencer til forskellige funktioner, medier 
og koder. Den funktionsspecifikke kommunikation tjener således til at adskille forskellige perspekti-
ver på produktion af viden. I det pædagogiske udviklingsarbejde er meningen dels at tilvejebringe en 
praktisk viden, der gør det muligt at gennemføre vejledning, undervisning, samtaler, m.m., dels at 
iagttage om praksis fører til den ønskede kvalificering og forandring, dvs. pædagogisk refleksion over 
praksis. Her er der tale om to forskellige typer af vurderinger: om vejledningen med rimelighed kan 
gennemføres, og om denne praksis kan føre til den ønskede kvalificering og forandring (viden og 
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idealer). I den pædagogiske forskning er meningen at producere ny viden om såvel pædagogisk praksis 
som pædagogik (refleksionsteori). Der er her tale om videnskabelige iagttagelser af uddannelsessystemet, 
der reflekteres erkendelsesteoretisk. Kravet er således, at der kan produceres en relevant ny viden om 
sundhedspædagogik, der er underlagt en systematisk og metodisk kontrolleret proces med reference til 
de ovenfor nævnte gyldighedskriterier. Dette kan illustreres således:  

Den ene side af differentierings-/koblingsproblemet handler om, hvordan funktionssystemer opererer 
uafhængigt af hinanden. Den anden side af problemet handler om, hvordan disse systemer, givet deres 
uafhængighed, kan lade deres operationer afhænge af deres omverden. En sådan strukturel kobling be-
tegner, hvad systemet lader sig forstyrre (irritere) af, over for hvad systemet er indifferent over for. Så-
danne koblinger forekommer hele tiden inden for funktionssystemernes grænser, men giver kun anled-
ning til flygtige og ustabile koblinger, ligesom det ikke er nogen selvfølgelighed, at systemer kobler sig 
gensidigt til hinanden. En strukturel kobling er ikke udtryk for en mere stabil koordinering mellem 
flere systemer. Det udelukker ikke mere stabile og gensidigt koordinerede strukturelle koblinger. Men 
de er højst usandsynlige. Spørgsmålet er således: hvordan kan dette blive mere sandsynligt? Én mulig-
hed er, at der uddifferentieres et særligt socialt system (kommunikation), der skal fremme en sådan ko-
ordinering. Andersen har beskrevet mulighederne for kontrakter og partnerskaber som former for kom-
munikation inden for offentlige organisationer (Andersen, 2006). Det er med afsæt i hans analyser, at 
jeg betragter koblingsproblemer mellem pædagogisk udviklingsarbejde og pædagogisk forskning som et 
spørgsmål om organisering (beslutninger).       

Betragtes pædagogisk forskning som en organisation, vil der i den Luhmannske betydning være tale om 
mindst fire typiske præmisser: Forskningen beslutter: a) sin grænse for beslutningers gyldighed gennem fast-
læggelse af medlemskab, b) sit eget formål og program for forskning, c) koordinering (differentiering) af 
handlinger – hvem gør hvad? Og d) sin egen beslutningsform (Andersen, 2006: 166). Hvis bare disse beslut-
ninger skulle træffes udelukkende med blik for ét funktionssystem, var det ikke så problematisk. Men når 
forskningen organiseres med reference til udviklingsarbejde, kompliceres organiseringen af at skulle træffe 
beslutninger både med reference til det pædagogiske udviklingsarbejde (uddannelsessystemet) og med refe-
rence til det videnskabelige system. Beslutningspræmishorisonten åbner for en mangfoldighed af koder. Sam-
tidig kan beslutninger slet ikke kommunikeres, uden at de former et af funktionssystemernes medier – livsløb 
i uddannelsessystemet og sandhed i videnskabssystemet. Den positive side af udfordringen er, at en organise-
ring af et pædagogisk udviklingsarbejde, der refererer til forskning, åbner for en mulig løsning på koblings-/
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. Pædagogisk.udviklingsarbejde. Pædagogisk.forskning

Kode(r) Formidlelig/ikke formidlelig5

Bedre/værre
Sand/usand

Begreb Praktisk viden Pædagogisk teori Videnskabelig viden Erkendelsesteori/metodologi

Mening Håndtering af pæ-
dagogisk praksis

Refleksioner over ønsket 
læring/forandring

Refleksioner over praktisk 
viden og pædagogisk teori

Teori der kan redegøre 
for sig selv

Krav Pædagogikken kan 
gennemføres 

Transparente begrundelser 
– både som normer og viden

Relevant ny viden Transparente gyldighedskriterier

Figur 14

 
5 Rasmussen et. al. (2007) opererer med den pædagogiske dobbeltkode formiddelbar/ikke fomiddelbar og bedre/værre (Rasmussen et al., 2007: 34). Jeg tillader 

mig at skifte den primære kode ud med formidlelig/ikke-formidlelig, fordi jeg mener, at det sprogligt klinger bedre ind i en sundhedspædagogisk diskurs.
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differentieringsproblemet. En organisering, der holder forskning og udviklingsarbejde adskilt, muliggør, at 
der kan træffes beslutninger, der fremmer en kobling. Dette stiller krav til en polymorf organisering (Andersen, 
2006), der kan håndtere såvel forskellige roller, forventninger som procedurer, dvs. udviklingsmetoder.      

1.4 Metodekrav 
Jeg er optaget af at undersøge, hvordan værdier markeres i kommunikation i sundhedspædagogisk ud-
viklingsarbejde. I de to udviklingsprojekter etableres rum for en sådan pædagogisk kommunikation ved 
siden af praksis, hvor projektdeltagerne blandt andet diskuterer, hvordan forskellige typer værdier og 
opfattelser støder sammen i praksis. Kommunikation indeholder naturligvis forskelle mellem pædagogi-
ske værdier, sundhed og helt andre værdier og derfor også forskellige værdirefleksioner. Da ph.d.-projek-
tet har diagnostisk karakter og søger at præcisere, hvori de aktuelle værdikonflikter og koblingsmulighe-
der består, fokuserer jeg på eksplicitte refleksioner over, hvori værdiernes sammenstød og bevægelser be-
står. Jeg iagttager desuden de professionelles refleksioner over nye måder at håndtere det forebyggende 
og sundhedsfremmende arbejde på. Den videnskabelige opgave er at udvikle teori om værdier i sund-
hedspædagogisk udviklingsarbejde arbejde med særligt blik for deltagernes kvalificering undervejs. 

1.4.1 Udviklingsmetoden 
Udviklingsarbejdets interesse er at udvikle sundhedspædagogisk praksis med henblik på forandring i en 
sundhedsfremmende retning. Lederne (i praksis) er yderligere interesseret i at få udviklet medarbejder-
nes kompetencer i forhold til at håndtere sundhedspædagogiske ydelser i sundhedsvæsenet. Formålet 
med udviklingsarbejdet er, at deltagerne bliver bedre til at reflektere over og håndtere de værdier, der er 
på spil i deres egen praksis. Målet med workshops og undervisning er at inkludere deltagernes erfarin-
ger, viden og værdier for at etablere rum for kritisk refleksion. De overordnede målsætninger bruges som 
pejlinger eller succeskriterier for udviklingsarbejdet, mens konkrete mål, indhold og metoder fastsættes i 
de enkelte lokale projekter med udgangspunkt i de værdikonflikter, problematikker og forandringsmu-
ligheder, deltagerne selv indkredser.

Begge udviklingsprojekter har tre faser. I første fase indkredses problemer, forandringsmuligheder, vær-
dier og værdikonflikter. I anden fase gennemføres selvstændige projekter, der bygges op omkring ekspe-
rimenter, hvorigennem projektdeltagerne afprøver nye pædagogiske metoder i deres undervisning eller i 
det konkrete forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. I Grønland gennemføres syv projekter i 
forskellige settings og i København elleve projekter på ti forskellige skoler. Hvert projekt har tilknyttet 
en konsulent til vejledning og feltobservationer. Tredje fase drejer sig om opsamling og evaluering af 
resultaterne med henblik på forankring af nye sundhedspædagogiske strategier. På seminarer og work-
shops, der afholdes i fællesskab undervejs, udveksles erfaringer, og de enkelte projekter diskuteres. I alle 
tre faser underviser konsulenterne i relevante temaer og giver desuden støtte til at løse praktiske, politi-
ske eller organisatoriske problemstillinger. Det anses for en del af deltagernes kvalificering, at de lærer at 
forholde sig refleksivt til deres pædagogiske praksis.

Som tidligere beskrevet trækker udviklingsarbejdet på den interaktionelle dialogforskning og træk-
ker dermed på et bestemt dialogbegreb. Dialog betegner det at tale sammen uden forsøg på at over-
bevise hinanden, uden at rejse en personlig kritik eller tale for og imod en sag. Dialog ses som en 
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særlig slags samtale, nemlig den, hvis intention ikke er at forsvare et synspunkt, men at undersøge; 
ikke at overtale, men at udforske. Endvidere trækker udviklingsarbejdet på et pædagogisk begreb 
om deltagelse, der refererer til demokratiske læreprocesser (Hart, 1997). Deltagelse er i den for-
stand involvering, medbestemmelse og dialog relateret til sundhedsfremme. Udviklingsarbejdets 
konsulenter betragter interaktiv deltagelse og dialog som redskaber, der kan anvendes til at løse op 
for værdikonflikter. Orienteringen i forhold til deltagelse og dialogiske processer danner udgangs-
punkt for såvel de sundhedsprofessionelles som konsulenternes egen involvering og generering af 
praktisk viden. Udviklingsarbejdets værdikompleks er ikke direkte funderet i de professionelles 
praksis men i et forholdsvis stærkt teoretisk værdikompleks (refleksionsteori) – i en demokratisk 
sundhedspædagogisk ideologi (Jensen, 2000). 

1.4.2 Krav til forskningen 
Den sundhedspædagogiske kommunikation fikseres som empiri for at skabe et iagttagelsesgrundlag og 
for at få fat i værdiernes konkrete italesættelse. Det handler om at iagttage værdierne, som de udtrykkes 
i de diskursive sammenhænge, og på den måde skabe empirisk indsigt i udviklingsarbejdet. Ph.d.-pro-
jektet iagttager den kommunikative praksis’ kvalificering – eller det mulighedsrum, der åbnes, når det 
drejer sig om deltagernes kvalificering og dannelse. Hvilke af de forskelle eller forandringer, deltagerne 
markerer, kan fortolkes som kvalificering og dannelse? Ph.d.-projektet fokuserer på det positivt mulige 
at producere viden om. Udviklingsarbejdets interesse er nytænkning og udvikling af nye strategier i det 
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Kommunikationen eksponerer dels deltagernes værdiuni-
vers forstået som diskurser og forståelser relateret til det daglige sundhedsarbejde, dels den faktiske so-
cialitet, der kommer til udtryk i udviklingsarbejdet. En socialitet, der rummer situationsafhængige vær-
dimarkeringer og synspunkter. 

Forskningsspørgsmålet handler om, hvordan de professionelle kvalificeres til at arbejde sundhedspæda-
gogisk på et værdiafklaret grundlag, og der søges beskrevet dannelsesprocesser, hvor deltagerne over tid 
gør sig nye erfaringer med målgrupper gennem eksperimenterne i deres projekter og gennem dialoger 
med konsulenter og hinanden. Den pædagogiske intention er, at dialogerne skal kvalificere værdiafkla-
ringer og give mulighed for deltagernes læring. Ph.d.-projektet forholder sig til deltagernes værdireflek-
sioner i relation til deres sundhedspædagogiske praksis – iagttaget gennem deres sproglige ytringer (dis-
kurs). Forventninger om kvalificering og læring udgør den normative dannelse i de pædagogiske ekspe-
rimenter, som udviklingsprojekterne består af. At ville kvalificere implicerer didaktisk set et hvad (ind-
hold), et hvordan (form) og et hvorfor (begrundelse). Der må yderligere skelnes mellem to former for 
kvalificering: En voksenpædagogisk kvalificering, hvor formen er central, og forskellige refleksionsøvel-
ser og supervisionsformer indgår med henblik på et fremme en refleksiv kommunikation, f.eks. gennem 
kollegavejledning. Og en sundhedspædagogisk kvalificering, hvor det handler om at blive bedre til at 
arbejde pædagogisk reflekteret med forebyggelse og sundhedsfremme. Her har problemstillingerne for-
skellig karakter. Mål, indhold og form defineres forskelligt af projektdeltagerne selv.

Metodisk kræver det overvejelser om, hvad det er for nogle data, der skal produceres gennem de pæda-
gogiske eksperimenter og konstrueres som empiri. Metoden stiller to hovedudfordinger til dataindsam-
lingen: dels at kunne håndtere kompleksitet i udviklingsarbejdet og samtidig indsamle relevante data og 
dels at selektere og konstruere empirisk materiale ud fra de relevante data. Inden for de to udviklings-
projekter foregår kommunikation, der selekteres og dokumenteres på forskellig vis, så det får karakter af 
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data, der bearbejdes gennem forskningsprocessens tre trin, som beskrevet. I al kommunikation er flyg-
tigheden et uomtvisteligt vilkår. Når ordene er sagt, forsvinder de, og metoden vil da være afhængig af 
en dokumentation, der fikserer kommunikationen. Datakravet er, at kommunikationen først og frem-
mest optegnes og dernæst relateres til de definerede ledetråde ud fra de forskellige iagttagelsespunkter: 
værdier, sundhed og kvalificering/dannelse for endelig at kunne gøres tilgængelig for fortolkning. Det er 
analytisk muligt at skelne mellem tre led af forskningskommunikation: 
I. Optegning af kommunikation (data) og konstruktion af empiri (forskningsdata): først- og andenor-

densiagttagelser af kommunikationen i det pædagogiske udviklingsarbejde.
II. Analyse og fortolkning.
III. Vurdering af transparente gyldighedskriterier, dvs. de forskelle, forskningen har lagt til grund for 

sine iagttagelser. 

Via iagttagelser og kommunikation i alle tre led, som det principielt er umuligt at stå uden for, øges 
kompleksiteten. Det overordnede metodiske krav er at reducere kompleksiteten ved selektion af relevant 
kommunikation, og desuden er det er et krav, at der analytisk set kan skelnes mellem konstruktion af 
data og konstruktion af fortolkning. 

1.4.3 Roller og forskningskompetence
Som ovenfor beskrevet udfolder den videnskabelige analyse sig på området for kommunikation, hvilket 
indebærer, at vidensproduktionen trækker på kommunikerede iagttagelser. Forskeren iagttager iagttagel-
serne og opererer i den samme verden, som den hvis forskelle, der iagttages (Rasmussen, 2006: 344).  
Jeg befinder mig således ikke i en privilegeret iagttagelsesposition uden for iagttagelsesfeltet, men er en 
del af både den videnskabelige kommunikation og det pædagogiske udviklingsarbejde. Det sidste gør 
jeg også som konsulent. Dermed er ph.d.-projektet komplekst og bør iagttages som sådan. I udviklings-
arbejdet deltager sundhedsprofessionelle og pædagogiske konsulenter, hvoraf enkelte af dem, ligesom 
jeg, er forskere. Desuden er der styregruppemedlemmer og andre ikke direkte involverede aktører, der 
repræsenteres af ledere fra de forskellige bidragsgivende organisationer. Luhmann skelner mellem per-
sonlig identitet og rolle som en tilskrivning i kommunikationen (Luhmann, 2000b). Iagttagelsesfeltet 
kan iagttages som to sociale systemer: udviklingsarbejde og forskning, der hver især tilskriver forskellige 
roller i systemerne med deres aktører som omverden. Ud over rolleforventninger, som konstrueres so-
cialt, har identitet som person betydning, dvs. hvordan jeg ser mig selv, dels som forsker, hvor jeg blandt 
andet betjener mig af en bestemt fortolkeroptik, og dels som udviklingskonsulent, hvor jeg underviser, 
vejleder og støtter de sundhedspædagogiske projekter. 

Der er både kvaliteter og problemer forbundet med de roller, der tilskrives med forskningsstrategien 
pædagogisk udviklingsarbejde. Lad mig slå fast, at det i systemteoretisk forstand er principielt umuligt 
at indgå i udviklingskommunikation og videnskabelig kommunikation på samme tid. Det er ikke umu-
ligt at være tildelt begge roller: konsulent i de pædagogiske eksperimenter og forsker i det akademiske 
miljø, men det er umuligt at indgå i forskellig kommunikation og dermed indtage rollerne samtidigt. At 
indfri forventninger til de to roller indikerer en evne til at kunne differentiere og koble forskellige vi-
denstyper, relationer, ressourcer, interesser, blikke og erfaringer. Hvordan deltagerne f.eks. bruger mig 
som konsulent, vil blandt andet afhænge af min involvering. Hvis jeg vil bruges som konsulent, må jeg 
deltage i udviklingskommunikationen og så som forsker abstrahere i det akademiske miljø, hvor jeg kan 
nyde refleksiv fordel af mine iagttagelser. Spørgsmålet er, hvordan jeg kan kvalificere forskningen som 
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iagttager og samtidig gøre mig fri af den meningsfuldhed, der omslutter mig? Forskerrollen er dobbelt. 
På den ene side er det en rolle som ’blind’ – jeg kender projektdeltagerne og skal samtidig fortolke deres 
værdier, dvs. at jeg gør mig blind for det kendte. På den anden side er det en rolle som iagttager af me-
ningsfuld kommunikation. Den videnskabelige udfordring ligger i, at jeg distancerer forskningen til 
min egen erkendelse, mens jeg fortolker min egen fortolkning. Her handler det også om at deaktivere 
min intuitive forståelse for både udviklingsarbejdet og min egen erkendelse, og strategien for denne de-
aktivering er iagttagelser af anden orden (Andersen, 2003). Det handler således ikke om forskellen nær-
hed/distance, men om iagttagelse af kommunikation og iagttagelser af mine egne iagttagelser.

Denne kompleksitet åbner for mulighed for oscillering mellem mange forskellige måder at iagttage på. 
Først og fremmest kræver det villighed til at kommunikere. Som beskrevet trækker udviklingsprojek-
terne på idéen om dialogforskning. En dialog indebærer som al anden kommunikation en forskel mel-
lem parterne. Uden denne forskel ville dialogen blive meningsløs og gå i stå. I systemteoretisk forstand 
udsletter dialogen ikke individualiteten i kommunikationen, men rykker ved de systemer, hvori der 
kommunikeres. Dialogen producerer kommunikation i sig selv og opretholder sit eget system af kom-
munikation. Derfor er dialogen afgørende for forskningens videnskabelige ambition: at finde mening 
med værdier i sundhedsarbejdet. Der er ikke tale om, at jeg som dialogpartner har en ”sokratisk autori-
tet”, forstået som at deltagerne lader sig lede ind igennem egen værdiafklaring af en kvalificeret og ud-
spørgende facilitator (Hansen, 2000). Derimod bliver en flydende dialog kilde for til- og frakobling og 
dermed kilde til viden. Den empiriske indsigt opnås ved både samvær, intuition og samtale samt via 
skriftlig kommunikation mellem deltagere og forsker. Derved forandres viden også i selve processen, og 
denne forandring er netop dialogens potentiale. Feltforskning har metodisk tradition for at antage det 
dialogiske princip som grundlæggende i det menneskelige liv. Hastrup skriver (Hastrup, 1999: 6): 
”Vi identificerer os i stadig vekselvirkning med andre, og fordi disse andre er skiftende, omformes vi stadigt. 
Vi modnes og forandres i et stadigt forsøg på at ’svare’ på de andres direkte eller indirekte tale til os, som er 
betinget af den måde, de oplever os på. Svaret skal naturligvis være ansvarligt; det vil sige, det skal være konsi-
stent med ens overbevisning og ens ’selv’”.

Ricoeurs identitetsbegreb, som han f.eks. beskriver i ”Soi-même comme un autre” (Ricoeur, 1990), be-
tegner ikke selvet som en fast størrelse, men det at have identitet er et spørgsmål om at være konsistent 
på en måde, så man netop ikke erklærer sin faste identitet, men holder sig åben for at lære af sine erfa-
ringer. Personlig integritet er efter Ricoeurs opfattelse et spørgsmål om at kunne forandres ved at ind-
optage og udnytte sine erfaringer i lyset af at kunne se sig selv som ”en anden”: jeg forholder mig til 
mig selv som en anden, når jeg kan forholde mig til mine erfaringer og forventninger på ansvarlig vis. 
Her kommer ’løftet’ ind i billedet. Løftet om at være eller blive noget bestemt. Spørgsmålet er, hvad jeg 
vil gøre med mine erfaringer. Hvor vil jeg hen? Det er dette spørgsmål, der udgør identiteten. Ph.d.-
projektet forholder sig ikke til erfaringer som et rent situationelt anliggende, men betragter projektdel-
tagerne som selvstændige, selvskabende individer med egen bevidsthed, identitet og egne erfaringer, 
som de kan modsvare eller gensidigt påvirke hinanden med. Kommunikationen i de pædagogiske eks-
perimenter og i refleksionsprocesserne eksponerer måske deres professionelle roller. Måske bekræftes 
de. Med blik for adskillelsen mellem personlig identitet og rolle åbner udviklingsarbejdet et rum for 
kvalificering af både projektdeltagerne og mig selv som forsker. Ved at lade deltagerne iagttage og lære 
af deres iagttagelse af sig selv igennem hinanden i de dialoger, der udspilles om værdier i det praktiske 
sundhedsarbejde, muliggøres kvalificering og kompetenceudvikling, og værdidialogerne får status af en 
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refleksiv kommunikation. Ved at jeg forholder mig refleksivt til min egen forskerrolle og adskiller ud-
vikling og forskning, muliggør jeg min egen læreproces. Jeg er løbende en del af genstandsfeltet, reflek-
terer min tilstedeværelse og deltager i kommunikationen om forandring/ikke forandring, og som for-
sker forholder jeg mig til udviklingsarbejdet og producerer viden ud fra værdikoden sand/falsk. Kvalifi-
ceringen omfatter således ikke kun deltagerne fra sundhedspædagogisk praksis, men også mig selv, 
hvilket kræver, at jeg åbner mig for læring som person og som forsker og konsulent. 

Jeg vil runde af med at fremlægge mit syn på nærhed og involvering knyttet til rollen som forsker i dette 
ph.d.-projekt. Det er mit indtryk, at sundhedspædagogisk forskning i dag er spændt ud mellem tradi-
tion og kritik, mellem respekt for det kendte og en vilje til nytænkning. Sundhedspædagogisk praksis er 
en levende og nødvendig praksis – også i sundhedsvæsenet, og for mig at se indikerer nutiden, at det er 
nødvendigt at se i øjnene, at sundhedsvidenskabelig og naturvidenskabelig forskning ikke rækker med 
hensyn til forebyggelse og sundhedsfremme, hvis ellers den nye viden skal kunne skabe resonans i prak-
sis. Den pædagogiske forsker tilskrives således en reel rolle. Sundhedspædagogisk praksis fordrer først og 
fremmest, at aktørerne, dvs. de sundhedsprofessionelle og målgrupperne selv tror på, at det nytter, det 
de gør. Til forholdet mellem forsker og praksis knytter der sig nogle forventninger om at respektere den-
ne fordring og dertil en nødvendig åbning. Som forsker må jeg være indstillet på at betjene mig af, hvad 
jeg vil kalde ’forskningsdyder’. Disse implicerer: en regulær interesse i at udforske, nysgerrighed og for-
pligtethed i forhold til målgrupperne og samfundet generelt, hvilket jeg vender tilbage i det følgende 
afsnit om videnskabsetik. Det er nødvendigt, at jeg besidder eller udvikler en evne til at vurdere mine 
egne iagttagelser og ikke mindst, når det drejer sig om det pædagogiske udviklingsarbejde, en evne til at 
reflektere min egen deltagelse i feltet. Desuden må jeg involvere mig i projektdeltagernes personlige og 
faglige kompetenceudvikling og i min egen forskningskompetenceudvikling. Det er ikke risikofrit at 
involvere sig i sin egen læreproces. Og slet ikke i andres. Omvendt er det vigtigt, at projektdeltagerne 
møder et ægte engagement, der både afspejler nogle videnskabelige værdier relateret til den grundlæg-
gende kode sand/usand og en respekt for omverdenens kulturelle værdier og livsformer, menneskets vær-
dighed, integritet og sårbarhed (Kemp, 2001). Engagement er ’livsnerven’ i ethvert samarbejde, i ny-
tænkning og problemløsning til gavn for samfundet (Hastrup, 1999). Det må jeg konstruktivt drage til 
fordel ved at engagere mig og udnytte koblingen mellem undervisning/udvikling og forskning for deri-
gennem at kunne levere optimale resultater (ny viden). Ved at vise personligt og fagligt overskud i ud-
viklingsprojekterne må jeg bidrage til at gøre det uprøvede attraktivt og det kendte forunderligt, og pa-
rallelt hermed er det vigtigt at skabe resonans og fastholde min nysgerrighed. Det er ifølge Hastrup der, 
den videnskabelige ambition har sit udspring (Hastrup, 1999: 302).  

1.5 Videnskabsetik
Videnskabsteori, erkendelsesteori, metodologi, videnskabsfilosofi og dermed også videnskabsetik, ud-
gør væsentlige dele af det videnskabelige systems refleksionsteori. Som afrunding på del I redegøres her 
for, hvordan ph.d.-projektet i sin organisering reflekterer over nogle særlige etiske problemstillinger. 
Videnskabsetikkens primære opgave er at vurdere de negative konsekvenser af forskning samt begrun-
de vurderinger og værdidomme i forhold til moralske og politiske konsekvenser (Rendtorff, 2003). 
Med filosofisk blik tilskriver Rendtorff værdier og normer for god videnskab videnskabens overordnede 
ethos. Et typisk normsæt er Mertons fire institutionelle imperativer: Communism, Universalism, 
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Disinterestedness og Organized Scepticism – forkortet til CUDOS (Rendtorff, 2003: 1�). Rendtorff 
mener, at forskning bør lade sig lede af velfunderede metoder og moralsk reflekterede værdier. Han syns-
punkt er, at såvel videnskabsetikkens ethos som idealer om kritisk videnskabsetik bør bygge på synlig 
normativitet og værdiafklaring. Videnskabsetikken bliver således filosofisk betragtet som refleksioner 
over etiske konsekvenser af den videnskabelige ethos – i betydningen allerede fastsatte normer for god 
forskning. Forskningen bør være moralsk handlende på bestemte måder, kritisk indstillet og rationelt 
samlet om en organiseret skepsis (Rendtorff, 2003). Fra at have været ’rene’ erkendelsesmæssige spørgs-
mål, der optager videnskaben, er det et generelt krav, at al forskning skal kunne begrunde sig selv. Rele-
vanskriteriet gør sig gældende, og videnskab skal kunne bidrage til eller forbedre forhold i samfundet. 
Videnskaben er netop ikke moralsk, politisk eller pædagogisk, men i refleksionen over sin funktion og 
ydelser kan videnskaben iagttage, hvordan andre iagttager videnskabens funktion og sine ydelse ud fra 
andre værdikoder (moralske, politiske pædagogiske osv.). Videnskaben frembringer således selv normer 
for god videnskab. Disse normer opstår som et resultat af det videnskabelige refleksionssystem og refere-
rer altså primært videnskabens funktion, medie, kode og program (Luhmann).

Hvis ph.d.-projektet skal kunne begrunde sig selv ud fra en nutidig samfundsmæssig relevans, er det 
ikke tilstrækkeligt, at de to sundhedspædagogiske udviklingsprojekter af deltagerne selv og af omverde-
nen betragtes som relevante i deres respektive samfund. Relevansen må ligeledes gøre sig gældende i 
forhold til forskningen. Kravet er, at forskningen skal kunne bidrage med ny viden til at forstå eller løse 
komplekse sundhedspædagogiske problemstillinger, og det skal vise nye syn på det sundhedsfremmende 
og forebyggende arbejde – med blik for målgruppernes værdier og opfattelser af sundhed. Jeg opfatter 
således pædagogisk forskning og moral som to funktionssystemer, der kan koble sig til hinanden. Pæda-
gogisk forskning er en empirisk og teoretisk samfundsvidenskab, og forholdet til etikken vil jeg begrun-
de med et citat af Parsons (Parsons, 1962 (194�)):
”Videnskaben er i sig selv et socialt normsystem, der afspejler værdier i den vestlige kulturtradition. Etikken 
hjælper til refleksion over disse normer. Samtidig kan anvendt etik støtte sociologiske, økonomiske og politiske 
refleksioner over det gode samfund. Endvidere kan samfundsvidenskaben igennem etikken få en dybere forstå-
else af de værdiforhold, der bestemmer social handling. Omvendt er velbegrundet empirisk og teoretisk infor-
mation nødvendig for en holdbar etik, der forholder sig til samfundet”.

Ph.d.-projektet er i dette perspektiv en vurderende, værdireflekteret videnskabelig praksis, der må for-
holde sig til politiske og etiske refleksioner i det empiriske materiale. Forskningen realiseres ikke blot 
gennem en abstrakt filosofisk refleksion, men bygger på analyse og fortolkning af empiriske fænomener 
inden for rammerne af de pædagogiske eksperimenter. Derfor reflekteres forskningen etisk i forhold til 
en integration af normative og deskriptive analyser, der betragtes som nødvendige for belysning af sund-
hedsmæssige værdikonflikter og sundhedspædagogiske bidrag og bud på kvalificering til værdireflek-
sion. Idealet er ikke at bidrage til at skabe moral eller paternalistisk at argumentere for en bestemt sund-
hedspædagogisk holdning eller metode. Idealet er at producere relevant ny viden, som må knyttes til en 
diskussion om gyldig generel relevans og formidling af forskningens resultater. Hvis spørgsmålet om rele-
vans skal rejses som et spørgsmål om fælles ansvar, kræver det gensidig dialog og åbenhed mellem viden-
skab og samfund. Der må være åbenhed i forhold til det, der forskes i, og formålet med forskningen. 
Det betyder, at resultaterne kan formidles, så politikere og andre interesserede samfundsborgere kan 
forholde sig til dem. Formidlingsopgaven er primært at invitere til forståelse, så adressaten selv kan tage 
stilling til forudsætningerne for og kommunikationen om forskningen. 
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For at opnå en ekstern validitet søger ph.d.-projektet således at udvikle gyldig generel relevans. Kommu-
nikerede værdier betragtes som kvalitativ empiri, der altid er unik. Analyserne handler om at iagttage 
det almene i det unikke, eller om at sammenligne forskellige unikke empirianalyser og på den baggrund 
generalisere. Generalisering handler i kvalitativ empiri ikke om reliabilitet, men om generel relevans. 
Vidensproduktionen bygger på (flygtige) værdier, og der er således ingen empirisk realitet, der kan må-
les, checkes eller gencheckes. Ph.d.-projektets resultater kan derimod vurderes i relation til dataindsam-
lingsmetoden og til analysestrategien. De pædagogiske eksperimenter er generelt relevante, men ikke 
repræsentative, og data optegnes som selekteret kommunikation, hvilket ikke kan stå for eller udtrykkes 
i forhold til en traditionel videnskabelig vurdering af evidens (sandsynlig viden).

Som beskrevet bør ph.d.-projektet kunne vurderes efter gyldighedskriterier, der viser dets oprigtighed, 
hvorefter resultaterne kan knyttes eller komparativt vurderes i forhold til andre pædagogiske forsknings-
resultater. Alle optegnelser af kommunikation undervejs i udviklingsprojekterne er forskerens fremlæg-
gelser eller fortolkninger af kommunikationsformer, semantik og begivenheder. Kompleksiteten reduce-
res, men dermed tilstræbes det ikke at dokumentere alle spørgsmål eller al tale. Det tilstræbes kun at 
optegne iagttagelser – og der er ikke adgang til eventuelle motiver, følelser og holdninger, som ligger 
bag. Kommunikation anses som flygtige ord og hændelser, og derfor er det kun muligt at fastholde og 
dermed optegne en videnskabelig beskrivelse af praksis. Forskningsspørgsmålet er klart adskilt fra de 
formulerede pædagogiske udviklingsmål, og gennem eksplicitering af antagelser, teser, metodologier, 
analysestrategier m.m. tilstræbes en åben og tilgængelig videnskabelig kommunikation, så det videnska-
belige samfund kan vurdere forskningsprojektets generelle relevans.

Som det fremgår i afsnittet om praktisk og teoretisk viden, er overordnede metodiske krav til ph.d.-pro-
jektet transparente gyldighedskriterier, mens kravet til udviklingsarbejdet er transparente beslutnings-
processer. Formidlings- eller dokumentationsstilen får stor betydning for begge sæt kriterier dog især for 
den videnskabelige transparens. Jarvis skriver, at formidling af data er en politisk handling, som ikke 
kan iagttages objektivt i traditionel forstand (Jarvis, 1999). Synspunktet er, at den videnskabelige overle-
vering altid er en politisk begivenhed i sig selv. Al forskning overleveres med præsentationsstil, og ingen 
forskning vil kunne formidles uden valg af værdifuld viden og værdiladet fortolkning. I lyset af Ga-
damers klassiske hermeneutiske begreber om fordomme og historisk bevidsthed forholder ph.d.-projek-
tet sig til forskerens del af formidlingen – til forestillingen om, at fordomme påvirker forskerens åben-
hed over for verden, ligesom forskerens sprog bliver medium for den hermeneutiske erfaring, citeret fra 
”Sandhed og Metode” (Gardamer, 2003 (1960): 374): 
”Den, der nedskriver og giver videre, har sine egne samtidige i tankerne. Således synes henvisningen til både 
den oprindelige læser og til forfatterens egen mening kun at repræsentere en meget rå, historisk-hermeneutisk 
kanon, der ikke er i stand til at afgrænse tekstens meningshorisont. Hvad der er skriftligt fikseret, har løsrevet 
sig fra sin oprindelses og sin ophavsmands kontingens, og er i positiv forstand blevet åbnet for en ny relation”. 

Normative udlægninger som ’forskerens mening’ og den ’rigtige forståelse’ repræsenterer ifølge Gada-
mer kun et tomrum, som bliver udfyldt i forskellige forståelsessituationer. En systemteoretisk udlæg-
ning af overleveringsproblematikken er, at ph.d.-projektet som andenordensiagttager selv er kommu-
nikation, der skaber og reproducerer sig selv gennem kommunikation. Projektet iagttager og må der-
for også acceptere en blindhed i forhold til de forskelle, det markerer (Thyssen, 2000). Fortolkning er 
en del af erkendelse, og formidling er en del af den videnskabelige kommunikation. Konkret er en 
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løbende formidling og dermed afprøvning af forskningens delresultater gennem publiceringer og un-
dervisning en mulighed for at teste, om der skabes resonans med praksis. Resonansen kan måles i 
reaktioner fra projektdeltagerne og fra forskellige forskningsmiljøer. Men ét er den videnskabelige 
kommunikation, et andet er overleveringer fra pædagogisk praksis til udviklingsprojekterne. I prin-
cippet gør de samme fortolkningsbetingelser sig gældende. Projektdeltagerne iagttager deres sund-
hedspædagogiske praksis med blik for værdier og værdikonflikter samt andre relevante blikke og ac-
cepterer samtidig en blindhed i forhold til de normer, værdier og fordomme, der udgør deres iagtta-
gelsesgrundlag. De reflekterer over den pædagogiske gensidighed mellem sig selv og målgrupperne, 
deres moralske forpligtelser og deres egne værdiers indflydelse på det sundhedspædagogiske arbejde. 
Fortolkningen af de værdier, der er på spil, er en del af projektdeltagernes erkendelse, og måden, de 
overleverer erkendelsen på, bliver en del af kommunikationen i udviklingsarbejdet. Udviklingsarbej-
dets diskurs bliver rammesættende for de kommunikerede værdier og får dermed afgørende betyd-
ning for den videnskabelige iagttagelse. Hermed forskydes overleveringen, men den går begge veje. 
Den videnskabelige kommunikation og overleveringen mellem videnskab og samfund danner omver-
den for den empiriske overlevering mellem sundhedspædagogisk praksis og forskning og omvendt. 
Overleveringsstilen har i begge felter betydning for de kommunikerede værdier, og værdierne har be-
tydning for overleveringen. Taler projektdeltagerne f.eks. om skoleelever, der udtrykker deres værdier 
som godt kammeratskab og åbenhed, kan de ikke kommunikeres uden en fortolkende vurdering, 
hvor også projektdeltagernes egne værdier spiller ind. Kommunikationen anvender typisk ord og vær-
dier, der matcher de unges værdier for at gøre dem synlige. Andre værdier, der falder uden for de un-
ges diskurs, ville gøre kommunikationen upålidelig. 

Ud over almindelig anerkendelse af samfundets kultur, lovgivning og normer, har ph.d.-projektet et 
socialt ansvar over for og kobler eller differentierer sig i forhold til samfundets øvrige systemer/organisa-
tioner. Ansvaret vil jeg løbende gøre iagttageligt igennem en kritisk holdning til politiske og sociale 
spørgsmål, der udfordrer videnskaben og sundhedspædagogikkens ansvar i fællesskabet. Jeg er selv so-
cial aktør i moralsk praksis – i den pædagogiske forskningsproces og i det sundhedspædagogiske udvik-
lingsarbejde. De pædagogiske eksperimenter handler om at forandre og udvikle, og det videnskabelige 
projekt handler ved at producere viden, nye syn og nye forståelser. Den moralske praksis kan udsættes 
for agtelse eller foragt (Luhmann, 1995b). Moralske iagttagelser vurderer praksis: nogen gør noget ved 
andre, og det, de gør, kan anerkendes eller forkastes. 

Denne første del af afhandlingen afrunder jeg nu med en angivelse af hvilke rolleforventninger, der har 
betydning for moralsk praksis i udviklingsarbejdet og i forskningen. Som konsulent søger jeg at fast-
holde dialoger om kritiske eller etiske dilemmaer ved at diskutere moralske spændinger og ansvar med 
projektdeltagerne. Som forsker søger jeg overordnet set at tage hensyn til de involveredes beskyttelse. 
Rendtorffs videnskabsetikfigur (Rendtorff, 2003: 109-112) rummer nogle etiske hensyn, der bør tages i 
en videnskabelig beslutningskontekst. Figuren er en idealiseret moralsk praksis i forhold til nogle etiske 
aspekter, hvorfra jeg selekterer følgende hensyn og pejlemærker:
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- Prioritering af dialoger med projektdeltagere, politikere og målgrupper om forskningens konsekvenser

- Prioritering af sundhed og miljø herunder risikobeslutninger

- Respekt for kulturelle værdier og livsformer

- Refleksioner over sand/falsk viden 

- Refleksioner over god/dårlig sundhedspædagogik 

- Refleksioner over værdighed, integritet og sårbarhed 

- Fortrolig behandling af følsomme oplysninger

Disse etiske refleksioner skal ideelt set konkretiseres gennem forskningsprocessen. De sidste to hensyn 
konkretiseres i forhold til deltagerne i udviklingsarbejdet. Desuden reflekteres over forskningsresulta-
ternes etiske aspekter forstået som både de positive muligheder, f.eks. udviklingsmuligheder og ny 
brugbar viden, og negative muligheder, f.eks. interessekonflikter og besværligheder vedrørende gen-
nemførelse af det videnskabelige projekt. Ph.d.-projektet forholder sig etisk til aktuelle og potentielle 
sundhedskonflikter både i form af interessekonflikter i forhold til projekternes målgrupper og i form 
af de værdikonflikter, der præger den grønlandske og danske sundhedsdebat og reflekterer en generel 
etisk kritik af metodiske værdiantagelser, der er knyttet til både national og global forskning inden 
for det sundhedspædagogiske felt.

Del 1 Epistemologi & Metode - Videnskabsetik
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Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser

Denne del af ph.d.-afhandlingen er en empirisk analyse af de sundhedsprofessionelles iagttagelser, mens de 
aktivt involverer sig i pædagogisk udviklingsarbejde. Det empiriske blik rettes mod de sundhedsprofessio-
nelles aktuelle selvforståelse, sådan som den kommer til udtryk i de italesættelser og beskrivelser, som de 
giver af deres pædagogiske praksis. Hovedanliggendet er at analysere et ret omfattende datamateriale ind-
samlet gennem en fireårs periode, hvor de to udviklingsprojekter, tidsmæssigt lidt forskudt, er blevet gen-
nemført og resultaterne forankret. Gennem analysen gør jeg rede for mine empiriske iagttagelser relateret 
til ph.d.-projektets fire iagttagelsespunkter: værdier, sundhed, kvalificering og dannelse. Endvidere redegør 
jeg for nogle empirisk funderede typologier, begrebsliggørelser og diskurser. Som en del af analysen præ-
senterer jeg nogle baggrundsfaktorer, der har betydning for de sundhedsprofessionelles selvforståelse. Det 
sker gennem fortolkninger af deres iagttagelser inden for rammerne af to sociale systemer: organisation og 
interaktion samt inden for funktionssystemet uddannelse (Luhmann, 2000). Udviklingsarbejdets særlige 
funktion er at skabe forandring i en sundhedsfremmende retning. I Grønland kan der iagttages nogle sær-
lige rammebetingelser for udviklingsarbejdet. Disse analyseres først i den efterfølgende del 3.

Som det fremgår af afhandlingens indledning, adskilles målsætningerne i udviklingsarbejdet fra de vi-
denskabelige mål. I denne del analyserer jeg de sundhedsprofessionelles iagttagelser af: 1) værdier og 
værdikonflikter i det sundhedspædagogiske arbejde, 2) sundhedsfremme og forebyggelse og 3) deres 
kvalificering gennem deltagelse i pædagogisk udviklingsarbejde. Disse tre iagttagelsesfelter udgør ram-
men for tre empiriske delanalyser. Den første delanalyses mål er at beskrive, hvordan sundhedsarbejdet 
begrundes og prioriteres værdimæssigt i forhold til individuelle, pædagogiske og politiske sundhedsop-
fattelser set ud fra de sundhedsprofessionelles perspektiv. Som en afgrænsning og dermed en prioritering 
af målet fokuseres på de sundhedsprofessionelles iagttagelser af forholdet mellem værdier i sundhedsar-
bejdet og målgruppernes egne opfattelser af sundhed og andre værdier. Målet med anden delanalyse er 
at identificere væsentlige elementer i de sundhedsprofessionelles værdirefleksioner og forventninger til 
forebyggelse og sundhedsfremme. Den tredje delanalyses mål er at beskrive, hvordan deltagerne i udvik-
lingsarbejdet kvalificeres til at arbejde værdireflekteret, samt at iagttage denne kvalificering gennem 
dannelse som andenordensbegreb.

De empiriske delanalyser er snarere procesbeskrivelser end logisk begrundede fremstillinger af mine 
fortolkninger. Analyserne beskriver løbende, hvad jeg ud fra de fire perspektiver (værdier, sundhed, 
kvalificering og dannelse) iagttager som de sundhedsprofessionelles iagttagelser. Set fra ph.d.-projektets 
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epistemologiske grundlag er det et problem kritisk at analysere en meningssammenhæng, jeg selv er 
en del af (Andersen, 1999). Formålet med denne del er derfor ikke at kortlægge de sundhedsprofessio-
nelles iagttagelser, men at bidrage til udvikling af en fortolkningsramme (del 3), der rummer en be-
grebslighed, der er anderledes end den empiriske fakticitet. Jo mere præcise mine empiriske iagttagel-
ser er, jo mere empirifølsom bliver den efterfølgende generaliserende analyse. Da det ikke er så nemt, 
som det lyder, griber jeg det lidt forskelligt an. Afhængigt af den enkelte delanalyses målsætning og 
det tilgængelige datamateriale er der forskel på, hvordan jeg anvender de to analysestrategier i de tre 
delanalyser. Den første analyse af værdier er en forholdsvis ustruktureret diskursiv og narrativ ana-
lyse, hvor jeg ikke anvender de to analysestrategier stringent. Det retter jeg dog op på i de følgende to 
delanalyser. Forklaringen er, at det har vist sig, at værdier er størrelser, der er svære at få øje på. De er 
vanskelige at fiksere gennem andre andenordensbegreber end forskellen +/-. Minimumsbetingelsen 
for andenordensiagttagelse er at iagttage ved hjælp af begreber, der kan begrebsliggøre sig selv (An-
dersen, 2003: 29), og da det er vanskeligt i forhold til værdier, sætter andenordensiagttagelsen på en 
måde en grænse for sig selv. Derfor er den første delanalyse en ikke-strategisk diskursiv fortolkning. 
Den anden delanalyse af forebyggelse og sundhedsfremme er overvejende en systematisk form- og 
semantikanalyse, hvor jeg i modsætning til værdianalysen arbejder strategisk. Den sidste af de tre 
delanalyser er en systemteoretisk pædagogisk analyse af kvalificering og dannelse, hvor jeg mere kon-
sekvent anvender analysestrategi II. 

Afsnittene i hver af de tre empiriske delanalyser rummer diskussioner og foreløbige konklusioner ud fra 
de fremanalyserede iagttagelser og fortolkninger. Del 2 afsluttes med en systematisk opsamling og em-
pirisk konklusion, der følges op med en metodekritik og en perspektivering til slut i afhandlingen. Der 
gør jeg rede for nogle kritiske refleksioner over såvel det metodiske grundlag som over pædagogisk ud-
viklingsarbejde som forskningsstrategi. Jeg trækker konkrete empiriske udfordringer frem for at kunne 
beskrive faktiske ideologiske og metodiske problemer i tilknytning til forskningsstrategien. Endelig per-
spektiverer jeg forskningsstrategien i et systemteoretisk perspektiv. 

2.1 To pædagogiske udviklingsprojekter
Inden jeg går i gang med den empiriske analyse, vil jeg redegøre for de to pædagogiske udviklingsprojek-
ters idé, målsætninger, organiseringer, målgrupper og deltagerforudsætninger. Udgangspunktet er norma-
tivt. Forebyggelse og sundhedsfremme reflekteres som læreprocesser med fokus på kompetenceudvikling. 
Idéen er, at sundhedspædagogisk praksis udvikles til at omfatte de værdier, der er på spil blandt målgrup-
per og samarbejdspartnere. Sundhed som et værdiladet begreb og sundhedsspørgsmål regnes for mere end 
medicinske spørgsmål; de betragtes også som værdispørgsmål (Wistoft & Schnack, 2006). Udviklingspro-
jekterne bygger på en grundlæggende antagelse om, at samfundets forventninger til de sundhedsprofessio-
nelles håndtering af sundhedsarbejdet rummer kompleksitet, og at disse forventninger ikke altid er sam-
stemmende med de sundhedsprofessionelles egne. Det antages desuden, at det er en del af professionalite-
ten at forstå egne forventninger og holdninger som relative til værdier, som ikke nødvendigvis deles af de 
målgrupper, man har med at gøre. Ambitionen med udviklingsprojekterne er at åbne mulighed for at ar-
bejde pædagogisk med forebyggelse og sundhedsfremme. Formålet er at afdække og synliggøre de værdier, 
der knytter sig til forskelligartede og ofte værdikonfliktende sundhedspædagogiske ydelser. Et mål er at 
kvalificere de sundhedsprofessionelle til at reflektere over deres egne og andres værdisæt. Et andet mål er at 
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kvalificere udviklingen af nye pædagogiske strategier for forebyggelse og sundhedsfremme. Gennem selv-
designede eksperimenter får de sundhedsprofessionelle mulighed for at iagttage deres selvforståelse gennem 
et værdiperspektiv. Ph.d.-projektet undersøger, hvilke kompetencer det implicerer at håndtere værdier og 
værdikonflikter, samt hvordan den professionelles selvforståelse og faglighed spiller ind. 

2.1.1 ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland”
Udviklingsprojektet ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” forløb fra 1.12.2004 til 12.12.2006 (bilag 2). 
Forud havde en række kursusaktiviteter vist et behov for mere systematiske og målrettede indsatser inden for 
forebyggelse og sundhedsfremme i landet. Den grundlæggende holdning var, at man ikke længere kunne 
nøjes med at behandle sig til sundhed. Projektet blev bevilliget som et samfinansieret projekt af Direktoratet 
for Sundhed i Grønlands Hjemmestyre, Nuuk Kommune og Grønlands Seminarium. Lederne i sundheds-
væsenet begrundede bevillingen med et behov for sundhedspædagogisk kompetenceudvikling og var stemt 
for, at kompetenceudviklingen skulle foregå i Grønland. De betragtede udviklingsprojektet som et kompe-
tencegivende alternativ til, at medarbejderne skulle bevilliges pædagogisk videreuddannelse i Danmark.     

Det overordnede mål med ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” var at identificere værdier og sund-
hedsbegreber blandt forskellige grupper af sundhedsprofessionelle i Grønland og udvikle og afprøve pæ-
dagogiske redskaber og strategier med fokus på værdiafklaring i relation til sundhed. Der skulle udvikles 
metoder, der kunne anvendes af sundhedsprofessionelle inden for sundhedsfremme og forebyggelse i 
Grønland til afdækning af befolkningens egne værdier og syn på sundhed. Disse metoder skulle sigte 
mod at kvalificere dialogen mellem befolkningen og de professionelle med henblik på udvikling af bor-
gernes sundhed, trivsel og kompetencer i en sundhedsfremmende retning. Metoderne skulle bidrage til 
Landsstyrets officielle overvejelser om udviklingsstrategier inden for sundhedsvæsenet og skolevæsenet. 

”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” var organiseret i tre faser med karakter af selvstændige forsk-
nings- og udviklingsforløb (bilag 2):

Fase 1 var en identificering af værdier, værdikonflikter og andre udviklingsrelevante problemer. Fase 2 
byggede videre på identificeringerne fra fase 1 med selvstændige udviklingsprojekter, der igangsættes i 
deltagernes hverdagspraksis. Fase 3 handlede om implementering af resultaterne fra fase 2 og forankring 
af nyudviklede strategier for forebyggelse og sundhedsfremme. 

Deltagerne i ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” var sundhedsprofessionelle fra Nuuk lægedistrikt 
og forebyggelsesarbejdet i Grønland. Desuden deltog undervisere fra Center for Sundhedsuddannelser i 

Figur 15

1. Værdier og problemidentifikation: 1.1.04 - 31.09.04 2. Udviklingsarbejde: 1.10.04 - 31.12.05 3. Implementering og forankring: 1.1.06 - 31.12.06
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Grønland, og endelig har det administrative og politiske niveau i Grønlands Hjemmestyre været rigt 
deltagerrepræsenteret. I alt deltog toogtyve professionelle fra disse områder i kortere eller længere tid 
gennem det samlede projektforløb. Følgende sundhedsprofessioner var repræsenterede: sundhedsplejer-
sker, hjemmesygeplejersker, kommunale forebyggelseskonsulenter, sundhedsundervisere samt embeds-
mænd og konsulenter fra Hjemmestyrets afdeling for forebyggelse og sundhedsfremme. De sundheds-
professionelle udgjorde i kraft af deres projektdeltagelse den primære målgruppe, mens deres målgrupper 
var projektets sekundære målgruppe. Disse var: ældre handicappede borgere, skoleelever, lærere, skolele-
dere og forældrebestyrelser, kommunale forvaltninger, elever og studerende på de grønlandske sund-
hedsuddannelser, underviserne på sundhedsuddannelserne, lærerstuderende, forebyggelseskonsulenter – 
primært blandt polarinuit i Nordgrønland, men også i Syd- og Østgrønland. På længere sigt var mål-
gruppen den grønlandske befolkning, idet projektet forventedes at bidrage til sundhedsfremmende 
kompetenceudvikling i befolkningen generelt. 

En styregruppe med repræsentanter fra de involverede institutioner fulgte ”Værdier i sundhedsarbejdet i 
Grønland” fra start til slut. Denne styregruppe havde beslutningskompetence i forhold til ændringsfor-
slag og konkrete problemer, der opstod undervejs. Endvidere var der nedsat en inspirationsgruppe med 
eksperter og repræsentanter fra centrale organisationer. Gruppens primære opgave var at give feedback 
og inspiration til projektet og dets udvikling. Det konkrete udviklingsarbejde var organiseret af et for-
skerteam fra Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedspædagogik i tæt samarbejde med styregrup-
pen og projektdeltagerne. Forskerteamet stillede konsulenter til rådighed, og jeg selv fungerede som 
konsulent og projektleder. I løbet af de tre projektfaser blev der afholdt tolv tredages workshops i Nuuk, 
som jeg hovedsageligt selv stod for. I anden og tredje projektfase blev der afholdt dialogmøder med pro-
jekteksterne deltagere og to større konferencer: en midtvejskonference (2005) og en national konference 
(2006) i Nuuk. Danmarks Pædagogiske Universitet var i samarbejde med Direktoratet for Sundhed, 
Grønlands Hjemmestyre arrangører af denne afsluttende konference for praktikere, forskere, politikere, 
administratorer m.fl. med henblik på iværksættelse af forankring. Gennem det samlede forløb – fra pro-
jektets tilblivelse i 2003 til dets afslutning i 2007 – rejste jeg til Nuuk i alt tyve gange.  

De to vigtigste metodiske elementer i ”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” var workshops og ekspe-
rimenter. Disse elementer udfyldte to primære funktioner: a) kvalificering af deltagernes pædagogiske 
kompetencer og b) afdækning af deres opfattelser af grundlæggende værdier og værdikonflikter, af sund-
hedsfremme og forebyggelse og af deres syn på værdimæssige udfordringer for det professionelle sund-
hedsarbejde. Diskussioner om visioner og værdikonflikter i første projektfase gjorde det muligt at ind-
kredse ideer til udvikling af sundhedspædagogisk praksis. Anden fase dannede ramme om otte selvstæn-
dige projekter. Hvert projekt fik tilknyttet en sundhedspædagogisk konsulent. Der blev givet vejledning 
og indbyrdes struktureret supervision. Sammen udarbejdede konsulenterne og projektdeltagerne rappor-
ter og skriftlige evalueringer af udviklingsarbejdet. Den tredje fase byggede videre på resultaterne fra de 
to første faser, herunder på konklusionerne fra en afholdt midtvejsprojektkonference. Gennem denne 
fase blev der især fokuseret på de besluttende niveauer i Grønland. I forskelligt regi blev udvikling og 
forankringsstrategier diskuteret med henblik på at udnytte og fastholde de opnåede resultater. Repræ-
sentanter fra såvel administrative, politiske som praktiske niveauer blev involveret. 

”Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland” var unikt på flere måder. Dels var det første landsdækkende 
sundhedspædagogiske udviklingsprojekt i Grønland. Dels var sigtet at kvalificere projektdeltagerne til 
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at undersøge egne og befolkningens værdier og opfattelser af sundhed for dermed at sætte disse værdier 
til diskussion nyt. Endelig er målet om at udvikle sundhedspædagogiske redskaber og kompetencer i, 
med og for befolkningen, desuden indtil videre enestående. Formidlingen af ”Værdier i sundhedsar-
bejdet i Grønland” skete undervejs. Udviklingsresultaterne blev offentliggjort i to projektkataloger 
(Wistoft, 2006b; Wistoft et al., 2005a) udarbejdet til de to konferencer. Katalogerne indeholder be-
skrivelser af forventninger til sundhedsarbejdet af forskellige professionelle aktører set i sammenhæng 
med de forventninger, der eksplicit indgik og indgår i Grønlands folkesundhedspolitik. Et af fokus-
punkterne handler om synliggørelse af de sundhedsprofessionelles egne individuelle og professionelle 
værdier. Desuden er udviklingsarbejdets resultater præsenteret i papers til to internationale konferen-
cer og i tre artikler, der undervejs i forløbet er publiceret i forskellige tidsskrifter (Wistoft, 2005a, 
2005c, 2005d, 2006c). En afsluttende bog (Wistoft & Schnack, 2006) lægger op til at diskutere 
sundhedspædagogikkens placering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse i det grønlandske 
samfund. En placering, hvor værdier, forventninger, aktiviteter og praksisformer spiller eller støder 
sammen. Bogen indeholder projektdeltagernes egne beskrivelser af de gennemførte projektforløb, eks-
perimenter og evalueringer, og den lægger vægt på værdiafklaring og nye måder at gribe befolknin-
gens opfattelse af sundhed an på, når det gælder sundhedsfremme og forebyggelse. Desuden ser bo-
gen kritisk på underviseres værdier og sundhedsopfattelser i relation til undervisningen på de grøn-
landske sundhedsuddannelser.

2.1.2 ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” 
Inden jeg præsenterer udviklingsprojektet ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej”, vil jeg kort be-
skrive, hvad skolesundhedspleje er. Den danske sundhedspleje omfatter to væsentlige samfunds-
mæssige ydelser: sundhedskontrol og sundhedspædagogik. I skolen omfatter sundhedskontrollen 
følgende opgaver: funktionsundersøgelser, overvågning af børnenes og de unges sundhed og trivsel, 
opsporing af helbredsmæssige risikofaktorer og risikoadfærd, rådgivning omkring børn og unge 
med særlige behov (Sundhedsstyrelsen, 2002). Den sundhedspædagogiske ydelse i skolen omfatter 
vejledning, undervisning, rådgivning, formidling, opdragelse og omsorg. Gennem dialoger om 
sundhed uddifferentieres en særlig sundhedspædagogik, der består i at skabe rammer for børn og 
unges læring og personlige udvikling i en sundhedsfremmende retning. Sundhedsplejen former sin 
status og autoritet via lovgrundlag, sundhedspolitikker og en professionshistorie, der vidner om 
konfliktende samfundsmæssige forventninger. Skolesundhedsplejens målgrupper er: børn, unge, 
familier, lærere og pædagoger i dagtilbud og på skoler samt andre tværfaglige samarbejdspartnere 
og netværk. Skolesundhedsplejen er organiseret i den offentlige forvaltning med egne værdier og 
monopoler. Med den nye sundhedslov, der trådte i kraft pr. 1. januar 2007 (Sundhedsministeriet, 
2005), og strukturreformen (Indenrigsministeriet & Sundhedsministeriet, 2004), skal sundheds-
plejen harmoniseres, prioriteres og slås sammen i større kommuner, og der lægges op til at tænke 
kreativt og samarbejde på kryds og tværs hen over faggrænser. Sundhedsloven er som en del af lov-
komplekset den første af sin slags. Det er nyt, at flere forskellige sundhedsprofessionelle refererer til 
samme lov om sundhed. Tidligere har sundhedsplejen haft deres særskilte lov om forebyggende 
sundhedsordninger (Sundhedsstyrelsen, 1995, 2002).  Jeg vender tilbage til den offentlige sund-
hedsplejeordnings historik (lovgrundlag) og konsekvenserne for sundhedsplejens selvforståelse og 
fokusering i den anden empiriske delanalyse, der fokuserer på forebyggelse og sundhedsfremme. 
Her ridser jeg blot nogle fakta op:  
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- Der findes 1736 sundhedsplejersker på landsplan (1.1.2006)
- En sundhedsplejerske har baggrund som sygeplejerske med specielle praksiserfaringer på børneområdet 

og et års videreuddannelse.
- Sundhedsplejerskens opgaver og funktioner bygger på gældende lovgrundlag.
- Sundhedsplejersken har sundhedsfremmende og forebyggende opgaver i form af ydelser til alle børn fra 

0-16 år og deres familier og særlige indsatser i forhold til udsatte og sårbare børn og unge. 
- Sundhedsplejersken er desuden konsulent for dagpleje, daginstitutioner og skoler.
- Sundhedsplejersken er kommunalt ansat og har to hovedopgaver: vejledende hjemmebesøg og skole-

sundhedspleje 
- Sundhedsplejersketimerne på skolerne varierer efter den enkelte kommunes normering og skolens 

elevantal.
- Sammen med skolens medarbejdere, børn og unge tandplejen, skolelægen og PPR tager sundhedsplejer-

sken sig af børn og unges sundhed og trivsel. 

Forud for ”Sundhedsplejen ved en skillevej” viste et forstudium, der omfatter en professionsanalyse af 
sundhedsplejen, at arbejdet med den offentlige børne- og familiesundhed over tid har gennemgået væ-
sentlige forandringer og i dag er udmøntet i en sundhedsfremmende og forebyggende forståelse (Wistoft 
& Nordtorp, 2004). I det konkrete sundhedsarbejde er sundhedsplejerskerne aktuelt i fuld gang med at 
prioritere. Spørgsmålet er, hvilken ydelsesprofil, man ønsker, og hvilke nye samarbejdsrelationer, der 
ønskes etableret. Helt centrale spørgsmål vedrører skoleområdet. Sundhedsplejerskerne føler sig ofte ikke 
tilstrækkeligt ”klædt på” i forhold til at etablere pædagogiske tilbud til børn og unge i samarbejde med 
lærere, den kommunale tandpleje og de kommunale læger. Et andet forstudium med afsæt i en række 
kursusaktiviteter med sundhedsplejerskerne i Københavns kommune har vist, at sundhedsplejerskerne 
oplever en konflikt, når de på den ene side arbejder på et grundlag, hvor børnene skal respekteres og 
involveres i diskussionen af, hvad sundhed er, mens de på den anden side er del af en tradition, hvor 
sund levevis opfattes som entydig og uden for diskussion (Wistoft, 2006a). Sundhedsplejerskers arbejde 
med børn og unge involverer en række forskellige værdier, der kan relateres til sygdom, helbred, livskva-
litet, handling, deltagelse, omsorg m.m. Værdierne giver ofte anledning til sammenstød og konflikter 
mellem sundhedsplejen og omverdenen. 

På denne baggrund er ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” beskrevet. Den grundlæggende nor-
mative idé er, at sundhedsplejerskers kompetencer i det moderne samfund må rumme evner til at 
håndtere og udnytte både værdikonflikter og ambivalenser i arbejdet med børn og unge (bilag 3). 
Grundidéen er inspireret af en aktuel diskussion om to modsatrettede tilgange til målgrupper, ind-
hold, arbejdsmetoder og der af forskellige sundhedsbegreber (Jensen, 2004). Her italesættes sund-
hedsfremme ofte som processer, der igangsætter og udvikler børn og unges egne resurser, egen livs-
kvalitet og lyst til at handle i forhold til egen sundhed på et mere generelt plan. Centralt inden for 
denne diskurs er idéer om at involvere disse målgrupper med henblik på at fremme deres ejerskab og 
motivation. I modsætning hertil italesættes forebyggelse (og behandling) som tiltag, der for det før-
ste retter sig mod specifikke sygdomme og for det andet igangsættes som ”top down” aktiviteter. 
Sundhedsfremme over for forebyggelse og behandling fremstilles derfor som deltagerinvolvering og 
”bottom up” - overfor ekspertstyring og ”top down” (Jensen & Johnsen, 2000). Denne modstilling 
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opfatter ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” som ’ufrugtbar’, og der formuleres en tese om, at der 
inden for både behandling og forebyggelse er behov for etablering af processer, der kan bidrage til at 
opbygge målgruppers motivation og ejerskab, ligesom der også er brug for ekspertviden inden for 
sundhedsfremme (Jensen, 2004). 

”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” har et design, der svarer til det grønlandske projekt. Projektet 
forløber fra 1.4.2004 til 1.10.2007 (bilag 3):

”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” er finansieret af Københavns Kommune og medfinansieret af 
Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom. Det overordnede mål er at styrke sundhedsplejerskers sund-
hedspædagogiske kompetencer til at arbejde med deltagerinvolvering og handling på et værdiafklaret 
grundlag. Endvidere skal projektet udvikle viden, der kan bidrage til: a) at udvikle et nyt pædagogisk 
syn på det sundhedsprofessionelle arbejde, der overskrider de traditionelle modstillinger mellem sund-
hedsfremme, forebyggelse og behandling, b) at placere arbejdet med værdier som et centralt element i 
sundhedsarbejdet og c) at forankre de nyudviklede strategier og kompetencer i kommunens eget sund-
heds- og skolevæsen. ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” sigter primært mod at afklare værdimæssige 
problemstillinger samt udvikle idéer til, hvordan sundhedsplejerskerne bliver bedre til at håndtere deres 
skolearbejde, så opstillede værdier i Københavns Kommune (København, 2004a, 2004b), Nationale mål 
og strategier for folkesundheden (2002-10) (Sundhedsministeriet, 2002) samt de givne retningslinier fra 
bl.a. Sundhedsstyrelsen (Sundhedsstyrelsen, 2002) og Sundhedsloven (Sundhedsministeriet, 2005) bli-
ver respekteret og afspejlet inden for skolesundhedsplejens virksomhedsfelt. Det centrale udviklings-
spørgsmål er, hvilke værdimæssige refleksioner, der støtter sundhedsplejerskerne i Københavns Kom-
mune i arbejdet med sundhedspædagogik i forhold til børn og unge, og hvordan skolesundhedsplejens 
pædagogiske mål og værdier harmonerer med de politiske mål og værdier.

Denne tilgang formodes at stille sundhedsplejersker over for nye udfordringer, fordi der er tradition for, 
at forebyggelse og sundheds-/sygeplejefaglighed bliver set i sammenhæng, mens sundhedsfremme appel-
lerer til pædagogisk kompetence. Den centrale udfordring er at afprøve, hvad det vil sige at arbejde pæ-
dagogisk og skabe rammer for børn og unges deltagelse og handling, uden at sundhedsplejersker ople-
ver, at deres faglighed bliver tilsidesat. Målgruppen for projektet er primært sundhedsplejersker, sekun-
dært skolebørn og unge, deres familier og skolerne. 

Gennem alle tre projektfaser er der afholdt workshops med undervisning, refleksionsøvelser, diskus-
sioner og erfaringsudvekslinger. Særligt omfattende har workshopvirksomheden været i første fase, 
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Figur 16

Fase 1:  Værdier og problemidentifikation: 1.4.04 - 31.3.05 Fase 2: Udviklingsarbejde: 1.4.05 - 31.11.06 Fase 3: Implementering og forankring: 1.12.06 - 31.10.07

• workshops á fire dage med alle kommunes 
sundhedsplejersker (145)

• analyse af årlige planer og redegørelser fra alle 
områder

• interview (fokusgruppe og individuelle) med 
udvalgte børn og sundhedsplejersker

• spørgeskemaundersøgelse

• udvælgelse af 16 udviklingsorienterede sundheds-
plejersker, der inddeles grupper.

• igangsættelse af udviklingsarbejde med tilknyttede 
konsulenter

• evaluering af de forskellige forløb

• samlet evaluering

• kommunal formidlingskonference: foreløbige 
resultater diskuteres og perspektiveres

• rapportering overfor udvalgte målgrupper (politikere, 
administratorer m.fl.)

• udvikling og iværksættelse af strategier til forankring

• værdigrundlag for skolesundhedsplejen

• national konference om skolesundhedspleje, DPU

Københavnerprojektet
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hvor 145 sundhedsplejersker har deltaget på firedages workshops fordelt over fem uger. Det generelle 
fokus har været alle typer værdier i skolesundhedsplejen og mere specifikt deltagelse som værdi. Her-
udfra har sundhedsplejerskerne drøftet og reflekteret over deres oplevelser med værdisammenstød og 
konflikter i relation til skolesundhedsarbejdet på kommunens skoler. De har analyseret og diskuteret 
kommunens værdigrundlag, og de har besvaret flere spørgeskemaer undervejs samt er fremkommet 
med løsningsforslag til en bedre skolesundhedspleje. I anden fase har 16 sundhedsplejersker planlagt, 
gennemført og evalueret 11 projekter fordelt på 10 skoler i København. Der er nedsat arbejdsgrupper, 
der med konsulentrådgivning og supervision har afprøvet og eksperimenteret med idéer til forbedring 
af det sundhedspædagogiske arbejde i skolen. Følgende områder har været i fokus: nye sundhedspæ-
dagogiske metoder i sundhedsundervisningen, nye sundhedsfremmende aktivitetsformer, nye skole-
sundhedspolitikker, elev- og forældresundhedsråd, sundhedskonsultation med betegnelsen ’åben dør’, 
specialaktiviteter med ’runde børn’, tværfaglige sundhedsteams (lærerstuderende, lærere, sundhedsple-
jersker), ’aktive vurderinger’, fælles temadage planlagt i samarbejde med børnene. I tredje fase har en 
arbejdsgruppe bestående af sundhedsplejersker, konsulenter og ledere af sundhedsplejen arbejdet vi-
dere med forankringsforslag, der blandt andet omfatter et fælles kommunalt værdigrundlag for skole-
sundhedsplejen til politisk indstilling. 

Resultaterne fra ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” er formidlet på tre konferencer: a) intern 
formidlingskonference i marts 2005 som afslutning på første projektfase, b) kommunal konference 
i december 2006 som afslutning på anden projektfase og endelig c) landsdækkende konference 
”Sundhedsplejen ved en skillevej” på DPU i marts 2007. Derudover er resultaterne publiceret i tre 
bøger, én fra hver projektfase. Første bog indeholder resultaterne fra en række workshops samt for-
skernes analyser og fortolkninger (Wistoft et al., 2005b). I bogen lægges vægten på at beskrive og 
fremanalysere de dominerende værdier og problemstillinger, der kan iagttages i skolesundhedsple-
jen. Den anden bog indeholder forskellige beskrivelser af nye strategier inden for sundhedsfremme 
og forebyggelse (Jensen et al., 2006). Den tredje bog er under publicering og indeholder forslag til 
forankring af de opnåede resultater samt et værdigrundlag for skolesundhedsplejen i Københavns 
Kommune. Endelig er resultaterne fra både ”Skolesundhedsplejen ved en skillevej” og ”Værdier i 
sundhedsarbejdet i Grønland” formidlet gennem en række artikler publiceret i forskellige tidsskrif-
ter undervejs (Wistoft, 2005b, 2005c, 2005d, 2006a; Wistoft & Jensen, 2006).

2.1.3 Empirisk tilgang og datakonstruktion 
Det område, jeg har gjort til iagttagelsesfelt, er sundhedspædagogisk udviklingsarbejde (se figur 3 s. 26). 
Gennem iagttagelser af kommunikationen i udviklingsprojekterne er det muligt trin for trin at følge, 
hvordan de sundhedsprofessionelles iagttagelser kommer til udtryk. Iagttagelsesfeltet består udeluk-
kende af kommunikation, og min dataindsamling består i at fiksere kommunikationen. Jeg fokuserer på 
de sundhedsprofessionelles diskussioner og selvbeskrivelser med blik for værdier, opfattelser af sundhed 
og deres kommunikerede udbytte af at deltage i udviklingsarbejdet. I del I har jeg redegjort for nogle 
metodologiske refleksioner vedrørende min egen deltagelse i udviklingsarbejdet; nærmere hvordan min 
deltagelse influerer på mine iagttagelser. Som beskrevet deltager jeg med en regulær interesse i at udfor-
ske feltet, og jeg indtager skiftevis rollen som forsker eller konsulent. Som forsker opererer jeg i den sam-
me verden som den, hvis værdier og andre forskelle jeg iagttager (Rasmussen, 2004: 344), og dataind-
samlingen er fokuseret på, hvilke forskelle kommunikationen og informanterne betegner. Jeg opererer 
med fem typer data:
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1. Forskningsjournal over udviklingsarbejdet i Grønland (bilag 4)
2. Projektdeltagernes skriftlige bidrag (elektronisk dataarkiv)
3. Observationsmaterialer (elektronisk dataarkiv)
4. Spørgeskemabesvarelser (arkiverede)
5. Transskriberede interviews (elektronisk dataarkiv)

Disse fem dataelementer udgør sammen med centrale dokumenter og bekendtgørelser det samlede data-
materiale. Hovedparten er arkiveret i halvårsarkiver. Hvert arkiv indeholder skriftlige bidrag, observati-
onsmaterialer og transskriberede interviews, der er knyttet til de konkrete udviklingsaktiviteter i det 
pågældende halvår. I alt elleve elektroniske halvårsarkiver er sammen med bilagsmaterialet tilgængelige 
via den CD, der er vedlagt ph.d.-afhandlingen. Disse er:

• Arkiv Grønland I forår 2004

• Arkiv Grønland II efterår 2004

• Arkiv Grønland III forår 2005

• Arkiv Grønland IV efterår 2005

• Arkiv Grønland V forår 2006

• Arkiv Grønland VI efterår 2006

• Arkiv Sundhedsplejen I efterår 2004 

• Arkiv Sundhedsplejen II forår 2005 

• Arkiv Sundhedsplejen III efterår 2005 

• Arkiv Sundhedsplejen IV forår 2006 

• Arkiv Sundhedsplejen V efterår 2006 

• Bilag ph.d.

I Grønlandsprojektet har jeg ført forskningsjournal, der indgår som centralt dataelement (bilag 4). 
Forskningsjournalen dokumenterer mine iagttagelser gennem den treårs udviklingsperiode. Iagttagel-
serne er struktureret i ’begivenheder’ og ’refleksioner’. Journalen er en optegnelse over mine første for-
tolkninger af projektdeltagernes diskussioner, synspunkter, handlinger og reaktioner. Begivenhederne er 
mine iagttagelser af, hvad og hvordan tingene et sket, samt hvem der har været impliceret og på hvilken 
måde. Refleksionerne er mine første fortolkninger og perspektiver på disse begivenheder. Forsknings-
journalen er ikke offentliggjort og ikke anonymiseret. Den er ikke revideret med hensyn til projektdel-
tagernes eller de øvrige informanters eventuelle korrektioner. Den anden type data er projektdeltagernes 
egne projektbeskrivelser, rapporter, dokumenterede eksperimenter og skriftlige evalueringer og refleksio-
ner over udviklingsarbejdet. Den tredje type data er observationer foretaget på de afholdte workshops, 
møder og konferencer, hvor kommunikationen er dokumenteret skriftligt og systematiseret – primært af 
mig selv, men også af de øvrige involverede forskere og konsulenter. 

Ud over den dokumenterede workshopkommunikation har projektdeltagerne i Grønland løbende 
besvaret spørgsmål via e-mails, og i begge projekter har de udfyldt spørgeskemaer konstrueret ud fra 
udviklingsprojekternes hovedproblemstillinger og ph.d.-projektets forskningsspørgsmål og erkendel-
sesinteresser. Der er gennemført i alt seks spørgeskemaundersøgelser, tre i hvert udviklingsprojekt.
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Det femte og sidste dataelement er transskriberede interviews. Der er gennemført fire enkeltinterviews i 
Grønlandsprojektet og seks enkeltinterviews samt et fokusgruppeinterview i Københavnerprojektet. De 
fire interviews i Grønlandsprojektet er med: a) tidligere rektor for Universitetet i Grønland, Robert Pe-
tersen, b) tidligere rektor på Center for Sundhedsuddannelser i Grønland, Ruth Lange, c) tidligere EU-
medlem, samfundsdebattør, præst, Finn Lynge og d) lektor på Inerisaavik, Grønlands Center for Pæda-
gogik og Uddannelse, Karl Kristian Olsen. Interviewene er foretaget i perioden august 2004 – septem-
ber 2006. De seks enkeltinterviews i Københavnerprojektet er med anonyme sundhedsplejersker. Disse 
interviews er, i modsætning til de øvrige, ikke foretaget af mig selv, men af en forskningsassistent i for-
bindelse med afholdelse af workshops i efteråret 2004. Fokusgruppeinterviewet er med seks elever fra en 
syvende klasse foretaget af mig selv inden Københavnerprojektets start. 

Ph.d.-projektets empiri konstrueres således ud fra et variabelt datamateriale, som det fremgår af denne oversigt:

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan dette omfattende datamateriale bliver til empiri. Først og fremmest 
har jeg allerede i forbindelse med dataindsamlingen selekteret kommunikationen i iagttagelsesfeltet (ud-
viklingsprojekterne) ud fra de fire angivne iagttagelsespunkter. Jeg har reduceret kompleksitet ved at 
udvælge, hvilke iagttagelser der skulle optegnes, dvs. hvilke italesættelser – enten i form af dokumenteret 
workshopkommunikation, interviews eller skriftlige bidrag – der skulle medregnes som datamateriale. 
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Typer empiri Grønlandsprojektet Københavnerprojektet

Forskningsjournal Fra 1.4.2004-31.12.2006

Spørgeskemaundersøgelse i fase 1 14 besvarelser 145 besvarelser

Skriftlige data fase 2 og 3: Bidrag fra 12 deltagere Bidrag fra 16 deltagere

Workshopobservationer 
Fase 1: 4 tredagesworkshops (14 deltagere)

- 5 uger i Nuuk
- ca. 80 observationstimer 

5 firedagesworkshops (145 deltagere)
- 5 uger i København
- ca. 125 observationstimer 

Workshopobservationer 
Fase 2-3: 8 tredagesworkshops

- 8 uger i Nuuk
- ca. 150 observationstimer

6 heldagsworkshops (16 deltagere)
8 halvdagsworkshops (16 deltagere)
8-14 gruppemøder (5 deltagere)
- ca. 180 observationer

Konferenceobservationer Midtvejskonference, sommer 2005
National konference, sommer 2006

Konference, forår 2005
Intern kommunal konference, efterår 2006
National konference forår 2007 

Projektbeskrivelser 8 projektbeskrivelser
8 midtvejsevalueringer
8 afrapporteringer (efterår 2006)

4 projektbeskrivelser (ud af 11)
4 midtvejsevalueringer
4 afrapporteringer (efterår 2006)

Personlige interviews: 4 interviews 6 interviews

Gruppeinterview Seks børn fra syvende klasse

Mødereferater Udarbejdet af projektkoordinator i Nuuk Udarbejdet af studentermedhjælper

Skema 1
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Al selekteret kommunikation er efterfølgende gjort til tekst. De primære selektioner er desuden foretaget 
ud fra kriteriet relevans i forhold til ph.d.-projektets to forskningsspørgsmål. Men et så omfattende data-
materiale kræver en yderligere radikal og systematisk selektion for at sikre et konsistent videnskabeligt 
fortolkningsgrundlag. Min fremgangsmåde følger den tidligere beskrevne empiristrategi. Efter de pri-
mære selektioner foretager jeg en gennemlæsning af materialet med blik for de konstruerede ledeforskel-
le (analysestrategi I & II), og derudfra foretager jeg nye selektioner og reduktioner for at kunne konstru-
ere empiriske klassifikationer, som jeg præsenterer i de følgende empiriske analyser.
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Delanalyse 1: Værdier og værdikonflikter
Nærværende analyse er den første af ph.d.-projektets tre delanalyser. Analysen har to hovedafsnit: Vær-
dier i Grønlandsprojektet (2.2) og Værdier i skolesundhedsplejen (2.3), der er relateret til de to udvik-
lingsprojekter. Analysen afrundes med et samlet blik på værdiafklaring og en begyndende værditypo-
logi, der danner baggrund for mere generaliserende fortolkninger i afhandlingens del 3.

2.2 Værdier i Grønlandsprojektet 
Nærværende analyse trækker hovedsageligt på data fra forskningsjournalen (bilag 4) og dermed mine 
optegnelser og første fortolkninger af de grønlandske projektdeltageres kommunikerede iagttagelser gen-
nem deres projektdeltagelse. Desuden inddrager jeg projektdeltagernes egne dokumenterede iagttagelser 
i form af projektbeskrivelser, afrapporteringer og bidrag til den afsluttende bog om værdier og sundheds-
pædagogik i Grønland (Wistoft & Schnack, 2006) som data. Projektdeltagernes individuelle spørgeske-
mabesvarelser og svar på andre spørgsmål, der er stillet dem i løbet af projektperioden, udgør ligeledes 
en del af datamaterialet. Endelig inddrager jeg de fire enkeltinterviews, som er foretaget i udviklingspro-
jektets første fase. Analysen har fem afsnit: først redegør jeg for projektdeltagernes tilgang og primære 
værdiiagttagelser i udviklingsarbejdet. Derefter anlægger jeg et semantisk blik på deltagernes værdiiagt-
tagelser i første projektfase og klassificerer dem. I tredje afsnit fokuserer jeg på nogle semantiske forskyd-
ninger, der kommer til udtryk gennem deltagernes egne projekter og eksperimenter. Fjerde afsnit er en 
forskerfortælling, hvori jeg kondenserer mine iagttagelser gennem projektforløbet og redegør for centrale 
værditemaer. Analysen afrundes med en beskrivelse af værdibaserede forventninger og udfordringer i et 
professionelt sundhedspædagogisk arbejde i Grønland6. 

2.2.1 Tilgang og primære værdiiagttagelser 
Ideen om et fælles værdiprojekt, der skal kvalificere sundhedsarbejdet i Grønland, imødekommer behov 
for kompetenceudvikling både blandt undervisere og sundhedsprofessionelle i Grønland. På de første 
projektmøder (december 2003) står det klart, at der er behov for ”opkvalificering af nøglepersoner” til at 
varetage udviklingen af forebyggelse og sundhedsfremme. På den første workshop (februar 2004) giver 
projektdeltagerne klart udtryk for, at de ”kan se sig selv i værdiprojektet” (FJ/februar 2004). Der er stor 
tilfredshed med det tværfaglige udviklingskoncept og udsigten til i fællesskab at udvikle det forebyg-
gende og sundhedsfremmende arbejde. Flere af deltagerne arbejder sædvanligvis forholdsvis isoleret og 
oplever, at værdiprojektet danner ramme om nye synsvinkler og mulighed for supervision. Etablering af 
nye tværfaglige samarbejdsrelationer og netværk betragter deltagerne derfor som en ”gevinst”. 

Værdier og værdiafklaring udgør det overordnede tema for udviklingsprojektet. I udgangspunktet stiller 
deltagerne ingen spørgsmål til, hvad det vil sige at arbejde værdiafklaret. De anerkender udviklingskon-
ceptet og tilslutter sig tilsyneladende ukritisk. Kun få af dem har forbehold, og disse går på overvejelser 
over ressourceforbrug og ledelsesmæssige prioriteringer af projektet (FJ/dec. 2003). Til sammenligning 
problematiserer deltagerne heller ikke deres pædagogiske hverdagspraksis. Aktiviteter som undervisning, 
samtaler og vejledning betragter de som væsentlige pædagogiske aktiviteter i sundhedsarbejdet, der kan 
beskrives og forklares med værdier, men i udgangspunktet diskuterer de ikke værdikonflikter eller andre 
problemer knyttet til deres sundhedspædagogiske arbejde (FJ/feb./marts 2004). 
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I løbet af projektets første fase skabes interesse for at udvikle et grundlag for, hvorledes man kan 
indgå i og bidrage til processer om værdiafklaring i forhold til forskellige aktivitetstyper og mål-
grupper. Værdidiskussionerne tager fat, og deltagerne er individuelt optaget af, hvorledes deres egne 
værdier gør sig gældende eller ligefrem bærer såvel privatlivet som arbejdslivet oppe. En deltager, 
der er underviser på Center for Sundhedsuddannelser, beskriver, hvordan hendes værdier spiller 
ind, når hun ønsker at etablere et konstruktivt samarbejde – her med en studerende (arkiv/Grøn-
land I/forår 2004/EM):  
”At arbejde med værdier fordrer, at jeg forstår det menneske, jeg kommunikerer med, ikke at vi skal blive 
enige om alt, men min nysgerrighed omkring den andens værdier kan give os et fælles afsæt til et konstruktivt 
samarbejde. Det er vigtigt for mig at holde mig for øje, at jeg ikke udelukkende kommunikerer ud fra mine 
egne værdisæt - vi er alle forskellige, og dermed bærer vi på hver vores liv, og det er noget jeg respekterer, og 
gerne vil efterkomme i min praksis. Med andre ord håber jeg ikke, at jeg har for mange fordomme, der kan 
forårsage et for snævert syn på de mennesker jeg er i kontakt med”.

Samme deltager beskriver, hvordan hun ofte berøres af eksistentielle spørgsmål, som hun må forholde 
sig til i undervisningen, og det bliver derfor nødvendigt for hende at være fortrolig med sine egne vær-
dier, som citatet illustrerer (FJ/EM/marts 2004): 
”Jeg må granske i hvad mit syn er på selvmord, det at være destruktiv mm. Nøgleordene er nok dels ydmyg-
hed, omsorg og respekt, der skal hjælpe mig på vej, for at jeg i mit virke kan opnå gode resultater” 

På de forskellige workshops arbejdes med forskellige måder at afklare værdier på. Begrundelsen er, 
at for at kunne få øje på, hvilke værdier der er på spil, må man have et afklaret værdibegreb. Delta-
gernes interesse for såvel gruppeøvelser som diskussioner er stor. De betragter udviklingsarbejdet 
som en ny mulighed for erfaringsudveksling og begrebsudvidelse, de kan relatere til deres praksisvi-
den (FJ/feb/marts 2004). Deltagerne opfatter værdidiskussionerne som ”en befrielse” fra en ellers 
negativ og risikofokuseret sundhedsdiskurs. De kalder værdidiskussionerne: ”et løft mod det positive 
og sunde frem for negative”. De siger, det er ”opløftende” at få mulighed for at inddrage sig selv i 
sundhedsarbejdet – i betydningen deres egne værdier – og dermed træde personligt i karakter. 
Denne positive fokusering betyder, at de nedtoner deres sundhedsfaglighed, dvs. viden om og erfa-
ringer med sundhed og sygdom, hvorimod de opfatter værdidiskussionerne som en sundhedsfrem-
medimension, de søger. Med dette udgangspunkt lægger de ikke op til en decideret problemidenti-
fikation. Tværtimod giver værdiafklaringerne anledning til at fokusere på kvalitet, tilfredshed og 
udviklingsmuligheder frem for barrierer. 

Jeg bliver selv opmærksom på både denne positive tilgang til udvikling og på, hvordan positivblik-
ket får betydning for de enkeltprojekter, der efterfølgende skal beskrives. Det viser sig, at de tolv 
enkeltprojekter beskrives med blik for værdier frem for udfordringer, hvilket blandt andet fremgår 
af det projektkatalog, der bliver publiceret ved midtvejskonferencen i sommeren 2005 (Wistoft et 
al., 2005a). Ingen af de bekrevne projekter har et problembaseret udgangspunkt eller en målsæt-
ning, der handler om at løse værdikonflikter. Beskrivelserne fremstår som idealistiske og nærmest 
praksisfjerne, hvis ellers de sociale og sundhedsmæssige problemer (som f.eks. incest, omsorgssvigt, 
selvmord, misbrug) i det grønlandske samfund skal medreflekteres. Min fortolkning er, at interes-
sen for udviklingen ikke er baseret på tvingende problemløsninger eller beslutninger, men på at 
værdidiskussionerne får succes. 
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2.2.2 Sundhed – et værdispørgsmål 
Gennem workshopaktiviteterne i den første udviklingsfase når projektdeltagerne frem til et fælles sund-
hedsbegreb: Sundhed er det enkelte menneskes oplevelse af det gode liv (FJ/maj/juni 2004). De italesætter 
sundhed som noget aktivt, det enkelte menneske nødvendigvis må involvere sig i og handle i forhold til. 
De opfatter sundhed som en normativ værdi; sundhed er noget, man bør stræbe efter; noget, der bør 
fremmes – ikke hæmmes. Sådan italesættes sundhed ikke som en bestemt størrelse, men som noget, der 
må diskuteres i og med befolkningen. Det er et ’must’ for projektdeltagerne at være lydhør og opmærk-
som på det enkelte menneskes eller en gruppes værdier og handleerfaringer. Respekten for menneskets 
dømmekraft og holdninger betragter de som helt fundamental for en sundhedsfremmende dialog. Del-
tagerne diskuterer et dilemma, der går ud på at støtte befolkningen i forhold til at forandre livsformer i 
en sundhedsfremmende retning og samtidig acceptere den ukrænkelighed, de betragter som en grund-
læggende grønlandsk værdi, hvad angår den enkeltes mening og beslutning (FJ/feb./marts 2004). Samti-
dig får udviklingsprojektets etablering af en værdidiskurs den konsekvens, at sundhed ikke længere ude-
lukkende italesættes som et risikoanliggende. Individuelle værdier tillægges en afgørende betydning for 
den professionelle håndtering af sundhed. En deltager udtrykker det således (FJ/marts 2004): ”De vær-
dier, jeg har i livet, er jo dem, jeg bruger i mit arbejde, når jeg vil noget med andre” 

Flere af deltagerne knytter det, de kalder ’livsværdier’ til deres pædagogiske praksis. En forestilling om 
”den grundlæggende grønlandske opdragelse” dukker op. Dette svar fra en spørgeskemaundersøgelse illu-
strerer blandt andet et ontologisk opdragelsesrationale, der går ud på, at opdragelse gør én til det, man 
er (arkiv/Grønland I/forår 2004/AP):
”For mig er værdier min nærmeste familie, min mand og vores børn. At blive elsket og opleve børnenes udvik-
ling. Trygt og stabilt hjem. At have noget værdigt, som hus og båd og have økonomi til at leve et sundt og for-
nuftigt liv. At opleve respekt af andre mennesker, som kollegaer, elever, venner. At jeg bliver værdsat, som 
menneske af min nærmeste familie, venner, bekendte og kollegaer. At have ansvar og kan handle fornuftig og 
have selvtillid til sig selv. Naturen, de åndelig og kulturen er værdier for mig, hvor vi har traditioner vi skal 
lever op til. Den opdragelse jeg har fået og gør den, som jeg er. At have viden, uddannelse og erfaringer giver 
en tilfredshed med tilværelsen i livet”.

Det er ikke længere kun uddannelse og professionelle erfaringer, der regnes for kvalificerende i sundheds-
arbejdet. De værdier, der udspringer af opdragelse og familieliv, italesættes som et betydningsfuldt per-
sonligt arbejdsgrundlag. En projektdeltager, som til hverdag underviser på de grønlandske sundhedsud-
dannelser, siger, at hendes værdier er forbundet med det ansvar, hun har i forhold til at fungere som rol-
lemodel for eleverne. Det er et ansvar, hun betragter som produkt af sin opdragelse. Et ansvar for at leve 
livet fornuftigt – i betydningen sundt. Dette ansvar knytter hun til sundhedspædagogiske opgaver i sin 
praksis. Hendes synspunkt er, at det er livsformerne, der skaber de værdier, der bærer det fornuftige liv 
oppe. Det er den fornuftige livshåndtering, der er værdifuld, og med den følger ansvaret for at vise andre, 
hvordan livet kan håndteres fornuftigt (arkiv/Grønland I/forår 2004/BS). Det kan foreløbigt konklude-
res, at projektdeltagerne opfatter værdier som størrelser, der bliver bragt ind i sundhedsarbejdet gennem 
de private livsformer, der skaber dem. Det er de private værdier, der bærer det professionelle arbejde oppe. 
De diskuterer ikke det modsatte forhold: at værdier fra sundhedsarbejdet bliver bragt ind i privatlivet? En 
mulig fortolkning er, at værdidiskursen iagttages i en sundhedspædagogisk kontekst – i udviklingsarbej-
det, og derfra iagttager deltagerne selv deres omverden, også familielivet. Hvis diskursen havde været iagt-
taget i familien, ville de pædagogiske værdier fra omverdenen måske blive bragt ind og rekonstrueret der.  
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2.2.3 Værdiopfattelser og værdikontekster - tidlige empiriske konstruktioner 
Jeg foretager nu en temporal klassificering, dvs. en tidlig empirisk konstruktion ud fra de italesættelser 
og beskrivelser, projektdeltagerne giver af deres syn på sundhed og andre værdier i udviklingsprojektets 
første fase. Disse iagttagelser ændrer sig undervejs gennem udviklingsarbejdet, men viser sig se-
nere at få en afgørende betydning for deltagernes måde at arbejde værdiorienteret på. Af spørge-
skemabesvarelserne og de dokumenterede observationer (FJ/februar-september 2004) kan jeg ud-
lede tre forskellige værdiopfattelser og tre forskellige værdikontekster. De tre værdiopfattelser udgør: 
1) ydre værdier, hvor meningselementer eller mål i omverdenen (fremmedreference) konstrueres 
som værdier for den enkelte selv (selvreference), 2) indre værdier, hvor de værdier, der refereres til, 
er den enkeltes egne (selvreference) og 3) værdier som vurderingsredskaber, hvor værdierne udgør 
et forventningsgrundlag. Disse værdiopfattelser italesættes eller beskrives på måder, som jeg i det 
følgende vil illustrere. 

De ydre værdier italesættes f.eks. som: 
- ”Ting jeg stræber efter”
- ”Noget uden for mig selv, som jeg gerne vil have – f.eks. gode oplevelser eller en rejse”
- ”Noget, der virker positivt i mit liv f.eks. en weekend i fjeldet”
- ”Videreuddannelse så jeg kan beholde mit arbejde”
- ”En god fangst, så vi kan servere et godt måltid mad”   

Denne opfattelse refererer typisk til nogle materielle eller æstetiske størrelser, der vurderes følelsesmæs-
sigt og udtrykkes som relative værdier, der skal til for at opnå noget bestemt. Der er ofte tale om værdier 
i form af mål, der ligger uden for handlingen, hvilket kan illustreres med disse to udsagn: 
- ”Vi gør noget for at opnå noget værdifuldt” 
- ”Værdier er dem, vi stræber efter – tag bare sundhed – det er da en værdi, vi prøver at nå!”

Disse indre værdier repræsenterer en mangfoldighed af metafysisk mening, uden der dog kan iagttages 
noget overnaturligt ved denne opfattelse. De indre værdier refererer typisk til noget den enkelte projekt-
deltager kan stå inde for. Et begreb, der går igen i denne opfattelse, er værdighed. Pointen er, at det har 
betydning for den enkeltes værdighed at kunne stå inde for det, han/hun gør eller bliver bedt om at 
gøre. Modsat opfattes det som uværdigt at blive bedt om at gøre noget, man ikke kan stå inde for. De 
indre værdier udtrykkes som f.eks.: 
- ”Erfaringer jeg kan bygge på”
- ”Noget jeg lever videre i forhold til”
- ”Et livsgrundlag”
- ”Min identitet”
- ”Min frihed”
- ”Det dyrebareste, jeg har - noget jeg ikke kan undvære”

De indre værdier regnes for noget absolut værdifuldt, der derfor kun kan begrundes cirkulært. Målet 
ligger i selve handlingen, hvilket kan illustreres med dette svar fra et spørgeskema: 
”Vi gør jo noget godt for at gøre godt, f.eks. når vi deler vores erfaringer, eller når vi gør noget godt for andre”.

Den tredje opfattelse italesættes typisk ved brug af metaforer, hvilket disse tre citater er eksempler på:
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- ”Værdier er livets udsigtspunkter”
- ”Værdier er en slags tonesætning – de angiver, hvilken tone, der skal slås an”
- ”Værdier er vores kompas for at kunne orientere sig positivt som negativt” 

I denne kategori italesættes værdier som f.eks.: 
- ”Positive regler”
- ”Pejlemærker”
- ”Holdepunkter”
- ”Styringsredskaber”
- ”Målestok”
- ”Skøn”
- ”Synspunkter”

I den sidste kategorina udgør værdierne et forventningsgrundlag. Værdierne opretholder idéen om det 
gode liv. Der er tale om værdier, der er med til at regulere livet. Værdierne bliver betragtet som præmis 
for beslutningstagen. Den generelle holdning blandt deltagerne er, at de ikke handler direkte efter vær-
dier, men efter principper for mål eller principper for gode handlinger, f.eks.: 
- ”Hvordan vi skal tage vare på vores værdighed”
- ”Hvordan vi kan udvikle os og leve et bedre liv”
- ”Hvordan vi skal orientere os eller styre efter vores værdier” 

Jeg udleder nu yderligere tre empiriske værdikontekster og dermed forskellig socialitet. Den første er 
hverdagslivet (I), der inkluderer familie, fritid, natur. Den anden er arbejdslivet (II), hvori værdier iagt-
tages som enten en del af det formelle værdigrundlag, etiske principper eller kollegiale værdier. Endelig 
er den tredje kontekst introduceret med udviklingsarbejdet (III). Det er et imaginært rum, hvorigennem 
der spørges til visioner og ønsker med udviklingsarbejdet. 

Figuren på følgende side er en oversigt over, hvordan jeg klassificerer værdierne kontekstuelt.
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Af klassificeringen fremgår det, at værdier italesættes som kapaciteter og udgør kommunikative stør-
relser, der er udtryk for vurderinger af, hvad der er godt, rigtigt eller meningsfuldt. Forskellige vær-
dier frembringes i forskellige sammenhænge. I hverdagslivet iagttages de værdier, der har med men-
neskelig integritet, fællesskab og åndelighed at gøre. Disse værdier iagttages gennem fortællinger og 
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virkningshistorier. I arbejdslivet iagttages værdier på den ene side som udtryk for politiske mål, ’pejle-
punkter’ og styringsbestræbelser og på den anden side som etiske arbejdsprincipper og kollegiale for-
pligtelser. I det imaginære rum iagttages værdier i form af (sundhedspædagogiske) idealer. 

Værdier kommunikeres inden for den aktuelle kontekst, og det er bemærkelsesværdigt, at værdierne ikke 
går på tværs; at der ingen konsistens er på tværs af de tre kontekster. Som også tidligere vist gør bestemte 
værdier sig gældende i familien, mens andre gør sig gældende i arbejdslivet og andre igen i det, jeg beteg-
ner det imaginære rum. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at det er sundhedspædagogiske mål (vær-
dier), der styrer deltagernes imaginære forestillinger. De svar og udtryk, der er placeret i denne tredje 
kategori, er svar på spørgeskemaspørgsmål om visioner – ikke svar på spørgsmål om sundhedspædago-
gik. En systemteoretisk metodisk fortolkning er, at de værdier, der aflæses i kommunikationen ikke er 
projektdeltagernes værdier. De er altså ikke udtryk for deltagernes egne værdier, men for kommunikatio-
nen om værdier. Derfor optræder værdierne forskelligt. Visioner formes således ud fra konteksten, som i 
denne sammenhæng er det sociale systems sundhedspædagogiske kommunikation. 

2.2.4 Parallelle værdier
Projektdeltagerne skelner mellem personlige og faglige værdier – mellem private og professionelle vær-
dier. Forestillingen om, at de private værdier ”bæres ind” i sundhedsarbejdet, kan illustreres med dette 
citat (arkiv/Grønland I/forår 2004/AP): 
”At jeg lever i trygge omgivelser, som betyder meget for mig og mine børn. Ligeledes har jeg brug for trygge 
omgivelser på arbejdspladsen og hos kollegaerne og elever jeg har med at gøre. At der er samarbejde mellem 
kollegaer og elever på skolen. At have tro i livet er også noget værdigt for mig. Dermed har jeg lært at respek-
tere andre med andre tro, som jeg møder i min praksis. Værdier er også, at man selv er opmærksom på det 
sprog man bruger: naturligsprog, hverdagssprog, fagsprog, i det private og i praksis. At man tilhører en be-
stemt kultur er værdigt for mig, fordi jeg kan leve op til værdier og traditioner, uden at det giver mig dilem-
ma. Det gør det derimod i praksis, når de danske teorier dominerer”. 

Af citatet fremgår det også, at projektdeltageren opfatter danske teoriers værdier dominerende i forhold 
til hendes egne grønlandske værdier. Dette kan fortolkes som en konflikt mellem de værdier, der knytter 
sig den grønlandske kultur, og de værdier, der knytter sig til danske sundhedsfaglige teorier og forståel-
ser. Professionelle værdier, der er knyttet til professionelle erfaringer, normer, holdninger, sundhedsfaglig 
viden og teori, støder sammen med de personlige (grønlandske) værdier. Disse personlige værdier be-
tragtes generelt af projektdeltagerne som basale, og de kan ikke isoleres fra de private fællesskaber, de 
indgår i – typisk i familien. En række grønlandske traditioner udgør det, deltagerne kalder ”vores vær-
diers udtryk”. De betegner disse værdier ”tonesættere i praksis”, hvilket betyder, at de grønlandske tradi-
tioner danner grundlag for det professionelle sundhedsarbejde (FJ/jan.- marts 2004).

To af de grønlandske sygeplejelærere beskriver eksempelvis, hvordan deres værdier ikke modsvarer de 
værdier, deres danske kolleger har. For dem er det uproblematisk at afklare og leve med deres egne 
”kulturværdier” som f.eks. respekt, stolthed og familiebånd, hvorimod de oplever det problematisk at 
” leve op til de danske værdier”. Så længe de ser sig selv som grønlandske rollemodeller for elever og 
studerende, oplever de ingen problemer, men når de danske værdier og det danske sprog dominerer, 
f.eks. gennem undervisningens teori og metode, oplever de det problematisk (arkiv/Grønland I/forår 
2004/egne værdier/BS). Der kan iagttages en værdikonflikt knyttet til de forventninger om at være 
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grønlandsk rollemodel og samtidig formidler af teori, der inkluderer helt andre normer og værdier 
end de grønlandske. Min fortolkning er, at underviserne selv forventer, at de lever op til begge værdi-
sæt – også de danske teoretiske, som de ikke umiddelbart kan tilslutte sig. 

Denne første markante empiriske skelnen mellem værdier i arbejdslivet og værdier i privatlivet kan be-
tragtes som en adskillelse mellem to sociale kontekster, to fællesskaber. Projektdeltagerne udtrykker en 
forestilling om, at de to fællesskaber hver især skaber de værdier, der bærer dem oppe. Privatlivets vær-
dier bæres ind i arbejdslivet og bruges, når handlinger eller beslutninger skal forklares. Projektdeltagerne 
opfatter deres private værdier som størrelser, der stabiliseres gennem traditioner, der gør risikokommuni-
kation overflødig. Sådanne værdier er f.eks. harmoni, respekt og åndelighed. I arbejdslivet er en værdi 
”at der er brug for mig, til at gøre noget for andre” i betydningen at formidle viden ”som andre kan bruge 
til noget fornuftigt”. Projektdeltagerne opfatter det ligeledes som værdifuldt at dele holdninger, inspirere 
og skabe debat om noget, der giver mening for andre. Det sidste er vigtigt. Værdier er ikke autonome 
størrelser, de skal kunne give mening for andre – ellers er det ikke værdier. Det er karakteristisk, at del-
tagerne anvender værdier som begrundelser for at gøre noget værdifuldt. En deltager udtrykker det såle-
des (FJ/jan. 2004/BS): ”Værdier er med til at gøre det til en glæde at arbejde med andre mennesker”. I og 
med hun betragter glæde som en værdi, slutter hun cirkulært.

For projektdeltagerne er tryghed og faglig udvikling to bærende værdier i arbejdslivet. Med tryghed 
dukker en bred meningshorisont op. Tryghed betyder f.eks. tillid, forudsigelighed, kontinuitet, orden, et 
rart miljø, respekt for hinanden og ikke mindst stabilitet, der fremhæves som forudsætningen for tryg-
hed. Tryghed knyttes til det kendte; til at være den man er, til at være kendt i sin omverden eller til at 
være bekendt med det, man gør (arkiv/Grønland I/ forår 2004/egne værdier/AP).  Med faglig udvikling 
mener projektdeltagerne f.eks at have medindflydelse på, hvad og hvordan der udvikles; at have mulig-
hed for at påvirke politisk (sag); at få ”passende udfordringer”; at kunne følge med i ny viden inden for 
sit fagområde; at gøre sig nye erfaringer, der kan deles med andre; at være i ”bevægelse” og at samarbejde 
– i teams – med kolleger. Værdier i arbejdslivet opfattes generelt som styrende for det, man arbejder 
med, og for hvordan ens arbejdsmiljø fungerer. Værdierne italesættes som størrelser, der betegner noget 
godt og ønskværdigt for andre og for én selv. Som sådan etablerer deltagerne deres opfattelse af tryghed 
og faglig udvikling som forventninger til et godt arbejdsliv. 

Værdier i privatlivet betragter projektdeltagerne som noget ’ubesmittet’ i betydningen vores eget område 
uden indblanding eller ’inficering’ af danske eller andre vestlige værdier. Privatlivets værdier kommer til 
udtryk gennem holdninger og livsformer, dvs. i de private fællesskaber i familien og blandt venner. Pro-
jektdeltagerne udtrykker privatlivets værdier med begreber som f.eks. tryghed, nærhed, kærlighed, stabi-
litet, genkendelighed, ansvarlighed, god fysik/kondition, godt sexliv, åndelighed, brug for mig, tid til 
mig selv og respekt for min selvstændighed. En generel forestilling er, at disse værdier skaber fundamen-
tet for den enkeltes personlighed og identitet. Sådan udtrykker én af deltagerne det (arkiv/Grønland I/
forår 2004/egne værdier/EM): ”Værdierne grundlægger hvem vi er, og hvem vi gerne vil være”. 
 
Ud fra af disse empiriske iagttagelser kan det foreløbigt konkluderes, at de værdier, deltagerne beskri-
ver, er kontekstafhængige, og at deres professionelle og private værdier adskilles og iagttages parallelt. 
Flere værdier går igen i hverdagslivet og arbejdslivet f.eks. tryghed og ansvarlighed. Det er karakteri-
stisk, at det er familiens livsform, der skaber værdier, som så kan bæres ind i det professionelle liv – 
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ikke omvendt. Min fortolkning er, at de private og professionelle værdier lever ’parallelle liv’, der ikke 
lader sig overskride. Tværtimod overlever de private værdier i familien som et lukket socialt system – 
som ’vaccine’ mod omverdenen – særligt mod de danske eller vestlige værdier.

2.2.5 Professionel værdiafklaring 
Den yderst positive tilgang til udvikling – nærmest med negligering af værdikonflikter og andre 
problematikker forandrer sig i løbet af anden projektfase. Med projektdeltagernes selvstændige ud-
viklingsprojekter følger en kommunikation, der rummer en række værdikonflikter, problemer og 
potentialer knyttet til at arbejde sundhedspædagogisk med udgangspunkt i befolkningens oplevelse 
og forståelse af sundhed. Gennem det halvandet år gør projektdeltagerne sig konkrete erfaringer 
med at eksperimentere og afprøve deres idéer. De mødes og diskuterer dem i netværksgrupper og 
på workshops, der afholdes ca. hver tredje måned. Her deler og diskuterer de erfaringer, sammen-
ligner og reflekterer over deres forskellige måder at arbejde værdiorienteret på. En gruppe formule-
rer det således (FJ/marts 2005): 
”Vi har måske nogle værdier selv, og vi skal passe på ikke at køre dem over på vores målgrupper. Vi har fokus 
på de værdier, man selv bringer ind i situationen. Det er tydeligt, at man skal stoppe op, der hvor ens person-
lige værdier stødes. Hvad er det for nogle værdier, jeg bevidst bringer ind i en situation? De forventer, at jeg 
optræder som ekspert, og det er da en udfordring at finde ud af, hvordan jeg skal orientere mig!”. 

Projektdeltagerne ønsker at skabe viden om, hvordan man arbejder sundhedspædagogisk med forebyg-
gelse og sundhedsfremme. Deres mål er at arbejde sundhedsfremmende, hvilket de diskuterer som no-
get, der har med målgruppernes forventninger at gøre. Det nye ligger i at inddrage disse forventninger i 
sundhedsarbejdet, og projektdeltagerne ser værdiarbejdet som en måde at arbejde med forventninger på. 
Samtidig iagttager de en forskel mellem sundhedspolitik og sundhedspædagogik, når det drejer sig om 
forventninger. Som en af dem udtrykker det (FJ/marts 2005): 
”Vores erfaringer gør os klogere, og det rykker, når vores målgrupper handler på noget. Noget af det, det 
handler om, er at afstemme forventninger. Det er vigtigt at lytte til målgrupperne, og have ord til at følge det, 
de vil. De politiske systemer har mistet koblingen til det indlysende! Politikerne ser ikke det indlysende i at 
tage befolkningens værdier alvorligt. Det ønsker vi altså ikke at gøre dem efter!”.  

Et gennemgående positivt udviklingstema er fællesskab. Projektdeltagerne erfarer, at sundhed kan ska-
bes eller etableres i forhold til mennesker og muligheder, og at relationer mellem mennesker skaber mu-
ligheder og gør, at mennesker kan skabe sundhed, hvilket de ikke kan alene. Relationer mellem menne-
sker og fællesskaber danner grundlaget for sunde valg og sundhedsfremmende handlinger. Sundhedsple-
jerskerne betragter det eksempelvis som essentielt at samarbejde med børnene om sundhed og andre vær-
dier. De har gennem deres projekt afprøvet en bestemt metode, hvor børnene, sammen med sundheds-
plejersken, beslutter sig for, hvad de gerne vil ændre på – i lyset af, hvad der betyder mest for børnene. 
Såvel fællesskabet som værdierne danner basis for åbne dialoger med børnene om sundhedsfremme.

Diskussioner i netværksgrupperne og på workshops, hvor alle projektdeltagerne er samlet, rummer en 
række nye erkendelser. En metodisk pointe for flere af deltagerne er, at ”værdier først bliver værdifulde, 
når de bliver synlige”. Det står således klart, at diskussionerne i sig selv gør en forskel, og at værdier kan 
”komme frem i lyset”. Flere af deltagerne anvender værdiblikket til at arbejde mere anerkendende, sådan 
som en af dem beskriver (FJ/marts 2005): 
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”Ja, hvad er det for nogle værdier, vi har stødt på? Vi har haft mange forskellige tanker i gruppen, og det hjæl-
per at se mine værdier i forhold til andres – andre faggrupper, andre mennesker, andre grupper. Det er værdi-
fuldt at prøve at se en skolelærers forklaring på, at han handler, som han gør. Hvad er det for en handling, 
han gør. En måde at arbejde med værdierne på, er at tematisere de forskelle, der er. Vil vi gerne se på, hvad 
vi kan hente fra den grønlandske kultur: håndværk, mad, sprog, åndelighed mm. De forskelle, vi har set på 
er: faglige værdier, kulturelle (grønlandsk/dansk) værdier, humor/ikke humor, mentalitet, geografiske værdier, 
levevilkår, opdragelsesmæssige værdier og ro”. 

Gennem deres selvstændige projekter har projektdeltagerne først og fremmest erfaret, at deres iagttagelser 
sker ud fra deres egne værdier. Det går igen i datamaterialet, at deres værdiiagttagelser diskuteres ud fra nog-
le allerede konstruerede forskelle. Dette citat illustrerer selvreferencen (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/SJ):
”Det er min erfaring, at jeg måtte først igennem en undersøgelse af, hvordan jeg selv opfattede sundhed, for at 
nå op på et niveau, hvor jeg kunne diskutere sundhed med forebyggelseskonsulenterne. Ud fra undersøgelser af 
mine egne værdier og sundhedsbegreber, blev jeg rustet til at reflektere min teoretiske baggrund i sundheds-
fremme og forebyggelse, der fik mig til både fagligt og personligt at vurdere mine holdninger til sundhed og 
livet. Sundhed betyder for mig en oplevelse af sammenhæng af både normer og holdninger, krav og forvent-
ninger fra samfundet”.

Fra udelukkende at have fokuseret positivt på værdier får flere af projektdeltagerne gennem deres egne 
projekter øje på områder eller fænomener, der rummer værdikonflikter. Dette eksempel er hentet fra en 
af projektdeltagernes refleksioner beskrevet i den afsluttende bog i Grønlandsprojektet (arkiv/Grønland 
VI/efterår 2006/SJ): 
”I forhold til forebyggelseskonsulenternes samarbejdspartnere og i forhold til mine diskussioner om sundheds-
begreber med sundhedsprofessionelle på tværs af faggrænser, oplevede jeg mange gange, at forståelse for samme 
problemområde kan være forskelligt, bestemt af et fagspecifikt syn på området. I et tværfagligt samarbejde kan 
diskussion af et bestemt problem f.eks. omsorgssvigt medføre interessekonflikt om, hvordan man forstår om-
sorgssvigt som begreb i hver sit fag. Dialogen udebliver, i stedet for at fokusere på kerneproblemet opstår kon-
flikt om de enkelte instansers kompetencer og prioriteringer af opgaven. Her har jeg tit oplevet kassetænkning, 
og koordinering for løsning af opgaven udebliver… Man har forskelligt syn og opfattelse af omsorgssvigt, og 
man vælger ingen bestemt metode for at løse problemet”. 

Dette citat skal illustrere den iagttagelseskompetence, projektdeltageren beskriver at have udviklet gen-
nem udviklingsarbejdet (arkiv/Grønland IV/efterår 2005/kvalificering/ADL):  
 ”Jeg har i hvert tilfælde lært, at det er vanskeligt at arbejde med værdier, og at der er mange forskellige 
måder at gøre det på. Jeg synes selv at projektarbejdet har bibragt mig en respekt for de andre deltageres 
arbejde og selvfølgelig også et kendskab til deres daglige arbejde. Jeg har fået skærpet opmærksomheden på, 
hvad det vil sige at arbejde i et politisk ledet system, og på at der i sig selv er en værdimæssig konflikt ind-
bygget i på den ene side at arbejde i det politiske system med dets interne værdier (loyalitet, en vis grad af 
lukkethed i den forstand, at det er internt i systemet det defineres, hvad der tales åbent om ud ad til) og på 
den anden side at deltage i projektet, som fordrer åbenhed. Jeg mener i øvrigt, at jeg hen ad vejen har fået 
værdierne mere og mere ind under huden - de er der ligesom, uden at jeg hele tiden skal fremtvinge dem”. 

Den personlige kommunikation og det ”vi”, deltagerne har oplevet gennem værdidiskussionerne og 
workshopaktiviteterne i udviklingsprojekternes første fase, er blevet rodfæstet gennem eksperimenterne i 
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anden fase. Selv om de indledende værdidiskussioner betød, at projektdeltagerne kunne træde personligt 
i karakter, fik det på det tidspunkt ingen empirisk dokumenteret konsekvens. Deltagerne opfattede sta-
dig deres faglighed som usynlig eller skjult bag modsatrettede forventninger. I anden fase begynder de at 
iagttage værdier som empiriske forventninger. Projektdeltagerne diskuterer værdiernes konkrete betyd-
ninger – særligt i forhold til at løse bestemte opgaver. De iagttager nu værdier som grundlag for beslut-
ningstagen og med diskussionerne om deres eksperimenter sker et semantisk skift. Projektdeltagerne 
kobler nu nye meningselementer til værdierne som f.eks. mod, respekt, synlighed, bevidsthed, vilje, del-
tagelse, dialog, behov, resurser. De omsættes i nye arbejdsmetoder og omgangsformer, hvilket kan illu-
streres med dette citat (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/BS):
”Det nytter noget for omgivelserne og en selv, at man involverer sig ud over det almindelige daglige arbejde. 
Man skal finde ind til menneskenes egne værdier og ressourcer, store som små, for det er det fundament, som 
skal bygges på”. 

Eller med citatet her (arkiv/Grønland V/forår 2006/spørgeskema 3): 
”Jeg synes, jeg kan lave en langt bedre sundhedssamtale end tidligere. En sundhedssamtale, der tager udgangs-
punkt i de unges værdier. Det er helt utroligt hvad de ved og gerne vil. Jeg har fået øje på, at det er vigtigt, at 
jeg respekterer den enkelte – det er ikke nyt – men nu synligt for mig. Deres vilje er den vigtigste ressource i 
det sundhedsfremmende arbejde”. 

Værdier bliver svar på ny sundhedspædagogisk faglighed, som projektdeltagerne er stolte af at kunne 
opbygge. Med fagligheden følger en selvrespekt og selv-anerkendelse, hvilket betyder, at problemet med 
usynligheden formindskes. Fagligheden betyder øget udsyn og kobles til et ønske om også at kunne vise 
omverdenen hvilket sundhedspædagogisk værdigrundlag, der arbejdes ud fra. En fortolkning er, at del-
tagerne ikke længere behøver at sænke blikket for at undgå at iagttage sig selv i andres øjne. En projekt-
deltager beskriver netop værdiafklaring som en øjenåbner, der giver tro på, at man kan udvikle sig selv 
og sin praksis. Forudsætningen er bevidst vilje (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/svar/udbytte/LBR):
”Jeg har måske nok vidst det før, men bevidstheden om det er blevet meget tydeligere: Jeg skal bruge min vi-
den bevidst, hvis det skal rykke noget. Jeg kan styre meget med min egen vilje, ex. hvis jeg vil se det positive, så 
ser jeg det, vil jeg ikke bruge patientens egen viden, ja så gør jeg det ikke. Hvis jeg ikke bruger min viden be-
vidst, kan plejen blive pseudodemokratisk, og det mærker mine patienter og de vil ikke deltage fuldt ud i deres 
egen pleje, deres eget liv”. 

Mod til at træde i faglig karakter går igen i svarmaterialet ved afslutningen af anden projektfase. Modet 
beskrives som noget, værdiarbejdet medfører; som noget af det væsentligste, deltagerne har udviklet 
gennem deres deltagelse. På spørgsmålet: prøv at beskrive dit udbytte af værdiprojektet? Svarer en sund-
hedsplejerske (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/svar/udbytte/ACN):
”Jeg er blevet meget mere modig i forhold til udførelse af mine funktioner i skolen. Og i forhold til min posi-
tion. Med dette mener jeg, at jeg tør træde frem, træde i karakter og vise, hvad jeg kan. Også overfor for mine 
kolleger – men det er nu det sværeste. Der er lang vej endnu, men jeg har set/lært, at der er mange muligheder 
i sundhedspædagogikken”. 

En forebyggelseskonsulent svarer på samme spørgsmål (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LD):
”Det er en betryggende værdiafklaring, jeg er nået frem til, som er, at jeg (vist nok) ikke behøver at være ner-
vøs for at sige, hvad jeg har på hjerte. Andre personer, (om de er lærte personer eller ikke) kan også stå i samme 
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situation som mig selv, nemlig at komme i tvivl. Måske at være nervøs for at få kritik og blive set anderledes 
på. Når jeg ser tingene med værdiafklaring og forsøger at se tingene fra den andens synsvinkel, bliver jeg klar 
over, at jeg ikke behøver at være nervøs for at min egen holdning eller mening kommer frem. For jeg har fået 
redskaber til at gå ind i en udviklende dialog i stedet for at møde andre med fordomme, der skaber barrierer 
for et udviklende samarbejde…. Sundhedspædagogik og værdiafklaring skaber mulighed for at åbne dørene og 
at snakke om personlige værdier, der sætter tanker i gang hos mig selv og hos andre jeg møder”. 

En tredje, hjemmesygeplejerske, svarer (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/ svar/udbytte/BS):
”Det kræver vilje og mod at stå ved sit eget billede af, hvad man vil. Det er godt at have et mål med sit eget 
virke i jobbet. Det er godt ind imellem at lave refleksioner over eget arbejde”. 

Det fremgår af de tre citater, at værdiafklaringerne skaber øget selvbevidsthed og mod til at træde per-
sonligt i karakter i de faglige funktioner, man har. Et helt gennemgående element i datamaterialet er de 
tværfaglige refleksioner. Modet, deltagerne refererer til, knyttes til sundhedspædagogiske metoder og får 
afgørende betydning for en ny erkendelse, der handler om nødvendigheden af at samarbejde på tværs af 
forskellige faggrupper, institutioner og organisationer for at arbejde sundhedsfremmende (arkiv/Grøn-
land IV/efterår 2006/Projekt Atuarfimmi peqqinneq). To af projektdeltagerne, der er ansat i den kom-
munale forebyggelse, foreslår f.eks., at sundhedsfremme skal være en del af den enkelte forvaltnings eller 
institutions værdigrundlag. De italesætter sundhedsfremme som en politisk forventning om et udvidet 
sundhedspædagogisk samarbejde. Andre af deltagerne mener, at sundhedsfremme løfter ”et tungt åg” 
fra deres skuldre, ved at de har fået øje på den tværfaglige dimension – fordi de tidligere har følt, at de 
skule løfte de sundhedsfremmende opgaver alene. En hjemmesygeplejerske fra Nuuk beskriver, hvordan 
sundhedsfremmende aktiviteter blandt klienterne ikke kan gennemføres på tilfredsstillende vis med de 
stramme opdelinger og ”tætte skodder”, hun oplever, der er mellem på den ene side de forskellige sekto-
rer i Hjemmestyret og de kommunale forvaltninger og på den anden side de professionelle, der ”burde 
samarbejde om en fælles sag” (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/BS). En forebyggelseskonsulent beskriver, 
hvordan hun oplever, at sundhedspædagogik kan bruges som ”politisk løftestang”, for at de forskellige 
forvaltninger og faggrupper får øje på de fælles funktionsflader og begynder at kommunikere om dem 
(arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LD).    

Sammenfattende konkluderer jeg, at projektdeltagerne gennem udviklingsarbejdet har oparbejdet et mod 
til at afvise moralske eller politiske krav om yderliggående kontrol af målgruppernes sundhed og i mange 
tilfælde forbeholder sig retten til selv at træffe de faglige valg og handle i forhold til deres mål med sund-
hedsarbejdet. De har fået øje på, hvordan forskellige værdier, rationaliteter og opfattelser af sundhed gør sig 
gældende, hvilket udfordrer dem i forhold til at værdiafklare et operationelt beslutningsgrundlag. Udvik-
lingsprojektets værdidiskurs åbner for nye iagttagelser med blik for præferencer. Projektdeltagerne lærer at 
skelne på nye måder og forholde sig mere kritisk end før til deres praksis. Først og fremmest medfører vær-
didiskursen blik for egen opfattelse af sundhed i forhold til andres; egne værdier i forhold til andres samt 
blik for de normer og forventninger, der rammesætter den sundhedspædagogiske praksis. 

2.2.6 Forskerfortælling
Den følgende analyse7 er en kondenserende fortolkning af mine egne iagttagelser gennem det treårige 
projektforløb i Grønland (se appendiks). Jeg selekterer primært data fra forskningsjournalen og de inter-
views, der er lavet. Analysen har narrativ karakter. Det er en forskerfortælling, der metodisk set falder 
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uden for ph.d.-projektets overordnede analysestrategi. Jeg fastholder dog, at iagttagelsesoperationer skal 
iagttages som iagttagelser. I og med jeg ikke benytter de to analysestrategier, sker fortolkningen ikke 
gennem på forhånd definerede ledeforskelle, og analysen er baseret på ikke-systematiske iagttagelser af 
mine iagttagelser. Jeg har valgt denne fortolkningsmetode, fordi forskningsjournalen egner sig godt til 
meningsfortolkning på et narrativt plan. Inspireret af Andersen (2003) bestræber jeg mig alligevel på at 
være konkret i forhold til at iagttage kommunikation som kommunikation uden at reducere den til spe-
kulation i individuelle motiver og intentioner, som er usynlige i kommunikationen.

Det grundlæggende erkendelses-spørgsmål er, hvordan det overhovedet er muligt at få øje på ens egne 
og andres værdier, og dermed hvordan vi forstår værdier. Undervejs har projektdeltagerne i Grønland 
erfaret, at deres iagttagelser sker ud fra deres egne værdier, dvs. ud fra nogle allerede konstruerede for-
skelle. Gennem hele udviklingsforløbet har de været optaget af, hvordan man som professionel kan for-
søge at forstå de værdier, der knytter sig til specielt sundhed – for sig selv og for andre. Ønsket har været 
dels at forstå sig selv bedre og dermed kunne træde i personlig karakter, og dels at afklare et professio-
nelt beslutningsgrundlag. Projektdeltagerne har diskuteret spørgsmål som: Hvorfor handler vi, som vi 
gør? Hvorfor prioriterer vi en bestemt type indsats til fordel for andre? Hvilke formål og mål sætter vi 
for vores sundhedspædagogiske arbejde? Hvad er det, vi vil med andre mennesker?

Hvor de værdier, der knyttes til hverdagslivet (familie, venner, natur), har været nemme at få øje på, 
har det været vanskeligere for deltagerne at få øje på værdierne i deres sundhedspædagogiske praksis, 
og dermed også vanskeligt at beskrive eller begrunde praksis ud fra værdimæssige betragtninger. 
Udfordringen har været dobbelt. Alle implicerede har haft meninger om, holdninger til og erfarin-
ger fra sundhedsarbejdet, enten fra undervisning, konsulentarbejde eller fra et konkret forebyggende 
og sundhedsfremmende arbejde, og de har derfor hver især været omsluttet af en slags meningsfuld-
hed. På den ene side har de måttet gøre sig fri af denne forud konstruerede meningsfuldhed, og på 
den anden side har de måttet tage stilling til, hvordan de kunne anvende meningsfuldheden. For at 
udvikle sundhedsarbejdet og udvikle viden om værdier har de måttet skabe en kritisk distance til de 
normer, den automatik og intuition, de normalt handler ud fra. De har bestræbt sig på at ”deakti-
vere” deres intuitive forståelser, for, som én har udtalt, ” hvis vi ikke gør det, får tingene den betydning, 
de plejer at have, og så er det jo svært at få øje på værdikonflikterne” (FJ/januar 2005). Et generelt syns-
punkt har været, at hvis man ikke stopper op og besinder sig på pædagogisk refleksion, kan man 
ikke skabe rum for sundhedsfremmende handlinger. En deltager siger: ”Hvis ikke den pædagogiske 
refleksion foregår, falder man alt for nemt tilbage i gamle vaner og formynderiske metoder” (Arkiv/Grøn-
land V/forår 2006/23.6.2006). 

2.2.6.1 Konflikt og harmoni 
Et af udviklingsarbejdets mål er, at deltagerne indkredser både værdier og værdikonflikter i sundhedsar-
bejdet. Det er uvant for mange af deltagerne at italesætte værdikonflikter i forhold til andre professio-
nelle eller deres målgrupper. Et eksempel er sundhedsplejerskerne, der afprøver en ny samtalemetode 
blandt de ældste elever på to skoler i Nuuk. Sundhedsplejerskerne taler ikke om værdikonflikter, de måt-
te have, i forhold til de unge, men fokuserer i stedet på de problemer, som de oplever, at de unge har. 
Imidlertid indeholder forskningsjournalen en række beskrivelser af begivenheder, som kan analyseres og 
fortolkes som værdisammenstød mellem deltagerne og deres samarbejdspartnere eller målgrupper. Dette 
citat er et eksempel (FJ/jan. 2006/LBR): 
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”Jeg mener, at man skal blive klar over sine egne værdier, hvad vil man med sin sygepleje, hvor ens egne græn-
ser er. Man skal have sin egen mening, overbevisning om hvad man vil, man skal kende sin røde tråd i sin 
egen pleje, da man ellers let kan blive styret af andres værdier. Man kan ikke arbejde sundhedsfremmende på 
andres værdier, da det ikke vil virke overbevisende på patienterne/klienterne – folk kan mærke om man me-
ner det man siger. Ord og handling skal følges ad. Dette kan være svært i sygehusvæsenet da man ofte er un-
derlagt økonomi, et stort patientflow, læger der ”ofte kun” ser på behandlingen og ikke på helheden. Har man 
tænkt over sine værdier, fundet sin røde tråd, så kan man hurtigere se, når der ikke handles til bedste for pa-
tienten, når man f.eks. ikke handler sammen med patienten, men for patienten”.

Forskningsjournalen rummer andre beskrivelser, hvor deltagerne fokuserer på personer, der er i konflikt 
med andre professionelle, kolleger m.fl. og gerne vil tale om disse konflikter, hvilket fører til, at delta-
gerne bliver inddraget i konflikterne. Et eksempel er én af konsulenterne i Paarisa (Direktoratet for 
Sundheds afdeling for forebyggelse og sundhedsfremme) der på baggrund af nye oplevelser med at være 
konsulent for sygeplejersker og forebyggelseskonsulenter, der er involveret i lokale incestproblematikker, 
fokuserer på dilemmaet åbenhed i modsætning til tavs viden. Hun bruger sin deltagelse i værdiprojektet 
til at identificere nogle af de værdimæssige problemstillinger, hun ser, har betydning for det sundheds-
fremmende og forebyggende arbejde både i Syd- og Østgrønland. Der møder hun incestproblematikker, 
der skaber værdikonflikter mellem de lokale myndigheder og sundhedspersonalet. Hun rejser et kritisk 
spørgsmål, der handler om, hvordan der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse i tabubelagte 
sager set ud fra et værdiperspektiv (FJ/maj 2005/ADL). 

Dette sidste eksempel skaber uro i udviklingsprojektet. Deltagerne diskuterer, hvordan der i nogle profes-
sionelle sammenhænge tydeligvis ikke er en norm for at diskutere værdikonflikter. Derimod er person-
konflikter noget, de almindeligvis diskuterer, dog ikke åbenlyst. Forskningsjournalen viser et udsnit af 
nogle personkonflikter, der opstod undervejs (se f.eks. FJ/april 2005). Karakteristisk for konfliktkommu-
nikationen var netop en personificering. Konflikter i udviklingsarbejdet blev kommunikeret i kraft af 
forventninger om personlige motivsammenstød og forviklinger, herunder magtkampe og hierarkiproble-
mer. Forskningsjournalen rummer også en række eksempler på konflikthåndtering, hvor målet er at sikre 
harmoni og balance. Her går udtrykket ”de oprindelige grønlandske værdier” igen, uden at det bliver yder-
ligere uddybet. Alle ved, hvad de oprindelige værdier er. De behøver ikke at blive forklaret nærmere. 
Kommunikationen afspejler en generel holdning om, at disse værdier er vigtige i sundhedsarbejdet både i 
forhold til at forstå hinanden, til at kunne yde omsorg og i forhold til at intervenere sundhedspædagogisk. 

Det, der interesserer mig, er, hvilke forventningsdannelser der bliver mulige med udtrykket ”de oprinde-
lige grønlandske værdier”. Med blik for inuitfilosofien dukker en horisont af værdier op: harmoni, stolt-
hed, ære, styrke, mod, respekt, ydmyghed og meningens ukrænkelighed (Lange, 2001). Spørgsmålet er: 
hvad betyder den særlige grønlandske livsforståelse set med inuitfilosofisk optik? Dette citat er hentet fra 
Langes studier over livsforståelsen (Lange, 2001: 5-6):
”Det er god tone blandt inuit at bagatellisere sine egne vanskeligheder, hvor store de end kan være, ja, det 
anses ligefrem for latterligt at fortælle alvorligt om sine egne strabadser og lidelser”.

Citatet kan anvendes som tilgang til at fortolke konflikters udmøntning. Lange beskriver, hvordan en 
dominerende afsky for alvoren betyder, at lidelser inkluderes i fællesskabet i form af humor. Ifølge Ol-
sen er der blandt Inuit ikke er tradition for at tale om egne problemer, hvilket skaber følelsesmæssig 
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isolation, men opretholder fællesskabet (Olsen, 2004). Inuitfilosofien betegner harmoni som et fredeligt 
liv (Lange, 2001). I det tidligere inuitsamfund var harmoni særligt nødvendig, fordi man levede så tæt 
sammen. Man var afhængige af hinanden, og derfor kunne man ikke rumme konflikter. Harmonien 
skulle opretholdes, og det gængse redskab var udstødelse af harmonitruende personer (Petersen, 2004). 
De personer, der var tilbageholdende, var med til at opretholde et ideal om harmoni (Lange, 2001: 6).

Projektdeltagerne iagttager harmoni som en oprindelig grønlandsk værdi – som et ideal om det fred-
fyldte liv. Harmoni betragtes som et argument for, at et krav om ikke-indblanding skal imødekommes. 
Projektdeltagerne diskuterer, hvordan harmoniidealet skaber problemer med at udnytte personlige mu-
ligheder i det moderne samfund. Et gennemgående synspunkt er, at hvis idealet efterkommes politisk 
som ikke-indblanding, skaber det problemer i forhold til ansvaret for velfærden og civilisationsniveauet. 
Projektdeltagerne når frem til den konklusion, at når Hjemmestyret indimellem kan ses som fraværende 
i forhold til nogle presserende sociale eller sundhedsmæssige problemstillinger, kan det i et inuitperspek-
tiv fortolkes som, at man vedligeholder idealet om harmoni ud fra den bagvedliggende idé om ikke-
indblanding, mens det i et moderne velfærdsperspektiv kan fortolkes som, at Hjemmestyret ikke magter 
at påtage sig ansvaret. 

2.2.6.2 Det grønlandske sundhedsbegreb
Som den foregående delanalyse viser, er deltagerne nået frem til, at værdier er størrelser, der kommer til 
syne forskelligt alt efter sammenhængen, men bestemte værdier kan ses i forhold til bestemte opfattelser 
af sundhed. Sundhed betragtes som noget positivt og livsbekræftende. Samtidig ses sygdom også som en 
del af livet, man – til forskel fra sundhed – ikke er herre over, og derfor må acceptere. Sundhed der-
hjemme betragtes f.eks. som noget hyggeligt og rart, f.eks. hvor man i fællesskab fanger, tilbereder og 
spiser sund mad. Hvad der gør maden sund, er uden for diskussion, det er den bare, fordi den er et fæl-
les anliggende. Familiesundhed er noget harmonisk, fælles, trygt og tæt. Derimod er sundhed på arbej-
det ofte noget risikobestemt. Et professionelt sundhedsbegreb kan være knyttet til at advare andre mod 
sygdomme og ulykker. I skolen kan sundhed være forbundet med viden om risici og farer. Lærere og 
sundhedsplejersker tjekker, om børnene ved det, de bør vide, så de kan lære at skærme sig og tage hen-
syn til de farer, der omgiver dem. Sådan kan sundhed iagttages som det modsatte af sygdom. Disse for-
skelle er blevet tydelige for deltagerne selv, og de har erfaret, at den samme person i forskellige sammen-
hænge kan have vidt forskellige opfattelser af sundhed. 

Overskuelighed og forudsigelighed fremhæves som værdier, der har med sundhed at gøre. Sundhed er 
blandt andet at kunne overskue, hvad man som menneske udsættes for eller er oppe imod. Naturen næv-
nes som en kraft, der er større end mennesket, men samtidig en kraft, mennesket kan lære at forudse virk-
ningen af eller overskue konsekvenserne af. Det at acceptere denne naturens magt og kraft betegner delta-
gerne som et sundt karaktertræk (FJ/forår 2005). Min fortolkning er, at overskuelighed og forudsigelighed 
er to iagttagelsesvilkår, som gør det nemmere at få øje på andre værdier deriblandt også sundhed.  

Sundhed betragtes generelt som en værdi, der skal styrkes og udvikles. Gennem projekterne har delta-
gerne lagt vægt på at tage vare på de forhold, der animerer til sygdom, og samtidig give det enkelte men-
neske mulighed for at udvikle kompetence, der kan fremme livskvalitet og håndtere sygdom, svaghed og 
ulykke. Forebyggelse og sundhedsfremme betragter de som aktive processer, hvor befolkningen selv 
handler med henblik på at skabe forandring, hvilket jeg vender tilbage til i den følgende delanalyse. 
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Som beskrevet opfattes sundhed som et normativt og værdiladet begreb. Udviklingsarbejdet kondense-
rer forskellige forventninger til at leve et sundt liv og dermed også forskellige værdier. Deltagerne præ-
senteres for en systemteoretisk pointe om umulig transfer; at det ikke er muligt direkte at overføre vær-
dier eller viden fra én kontekst til en anden eller fra ét menneske til et andet. Jeg formidler mulige kon-
sekvenser af, at man ikke længere kan regne med en simpel værdioverførsel og derfor også, at man må 
opgive tanken om, at et bestemt sundhedsbegreb kan overføres fra det ene menneske til det andet eller 
fra det ene fællesskab til det andet. Deltagerne fortolker pointen og bruger de oprindelige grønlandske 
værdier som eksempel på, hvordan det for dem er umuligt at forestille sig, at disse værdier skulle kunne 
overføres til befolkningsgrupper med dansk eller anden vestlig identitet. Alligevel er de noget i tvivl, når 
det drejer sig om formidling af viden, og endnu mere i tvivl, når det drejer sig om de oprindelige værdier 
inden for egen kultur. Selv om de har opgivet tanken om, at sundhed kan overføres direkte via kampag-
ner, oplysning eller anden kommunikation, refererer de grundlæggende til en forestilling om overleve-
ring. De italesætter både værdier og normer som ”overleverede” via fortællinger og traditioner. Udtrykket 
”vores værdier er jo også de oprindelige værdier” er et eksempel på denne overleveringsterminologi. Med 
blik for værdier skaber kommunikationen således både forventninger om det ”moderne Grønlands vær-
dier”, men også forventninger om de værdier, der ligger i traditionerne og fortællingerne. 

Når deltagerne tager udgangspunkt i et åbent sundhedsbegreb, bliver sundhed italesat som en ”livsvær-
di”, som det gode liv og til en vis grad fravær af sygdom. Med et sådant åbent, værdiladet sundhedsbe-
greb bliver sundhed til et spørgsmål om, hvordan den enkelte eller fællesskaberne opfatter det gode liv. 
Gennem de konkrete projekter har projektdeltagerne erfaret, at de nødvendigvis må gå i dialog med de 
målgrupper, de arbejder med, for at kunne afklare de værdier, både målgrupperne og de selv har. På den 
ene side er deltagerne enige om, at det er umuligt at tale om værdioverførsel, mens de på den anden side 
opfatter det uforsvarligt at forsøge at tilføre befolkningen ”den herskendes klasses” værdier eller et ”im-
porteret” (f.eks. et dansk) sundhedsbegreb. 

Jeg sætter mig for at undersøge, hvordan de traditionelle grønlandske værdier kan iagttages i relation til 
en mere moderne opfattelse af sundhed. Gennem et interview med lektor på Inerisaavik (Grønlands 
uddannelsescenter) Karl Kristian Olsen (2004) skærpes min interesse for det grønlandske begreb ’sila’, 
der betyder både universet, vejret og forstand. Sila er udtryk for energier. Det grønlandske begreb ’inuk’ 
(menneskets væsen) udgør tre bærende strukturer: lys (sjæl), ånd (krop), navn (identitet), og det er disse 
strukturer, der skaber værdier for mennesket. I systemteoretisk forstand er strukturerne fremmedreferen-
cer, som mennesket via selvreference skaber sine værdier igennem. Lyset udgør sjælens energi, ånden 
forstås som kroppens kraft og styrke, og navnet udgør den grønlandske identitet. Værdier bygger således 
på en forestilling om, at værdier altid kan føres tilbage til en grund: af sorg kommer glæde, af ikke-sym-
pati kommer sympati, af ligegyldighed kommer af omsorg, af afsmag kommer anerkendelse, af grusom-
hed kommer agtelse osv. Grunden er den semantiske modsætning. Begrebsparrets negativside. Desuden 
er værdier altid et produkt af det kendte. Det er erfaringerne, der skaber værdierne. Denne grundlag-
stænkning kommer f.eks. til udtryk, når et menneske dør. Først tager sorgen over hos de nærmeste, men 
snart overtager et nyfødt barn den afdødes navn, og sorgen bliver forvandlet til glæde over, at et nyt 
menneske bærer navnet videre. Dermed er meningen med en person navnet (Olsen, 2004). 

Det grønlandske ord for sundhed ’peqqinneq’ betyder, at noget eller nogen er på rette plads. Etymologisk 
refererer ’peqqinneq’ til det at være et menneske, rask og frisk – til det, at tingene er på plads (Lynge, 2004; 
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Petersen, 2004). Idet ’peqqinneq’ refererer til menneskets væsen, er der ikke tale om et moralsk eller etisk 
begreb, fordi det ikke har noget med handling at gøre. Det er en forestilling om menneskets væsen og der-
for en metafysisk opfattelse eller et syn på det at være menneske. Ifølge forestillingen er mennesket sam-
mensat af ånd (krop), sjæl (lys) og identitet (navn). At noget er på rette plads, betyder, at sjælen med følelser 
og forstand samt kropsfunktionerne (varme, åndedræt, fordøjelse m.m.) er på plads. Ifølge Petersen griber 
man til ordet ’peqqinneq’, når man i dag vil finde et ord for sundhed på grønlandsk. Sundhed kan i den 
forstand ikke udelukkende være et spørgsmål om helbred. I modsætning til en medicinsk diskurs, hvor 
sundhed er et godt helbred i betydningen ingen sygdom, refererer ’peqqinneq’ til et liv, der er på plads – til 
forskel fra noget, der ikke er på plads. Min pointe er, at ’peqqinneqs’ modbegreb ikke er sygdom. ’Peqqin-
neq’ er tydeligvis ikke inkluderet i den grønlandske medicinske sundhedsdiskurs (Bjerregaard, 2004). 
Sundhed er et spørgsmål om at kunne håndtere erfaringer med ting, der ikke er på rette plads. Med et 
’Inukblikket’ er sundhed at give sjælen energi, kroppen kraft og identiteten styrke. 

2.2.6.3 Værdikonflikter og offerroller
Sundhedsvæsenets sundhedsbegreb repræsenterer stadig i vid udstrækning en forståelse af sygdom og 
helbredelse (Bjerregaard, 2004). Projektdeltagerne har diskuteret, om det grønlandske sundhedsbegreb 
kan overleve side om side med sygdomsbegrebet. Det er bekymrende, mener de, hvis den biomedicinske 
opfattelse er den eneste opfattelse, man konkret er i stand til at tilrettelægge forebyggelse og sundheds-
fremmeindsatser ud fra – særligt når de sundhedspolitiske visioner (Paarisa, 2003) drejer sig om medbe-
stemmelse, medansvar og udvikling af handlekompetence. Deltagerne udtrykker, at der er brug for bio-
medicinsk viden og risikoorientering. De ser først et problem opstå, hvis sundhedspædagogiske opgaver 
løses udelukkende med blik for risiko snarere end med blik for muligheder, visioner og handlekraft.

Undervejs har deltagerne iagttaget og diskuteret nogle særlige udfordringer knyttet til de aktuelle sam-
fundsmæssige problemer, der handler om incest, pædofili, omsorgssvigt, alkohol- og stofmisbrug, selv-
mord blandt unge og andre dybt traumatiserende hændelser. Jeg drøfter problemerne med to danske 
sundhedsplejersker fra Nordgrønland, og de giver udtryk for stor frustration (FJ/juni 2006). Erfaringerne 
fra værdiprojektet gør det muligt for sundhedsplejerskerne at italesætte værdikonflikter i forhold til nogle 
af disse alvorlige problematikker, hvilket jeg vil beskrive med følgende eksempel: En af sundhedsplejer-
skerne er frustreret over en aktuel sag, hvor lærerne på skolen fortæller, at en pige i sjette klasse overskri-
der sine kammeraters grænser seksuelt og måske selv har været udsat for seksuelle overgreb i sit hjem? Pi-
gen bor sammen med sin mor, tre yngre halvsøskende og morens fjerde mand i en etværelses lejlighed. 
Sundhedsplejersken kender til hjemmet fra sine småbørnsbesøg, hvor hun blandt andet har vejledt moren 
i at håndtere sin usikkerhed og sit til tider voldsomme temperament over for børnene. Sprogproblemet er 
i første omgang det mest frustrerende for sundhedsplejersken. Hvordan får hun åbnet en dialog med pi-
gen og forældrene, når hun ikke taler grønlandsk? Hvordan sætter man som dansksproget sundhedspro-
fessionel disse alvorlige problemer på dagsordnen, uden at der opstår en værdikløft mellem familiens vær-
dier og sundhedsplejerskens faglige og personlige værdier? Sundhedsplejersken mener selv, at der er risiko 
for, at hendes forsøg på intervention bliver en handlingslammende social kontrol. Hun beskriver den vær-
dikonflikt, der opstår, når pigen på den ene side anses for at være selvansvarlig – i betydningen det en-
kelte menneske er i stand til at træffe fornuftbetonede valg – mens hun på den anden side anses for at 
være i så stor følelsesmæssig ubalance, at hun ikke kan træffe sunde valg. Værdikonflikten komplicerer 
sundhedsplejerskens arbejde, og hun beskriver, hvordan hun iagttager konflikter af samme type i forhold 
til selvmordsforebyggelse og forebyggelse af seksuelt misbrug af børn generelt i landet (FJ/juni 2006).
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Projektdeltagerne iagttager og forholder sig til, hvordan de ovenstående problematikker går igen i medi-
erne og ”overskygger” en mere positiv tilgang til sundhed samt den grønlandske betydning af sundhed – 
at være et menneske, der er raskt og friskt. De mener, at den generelle holdning til opdragelsesfrihed – 
det enkelte barn skal lære/dannes igennem egne erfaringer og ikke styres til bestemte former for opførsel 
eller handling, kan destruere et sundhedspædagogisk ideal om medansvar og involvering. De har ønsket 
at bryde med den negative fokusering på sundhed og bryde med idéen om autonomi via et målrettet og 
værdifokuseret projektarbejde. De har gennem deres projekter arbejdet med målgruppernes og deres 
egne opfattelser af sundhed og samtidig tilrettelagt løsningsmuligheder med hensyn til de alvorlige pro-
blemer. Hvad der generelt betragtes som alvorlige sundhedsproblemer har i det værdiorienterede arbejde 
fået form som positive udfordringer, målgrupperne har skullet lære at håndtere. 

Det er min fortolkning, at udviklingsarbejdet har vist, at det enkelte menneskes autoritetsbevidsthed i 
mange tilfælde har betydning for sundhedsopfattelsen. Hvis sundhed drejer sig om at være i stand til at 
handle fornuftigt, har det betydning, hvordan det enkelte menneske og fællesskaberne (familier, skoler, 
arbejdspladser, organisationer) tillader sig selv at handle. Handles der ud fra demokratisk medbestemmelse 
i en sundhedsfremmende retning, eller handles der kun offentligt, som man får besked på? Handles der 
reflekteret i forhold til viden, holdninger og værdier, eller følger man en sti upåagtet, som er fundet af an-
dre end én selv og skiltet med forbud og retningslinjer for sund adfærd? Hvis sundhed i moderne forstand 
er et spørgsmål om, at mennesket fra sit eget bevidste udgangspunkt tager aktivt fat og udvikler sig i en 
sundhedsfremmende retning, skaber autoritetstroen i samfundet problemer, fordi man løber ind i en vær-
dikonflikt mellem de to forbilleder: det topstyrede og det dialogiske og handlingsorienterede samfund. 
Værdikonflikten opstår mellem på den ene side den autoritære magt, hvor magtudøverne dels udstikker 
retningslinjer og love og dels forsørger befolkningen og sikrer den sociale balance, og på den anden side 
den deltagerorienterede sundhedsfremme, som vedrører fællesskabets stolthed, identitetsfølelser, mod og 
fysiske udfoldelse. Den sundhedspædagogiske udfordring er diskuteret undervejs. Den handler blandt 
andet om ”at hive folk ud af offerrollen” for at forhindre, at følelsen af at være magtesløs over for et sy-
stem, der er større end én selv, bruges passivt og negativt, og magtesløshed bliver til hjælpeløshed. Spørgs-
målet har været, hvordan befolkningen lærer, at ingen er mere offer, end de selv ønsker at være.

2.2.7 Værdibaserede forventninger - sammenfatning
Jeg vil nu søge at sammenfatte de væsentligste pointer fra det empiriske felt: iagttagelse af værdier i ud-
viklingsprojektets to første faser samt fra forskerfortællingen for at reducere kompleksitet. Fra at itale-
sætte værdier som iboende og private størrelser er der med udviklingsprojektet udviklet et pædagogisk 
værdibegreb. Gennem de enkelte projekter er værdier i tiltagende grad blevet italesat som ”pædagogiske 
redskaber”, der kan bruges til at hjælpe eller lede andre ”på rette vej”. Relationen mellem de sundheds-
professionelle og borgerne kodificeres med pædagogikkens kode, og diskursen skaber en ”lærende be-
folkning”, som ikke længere blot skal advares og oplyses om farer og risici men involveres og lære at se 
eget forandringspotentiale, der vel at mærke skal respekteres i forhold til de værdier, det enkelte menne-
ske i den enkelte familie har. Et generelt synspunkt er, at for at en dialog om værdier og sundhed ikke 
udelukkende skal opfattes som en konflikt, der medfører skænderier eller ”mudderkastning”, men opfat-
tes som en sundhedsfremmende læreproces, må dialogen bygge på værdier og argumenter, der kan sæt-
tes til diskussion. Lydhørhed, anerkendelse og respekt italesættes som centrale værdier i en sundhedspæ-
dagogisk dialog. Flere deltagere mener, at dialoger om sundhed kræver, at begge parter forholder sig til 
indholdet uden at sætte sig i offerrollen og kræver ligeret. Den pædagogiske tilgang rummer en pointe 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Værdier i Grøndlandsprojektet



106

om, at befolkningen må lære at være kritisk i forhold til forskellige sundhedsopfattelser i samfundet og 
den herskende folkesundhedspolitik – ”uden der opstår fjendskaber”. Idealet er, at dialoger udvikles ud fra 
”gode følelser” og bygger på ”diskussionslyst frem for angreb” (FJ/2006). 

Såvel dialog som aktiv involvering og handling betragtes som kærneværdier i det sundhedspædagogiske 
arbejde. Involvering betyder, at man som professionel er i stand til at forholde sig sagligt og personligt i 
kommunikationen, og at målgrupperne involveres aktivt i deres sundhedsfremme eller læreproces. Ud-
viklingsdiskursen har fokuseret på forskellige betingelser og vanskeligheder, der er for involvering ud fra 
forskellige kulturelle og historiske forudsætninger. På den ene side arbejder de professionelle på et 
grundlag, hvor idealet er, at befolkningen skal respekteres og involveres i diskussioner om sundhed, 
mens de på den anden side er en del af en ”dansk faglighed”, hvor sund levevis opfattes entydigt og som 
uafhængig af de grønlandske værdier. 

Projektdeltagerne er nået frem til, at det har afgørende betydning for deres forståelse af forskellige opfat-
telser af og forventninger til sundhed, hvorvidt værdier afklares og diskuteres eller ej. En gennemgående 
holdning er, at det ikke er tilstrækkeligt at møde sine målgrupper åbent og undersøgende og etablere 
sundhedspædagogiske rammer, men at de sundhedsprofessionelle selv og politikerne ligeledes må åbne 
sig, deltage aktivt i samfundsdebatten og have mod og lyst til at sætte ord på de forskellige sundhedsop-
fattelser, der kan iagttages. For deltagerne indebærer sundhedsfremme 1) at kunne give slip på det risi-
koorienterede sundhedsparadigme, 2) sundhedspædagogisk og tværfaglig kompetence og 3) mod til at 
arbejde med sine egne og målgruppens værdier. 

Endelig tillader jeg mig at rejse et filosofisk spørgsmål om, hvorvidt de grønlandske myter og fortællinger, 
der vidner om de tre bærende strukturer, der skaber værdier for mennesket, kan forstås i forhold til sund-
hedsfremme. På den ene side kan det diskuteres, om det er sådan, at værdier skabes for mennesket, altså 
om værdier er givet mennesket, dvs. en ontologisk holistisk værdiforståelse. På den anden side er det spørgs-
målet, om lyset, ånden og navnet snarere skal ses som referencer, mennesket skaber sine egne og de fælles 
værdier igennem? Og hvis det forholder sig sådan, åbner værdidiskursen for undersøgelse af og diskussion 
om, hvordan et sundt liv kan skabes med reference til Inuit-livsforståelsen og de oprindelige værdier. 

Det er altså forholdsvis komplekst at iagttage værdier og værdikonflikter i udviklingsarbejdet, og kom-
pleksiteten er søgt reduceret med såvel de mere basale værdier som med deltagernes fælles sundhedsbe-
greb. Min forskerfortælling viser, at overordentlig mange positive forventninger knyttes til værdier, men 
også at mange problemer forbindes med værdier. Værdierne forventes at kunne skabe alternativer til:
• sygdoms- og risikoorientering
• forbud og advarsler
• yderligere social kontrol i sundhedsarbejdet
• en dominerende problemdiskurs
• offerroller og magtesløshed
• ’mudderkastning’ og fjendskaber
• vestlig kulturmagtsudøvelse
 
Der er tale om alternativer til forhold, fænomener eller ting, der aktuelt hæmmer sundheden i lan-
det efter projektdeltagernes opfattelse. Det er min opfattelse, at hvis disse forventninger skal kunne 
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udmøntes i faktiske alternativer, vil det få vidtrækkende konsekvenser for beslutningstagning og organi-
sering af sundhedsarbejdet i Grønland. I sundhedsvæsenet, som i enhver anden organisation, er en lang 
række præmisser lagt fast for bestemte typer af beslutninger, herunder værdigrundlag og målsætninger. 
Denne analyses fremanalyserede værdier og forventninger til et bedre sundhedspædagogisk arbejde kan 
fortolkes som et tegn på, at sundhedspædagogiske strategier forskydes fra befolkningens problemer (før-
ste orden) til befolkningens forholden sig til egne problemer (anden orden). Denne forskydning er sam-
tidig forbundet med de sundhedsprofessionelles selvforståelse som pædagogiske aktører. Deres professio-
nelle og individuelle værdier reflekteres i forhold til pædagogiske værdier. Sundhedsarbejdet dialogiseres, 
og der skabes forventninger om gensidige værdiiagttagelser også blandt målgrupperne. Med de pædago-
giske værdier sættes rammen for dialog og forhandling mellem de sundhedsprofessionelle og befolknin-
gen om såvel et individuelt som et fælles ansvar for sundhed. 

2.3 Værdier i skolesundhedsplejen
Den følgende analyse afgrænses empirisk til iagttagelser af kommunikationen om værdier i Københav-
nerprojektets første fase, hvor i alt 142 sundhedsplejersker har deltaget i workshops i fire dage fordelt 
over fem uger. Analysen trækker på det samlede datamateriale fra disse fem workshops, der dokumente-
rer sundhedsplejerskernes kommunikation om arbejdet med børn og unge i skolen (bilag 3, bilag 5, ar-
kiv/sundhedsplejen I-II/efterår 2004/forår 2005). Det er ikke konkrete feltobservationer i skolen, men 
om iagttagelser af, hvordan sundhedsplejersker iagttager skolearbejdet, samt hvordan de iagttager sig 
selv. Iagttagelserne er kommet til udtryk i sociale sammenhænge, som også konsulenterne indgår i. Efter 
projektfasens afslutning er der udarbejdet en projektrapport med seks tværgående temaer: a) sundheds-
fremme og forebyggelse, b) værdier og værdikonflikter, c) deltagelse, d) marginaliserede børn og unge, e) 
sundhedssamtaler samt f) problemkatalog med optegning af en række udviklingsfelter. Projektrapporten 
er fremlagt til diskussion på en intern kommunal konference i foråret 2005, hvorefter er givet tid til 
feedback fra konferencens deltagere inden den endelige publicering i bogen: ”Værdier på spil? Mellem 
sundhedsfremme og forebyggelse i skolesundhedsplejen” (Wistoft et al., 2005b). Denne bog udgør en præli-
minær fortolkning inden for udviklingsprojektets ramme, og derfra indhenter jeg data, der selekteres og 
fortolkes videnskabeligt. Nærværende analyse kan i visse passager have formuleringer, der er identiske 
med bogens, men generelt er der tale om en selvstændig videnskabelig fortolkning, der på visse punkter 
bygger videre på bogens budskaber, mens den på andre punkter bryder med de fortolkninger, der er 
fremført gennem udviklingsarbejdet. 

Som en del af workshoparbejdet i første fase har sundhedsplejerskerne individuelt besvaret et ret omfattende 
spørgeskema udformet på baggrund af udviklingsprojektbeskrivelsens hovedproblemstillinger. Endvidere er 
workshopholdernes observationer på de afholdte workshops dokumenteret og systematiseret skriftligt un-
dervejs. Ud over disse iagttagelser er der, som tidligere anført, gennemført seks enkeltinterviews med sund-
hedsplejersker og et fokusgruppeinterview med elever fra en udvalgt syvende klasse. Svarmaterialet, observa-
tionsmaterialet og de transskriberede interviews udgør sammen med centrale dokumenter og bekendtgørel-
ser datamaterialet i denne analyse. Bilag 5 er en systematisering af dette datamateriale. Informanternes ud-
sagn er samlet under en række ledetråde, der er udformet som spørgsmål relateret til både de vigtigste 
problemstillinger i udviklingsprojektet og til ph.d.-projektets forskningsspørgsmål. Under hver ledetråd 
præsenteres et antal selekterede udsagn og svar, der repræsenterer kvalitative forskelle i materialet. 
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Udsagnene er selekteret efter variation, så de dækker diversiteten i undersøgelsesfeltet. Hermed sker det første 
konkrete analytiske sammenfald mellem pædagogisk praksis og forskning, idet ledetrådene på den ene side 
repræsenterer udviklingsarbejdets interesser, mens de på den anden side er udformet på baggrund af mine 
videnskabelige erkendelsesinteresser. Som en del af databearbejdningen er den optegnede kommunikation 
derfor justeret, så de data, der falder ved siden af de forskningsmæssige erkendelsesinteresser, bortselekteres. 

2.3.1 Udviklingsrammen 
Udviklingsprojektets overordnede idé er at etablere en ramme for professionel kompetenceudvikling 
relateret til et værdireflekteret sundhedspædagogisk arbejde med børn og unge i skolen. Sundhedsplejer-
sker oplever dilemmaer og problematikker relateret til sundhedsarbejdet i skolen, og målet med udvik-
lingsprojektet er blandt andet at undersøge, hvordan disse dækker over eller har relevans i forhold til 
værdikonflikter. Den bærende idé er at iagttage dilemmaerne som værdisammenstød for dermed at mu-
liggøre nye refleksioner over de komplekse udfordringer, skolesundhedsplejen står over for. Ved i første 
omgang at diskutere værdier og værdikonflikter muliggøres en identificering, der kan åbne for nye 
værdirefleksioner over praksis. Når sundhed eksempelvis betragtes som en værdi, bliver det nødvendigt 
at foretage en værdiafklaring for at kunne forholde sig til det forebyggende og sundhedsfremmende ar-
bejde. Når et sundhedsmæssigt dilemma, som for eksempel at hygge sig i forhold til at røre sig, betragtes 
som en værdikonflikt, bliver det nødvendigt at afklare målet med sundhedsfremme: Hvad er målet? 
Hvordan er det et mål? Hvem definerer målet? For hvem er det et mål? Da mål er udtryk for værdier, 
kan det ikke vurderes, om målene er nået, før værdierne er afklaret. Idet sundhedsplejen anvender både 
viden og værdier som handle- og beslutningspræmisser, og dens selvforståelse og kommunikation med 
omverdenen er influeret af viden og værdier, kan værdierne betragtes som vigtige resurser. Sundhedsple-
jen er ikke en lukket profession, der autonomt kan beslutte sig for, hvordan der skal handles, og selv om 
sundhedsplejen har et mere eller mindre velbeskrevet værdi- og beslutningsgrundlag, er dette grundlag 
afhængigt af omverdenens forventninger og værdier, der udtrykkes i for eksempel forskellige syn på 
sundhed, familie, børn og unge. Med systemteoretisk optik er sundhedsplejens værdier netop værdier i 
kraft af omverdenens værdier, og derfor er sundhedsplejen i et omverdensforhold, der gør isolation og 
ikke-kommunikation umulig. 

Udviklingsprojektet bygger på en antagelse om, at værdier ikke simpelt kan overføres, derimod må de 
aktivt vælges, skabes eller tilegnes af børnene og de unge og af sundhedsplejerskerne selv. Det betyder 
ligeledes, at der ikke kan regnes med værdioverførsel fra sundhedspolitik eller behandlingssystem til 
sundhedspædagogisk praksis. Værdier må virkeliggøres under hensyn til omverdenen og således konstru-
eres projektets udviklingsramme som en idé om, at sundhedsplejen – for at reducere kompleksitet – må 
beskrive sig selv i forhold til omverdenen. Intentionen er, at sundhedsplejerskerne får mulighed for at 
udvikle analytisk og kritisk kompetence i forhold til de værdier, der er på spil i og omkring skolesund-
hedsplejen. Målet er blandt andet at diskutere, om der kan skabes et fælles værdigrundlag, der rummer 
forudsætninger for at handlinger kan koordineres. Endvidere er hensigten at diskutere, om der kan etab-
leres en fælles værdidiskurs, der sandsynliggør tilslutningsmuligheder. 

2.3.2 Værdikompleksitet i skolesundhedsplejen 
På de afholdte workshops får sundhedsplejerskerne til opgave at beskrive, diskutere og reflektere over 
oplevede værdier og værdikonflikter i skolen. Der bliver arbejdet med sundhed og andre værdier, der har 
betydning for arbejdet med børn og unge. Fra starten er de optaget af at diskutere en række introduce-
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rede sundhedspædagogiske idealer såsom handlekompetence, medbestemmelse og deltagelse. De er op-
taget af at få afklaret de nye begreber og diskuterer, hvorvidt idealerne kan styrkes ved udarbejdelsen af 
et fælles professionelt værdigrundlag, og hvordan sundhedsplejen kan udvikle, præcisere og synliggøre 
det værdigrundlag, der reelt og ideelt set skal arbejdes på (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-
A1,A3,A7). I første omgang arbejder sundhedsplejerskerne med blik for den politiske omverdens værdier 
og forventninger. De analyserer og diskuterer Københavns Kommunes nye sundhedspolitikker, værdig-
rundlag og ”faglighed for alle” samt følgende nationale dokumenter: Lov om Forebyggende Sundheds-
ordninger (Sundhedsstyrelsen, 1995, 2002), Regeringens forebyggelsesprogram (Sundhedsministeriet, 
2002), Sundhedsloven (Sundhedsministeriet, 2005) og Strukturreformen (Indenrigsministeriet & Sund-
hedsministeriet, 2004). Dernæst sætter de fokus på børn og unges egne værdier og opfattelser af bl.a. 
sundhed samt forventninger fra lærere, forældre og socialrådgivere. 

Sundhedsplejerskerne diskuterer kommunens beskrevne værdigrundlag som en markant omver-
densforstyrrelse og iagttager herigennem en række værdikonflikter. Sundhedsplejerskerne opfatter 
deres arbejde som ”underlagt” overordnede politiske værdier vedtaget i forvaltningen. Problemet er, 
at de ikke selv arbejder ud fra dem. Det begrunder de med, at det er umuligt at udmønte værdier 
fra en anden kontekst i deres egen. De politiske værdier er for forskellige fra sundhedsplejens egne. 
Sundhedsplejerskerne påpeger, at kommunens værdier er bundet til en serviceorienteret værdilogik, 
der ikke imødekommer deres egne faglige værdisæt. Eksempelvis værdierne ”brugerrettet” og ”ser-
viceminded” støder sammen med sundhedsplejens værdier som f.eks. omsorg, tillid og empati. Det 
er min iagttagelse, at diskussionerne om de politiske værdier på dette tidlige tidspunkt i udvik-
lingsarbejdet, skaber øget klarhed over sundhedsplejerskernes egne værdier. Med et system/omver-
dens-blik former sundhedsplejen sine værdier i forhold til omverdenens værdier, og værdiforskellene 
gør nye erkendelser mulige. 

Som ovenfor beskrevet er udviklingsarbejdet i første omgang et spørgsmål om at kvalificere sundheds-
plejerskerne til at kunne tage stilling til og begrunde deres valg af handling med henblik på at præcisere 
og synliggøre deres eget værdigrundlag. Det viser sig imidlertid hurtigt, at de oplever, at deres uddan-
nelsesmæssige baggrund inden for sundhedsvidenskab og biomedicin ”blokerer” for intentioner om at 
arbejde pædagogisk værdireflekteret. Sundhedsplejerskerne diskuterer, hvordan både pædagogiske og 
personlige værdier kolliderer med deres skolepraksis, der sædvanligvis er præget af risiko- og årsagstænk-
ning i relation til profylakse og social kontrol. 

Sundhedsplejerskernes første og mest umiddelbare reaktion på de afholdte workshops er at udtrykke 
værdier i form af oplevelser. Det viser sig hurtigt, at kommunikation om værdier åbner kommunikation 
om følelser, oplevelser og resurser. Sundhedsplejerskerne giver udtryk for, de kan mærke deres værdier og 
italesætter dem som følelsesmæssige størrelser, f.eks. som: trofasthed, åbenhed, tillid, ærlighed, oprigtig-
hed, ansvarlighed, loyalitet, anerkendelse. Særlig følelsesdimensionen står i kontrast til konkrete saglige 
dimensioner, der er centrale i forebyggelsesarbejdet, f.eks. børnenes højde, vægt, hørelse, syn, bevægelse, 
kost osv. Sundhedsplejerskerne siger, at de ” føler sig frem”, når det gælder værdifulde arbejdsopgaver, 
men de diskuterer ikke umiddelbart hverken værdier i forhold til bestemte opgaver eller i forhold til de-
res viden og faglighed. Mens de anser værdier for at være positive sider af oplevelser eller relationer, as-
socierer de primært en værdikonflikt som kilde til problematiske situationer eller dilemmaer i deres ar-
bejde. Således ser de en værdi som positiv resurse i ikke-konfliktfyldte sammenhænge, mens de ser en 
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værdikonflikt som noget negativt - som kilde til eller grundlag for problemer. De ser ikke værdikonflik-
ter som eksempelvis udviklingsmuligheder eller åbninger for nye tilgange i sundhedsarbejdet. 

Værdier opfattes både som ’iboende’ størrelser i ubevidste former, der altid er forskellige fra andres, og 
som størrelser, der skabes socialt. De siger eksempelvis (bilag 5): 
- ”Jeg tror meget på, at værdier kommer via kontakt, opdragelse osv. Hvis man iagttager værdier, får man 

vel også værdier – og mine værdier bor inden i mig”
- ”Værdier er ligesom skyer, de er ens men alligevel forskellige. Mine er ikke som de andres”
- ”De værdier jeg har, er jo ikke nogle, der lige kom i går, de ændrer sig jo også og kommer til syne helt for-

skelligt - og jeg ved jo ikke, hvilke værdier jeg arbejder med, når jeg arbejder med børnene”

Værdier italesættes henholdsvis positivt eller negativt i forhold til, i hvilken sammenhæng de iagttages. 
Denne forskel kan illustreres med forholdet mellem sundhedsplejerskernes egne værdier og de værdier, 
de ser som samfundets. Mens egne værdier udtrykkes som noget positivt, italesættes en række sam-
fundsværdier negativt med værdimæssige modbegreber, der henviser til noget dårligt (sygdom, ulykke, 
forurening osv.) En sundhedsplejerske siger f.eks. (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004): 
”Det gode liv for mig selv og mine nærmeste fremkalder tanker om gode oplevelser, interessant arbejde, at 
mine børn klarer sig godt og er glade osv. Alt sammen positive ting, som skaber det gode liv. Men hvad er det 
fælles gode? Her tænker jeg bredere ud i samfundet - i Danmark – og det er underligt, men jeg tænker først på 
fravær af negative ting som krig trafik, ulykker, sygdom – ting som samfundet og politikkerne kan være med 
til at forhindre”.

Paradoksalt opfatter sundhedsplejerskerne på den ene side værdier som motiverende resurser i sundheds-
arbejdet f.eks. i form af: fællesskab, arbejdsglæde, humor, opbakning, fælles holdninger og intentioner. 
På den anden side opfatter de værdierne som resursekrævende at arbejde med. Når de fokuserer på deres 
konkrete arbejde i skolen, diskuterer de, hvordan værdier må ”provokeres frem fra usynlige steder”, og at 
det ”koster noget” at arbejde med værdierne. Paradokset kan illustreres med følgende udsagn (bilag 5): 
- ”Mødet med andres værdier gør, at man får fokus på sine egne værdier, og så må jeg måske revurdere mine 

egne, det er hårdt arbejde!”
- ”Værdier er en kilde et godt arbejde, men hvis mine værdier kommer for meget på spil, så lukker jeg mig”
- ”Nogle gange giver jeg køb på mine egne værdier, og så er jeg meget træt, når jeg kommer hjem”
- ”Værdier betyder, at jeg kan være med i fællesskabet, men jeg bliver provokeret af at arbejde med de poli-

tisk fastlagte værdier – som dem i forvaltningen. Det er latterligt på et eller andet plan”

Sundhedsplejerskerne sætter ikke den følelsesmæssige og oplevelsesorienterede tilgang til værdier i 
relation til den konkrete saglige og vidensmæssige dimension, der ofte er central i forebyggelsesar-
bejdet. De betragter værdier og sag/viden som to forskellige ting. Alligevel mener en del af sund-
hedsplejerskerne, at diskussioner om værdier har stor betydning for skolesundhedsplejen, og de vur-
derer værdidiskussionerne på de afholdte workshops som ”uhyre vigtige” og meningsfulde for arbej-
det i praksis. De er enige om, at det er relevant at reflektere over værdier, men at det fremstår som 
noget nyt og udfordrende i forhold til det konkrete forebyggende og sundhedsfremmende arbejde 
med børnene i skolen. Ud over at det både er berigende og krævende at arbejde med værdier, opfat-
ter sundhedsplejerskerne værdier som latente størrelser, der er uden for kontrol. Dette, at værdierne 
er uden for styring og kontrol, gør dem vanskelige at planlægge ud fra, og de mener derfor, at det er 
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umuligt at arbejde profylaktisk med værdier. Man kan hverken forudsige eller fastholde værdier, og 
derfor kan man ikke bruge børnenes værdier til at planlægge noget for børnene. Det individuelle 
værdiarbejde betragtes især som vanskeligt at udføre, når det gælder konkrete forebyggelsesopgaver, 
mens sundhedsplejerskerne mener, at værdiarbejdet er helt nødvendigt set i et sundhedsfremmeper-
spektiv8. Den foreløbige konklusion er, at værdier iagttages som personlige eller sociale størrelser, 
der kobles til oplevelser, følelser og resurser. 

2.3.3 Børn og værdier
Sundhedsplejerskerne afgør selv, hvad der er god og dårlig sundhedspædagogik, men refererer i vid ud-
strækning til børnenes og de unges forventninger til sundhedssamtalerne i skolen. Børnenes interesser, pro-
blemer og blikke udgør således et arbejdsvilkår, som sundhedsplejerskerne ikke kan se bort fra. Før jeg går 
videre med at undersøge disse iagttagelser og forventninger, vil jeg skitsere, hvad en sundhedssamtale for-
melt set er, og hvordan sundhedsplejerskerne selv opfatter den. Skolesundhedssamtalen er en helt central 
aktivitet i skolesundhedsplejen, hvorigennem sundhedsplejersken kontinuerligt møder børnene og de unge 
på tomandshånd eller i grupper. Sundhedssamtalen er rammesat og påvirket fra forskellig side. For det 
første er der fra Sundhedsstyrelsen og samfundsmæssig side fokus på, at samtalen retter sig mod opsporing 
og forebyggelse af sundhedsudviklingsrelaterede problemer hos børnene (Sundhedsstyrelsen, 2002). For det 
andet er der forventningerne fra børnene om, at samtalen er ”et godt sted at være”, at sundhedsplejersken er 
interesseret, og at de kan få fortrolighed. Børnene forventer, at de gennem sundhedssamtalen kan få hjælp 
til at løse individuelle følelsesmæssige eller kropslige problemer, problemer med deres kammerater eller med 
de voksne. Hertil kommer, som et tredje vilkår, læreres og forældres forventninger til sundhedssamtalen9. 

Det står klart, at sundhedsplejerskerne primært føler sig forpligtede af de politiske krav, og derfor 
styrer de samtalen og bestemmer form og indhold. Overvejende betragtes sundhedssamtalen ikke 
som en pædagogisk aktivitet, og der reflekteres ikke over læring, undervisning eller kompetenceud-
vikling. Min fortolkning er, at sundhedsplejerskerne ser et forandringspotentiale i børnene, men 
ikke bruger det pædagogisk sundhedsfremmende. Sundhedssamtalen anvendes primært som redskab 
til opsporing af problemer og forebyggelse, dårlig trivsel eller sygdom. Desuden bruges samtalen 
lindrende og helbredende i forhold til f.eks. tab eller anden følelsesmæssig smerte hos børnene. 
Sundhedssamtalen er dermed også bundet op på intentioner om at kunne yde børnene hjælp, om-
sorg og psykologisk støtte. Det står i faktisk modsætning til, at sundhedsplejerskerne oplever, at den 
begrænsede tid, der er til rådighed for sundhedssamtalerne nærmest umuliggør, at sundhedssamta-
len reelt kan bruges til andet end en form for konsultation og overvågning (bilag 5). Der er et klart 
ønske blandt sundhedsplejerskerne om at videreudvikle sundhedssamtalen, så den bliver mere end 
”blot en positiv snak”. Sundhedssamtalen drejer sig i de fleste tilfælde om kontrol, omsorg, trøst, 
snak om, hvordan barnet har det osv., og samtalerne er som sådan ikke dialogiserede, men sund-
hedsplejerskerne mener, at samtalen rummer gode muligheder for at reflektere sundhedspædagogisk 
over sundhedsfremme og forebyggelse og derved arbejde med børnenes egne tanker, problemer og 
værdier. De iagttager, hvordan børn og unge trives med forandring og italesætter forandring som ”et 
moderne samfundsvilkår”. Forandring er i sundhedsplejerskernes øjne noget værdifuldt, der skaber 
engagement fra børnenes side. De betragter dermed børnene som potentielle ” forandringsagenter”, 
og de er interesserede i at udnytte denne iagttagelse positivt og konstruktivt i sundhedssamtalerne 
(arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A8).  
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Lovgrundlaget (Sundhedsstyrelsen, 1995, 2002), dvs. De forebyggende retningslinjer og Sundheds-
ordninger for børn og unge, udgør det politiske grundlag for samtalerne. Den sundhedssamtale, ”sy-
stemet” ønsker, er en samtale, der kan afdække og opspore vanskeligheder. Børnene skal derfor un-
dersøges, så man kan konstatere, om de udvikler sig normalt, og skride ind, hvis deres normale ud-
vikling er truet. Sundhedsplejerskerne diskuterer forskellige måder at praktisere sundhedssamtalerne 
på, men også at sundhedssamtalen generelt, på trods af disse indbyrdes forskelle, altid er determineret 
af ydre krav om et specifikt indhold, dvs. bestemte emner til bestemte klassetrin. Da sundhedssamta-
len determineres af disse forskellige ydre forventninger til samtalens indhold og form, er det vanske-
ligt eller umuligt for sundhedsplejerskerne at gennemføre sundhedssamtalen udelukkende med ud-
gangspunkt i deres faglige overvejelser. De tvinges af omstændighederne til at gå på akkord med 
sundhedspædagogiske intentioner om deltagelse, medbestemmelse og dialog, og de gennemfører 
sundhedssamtalen i zig zag kurs, fordi de tager hensyn til de forskellige forventninger, de møder. 
Derfor bliver sundhedssamtalen en aktivitet, der er formet af vilkåret: ”så godt det kan lade sig gøre på 
de givne betingelser” (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A8). I løbet af de afholdte workshops 
bliver det diskuteret og konkluderet, at det nu ikke længere er tilstrækkeligt, at sundhedssamtalen 
opleves som god. Gennem udviklingsprojektet giver sundhedsplejerskerne udtryk for, at de ønsker at 
bryde med den eksisterende samtalenorm og bruge sundhedssamtalen til noget andet og pædagogisk, 
hvor børnenes egne værdier og opfattelse af sundhed kommer i centrum. De udtrykker desuden et 
behov for at afklare og diskutere, for hvem samtalen har hvilken værdi, og rejser spørgsmålet om, 
hvilke kompetencer det implicerer at arbejde pædagogisk værdireflekteret (arkiv/sundhedsplejen I/
efterår 2004/VSW5-A3). 

2.3.3.1 Børnenes erfaringer med sundhedssamtalen  
Et fokusgruppeinterview med seks børn fra en syvende klasse drejer sig om børnenes syn på deres 
sundhedsplejerske og hendes tilgange til deres sundhed (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VS-A2). 
Børnene skelner ikke mellem at være til skolesundhedsplejerske og deltage i en sundhedssamtale. De 
har med andre ord ikke erfaringer med andet end samtaler med sundhedsplejersken. Børnene betrag-
ter sundhedssamtalen som en del af de funktionsundersøgelser, højde- og vægtmålinger, sundhedsple-
jersken foretager. De beskriver sundhedsplejersken som en interesseret person, der er god at snakke 
om alt muligt med – også om, hvordan man har det uden for skolen. På et spørgsmål om, hvad der er 
godt ved at være til samtale hos sundhedsplejersken, svarer børnene (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 
2004/VS-A2):
- ”Det er sjovt at blive målt – at blive høre-testet og få målt syn – sjovt at vide, hvor meget jeg vejer, og hvor 

meget jeg kan høre og se”
- ”Man kan også stille spørgsmål om alt muligt. Og det er godt at der bliver spurgt om, hvordan man har 

det hjemme”
- ”Det gode er, at man kan slippe for timerne – og så finder man ud af sin højde og vægt”.
- ”Sundhedsplejersken snakker med mig om, hvordan jeg har det, for jeg har haft nogle problemer derhjem-

me – men det er en rigtig god sundhedsplejerske, og jeg kan godt lide at vide, hvor meget jeg vejer og må-
ler, og hun er meget god at snakke med, når hun altså bare ikke siger tingene til min klasselærer”

- ”Hun sørger for, at jeg tilpasser mig – hvis jeg er uvenner, hjælper hun mig med, hvad jeg kan gøre for at 
blive gode venner med dem”

- ”Det er rart at snakke om menstruation”
- ”Da jeg var ked af det, da græd jeg, og hun hjalp mig”
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På et spørgsmål om, hvad der er dårligt ved sundhedssamtalen, svarer børnene med eksempler fra situa-
tioner, de har oplevet som svære (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VS-A2): 
- ”Det er ikke sjovt at blive vejet – fordi de andre skal høre det”
- ”At det var for store grupper, når vi skulle derop og snakke om menstruation - hvis der er noget, man synes 

er pinligt at spørge om, er det bedre hvis det kun er ens veninde der hører det”
- ”Drenge må ikke komme med en ven – derfor må jeg ikke komme op med nogle af mine bedste venner (drenge)”
- ”Og det dårlige det er, at hun misforstod, hvad jeg sagde og sagde tingene til min klasselærer - det synes jeg, 

ikke hun skulle, fordi jeg ikke ville have at min lærer skulle vide noget”
- ”Hun sladrer om, hvad man sagt, til læreren”
- ” Vi vil helst have en mand (drenge), fordi det er bedst, hvis vi vil snakke om os selv”

Citaterne kan bruges til at understrege, at børnene oplever sig blottede eller udstillet negativt, når de delta-
ger i samtaler i for store grupper eller uden deres kammerater hos sundhedsplejersken. Et andet problem 
handler om børnenes skuffelse, når de oplever, at den fortrolighed, de viser sundhedsplejersken, bliver 
brudt, ved at hun fortæller noget af det, de har sagt, videre til lærerne eller forældrene. Endelig er der dren-
ge, der fremhæver, at de ville have nemmere ved at snakke med sundhedsplejersken, hvis det var en mand. 

Der er stor forskel på, hvordan en sundhedsplejerske arbejder, og hvordan en lærer arbejder, mener børnene. 
Læreren kender dem bedre end sundhedsplejersken, men til gengæld oplever de, at de kan være mere ærlige 
sammen med sundhedsplejersken. De føler, at læreren har en viden om deres evner, kompetencer, kammerat-
skaber og familieforhold, hvilket læreren ikke altid bruger til deres fordel. En pige udtrykker det som: ”læreren 
har altid noget på mig”. Til sammenligning med sundhedsplejersken føler de sig i højere grad kontrolleret og 
opdraget af læreren. En dreng siger: ”sundhedsplejersken skælder ikke ud, heller ikke selv om man vejer for meget”. 
Børnene opfatter ikke sundhedssamtalen som noget, der har med forebyggelse at gøre. De mener, at forebyg-
gelse er noget tandlægerne tager sig af - noget med at børste tænder. Flere af børnene sammenligner sundheds-
plejersken med en psykolog, fordi sundhedsplejersken, ligesom psykologen, spørger om, hvordan man har det 
og hvorfor. En dreng, der selv har gået til skolepsykolog, siger (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VS-A2):
”Sundhedsplejersken er en slags sundhedspsykolog. Hun starter med at snakke om, hvordan man har det. Hvis 
man har det svært, snakker vi om det, ellers snakker vi om lidt af hvert”.

Ifølge disse børn har sundhedssamtalerne ændret sig. I dag snakker de med sundhedsplejersken om alt 
muligt, der har med dem selv at gøre, mens de husker den sundhedsplejerske, de havde på de første klas-
setrin, som en, der udelukkende tjekkede, overhørte og målte dem. Sådan fortæller børnene om forskel-
len på deres nye og gamle sundhedsplejerske (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VS-A2):
- ”Den nye sundhedsplejerske snakker ikke så meget om sundhed – altså om mad og motion, og hvad der er 

sundt for kroppen. Men det gjorde den anden – da vi var små. – da vi gik i 3. klasse: Hun lagde mig på en 
seng, og jeg skulle se på en tavle. Hun brugte en pegepind til at pege på de ting, jeg skule svare på. Så lå jeg der 
og så på en tavle med alle mulige slags billeder. Man skulle fortælle hende, hvilken slags mælk man drak…”

- ”Den nye sundhedsplejerske snakker faktisk slet ikke om mad… - hun snakker om hæfter. Og så snakker 
hun jo om, hvordan vi har det, om menstruation og sådan … Hun kan faktisk snakke med os om alt”

For nogle af børnene er sundhed en rask og frisk krop. For andre er sundhed det at have det godt – også 
selv om kroppen ikke er helt frisk. En pige fremhæver således, at man kan være sund, selv om man 
handler usundt, for eksempel når man ryger (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VS-A2): 
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”Hvis jeg ryger, er det jo usundt for kroppen - men hvis jeg er glad for at ryge, er jeg jo glad. Jeg skal bare ville 
holde op med ryge igen… Det kommer an på, hvor godt jeg har det med det, jeg gør - tænder kan tage skade 
af at ryge”.

På et spørgsmål om, hvad det vil sige at være sund, svarer børnene (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/
VS-A2):
- ”At være sund har noget at gøre med, hvordan man har det – også økonomisk, og hvordan man har det 

med sin krop”
- ”At man tænker på, hvad man indtager, og man dyrker noget motion – men ikke for meget, så man 

får anoreksi”
- ”At have det godt med sin familie” 
- ”At være glad og tilfreds”
- ”Sundhed har noget at gøre med, hvordan man har det. Hvordan ens krop har det indeni. Der er to må-

der at være sund på: den ene måde er at være totalt clean. Den anden måde er have det godt indeni. Man 
kan godt være begge ting på samme tid”

Børnene har på mange måder et positivt og bredt sundhedsbegreb, hvilket ikke udelukker deres op-
mærksomhed på sygdomme og risikofaktorer. Pigerne er f.eks. meget optaget af anoreksi, fordi en pige i 
klassen har haft det. De vil vide, om det smitter, og hvad de kan gøre for ikke at få det osv. Både dren-
gene og pigerne opfatter sundhed som at have det godt krops- og humørmæssigt. Sundhed er også ting, 
de ønsker fortrolighed omkring. Sundhed er gaver, frisk luft, venner, god mad og fitness. Sundhed er for 
alle – ikke kun for de dygtige, rige eller smarte. 

2.3.3.2 Med blik for værdikonflikter 
Ovenstående udsagn fra børnene er blevet konstrueret som en case og anvendt som refleksionsmateriale 
på de afholdte workshops (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/case b). Ud fra casen diskuterer sund-
hedsplejerskerne, hvordan børnenes værdier og forventninger får betydning for deres selvforståelse og 
håndtering af sundhedspædagogiske opgaver. De mener, at børnenes værdier og forventninger er vigtige 
arbejdsredskaber, men samtidig at de er svære at håndtere eksplicit i skolesundhedsplejen. Sundhedsple-
jerskerne sætter ikke ord på børnenes værdier, men diskuterer enkeltsituationer, hvor de har oplevet no-
get med børnene, de fortolker som noget værdifuldt. Deres egen motivation eller parathed er afgørende 
for, om de kan få øje på børnenes værdier og bruge dem i deres praksis. En sundhedsplejerske udtrykker 
det således (bilag 5): 
”Det gælder om at finde værdierne, eller provokere dem til at lade sig se. De er svære at få øje på. Når jeg 
mærker, at jeg er harmonisk inde i mig selv, så ser jeg dem”.

Som den første og mest generelle konklusion i forhold til værdier og børn sætter sundhedsplejerskerne i 
daglig tale ikke ord på børnenes værdier, og det er vanskeligt at få øje på deciderede værdikonflikter i for-
hold til børnene. Sundhedsplejerskerne diskuterer i stedet forskellige dilemmaer, som de selv har været in-
volverede i med børn og forældre. Eksempelvis en mor, der konsulterer sundhedsplejersken både med og 
uden sin teenagedatter for at få sundhedsplejersken til at løse op for den konflikt mellem mor og datter, der 
udspringer af, at moren mener, at datteren skal tabe sig. På de afholdte workshops er sundhedsplejerskerne 
slet ikke med på at diskutere værdikonflikter i forhold til børnene. Derimod skinner værdikonflikter tyde-
ligt igennem i forhold til andre (voksne): lærere, forældre, sundhedsplejerskerne indbyrdes. For at under-
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søge fænomenet værdikonflikt i forholdet mellem sundhedsplejerske og børn/unge nærmere, bliver sund-
hedsplejerskerne via en øvelse bedt om at fokusere på værdisammenstød mellem sig selv og børnene. De får 
til opgave selv at beskrive to situationer, hvor de har oplevet sammenstød mellem deres egne værdier og 
børnenes. Intentionen med øvelsen er at åbne for diskussioner om værdikonflikter i forhold til børnene, 
men flere af sundhedsplejerskerne føler sig ubehagelig berørt, når diskussionen efterfølgende drejer sig om 
deres beskrevne værdisammenstød. En mulig fortolkning er, at det er for følelsesmæssigt krævende at tale 
om problemer og konflikter i forhold til børnene. Sundhedsplejerskerne oplever det ”lidt for privat” at tale 
om de værdikonflikter, der måtte være (Arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A4). 

På ét punkt er der dog i en vis forstand tale om værdisammenstød – eller forskellige opfattelser – mellem 
sundhedsplejerskerne og børnene. Sundhedsplejerskerne oplever, at mange børn vurderer de screeninger, 
som udføres, positivt. Imidlertid giver sundhedsplejerskerne udtryk for, at den store interesse for disse 
screeninger er et problem, da de selv vurderer de andre, mere sundhedsfremmende aktiviteter som vigti-
gere. Mange oplever ligefrem veje-, måle- og screeningsopgaver som en hindring for de problemløs-
nings- og sundhedsfremmende opgaver, de helst vil prioritere – som en sundhedsplejerske udtrykker det 
i et interview (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW1-A15):
”Vi vil gerne tage os af problemerne, men skal måle, veje, lave sundhedssamtaler, førend vi kan prioriterer 
det, vi ser som er vigtigst i vores arbejde”.

Det kan foreløbigt konkluderes, at den værdi og glæde, børnene udtrykker i forhold til at vide, hvor me-
get de måler eller vejer, ikke vurderes tilsvarende positivt af sundhedsplejerskerne, som ønsker at fokusere 
på tanker og følelser som de vigtigste af børnenes resurser. Mange sundhedsplejersker mener, at tanker 
og følelser udgør børnenes vigtigste sundhedsmæssige drivkraft, og at det derfor er vigtigt at skabe tid til 
at tale med børnene om, hvad de føler og tænker. Sundhedsplejerskerne skelner ikke mellem kønnene og 
ikke mellem, hvordan drenge og piger responderer på sundhedssamtalerne. Synspunktet er, at både piger 
og drenge skal kunne mærke deres krop og turde ”stå ved den, som den er - uden at behøve mål for det”. 
Alle børnene bør opbygge kropslig selvtillid uden sammenligninger, normalkurver og standardmål. Det-
te synspunkt kan illustreres med disse to citater (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW1-A9):
- ”Mange børn er glade for at vide, hvad de vejer og hvor høje de er, hvordan de vokser, så det kommer til 

at fylde alt for meget. Hvem de selv er, det kommer til at fylde rigtig lidt”
- ”Den eneste ressource børnene har, det er hvad de selv tænker, hvad de føler, hvem de er, og hvordan deres 

liv virker på dem. Så derfor skal det fylde meget mere, hvis man vil fremme deres sundhed”

Når børn og forældre primært opfatter sundhedsplejersken som én, der vejer og måler, oplever sundheds-
plejerskerne en devaluering af deres arbejde. De ønsker at arbejde med børnenes kropsbevidsthed, dvs. et 
intellektuelt og følelsesmæssigt anliggende frem for for screenings og tests, der viser børnene noget om 
deres mål, hørelse og syn. To af sundhedsplejerskerne diskuterer denne problematik således (arkiv/sund-
hedsplejen II/forår 2005/VSW4-A4):
- ”For mange af os sundhedsplejersker er det ikke i orden at være konkurrencemenneske. Derfor er det slet 

ikke i orden at veje og måle. Vi har kæmpet for ikke at skulle være de pæne piger selv; vi er opdraget i flin-
keskolen. Mange af os var unge i 70´erne og smed bh’en og gik på stranden og viste vores deller frem, vi er 
opdraget som de pæne piger, og vi har jo selv kæmpet imod! Derfor nedprioriterer vi at børnene skal måles 
og vejes. Vi vil ikke leve op til standarder, og mener heller ikke børnene skal. At mennesket skal være stan-
dardiseret er simpelthen ikke ok”
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- ”Ja, da vi selv var unge, gik vi da med bare bryster og deller på stranden, og var ligeglade med hvad vi helst 
skulle veje – det vil vi jo gerne overføre til børnene i dag, altså gøre dem ligeglade med samfundets modelræs 
- tænk bare på alle de TV udsendelser, der vises om modeller. Alt for mange børn ligger under for gruppe-
pres i forhold til deres kropsopfattelse, og ved at veje dem igen og igen gør vi det hele værre, tror jeg. Men nu 
bliver jeg altså i tvivl, for måske overfører jeg bare mine egne 70´er-værdier på mine unger i skolen!”

En mulig fortolkning af de to citater er, at sundhedsplejerskerne legitimerer forestillinger om at overføre 
egne værdier til børnene. Deres tilgang til børnenes sundhed svarer ideologisk set til deres egen opfat-
telse af sundhed. Af citaterne fremgår det, at de to sundhedsplejerskers opdragelse, tidligere frigørelse og 
politiske kamp for de kvindelige værdier: ikke-konkurrence, ikke-standarder, ikke-kommercielle krops-
billeder osv. præger deres opfattelse af, hvad sundhed er for børn, og hvad en god sundhedssamtale skal 
dreje sig om. Betydningen af, at barnet kender sig selv, sine følelser, sit liv og sin omverdens påvirkning, 
bliver central. Sundhedsplejerskerne ønsker at lære børnene at forholde sig fornuftigt til deres følelser, så 
de dels kan skærme sig mod omverdenens forventninger om bestemte korpsidealer og dels bedre kan 
forstå deres kropsudvikling og følelser. Sundhedsplejerskerne tager udgangspunkt i det enkelte barns 
intellektuelle og følelsesmæssige formåen, dvs. en stærk individuel fokusering. 

2.3.3.3 Fortrolighed og frustrationer
Under workshopaktiviteterne, hvor sundhedsplejerskerne arbejder med at beskrive eksempler fra deres 
praksis med børnene, er der tale om værdikonflikter. Følgende eksempler, der er udvalgt fra sundheds-
plejerskernes cases, viser, at en del af disse faktisk også rummer konflikter mellem børn og sundhedsple-
jersker. Eksempler på disse er (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A4):
• Svært overvægtig pige i 9. klasse. Sundhedsplejersken beskriver, at hun tidligere har haft en vældig 

god kontakt med pigen. Pigen har nu forsøgt selvmord, ønsker ikke kontakt med nogen, stoler ikke 
på nogen mere - heller ikke på sundhedsplejersken, som føler sig hægtet af og magtesløs.

• En dreng beskrives som ugidelig, uinteresseret og overvægtig. I andres øjne mistrives drengen dels 
hjemme og dels i skolen. I fritiden er drengen på kanten af kriminalitet. Drengen er i en samtale med 
sundhedsplejersken helt lukket. Sundhedsplejersken oplever afmagt. 

• En overvægtig dreng sagde, at det ikke kom sundhedsplejersken ved, at han var overvægtig - han 
ville passe sig selv. Sundhedsplejersken ønskede at lave en slags intervention for at hjælpe ham videre i 
en bedre gænge. Et andet barn, der tissede i sengen, sagde til sundhedsplejersken: ”det skal du ikke 
blande dig i”. Sundhedsplejersken føler i begge situationer afmagt.

En anden del af casene omhandler imidlertid situationer, hvor der er tale om værdisammenstød mellem 
børnene og andre, fx forældre, lærere og kammerater. Disse konflikter risikerer sundhedsplejersken, ved 
opfølgende samtaler med barnet, at blive en del af. Nedenstående cases illustrerer disse typer af konflikter: 
• Pige på 14 år vil gerne drøfte nogle svære problemer i forhold til sin far. Sundhedsplejersken ønsker at 

medinddrage pigens far i samtalerne. Pigen ønsker ikke, at faren er til stede og fokuserer på, at sund-
hedsplejersken ikke fortæller de fortrolige ting videre.

• Et barn havde spist sovepiller og ville ikke have, at sundhedsplejersken fortalte det til forældrene. Et 
andet barns far var alkoholiker, og barnet havde det dårligt, og barnet ville ikke have, at sundheds-
plejersken fortalte det til moren. 

• En overvægtig dreng i 8 klasse. Hans mor synes, han er for tyk. Moren og klasselæreren vil gerne have, at 
sundhedsplejersken følger og kontrollerer hans vægt. Drengen synes ikke selv, hans vægt er noget problem. 
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Den første type af cases handler om sundhedsplejerskernes muligheder – eller mangel på samme – for at 
få en fortrolig dialog med barnet. I disse situationer beskriver sundhedsplejerskerne ofte frustration og 
afmagt i forhold til at ”nå ind” til barnet. Den anden type handler i højere grad om barnets tillid og om 
hvilken side, sundhedsplejersken skal vælge at tage i forhold til det dilemma, som barnet præsenterer. 
Her bliver det tydeligt, at sundhedsplejerskerne selv sætter nogle værdier på spil i kommunikationen 
med børnene. Men det handler ikke om værdikonflikter direkte i relation til børnene - snarere om bør-
nenes konflikter med deres forældre, lærere eller kammerater, og herudfra frustrationer på grund af 
sundhedsplejerskernes manglende mulighed for at hjælpe dem. En sundhedsplejerske beskriver proble-
met (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A4) således:
”Konflikten mellem forældre - børn og skole i forhold til tavshed/åbenhed gør, at jeg ikke må tale med eleverne 
for forældrene, fordi de ikke vil have, at jeg lukker barnet op”.

Når sundhedsplejerskerne sætter deres egne værdier på spil og samtidig oplever at blive mødt af forældre-
nes eller barnets ”lukkede dør”, føler de sig magtesløse. Som en sundhedsplejerske udtrykker det (Arkiv/
sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW4-A4): 
”Det er frustrerende ikke at blive lukket ind i barnets fortrolighedsrum, når jeg ude fra kan se, at barnet 
kæmper med et stort problem”.  

2.3.3.4 Sammenfatning
Børnene i syvende klasse er motiverede for at tale med sundhedsplejersken, de glæder sig til at mødes 
med hende og mener tilmed, at de er for lidt til sundhedsplejerske. Børnenes opfatter sundhedsplejer-
sken som en sundhedsperson, der etablerer et frirum – uden overvågning – til samtaler om sundhed, 
kroppen, problemer og ting, de ikke taler med lærerne om. Børnene er optaget af at blive vejet og målt. 
Det har betydning for dem at kunne forholde sig til konkrete mål set i forhold til ”det normale”. De 
definerer ikke præcist, hvad en sundhedssamtale er, eller hvad den kan bruges til, og i den forbindelse 
taler de ikke om, hvad de selv kan være med til at bestemme. Børnene har forskellige begreber om sund-
hed og forskellige forventninger til det at være sund. Generelt har de en bred og positiv opfattelse af 
sundhed, hvorigennem de italesætter lang række værdier. 

Børnenes motivation og forventninger til sundhedsplejersken udgør et konstruktivt udgangspunkt for 
en videre udvikling af sundhedssamtalen, så den både giver plads til børnenes værdier, erfaringer og op-
fattelser af sundhed og til sundhedsplejerskens faglighed. Børnene vurderer deres kontakt med sund-
hedsplejersken positivt. Dog er der enkelte forbehold. Først og fremmest ønsker børnene ikke at udstille 
sig over for kammeraterne, når de er ”på besøg” hos sundhedsplejersken, og dernæst skal de kunne stole 
på, at det, de fortæller om sig selv, ikke videregives til f.eks. lærerne eller forældrene. Det sidste er et – 
blandt sundhedsplejerskerne – kendt dilemma, da de ofte oplever situationer, hvor visse elevers proble-
mer er så massive, at de kræver andre voksnes involvering.

Sundhedsplejerskerne mener, at det er vigtigt at inddrage værdirefleksioner i forhold til arbejdet med 
børnene. Sundhedsplejerskerne er ikke vandt til at eksplicitere børnenes værdier, men mange fremhæver, 
at det er vigtigt at knytte arbejdet direkte til børnenes egne værdier, såfremt det er muligt at få øje på 
dem. Desuden kan det dokumenteres, via de opstillede cases, at sundhedsplejerskerne kan stå i en kon-
flikt over for børn, som kan være svære at motivere og nå ind til. Sundhedsplejerskerne opfatter sig selv 
som ’brobyggere’ mellem hjem og skole, og de ser sig selv mellem børnefamilier og lærere. Her opfatter 
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de sig selv som kulturbærere, og de ser værdier i at være formidlere af kulturen (værdierne). De taler om 
frustration og magtesløshed, når de ikke bliver brugt til at løse børnenes problemer, og værdikonflikter 
fremstår derfor som vanskeligheder med at få adgang til børnenes problemer og problemløsninger. Ca-
sene viser, at sundhedsplejersker ofte involveres i værdikonflikter, som børnene oplever at have i forhold 
til andre personer, som f.eks. forældre, lærere og kammerater. Det drejer sig både om konflikter, der 
handler om forholdet mellem sundhedsplejerske og børnene, og om konflikter, som børnene udtrykker, 
at de har i forhold til andre parter. 

Sundhedsplejerskerne diskuterer ikke deres individuelle værdier eller personlige dilemmaer i forhold til 
børnene. Eksempelvis diskuterer de ikke deres selvoplevede sundhed eller mangel på samme i relation til 
rollen som sundhedsplejerske. Spørgsmålet er, om det er sundhedsfremmende for dem selv at arbejde 
med børn og unges sundhed. Min fortolkning er, at de ikke ekspliciterer deres selvreference i de indbyr-
des diskussioner, og heller ikke når de diskuterer deres kontakt eller dialog med børn og unge. Sund-
hedsplejerskerne opfatter sig selv som rådgivere for børnene, der kan levere svar og løsningsforslag. De 
diskuterer ikke, hvordan børnenes reaktioner – positive som negative – får betydning for deres rolle. En 
foreløbig konklusion er, at sundhedsplejerskerne ikke har en terapeutisk tilgang til børnene, hvor en så-
dan selvreference og selvrefleksion naturligt ville danne grundlag for dialog med det enkelte barn.

2.3.4 Funktionelle værdikonflikter 
Sundhedsplejerskerne er optaget af at diskutere nogle særlige værdikonflikter, der kommer til udtryk 
gennem forventninger til eller fra deres samarbejdspartnere. De fremhæver, at de har gode erfaringer 
med at samarbejde med andre faggrupper: socialrådgivere, lærere, pædagoger, skolelæger og også med 
forældrene. På et spørgsmål om, hvordan de ser værdikonflikterne i dette felt, svarerde med fokus på de 
barrierer og problemer, de har erfaring med. En central identitetsproblematik relateret til skolesundheds-
plejens funktion og det tværfaglige samarbejde kan illustreres med nedenstående citat (arkiv/sundheds-
plejen I/efterår 2004/VSW3-A7): 
”Vi er sygeplejersker – vi har ikke tradition for at profilere os selv. Vi skal klare alt – kunne rumme alle pro-
blemer – handle her og nu. Sygeplejersken er socialiseret ind i en omsorgspraksis, hvor der ikke er plads til 
kritiske refleksioner. Vi er vant til at handle her og nu. Tiden har ikke været til at reflektere over, hvad det er 
vi gør, - hvad der ligger af forventninger til os som sygeplejersker, om at vi klarer det hele. Som sundhedsple-
jersker har vi  alle en ’sygeplejeting’ – vi er fra flinkeskolen, vi gør, hvad der forventes for ikke at skabe kon-
flikt, vi har ikke defineret os selv. Vi har aldrig taget stilling til os selv. Vi hopper ind i en på forhånd define-
ret etikette. Vi er ikke vant til tage stilling til det, vi gør. Vi er vant til, at vi bare skal gøre det, der ligger 
foran os, og det, der forventes. Når vi er på et hospital, bliver vi aldrig spurgt, om det, vi skal gøre, er noget, 
vi mener, vi kan klare - eller har lyst til – eller er en udfordring. Der bliver presset mange ting ned over én. 
Som sundhedsplejersker sidder vi fast i det problem, at vi aldrig har lært at sige fra. Vi fortsætter vores praksis 
som sygeplejerske. Derfor er det svært at se for andre faggrupper, at vi er sundhedsplejersker og ikke sygeplejer-
sker. Vores identitet er nok i bund og grund at være sygeplejersker. Sundhedsplejersker har nemlig en anden 
funktion – det er det der er det svære – at sælge vores identitet som sundhedsplejersker, fordi vi ikke selv er 
klart definerede, og fordi vi ikke møder det, vi gerne vil, som forventning i vores omgivelser. Folk tror, vi er 
sygeplejersker - også på skolerne. Vi handler som sådan”. 

Citatet kan fortolkes som en værdikonflikt mellem sundhedsplejerskens reelle og ideelle selvforståelse 
eller identitet. Sundhedsplejersken beskriver en konflikt mellem på den ene side sin uddannelsesmæssige 
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baggrund og sædvanlige problemløsningsorientering og på den anden side den rolle, hun ønsker at have 
i skolen. Forventninger til sundhedsplejerskefunktionen støder sammen med de værdier og den habitus, 
der er knyttet til sygeplejerskeidentiteten. Omsorgsocialiseringen, der er en del af sygeplejerskeidentite-
ten, kommer i konflikt med idealet om at være sundhedsplejerske. Men hvad sundhedsplejerskerollen 
ideelt set indebærer, fremgår ikke af citatet. 

Med blik for denne problematik i det samlede datamateriale (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004) 
er det min konklusion, at sundhedsplejerskerne diskuterer en værdikonflikt relateret til de to rol-
ler: sygeplejerske og sundhedsplejerske, men også at de ikke afklarer deres forventninger til rollen 
som (skole-)sundhedsplejerske. Det er min fortolkning, at de diskuterer sig selv ud fra nogle op-
rindelige sundhedsfaglige værdier og den omsorgshabitus, de bærer med sig. Når diskussionerne 
drejes ind på spørgsmål om, hvilke kompetencer det implicerer at arbejde pædagogisk med børne-
nes og de unges værdier og etablere nye tværfaglige samarbejdsrelationer, hvilket ideologisk set 
handler om sundhedspleje, diskuterer de sammenstød – ikke idealer eller udviklingsmuligheder i 
sundhedsplejen. Dog ønsker f lere at udvikle en sundhedspædagogisk kompetence, der rummer en 
mere åben tilgang til børnene og knytter an til et bredt tværfagligt samarbejde om nogle fælles 
problemstillinger eller mål. 

Diskussionerne om forventninger til sig selv og samarbejdspartnerne fører til nye blikke på værdikon-
flikter. Et synspunkt blandt sundhedsplejerskerne er, at værdier trives usynligt indtil forskellige modsat-
rettede opfattelser og forventninger sættes i spil, som dette citat illustrerer (bilag 5):
”Værdier er usynlige, så længe de trives eller virker godt, og de bliver først synlige ved, at der bliver sat 
ord på dem, når der opstår problemer. Når man er nødt til at tale om værdier, er det fordi der er opstået 
en konflikt”.

Problemer og dilemmaer i forhold til samarbejdspartnere fylder meget i sundhedsplejerskernes bevidst-
hed. Udviklingsprojektet bygges op på en antagelse om, at når dilemmaerne iagttages som værdikonflik-
ter, muliggøres nye måder at tackle konflikterne på. Følgende udsagn viser et bredt udsnit af de forskel-
lige typer værdikonflikter, sundhedsplejerskerne ser. Først og fremmest diskuterer de værdikonflikter i 
det tværfaglige samarbejde med socialrådgivere og lærere (bilag 5): 
- ”Der er forskellige opfattelser mellem socialrådgiver og sundhedsplejersker af indsatser eller behovet for 

indsatser. Når vi ser børn, der har det skidt, og vi gerne vil arbejde sundhedsfremmende, har det ikke vær-
di for socialrådgiverne – vi reagerer og handler forskelligt – vi vil gerne ind i familierne tidligere end dem 
og arbejde sundhedsfremmende. Det er svært at få socialrådgivere til at acceptere dette og i øvrigt også til 
at arbejde forebyggende”

- ”Vi snakker med skolelæreren, og vi mener noget vidt forskelligt om børnenes trivsel – og når vi er til kon-
ference med lærerne sker det, at vi har set et dejligt velfungerende barn i trivsel – mens læreren har set på 
barnets indlæringsproblemer. Læreren har et helt andet fokus på børnene end vi har. Vi har forskelligt 
sprog om børnene”

- ”Der er noget med ejerskabet til børnene.. - vi har en konflikt med lærerne.. – man kan stå i en situation, 
hvor læreren finder det vigtigt, at eleven deltager i undervisningen og hvor jeg mener, at eleven skal deltage 
i mine sundhedspædagogiske aktiviteter. Vi synes hver især, at vi er de vigtigste. Når der skal vælges, kom-
mer vi til kort overfor lærerne. Vi står i en konflikt og læreren bruger eleverne til noget andet – eleverne er 
der simpelthen ikke, når vi skal tale med dem”
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Der er tilsyneladende kamp om børnene. Forskellige funktioner, opgaver, normer og værdier implicerer 
forskellige tilgange til børnene og de unge. De tre citater understreger, at sundhedsplejerskerne ikke pri-
mært ser sig selv som pædagoger, der er orienteret mod børnenes læring, men snarere som omsorgsperso-
ner. De prioriterer især det at fokusere på sundhed (i form af børns trivsel), men de oplever ofte at blive 
forstyrret af lærernes mål om barnets læring i skolen. Socialrådgivernes funktion opfattes mere kompleks 
og rubriceres hverken som forebyggende eller sundhedsfremmende, hvilket efter sundhedsplejerskernes 
mening kan vanskeliggøre samarbejdet. Sundhedsplejens opgave er forebyggelse og sundhedsfremme, 
skolens er sundhedsundervisning og sundhedsfremme, socialrådgivningens er at yde hjælp. Ud fra denne 
optik bliver sundhedsplejerskernes egne værdier provokeret eller forstyrret både i forhold til lærere og 
socialrådgivere, hvilket i udviklingsprojektet gør det muligt at åbne for nye værdirefleksioner og debat 
om forskellige syn på børn, unge, sundhed, familier, trivsel osv. Gennem disse diskussioner diskuterer 
sundhedsplejerskerne deres prioriteringer: hvad er vigtigt – til fordel for andet? De tager hul på en vær-
didebat, hvor begrundelser for, at noget foretrækkes frem for noget andet, diskuteres. De diskuterer må-
den, hvorpå de fokuserer på børnene, og når samarbejdet med de tværfaglige parter opleves vanskeligt, 
er det, fordi de har forskellige syn på børnene (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW3-A7). 

Disse forskelle mellem faggrupperne markerer sundhedsplejerskerne ved bl.a. at fremhæve, at de i højere 
grad ser barnet i et bredere og mere rummeligt perspektiv. Det kommer for eksempel til udtryk i disse 
udsagn (bilag 5):
- ”Vi er bærere af en anden kultur end lærerne og sagsbehandlere. Sundhedsplejersken fokuserer på famili-

erne/helheden, de andre fokuserer på barnet/individet”
- ”I min terminologi er der plads til mennesker med de forskelligheder, de har. Jeg synes, jeg ofte løber ind i 

det problem, at lærere og mange andre føler, at det er børnene, der skal tilpasse sig, hvor jeg egentligt føler, 
at rummeligheden skal være afgørende i forhold til børnene. Så noget med menneskesyn er en af konflik-
terne, som jeg ser det. Jeg vil gerne have, at man ser bredden og får forståelsen for hvorfor det pågældende 
barn reagerer som det gør i skolen – det gør lærerne ikke altid, synes jeg” 

- ”Vi har en masse værdier og intentioner med børnene, der ikke harmonerer med den opgave, vi er politisk 
sat til. Vi har en fornemmelse af, at vi gør noget ulovligt, hvis vi ikke tager eleverne til den lovpligtige 
sundhedssamtale – hvis vi i stedet bruger timer på f.eks. at forholde os til skolemadsordningen”.

Det kan udledes af citaterne, at sundhedsplejerskerne føler sig bundet af de forventninger, omverdenen har 
til deres funktion, og at der er uoverensstemmelse mellem deres egne og omverdenens forventninger. Des-
uden har sundhedsplejerskerne problemer med at værdiafklare deres opgaver internt, mens de samtidig føler 
sig ”anderledes værdifunderet” end omverdenen. Generelt opfatter sundhedsplejerskerne sig ”set forkert”. De 
påtager sig selv en stor del af ansvaret og mener, at de ikke er synlige nok og kun er i stand til at vise omver-
denen det, de skal ifølge lovgivningen. De skelner mellem sundhedsplejens inderside og yderside og føler sig 
ikke gode nok til på ydersiden at vise, hvad de kan og vil med børn og unge i skolen. De er altså ikke i stand 
til at tydeliggøre deres værdigrundlag, så de selv kan være tilfredse med, hvordan deres faglighed ses udefra. 
Problemerne med synligheden udtrykkes eksempelvis som (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW3-A7): 
- ”Forældrene tænker ikke på sundhedsplejersken i skolen, de tænker mere på skolen og læreren. De ved ikke, 

hvad vi laver. Forældre kobler kun sundhedsplejersken på, når barnet har problemer, og så skal det være 
noget væsentligt for dem, de vil bruge os til”

- ”Når man har travlt nedprioriteres skolearbejdet ikke kun af sundhedsplejersken men også af ledelsen i 
lokalcentret. Det, vi gør på skolerne, er ikke synligt nok”
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- ”Vi er heller ikke gode til at promovere os - også af angst for ikke at blive overbebyrdet! Så tør vi ikke sige, 
hvad vi er gode til” 

- ”Vi er ikke gode nok til at formidle vores faglighed, vi får ikke vist os selv”

Synlighedsproblemet kan fortolkes som et formidlingsproblem. Der er dels tale om manglende fælles 
visioner og værdiafklaring, og dels handler det om, at sundhedsplejerskerne føler sig afgørende fagligt 
forskellige fra deres samarbejdspartnere. At være god til at afgrænse sundhedsplejens opgaver og bedre 
til at forhandle om funktioner og nye opgaver har tilsyneladende stor betydning. Sundhedsplejerskerne 
oplever, at de kan meget mere i skolen, end der bliver forventet, og samtidig vil de helst ikke ”reklamere” 
med deres kunnen, fordi de ikke har overskud til at blive brugt yderligere. Der ses her en modsætning 
mellem de faglige og de resursemæssige muligheder. Sundhedsplejerskerne oplever, at de ikke har tid til 
det, de gerne vil. Yderligere oplever de det besværligt at gå i faglig dialog med andre, som en sundheds-
plejerske udtrykker i dette citat (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW2-A5): 
”Hvis man går i dialog for at samarbejde, risikerer man at få et nej til det, man gerne vil, men hvis man 
klarer ærterne selv, møder man jo kun usynlig modstand. Jeg vil helst samarbejde, men det er altid nemmest 
at være selvkørende, så er man også fri for andres indblanding. Jeg føler mig både positivt og negativt isoleret 
på samme tid”

Med et system/omverdensblik kan citatet fortolkes som udtryk for en værdikonflikt mellem fællesskab 
og autonomi. Sundhedsplejersken iagttager fællesskabet, når hun italesætter ”usynlig modstand”, men 
hun vælger at gøre sig blind for denne modstand og dermed for fællesskabet. På denne måde regulerer 
hun sine handlinger i forhold til omverdenen. Begge dele er betingede af hinanden. Sundhedsplejersken 
kan ikke være selvkørende uden en verden at køre i. Hun kan ikke møde usynlig modstand uden at 
møde modstand. Det kan foreløbigt konkluderes, at der opstår en modsætning mellem ønsket om aner-
kendt faglighed og en selvskabt lukkethed.

Forskellen mellem skolesundhedsarbejdet set i omverdenens øjne og sundhedsplejerskernes iagttagelser 
af egne værdier er blevet tydeligere gennem udviklingsarbejdet. De bliver ikke set, som de gerne vil ses, 
og det kan diskuteres, om det er en intern systemfaglig problematik, der eksternaliseres til omverdenens 
problem. Den empiriske løsning blandt sundhedsplejerskerne er selvbeskrivelser og en form for styring 
af omverdenens forventninger. De mener, at hvis de blot kan kommunikere deres værdigrundlag og mål 
tilstrækkeligt klart, vil omverdenen kunne få øje på dem og vide, hvad der kan forventes af dem. 

I autopoietisk forstand er det kun muligt at dirigere sit eget blik (Thyssen, 2004). Ud fra et systemteore-
tisk synspunkt kan de sundhedsprofessionelle højst arbejde med at lade sig forstyrre af omverdenen på 
en positiv måde, så de ikke er indifferente i forhold til hvilke opgaver, de forventes at løse, og hvordan de 
løses. Når en sådan forstyrrelse betragtes systemteoretisk, er der tale om en strukturel kobling, der be-
tegner det forhold, at systemer i deres egen strukturopbygning må tage højde for andre systemers selekti-
onsprocesser (Luhmann, 1997, 2000). Luhmanns tese er, at jo mere et system uddifferentieres, jo mere 
specialiseres dets operationer, hvorved der til stadighed bliver flere og flere begivenheder i dets omver-
den, det ikke behøver at forholde sig til, mens et stadigt mindre udsnit af omverdenen bliver mere og 
mere afgørende for dets operationer. Systemet opbygger et internt mulighedsoverskud, et overskud af 
mulige reaktioner på begivenheder i omverdenen, og behøver ikke reagere på alle forandringer, men kan 
gøre nogle til vigtigere end andre (Luhmann, 1997: 101-102). 
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Sundhedsplejerskernes løsning er derfor naiv, fordi den indebærer en forestilling om transparens og sty-
ring af andres blikke og forventninger. For sundhedsplejerskernes vedkommende handler det om at være 
’blik-dirigent’ for andres syn på dem selv. At gøre sig synlig i sundhedsarbejdet er ikke kun et spørgsmål 
om at handle (det, der kan iagttages), men det er også et spørgsmål om den sundhedsprofessionelle som 
iagttager og måden at iagttage på, og et spørgsmål om omverdenen, som har blik for det sundhedspro-
fessionelle blik. De sundhedsprofessionelle kan ikke forvente at kunne gøre sig synlige, så omverdenen 
kan få øje på værdierne. De kan højst forvente at kunne reflektere over egne værdier og selvbilleder i 
forhold til omverdens blikke. De bliver nødt til at se, hvilke funktioner og roller de har. Den synlighed, 
de ikke bryder sig om, har noget at gøre med deres funktion – de opgaver de forventes at løse, der hand-
ler om kontrol. De føler sig som en del af sundhedsvæsenet og ikke uddannelsesvæsenet, hvilket de selv 
begrunder med deres uddannelsesmæssige baggrund inden for biomedicin og sundhedsvidenskab. Dette 
empiriske fænomen kan også iagttages i Grønlandsprojektet, hvor deltagerne oplever, at de bliver mødt 
med forventninger om at repræsentere sundhedsvæsenet frem for uddannelsesvæsenet (se appendiks).

Problemet er, at sundhedsplejerskerne kommunikerer i flere forskellige medier, hvilket giver signalforvirring. 
Det er uklart hvilke ydelser, de ønsker at levere til andre systemer. Jeg har vist, hvordan sundhedsplejen hi-
storisk set har udviklet sig fra at være en monofon organisation med den primære funktion at udøve social 
kontrol til en polyfon organisation (Andersen, 2006), der kobler sig til såvel sygdomsbehandling, social kon-
trol, pædagogik som politik. De empiriske iagttagelser tyder på, at det sundhedspædagogiske arbejde med 
sin forebyggende form kan referere til såvel behandlingssystemet, det politiske system som uddannelsessy-
stemets koder. Det kan derfor diskuteres, om det bliver en monofon eller en polyfon organisation. Ifølge 
Andersen er den polyfone organisations største strategiske udfordring, at den konstant må beslutte sig for 
hvilke medier og koder, den vil kommunikere igennem (Andersen, 2006: 83-84). ”Hver gang der skiftes kode 
ændres lyset på beslutningen, organisationen og verden uden for”, skriver Andersen. Den polyfone organisation 
er derfor præget af, at usammenlignelige værdier støder sammen, og at ingen værdi kan fange og repræsen-
tere helheden af de øvrige. Udviklingsarbejdets forsøg på at fastlægge et værdigrundlag vil derfor altid blot 
forøge den polyfone kompleksitet. Pointen er, at værdigrundlaget blot vil tilføje en kobling til et nyt funkti-
onssystem med et nyt medie og en ny kode. At indføre pædagogiske værdier i sundhedsplejen kan ikke er-
statte eller indfange de sundhedsmæssige og forvaltningsmæssige værdikoder. At introducere en sundheds-
pædagogisk ideologi i Grønland kan ikke erstatte eller indfange de sundhedspolitiske og behandlingsmæs-
sige koder. Ifølge Andersen, bliver det at skabe og genskabe sin præmishorisont den polyfone organisations 
basale strategiske problem. Den klassiske diskussion om, at sundhedsplejen skulle adskilles i en skolesund-
hedspleje og en småbørnssundhedspleje afspejler dette problem. En organisering af skolesundhedsplejen som 
en monofon organisation, hvis primære medie og kode er pædagogisk, ville give en mere entydig identitet, 
og kommunikationen ville ikke primært lande på forebyggelse (i medicinsk forstand), men på pædagogik. 

Når sundhedsplejerskerne iagttager måden skolen betragter dem på, ser de entydigt et sundhedsvæsen, 
men sådan opfatter sundhedsplejerskerne ikke sig selv. Deres forsøg på at koble sig til de mange forskel-
lige systemer: uddannelsessystemet, behandlingssystemet, det politiske system, forvaltningssystemet osv. 
skaber et hierarkiproblem. Den monofone organisations løsning er at tage udgangspunkt i én primær 
kode, mens den polyfone organisation til stadighed forhandler forholdet mellem værdierne. Spørgsmålet 
er, hvilken strategi sundhedsplejen vælger. Analysen tyder på, at skolesundhedsplejen er en monofon 
organisation, der primært kobler sig til sundhedsvæsenet. Den monofone organisation kan operere med 
flere værdier, men i et fastlagt hierarki. 
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2.3.5 Deltagelse som værdi 
En væsentlig del af det at arbejde værdiafklaret er ifølge sundhedsplejerskerne at arbejde deltagerori-
enteret. Deltagelse italesættes som værdi gennem udviklingsprojektet fra start til slut. I dette afsnit vil 
jeg vise, hvordan der i workshopkommunikationen er tale om fem deltagelsesdiskurser, og senere, i 
delanalyse III, viser jeg, hvordan én af de fem diskurser videreudvikles gennem de pædagogiske eks-
perimenter. Udviklingsprojektet introducerer et pædagogisk deltagelsesbegreb, der knytter sig til be-
greberne ejerskab og handlekompetence. En del af udviklingsprojektets ideologi er, at deltagelse i 
sundhedspædagogiske processer er en afgørende forudsætning for, at der udvikles ejerskab til det 
tema eller den problemstilling, der arbejdes med. Og videre, at dette ejerskab er en forudsætning for 
udvikling af handlekompetence og dermed for, om aktiviteterne sætter sig spor i deltagernes praksis, 
handling og adfærd. Ideologisk betegner deltagelse en central værdi: uden deltagelse ingen effekt af 
den sundhedspædagogiske indsats (Jensen, 2004).

Workshopkommunikationen inkluderer flere forskellige måder at tale om deltagelse på. Det viser en 
semantikanalyse af de dokumenterede observationer (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004) og den spør-
geskemaundersøgelse, sundhedsplejerskerne (N=135) deltog i som en del af workshoparbejdet. Få af 
sundhedsplejerskerne anvender udelukkende deltagelsesbegrebet i betydningen tilstedeværelse. I nogle 
sammenhænge bliver deltagelse brugt som middel i forhold til et mål om at holdnings- eller adfærdsæn-
dre børnene. I andre sammenhænge bliver deltagelse brugt som et mål om at åbne dialoger om børnenes 
værdier og syn på verden. Det kan udledes empirisk, at deltagelse med dette blik fordrer en afklaring af 
formål, mål og midler i de forskellige aktiviteter. Sundhedsplejerskerne beskriver tilmed en række situa-
tioner, hvor de med dette blik må forholde sig til nye og uforudsete emner, ønsker og problemer. De dis-
kuterer hvilke forventninger og krav, de selv eller omverdenen har, når de arbejder med denne form for 
deltagerorientering. Et arbejde med børns aktive deltagelse kræver – ifølge sundhedsplejerskerne – en 
anden form for kompetence og tilgang, end de f.eks. praktiserer i forbindelse med screenings- og funkti-
onsundersøgelserne. Udfordringen er at ”give slip” på ambitioner om kontrol og om at kunne styre pro-
cessen. Yderlige mener sundhedsplejerskerne, at det kræver tålmodighed at arbejde deltagerorienteret på 
denne måde. Begge dele er vanskelige, og de diskuterer, hvordan de nødvendigvis må indstille sig på at 
arbejde opsøgende, konflikt- og udviklingsorienteret, hvilket kan illustreres med disse to citater (bilag 5):
- ”Deltagelse og dialog er motiverende, man møder børnene, hvor de er, snakker om emner, de synes er vigtige 

lige nu. Børnene får mulighed for at reflektere over deres liv. Børnene føler sig set og hørt, det opbygger tillid” 
- ”Det handler jo dybest set om at tage udgangspunkt i det enkelte barns og families liv. Deres ønsker, resur-

ser og potentialer. Om respekt og solidaritet, og at det enkelte menneske er ekspert på sit eget liv. Men man 
kan ikke være deltager, hvis mål og præmisser ikke er klare. Altså hvis f.eks. sundhedsplejersken har en 
skjult dagsorden”

Det kan altså udledes empirisk, at der er forskellige måder at arbejde med deltagelse på. På trods 
af, at deltagelse generelt vurderes som en værdi og et nøglebegreb i sundhedsplejerskernes arbejde i 
skolen, afspejler de afholdte workshops og dermed også en række forskellige fortolkninger og ud-
lægninger af begrebet, at deltagelse nogle gange bliver brugt som middel i forhold til et mål om at 
holdnings- eller adfærdsændre børnene. Andre gange – og for de flestes vedkommende - bliver del-
tagelse brugt som et middel til intervention i forståelsen åbne dialoger om børnenes værdier og syn 
på verden. Nedenfor præsenterer jeg i kort form en konstruktion af fem af disse forskellige diskur-
ser inden for deltagelsesdiskussionen.
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Deltagelse som den blotte tilstedeværelse tilskrives i langt de fleste tilfælde screenings- og funktionsun-
dersøgelser. Her diskuteres det ikke, om deltagelse er en værdi – her ses deltagelse som en nødvendig-
hed. Uden fysisk tilstedeværelse kan sundhedsplejersken ikke foretage målinger og tjek. Et mere nuan-
ceret syn afspejler graden af ”mental tilstedeværelse”, som regnes for afgørende for, hvorvidt der skabes 
dialog eller anden kontakt med barnet/den unge. Da dette ikke er det primære mål, ses børnenes tilste-
deværelse som afgørende i form af: møder de op eller ej?

Omsorgsdimensionen i sundhedsarbejdet betragtes af sundhedsplejerskerne som en form for deltagelse, 
hvor børnene skal være parate og modtagelige, og hvor sundhedsplejersken er den aktive og udøvende. I 
en række udtalelser vurderes omsorg på den ene side som en ”mindre” form for deltagelse end f.eks. dia-
log, mens det på den anden side vurderes som ”mere” end blot at være til stede. Der tales mest om sund-
hedsplejerskens deltagelse i forhold til at yde omsorg (bilag 5):
- ”Omsorg kræver ikke den der dialogtingting”
- ”Det kræver mest min egen deltagelse at være den, der giver barnet omsorg”
- ”Jeg mener helt klart, at omsorg kun kan ydes, hvis barnet deltager fysisk og psykisk, altså også følelsesmæs-

sigt, fordi der ellers ikke er tale om omsorg. Der skal to deltagere til en omsorgsrelation”
- ”Men det er da helt umuligt at yde omsorg til et barn, der ikke er parat til at modtage omsorg, og der er 

faktisk mange børn, der i dag ikke er vant til omsorg, og så bliver det svært at give dem støtte”
- ”Omsorg er ikke kun afhængig af mig, men også af barnets måde at være sammen med mig på”

Omsorg betragtes generelt som en værdi i sig selv, hvilket jeg vender tilbage til i det følgende afsnit. Der 
er således ikke tale om, at omsorg udelukkende er en værdi knyttet til deltagelse.  

Sundhedsplejerskerne knytter i høj grad deltagelse til intervention i forhold til børnenes aktuelle eller 
potentielle problemer. Målet er, at sundhedsplejersken lærer barnet at kende med den intention, at hun 
kan støtte barnet i at lære sig selv og sin egen krop at kende:
- ”Det vigtigste er, at vi støtter barnet i at kende sin krop og sætte ord på sine følelser”
- ”Børnenes muligheder for at bruge mig til at løse knuder op i deres liv, er det vigtigste i det sundhedsfrem-

mende arbejde”
- ”Jeg giver barnet mulighed for at sætte ord på de følelser og de problemer, der er, så barnet får en større 

selvindsigt” 

Min fortolkning er, at målet om selvindsigt bygger på en idé om, at man kan lære barnet at se ind i sig 
selv. Da der ikke er synlige pædagogiske refleksioner over læring, undervisning og opdragelse er målet 
ikke pædagogisk, men snarere psykologisk forankret og bygger på en forestilling om, at selvindsigt er 
det, der skal til, for at man kan arbejde med sig selv – også i en sundhedsfremmende retning. Med psy-
kologisk blik på barnet ser sundhedsplejerskerne muligheder for en positiv, åben og involverende dialog 
til forskel fra en formynderisk, advarende og moraliserende. 
 
I tråd med at sundhedsplejerskerne har forskellige opfattelser af, hvad deltagelse er, er der flere, der efter-
lyser en pædagogisk metode til at arbejde med børnenes motivation i forhold til sundhedsfremmende og 
forebyggende tiltag. Hvis sundhedsplejersken har et budskab, hun ønsker at ”levere” til børnene, eller 
noget, hun på forhånd har besluttet, at hun vil arbejde med, så bruger hun deltagelse som middel til at 
skabe lydhørhed for sit budskab (bilag 5):
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”Deltagelse er meget vigtig. Ellers ”rykker” det jo ikke. Det gælder i alle forhold. Man skal have en oplevelse af 
at være en del af projektet, ellers når budskabet ikke frem. Deltagelse er vigtigt, det er vel egentligt det, man 
kaldte motivation før”.

Andre opfatter imidlertid deltagelse knyttet til en pædagogisk aktivitet bygget op om en dialog, hvor 
såvel barn som sundhedsplejerske undersøger et emne, en vision eller et problem og udfordrer hinanden. 
En del sundhedsplejersker ser endvidere denne dialog som et led i en gensidig læreproces (bilag 5):
- ”Når dialogen er rigtig god, kan man forestille sig, at man bytter plads, så det er den anden – barnet - der 

er ekspert”
- ”Jeg får nogle gange fornemmelsen af, at hvis jeg kan være opdagelsesrejsende sammen med børnene, så har 

det været en god samtale”
- ”Hvis vi udvikler os sammen undervejs og sammen finder en løsningsmodel, er målet om deltagelse nået”

I disse citater får dialogen en central betydning i forhold til deltagelsesbegrebet. Det pointeres af 
sundhedsplejerskerne, at man netop inden for denne deltagelsesorientering skal være indstillet på at 
møde eleverne indholdsmæssigt ”uforberedte”, f.eks. uden dagsorden til sundhedssamtalen. De skal, 
som det fremgå af ovenstående, give slip på deres ambitioner om at kunne kontrollere processen, og 
de skal være udstyret med tålmodighed, hvilket opleves som to vanskelige ting. At arbejde deltager-
orienteret på denne måde, som langt de fleste vægter, sætter sundhedsplejerskerne i situationer, hvor 
de bliver nødt til at holde sig åbne over for nye og uforudsete emner, ønsker og problemer. Sund-
hedsplejerskerne argumenterer derfor for, at man nødvendigvis skal være indstillet på at arbejde op-
søgende og udviklingsorienteret.

Som det fremgår af det ovenstående, beskriver sundhedsplejerskerne på de afholdte workshops delta-
gelse på meget forskellige måder, der spænder lige fra deltagelse som en aktiv proces, hvor børnene 
selv vælger at involvere sig, til deltagelse som inddragelse på baggrund af noget, man er inviteret til 
eller pålagt at deltage i. Inddragelse opfatter sundhedsplejerskerne her som det, at målgrupper ind-
drages i noget, der på forhånd er fastlagt, hvilket i forhold til sundhedsformidling betyder, at det er 
de professionelles viden om eller forståelse af sundhed, der i vid udstrækning afgør mål, indhold og 
succeskriterier for den enkelte oplysningsindsats. I modsætning hertil står en ideologisk opfattelse af 
deltagelse som involvering, hvilket betyder, at målgrupper i dialog med professionelle involveres i 
beslutninger om indhold, mål og proces i relation til sundhed på baggrund af egne forudsætninger/
værdier (Jensen & Simovska, 2006).

På denne baggrund danner sundhedsplejerskernes opfattelser og beretninger om deltagelse et dis-
kursivt kontinuum, hvor de to yderpunkter udgøres af henholdsvis ”blot tilstedeværelse” og ”dialo-
gisk interaktion”. Inden for dette kontinuum kan der på baggrund af sundhedsplejerskernes beret-
ninger udledes fem overordnede deltagelsesdiskurser. På niveau et og to forholder sundhedsplejer-
skerne sig ikke til barnet som aktivt deltagende, på niveau tre og fire har sundhedsplejerskerne en 
forventning om, at barnet deltager, så sundhedsplejersken kan ”komme af med viden” eller kan 
lære barnet at kende – opnå barnets tillid – og på niveau 5 ses barnet som ”selvstændig, aktiv med- 
og modspiller”.
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1. Deltagelse som blot tilstedeværelse 
Sundhedsplejersken forventer, at barnet er fysisk tilstede. Eksempel: barnet bliver mål og vejet.

2. Deltagelse som modtagelse af omsorg 
Sundhedsplejersken forventer, at barnet modtager omsorg. Eksempel: et mobbet barn trøstes og op-
muntres.

3. Deltagelse som middel til intervention 
Sundhedsplejersken forventer, at barnet kan ”åbnes” og vejledes i psykologisk forstand. Eksempel: sund-
hedsplejersken forsøger at lære det tykke barn at kende - for at kunne støtte barnet i at lære sig selv at 
kende - sit forhold til mad og til sin krop. 

4. Deltagelse som middel til motivation 
Sundhedsplejersken forventer, at barnet ved at deltage motiveres til at følge hendes råd. Eksempel: bar-
net opfordres til at spise en bestemt type morgenmad hver dag. Eller barnet motiveres til at gå med til 
en aftale om at smøre og spise madpakke hver dag.

5. Deltagelse som dialogisk interaktion 
Sundhedsplejersken forventer, at barnet indgår i en dialog, hvor de endelige beslutninger ikke er givet 
på forhånd. Eksempel: sundhedsplejersken og barnet undersøger og diskuterer barnets muligheder 
for at tabe sig. Dialogen bygger på barnets oplevelser og erfaringer, sundhedsplejerskens faglighed og 
hendes forventninger om barnets medbestemmelse, læring og forandring.

Enkelte sundhedsplejersker bekender sig til én specifik af de fem ovenstående diskurser; men dette er 
ikke det typiske billede. De fem deltagelsesformer afspejler snarere, at gruppen af sundhedsplejersker 
tænker nogle former som vigtige i nogle situationer og andre som vigtige i andre situationer.  Det kan 
være afgørende at ydre rammer – som f.eks. tidspres – kan bevirke, at bestemte deltagelsesformer bevidst 
fravælges, og andre bringes i anvendelse. 

I et spørgeskema stilles spørgsmålet: ”Giver deltagelse som værdi anledning til bestemte typer af 
værdikonflikter i dit daglige arbejde som skolesundhedsplejerske?” Sundhedsplejerskerne påpeger 
her tiden og andre rammefaktorer som begrænsende for sundhedsplejerskernes muligheder for at 
arbejde deltagerorienteret. De siger, at de ønsker, at de kunne arbejde mere med elevernes delta-
gelse i skolesundhedsplejen, men føler sig begrænset af ydre krav om produktivitet og resultatmå-
ling. De peger på den kommunale forvaltning, som forventer, at de skal nå at tjekke mange børn 
og dokumentere alle disse tjek kvantitativt. De fremhæver, at deres arbejde er determineret af 
funktionsundersøgelserne, og at funktionsundersøgelserne ses som en grundlæggende værdi i det 
politiske system. 

Dette opfatter sundhedsplejerskerne som et dilemma i forhold til elevernes deltagelse i sundhedsarbej-
det. Sundhedsplejerskerne føler sig pressede i tid og i kernefunktioner, og dette pres får negativ indvirk-
ning på deres ambition om at arbejde deltagerorienteret. Det får den konsekvens, at arbejdet mister me-
ningen, når deltagelse ikke lader sig gøre på grund af ydre forhold. Det får bl.a. den konsekvens, at sam-
talerne med børnene risikerer at blive til ’pseudodialoger’ (bilag 5):
- ”Deltagelse er nødvendig og netop derfor bliver mit arbejde meningsløst, når det ikke kan lade sig gøre på 

grund af ydre forhold. Jeg er jo bevidst om vigtigheden, så selvværdet lider, når ”pseudodialogen” kører”
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- ”Det kan give konflikter især i forvaltningen, da de forventer at jeg skal nå mange børn. Deltageroriente-
rede samtaler kræver mere forberedelse for mig, mere tid med børnene og derved kan det være svært at 
opnå det der er opstillet i retningslinierne”

For sundhedsplejerskerne er synliggørelsen af deltagelsesdiskurserne en del af den værdiafklaring, ud-
viklingsprojektet lægger op til. Det er nyt for dem at fokusere på deltagelse som værdi, hvorved deres 
kompetencer sættes til diskussion. Derimod er omsorg og den socialisering, der er impliceret i et om-
sorgsarbejde, ikke nyt at diskutere, hvilket jeg i det følgende afsnit vil vise. 
  
2.3.6 Omsorg – en værdifuld ydelse 
Sundhedsplejerskerne forholder sig til samfundets forventninger om en særlig omsorgsrelation mellem 
sundhedsplejerske og børn/unge/famlier. Som ovenfor beskrevet er de fleste er enige om, at omsorg ikke 
i sig selv er sundhedspædagogik. Gennem diskussionerne bliver det synligt, at der er tradition for at for-
holde sig til et filosofisk omsorgsbegreb, hvor det at møde den anden med omsorg har at gøre med at 
blive den andens tillid værdig (Martinsen, 2003, 2005). I denne forståelse bygger omsorg på samtale, 
fagligt skøn og tillid, og det konkrete omsorgsarbejde er værdifuldt set ud fra tre perspektiver: 1) det 
relationelle, som det at indgå i relationer med børn og unge og vise ’voksenansvarlighed’ og ’børnefor-
ståelse’, 2) det praktiske, som en situationsforståelse og praktisk handling, der løser problemer i forhold 
til børn og unges sundhed og 3) det etiske, som en form for udfordring at tage vare på børn og unge og 
samtidig prioritere forældresamarbejdet.

Som beskrevet i det foregående afsnit betragter sundhedsplejerskerne primært omsorg som en ydelse, 
hvor de selv er aktive og udøvende. De yder omsorg, både når de løser pædagogiske opgaver, når de 
arbejder mere hjælpeorienteret, og når de udfører sundhedsarbejde med karakter af social kontrol. 
Samtidig betragter de omsorg som en værdi og dermed en vigtig del af grundlaget for arbejdet med 
børn og unge i forhold til de sundhedsmæssige udfordringer, de står overfor. En mindre spørgeskema-
undersøgelse (N=16) ved afslutningen af fase 2 viser, at sundhedsplejerskerne har tradition for at yde 
omsorg, og at omsorgsudøvelsen udgør en væsentlig del af deres kommunikerede selvforståelse. De er 
i høj grad moralsk bevidste om, hvordan man bør arbejde omsorgsfuldt. Rollen som omsorgsperson 
implicerer en række kompetencer, der kan knyttes til specifikke handlinger og bestemte måder at gå i 
dialog med børnene på. De betragter omsorg både som et middel og et mål i sig selv. Som middel har 
omsorg f.eks. betydning for en god intervention eller for at skabe gode muligheder for forebyggelse og 
sundhedsfremme. Som mål italesættes omsorg som en ubetinget værdi. Her er omsorg for omsorgens 
skyld – ikke for andet. Omsorg anses som en væsentlig del af den sundhedsprofessionelle kompetence 
– uden omsorg ville sundhedsarbejdet ikke blive udført godt nok, mener sundhedsplejerskerne. For at 
komme nærmere på den kompetence, sundhedsplejerskerne iagttager, udsætter jeg deres iagttagelser 
for ledeforskellen begreb/mening. Dermed bliver omsorg at kunne:  
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• Lytte i betydningen interesseret – i modsætning til uinteresseret 
• Rumme i betydningen skabe tid og plads dvs. tage udgangspunkt i barnets oplevelser og give mulighed 

for dele oplevelser i fortrolighed – i modsætning til ikke-rummelige samtaler
• ’Se’ barnet i betydningen anerkende dets integritet som menneske, som person og vise, at ”det er noget 

særligt” – i modsætning til ikke at se og anerkende
• Være ægte til stede i betydningen stille sig til rådighed, være nærværende – i modsætning til ”akutte 

problemløsninger”
• Tage ansvar for i betydningen at sørge for barnet10 – i modsætning til at overlade barnet til sig selv eller 

andre, der ikke tager ansvar   
• Være opmærksomhed på de svageste eller mest udsatte børn i betydningen respekt for (alle) børns 

rettigheder – i modsætning til social ulighed og marginalisering 
• Give ”kærlig forbinding” på i betydningen hjælp – i modsætning til ikke-hjælp 

Det kan desuden udledes af svarmaterialet, at omsorg udmøntes i en række konkrete handlinger som f.eks. 
at trøste, lindre, sætte plaster på og rumme, dvs. at støtte og tage sig af børn og unge, der har det fysisk, 
psykisk eller socialt dårligt. 

Sundhedsplejerskerne giver udtryk for, at det er ubetinget værdifuldt at drage omsorg for børn og unge: 
”Vi skal ikke have noget igen – og vi er der altid næste gang igen”. De betragter omsorg som ”kærlig rum-
melighed”, hvor igennem de kan optræde som empatiske voksne over for barnet og, hvis det er påtrængt, 
tage ansvaret for at løse barnets problemer. Der er ingen grænse for, hvornår omsorg er professionel om-
sorg. Omsorg betyder ’stillen sig til rådighed’ og sundhedsplejerskerne kommunikerer et nærmest fly-
dende, grænseløst omsorgsbegreb, der gør næsten hvad som helst til professionel omsorg. Omsorg kræ-
ver sansning, og sansning åbner for et praksisfelt, der ikke kræver at blive beskrevet på en bestemt måde, 
mener sundhedsplejerskerne. Nogle siger ligefrem, at omsorgen svækkes i takt med, at sproget styrkes. 
Omsorg er: ”noget vi gør i en usynlig verden”. Min fortolkning er, at sundhedsplejersker orienterer sig 
usynligt, når de yder omsorg, dvs. at de arbejder ikke-reflekterede og styret af intuition. 

I spørgeskemaet spørges til, hvordan den enkelte sundhedsplejerske ser på forholdet mellem omsorg og 
sundhedspædagogik, og i svarmaterialet går et bestemt forhold igen, som dette svar kan illustrere11: 
”Omsorg og sundhedspædagogik er to forskellige begreber. Omsorg handler om rummelighed og kan i princip-
pet ydes af alle. Sundhedspædagogik er at bruge sin faglige baggrund som sundhedsprofessionel til pædagogisk 
at sætte sit præg på skolen/lærerne/børnene/indholdet på en sundhedsfremmende måde. Når der ydes omsorg 
kan der selvfølgelig godt være et element af noget sundhedsfremmende” (1).

Om forskellen på de to begreber går det ligeledes igen i svarerne, at ”Der er omsorgssituationer uden sund-
hedspædagogik men ikke omvendt” (4). Selv om mange sundhedsplejersker gennem udviklingsarbejdet har 
haft en intention om at lægge deres traditionelle omsorgsrolle ”på hylden” og påtage sig en rolle som sund-
hedspædagog, viser det sig, at omsorg ikke kan undværes i de pædagogiske relationer. Sundhedsplejersker-
ne erkender, at omsorg er en forudsætning for gensidig forståelse og dialog og dermed en central værdi i 
deres sundhedspædagogiske praksis. Mange opfatter tilmed omsorg som en forudsætning for at børn og 
unge kan lære at leve et sundt liv. Sundhedsplejerskerne mener, at omsorg i mange sammenhænge fungerer 

 
10 To typiske italesættelser er: ”Bære byrden for barnet” eller ”Tage barnets svære ting på sine skuldre”.
11 Tallene i parentes angiver spørgeskemanumre.
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som en hjælp til barnet i forhold til at udfolde sine evner. At yde omsorg er at tage udgangspunkt i bar-
nets trivsel, tillid og opfattelse af tingene, hvilket er en betingelse for at barnet oplever det, der foregår, 
meningsfyldt (arkiv/sundhedsplejen IV/forår 2006/A18-VS Omsorg). Således er omsorg ifølge sund-
hedsplejerskerne nødvendig for at opnå kvalitet i de sundhedspædagogiske relationer, de indgår i, men 
omsorg er ikke i sig selv tilstrækkelig for at opnå pædagogiske mål om læring, personlig udvikling eller 
sundhedsfremme. Fra denne synsvinkel kan der udledes følgende betydninger af omsorgsbegrebet:

Omsorg italesættes som: 
• Rummelighed
• Næstekærlighed
• Personlig tilstedeværelse
• Rådighed
• Trøst 
• Lydhørhed
• Ansvarlighed
• Indgriben 
• Støtte og respekt
• Empati og menneskelighed 
• Nærvær og tid

Begrebet tillid spiller en væsentlig rolle, når sundhedsplejerskerne diskuterer omsorg. De beskriver tillid 
og omsorg som to værdier, der hænger uløseligt sammen. Tillid skabes gennem omsorg eller omvendt. I 
nogle svar beskrives tillid som en forudsætning for at kunne yde omsorg. I andre beskrives tillid som 
noget, der skabes gennem omsorg. Tillid beskrives som særlig vigtig i forhold til de pædagogiske inten-
tioner, sundhedsplejersken har med børn og unge. Flere påpeger, at sundhedsplejersken ikke kan kon-
trollere eller modificere børnenes handlinger – det ville i givet fald knuse tilliden og forhindre en frugt-
bar pædagogisk relation. Med omsorg vindes tillid – eller omvendt – med tillid får sundhedsplejerskerne 
mulighed for at yde omsorg, og på det grundlag er det muligt at arbejde sundhedspædagogisk.

Som det fremgår findes der i skolesundhedsplejen aktiviteter og omsorgsopgaver, der ikke nødven-
digvis er pædagogiske. Pointen er, at der er omsorgsopgaver uden pædagogik, men pædagogikken 
kan ikke fungere uden omsorg, hvilket kan illustreres med dette citat (arkiv/sundhedsplejen IV/
forår 2006/A2-VSME): 
”Vi er ikke altid sundhedspædagoger. Ofte er vi professionelle omsorgspersoner. Vi skal bare være opmærksom-
me på, at omsorgen ikke bliver omklamrende, og at vi tager hensyn til børnenes ønsker og behov”. 

En anden pointe er, at omsorg ikke betragtes som en statisk størrelse. Omsorg opleves altid forskel-
ligt – både mellem mennesker og fra situation til situation. På den ene side er det sundhedsplejer-
sken, der yder omsorg, men på den anden side er hun afhængig af den måde, barnet modtager hen-
des omsorg på. Selv når omsorg betragtes som et mål i sig selv og i princippet er ubetinget, er ople-
velsen af ikke at blive lukket ind i barnets univers og dermed ikke være med til at løse eventuelle 
problemer frustrerende. Dilemmaet opstår mellem det ubetingede og intentionelle. I de pædagogiske 
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sammenhænge viser dilemmaet sig, når omsorg bruges som sundhedsfremmende middel til at opnå 
mål, der er sat i ”omsorgens tegn”, dvs. mål sat af sundhedsplejersken og ikke nødvendigvis af bar-
net eller den unge selv.  

Gennem ét af udviklingsprojekterne, hvor en sundhedsplejerske eksperimenterer med forskellige 
pædagogiske metoder i relation til sundhedsundervisning i klasserne, bliver det tydeligt, at hendes 
omsorg udvikles gennem det sundhedspædagogiske arbejde (arkiv/sundhedsplejen VI/efterår 2006/
A5-VS). Fra at ville se sig fri af rollen som omsorgsperson, fordi hun mente, at rollen som omsorgs-
udøver blokerede for nogle pædagogiske intentioner, erkender sundhedsplejersken, at omsorg er 
bærende for såvel gode pædagogiske relationer som for hendes egen og børnenes kompetenceudvik-
ling. Hun inkluderer omsorgsrollen i den pædagogiske kompetence, der på den baggrund udmøn-
tes i øget opmærksomhed på børnenes værdier, engagement og muligheder for læring. Desuden 
begynder hun at se omsorg som et muligt sundhedsfremmende tema i undervisningen og finder det 
centralt at reflektere over følgende spørgsmål: Hvad kan læres, hvis omsorg gøres til indhold i un-
dervisningen – som f.eks. det at være en god kammerat? Hvordan hænger omsorg sammen med 
sundhed? Hvordan ser børnene på omsorg? Hvem giver den omsorg, børnene oplever? Hvilke be-
grundelser for omsorg får de øje på? 

Gennem andre projekter viser det sig, at det kræver en særlig pædagogisk kompetence at møde børn og 
unge gennem sig selv, med egne omsorgsmotiver og sundhedspædagogiske intentioner, og samtidig 
tage udgangspunkt i børnenes og de unges værdier. Dette udgangspunkt har været helt centralt gen-
nem alle eksperimenter, og det er blevet tydeligt, at hvis sundhedsplejersken har en intention om kon-
trol og omsorg bruges som middel for at kunne gennemføre kontrol, lider pædagogikken ’skibbrud’. 
Ses omsorg derimod som en værdi i det sundhedspædagogiske arbejde i forhold til at kunne etablere 
dialog og forståelse, muliggøres et kvalificeret forebyggende og sundhedsfremmende skolearbejde. Især 
gennem sundhedssamtalerne har mange sundhedsplejersker erfaret, at kombinationen af omsorg, op-
mærksomhed på børnenes værdier og egen faglighed åbner for sundhedsfremmende dialoger (arkiv/
sundhedsplejen VI/efterår 2006/A12-VS). I forlængelse af disse erfaringer konkluderer sundhedsplejer-
sker og konsulenter, at forudsætningen for at arbejde professionelt med sundhedsfremme i skolen at 
sundhedsplejerskerne må åbne sig for børn og unges visioner om sundhed og indgå i en kvalificerende 
dialog og selv indlade sig på at lære og dermed stille spørgsmålstegn ved deres egne værdier og egne 
opfattelser af sundhed og omsorg (Jensen et al., 2006). 

2.3.6.1 Omsorgskommunikation
Den foregående analyse nuancerer et ret flydende empirisk omsorgsbegreb semantisk set. Jeg har fokuseret 
på omsorg som værdibegreb og på, hvordan sundhedsplejerskerne iagttager forholdet mellem sundhedspæ-
dagogisk og omsorg. Jeg flytter nu blikket og iagttager omsorgskommunikationens form (ledeforskellen 
enhed/forskel). Min interesse er at undersøge, hvordan skolesundhedsplejerskerne udfolder deres skolear-
bejde gennem omsorg. Det viser sig, at omsorg – ud over at blive italesat som ”kærneværdi” – også er noget 
implicit i sundhedsplejerskernes selvforståelse. Det kan udledes empirisk, at sundhedsplejerskerne iagttager 
sundhedsarbejdet gennem omsorg, hvilket disse spørgeskemasvar er eksempler på:
- ”Det er gennem omsorgen – at jeg ser det andet menneske – at jeg kan lære noget og lære fra mig” (16)
- ”For mig hænger disse to begreber (omsorg og sundhedspædagogik) sammen, idet det altid vil være vigtigt at 

forsøge at have en sundhedspædagogisk vinkel på at yde omsorg” (10) 
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- ”Selvfølgelig kan og bør sundhedspædagogisk arbejde gøres omsorgsfuldt” (12)
- ”Omsorg er for mig det overordnede. Omsorg er ubetinget, det er derfor vi kan have kontakt med alle 

børn. Vi forventer ikke noget til gengæld – og vi vil også være der næste gang. Omsorg er den fremstrakte 
hånd (tag den eller lad være)” (16)

- ”Jeg synes, at man skal udføre sundhedspædagogik på en omsorgsfuld måde, og man kan bruge sundheds-
pædagogiske metoder i sit omsorgsarbejde” (11)

- ”Jeg mener, mange af os har vægtet omsorgen meget højt, og gjort meget for at blive bedre til at rumme, 
lytte og blive klar over, hvad vi kan gøre – og nu skal vi (jeg) udvikle sundhedspædagogikken” (3)

Omsorg udgør et fundament for sundhedsplejens egenlogik, der inkluderer værdier, viden og normer 
samt nogle særlige kompetencer, som det kræver at kunne håndtere sundhedspædagogisk praksis. Sund-
hedsplejens kommunikation lander på omsorg. Med et formanalytisk blik kan omsorg fortolkes som den 
form, der holder kommunikationen sammen. 

Undervejs gennem udviklingsarbejdet har jeg iagttaget omsorgskommunikationen som en form med ka-
rakter af kærlighed, hvilket jeg i det følgende vil præcisere. Omsorg forudsætter at medtænke ”hele barnets 
liv”. Det handler ikke bare om initiativer fra sundhedsplejerskens side, men også om at opleve børnenes 
oplevelser ved at gøre sig selv til en signifikant omverden. Omsorg kræver deltagelse, og deltagelse kræver 
tilstedeværelse og følsomhed. Det handler om at give børnene mulighed for at fortælle om oplevelser, de 
har haft, eller bekymringer, de har. Det handler om at give barnet plads, gøre barnet betydningsfuldt for at 
kunne gøre sig betydningsfuld for barnet (arkiv/sundhedsplejenIV/forår 2006/A18 VS/omsorg). 

Min fortolkning er, at der er tale om en stærk selv-referentialitet gennem kommunikationen. Sund-
hedsplejerskerne forsøger hele tiden at sætte sig i barnets sted. Deres egen pointe er, at moderomsorg 
ikke er et professionelt anliggende, og at omsorg ikke er kærlighed – hvis omsorg bliver til kærlighed, 
falder den professionelle omsorg sammen. Men ikke desto mindre tegner der sig en kommunikation, 
der minder om kærlighedskommunikation, med en kodificering, hvor oplevelse knytter an til hand-
ling, og udsagn ikke er om noget, men udtryk for noget (Andersen & Born, 2002; Andersen & Born, 
2005). Sundhedsplejersken forsøger at sætte sig i barnets sted, og der udvikles, som beskrevet i det 
foregående afsnit, et reservoir af betydninger, som gør det muligt at kommunikere omsorgsfuldt om 
omsorg, f.eks.: ”den kærlige forbinding”; ”bære byrden for den anden” eller ”tage svære ting på sine skuld-
re”. Omsorgskommunikation producerer kærlighed, og samtidig er kærlighed formens umulighedsbe-
tingelse. Jeg har ikke formået at udlede den grundlæggende forskel, der konstituerer omsorgskommu-
nikationen og den enhed, der holder formen sammen. En mulig tese er, at indersiden af formen er 
bekymring, men også hjælp eller anerkendelse er muligheder. Ydersiden kan være moderkærlighed. 
En sådan tese må dog efterprøves empirisk.

Med dette blik er det min fortolkning, at der er tale om oplevelser af oplevelser. Det er sundhedsplejen 
som organisation eller sundhedsplejerskerne i interaktion, der kommunikerer omsorg. Den enkelte 
sundhedsplejerske fortæller f.eks. om sin oplevelse af barnets oplevelse: barnet oplever og sundhedsple-
jersken er interesseret i oplevelsen. Kriteriet for at kommunikationen lykkes er, at barnet kommunikerer 
(meddelelse) sin oplevelse (information), og sundhedsplejersken oplever barnets oplevelse (forståelse), 
hvormed hun kommunikerer (meddelelse) sin forståelse (information), og barnet kommunikerer sin op-
levelse af, at sundhedsplejersken er ”oprigtigt interesseret”.
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Omsorgskommunikationen udvikler et reservoir af sprog, som tilmed gør det muligt at kommunikere 
omsorgsfuldt om omsorgskommunikationen. En af konsulenterne, der selv er sundhedsplejerske skriver 
f.eks. (arkiv/sundhedsplejen IV/ forår 2006/A18-VS/HG/omsorg):
”Sundhedsplejersken har bl.a. som opgave at være opsporende i forhold til børn der kan have det svært. Det er 
i første omgang en opgave, hvor man skal være i stand til at ”møde” barnet og rumme barnet. ”Jeg stiller mig 
åbent, jeg lytter og er oprigtigt interesseret i dig – og jeg kan tåle at høre det du har at sige”.  Det kan siges at 
være en ubetinget ” jeg stiller mig til rådighed”. I betydningen: ”Jeg skal ikke have noget igen”. Man kan må-
ske tale om en særlig indfaldsvinkel til barnet (eller forælderen). Hos sundhedsplejersken skal man tillige ikke 
på forhånd præstere noget, og der er ikke ”rigtigt og forkert”. Det drejer sig om en særlig indfaldsvinkel”. 

Hun reflekterer således over sine iagttagelser (arkiv forår 2006/A18-VS/HG/omsorg):
”Sundhedsplejerskernes omsorg er almindelig moderlig omsorg der - som jeg ser det - udspringer af deres gene-
relle livserfaringer og som - måske - er bundet til noget kvindetradition/kvindesocialisering. Jeg er kritisk over-
for omsorg som ’stillen sig til rådighed’, men jeg tror, at mange sygeplejersker og sundhedsplejersker begrunder 
bredden i omsorg ud fra en omsorgsfilosofi, de kender (Kari Martinsen) og gør hvad som helst til faglig omsorg”

Min analytiske konklusion er, at omsorg kommunikeres ud fra et selvfølgelighedens sted, og at om-
sorgskommunikationen i høj grad er et ”helligt område”. Formen kan ikke umiddelbart udledes em-
pirisk. Det er metodisk vanskeligt at fremanalysere, hvordan omsorg indikeres – hvad omsorg ses til 
forskel fra, og hvad omsorgskommunikationen står overfor. Det empiriske materiale giver ingen svar. 
Forskellens anden side er uklar. Det, jeg kan fortolke, er, hvordan omsorgskommunikationen får om-
sorgskarakter. Jeg har vist, hvilken kommunikation der dukker op, når sundhedsplejersken praktise-
rer omsorg. Et ubesvaret spørgsmål er dog stadig, hvordan den form for kommunikation, som omsorg 
skabes igennem, sættes.

2.3.7 Sundhedsprofessionelle værdikonflikter - diskussion  
”Sundhedsplejen ved en skillevej” har åbnet for diskussioner om et komplekst, problemfyldt skolear-
bejde. Sundhedsplejerskerne har diskuteret, hvordan værdier optræder som præmis for beslutning og 
handling. De knytter værdier til forskellige opfattelser af blandt andet: ”det gode liv”, børn og unges 
”hele liv”, sundhed, kropsbevidsthed, sygdom, deltagelse og omsorg. Sundhedsplejerskerne italesætter 
værdier som størrelser eller fænomener, der kan skabes, hvis viljen er til stede. Ud fra deres diskussioner 
fremgår det, at den samme værdi altid har flere betydninger. Værdibegrebet får dermed en bred me-
ningshorisont i sundhedsplejen. 

Værdier bruges til at åbne for dialoger mellem børn og sundhedsplejersker samtidig med, at de anses 
for noget privat; noget følelsesfuldt. Sundhedsplejerskerne oplever forskellige værdisammenstød, navn-
lig i forhold til samarbejdspartnere, og det virker meningsfuldt for dem at forholde sig refleksivt til de 
værdier, der er på spil, for at kunne analysere konflikterne. Værdiperspektivet åbner tilsyneladende nye 
måder at anskue samarbejdet på. Et generelt synspunkt blandt sundhedsplejerskerne er, at det er vigtigt 
at arbejde med værdier, samtidig med at det er abstrakt og vanskeligt. Et andet generelt synspunkt er, 
at en mulig vej til udvikling er at blive kvalificeret til at arbejde værdireflekteret og støtte hinanden 
kollegialt i at iagttage og forholde sig kritisk til værdier og værdikonflikter. Den krævende og måske 
lidt for abstrakte værdikommunikation forandres dog, når sundhedsplejerskerne forholder sig til en 
bestemt værdi f.eks. deltagelse. 
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For sundhedsplejerskerne hænger holdninger og værdier uløseligt sammen. De mener, at de ofte ved, 
hvad der skal til for at få børnenes holdninger ændret, og de mener, at det er på ” forkanten af proble-
merne, den sundhedsfremmende indsats skal ligge” – ikke først når problemerne er opstået. Denne profy-
laktiske fornuft og selvsikkerhed i forhold til at holdningsændre står i modsætning til sundhedsplejer-
skernes øvrige værdisyn. Der ses således en modsætning mellem sundhedsplejerskernes intentioner om at 
påvirke børnenes værdier og deres syn på værdier eller deres egne værdibegreber. På den ene side har 
sundhedsplejerskerne en opfattelse af, at de kan påvirke børnenes holdninger og dermed deres værdier, 
og det er målet at få børnene ledt på rette vej. Her har deres faglighed tre kompetencestrenge: 1) Evne til 
at forudse børnenes problemer, 2) Effektfuldhed i forebyggelsen og 3) Evne til at påvirke børnenes hold-
ninger og adfærd i positiv retning. På den anden side siger sundhedsplejerskerne, at de ikke kan forandre 
børnenes værdier, fordi værdier er individuelle, iboende, selvskabte størrelser. De mener, at værdier ska-
bes af det enkelte barn og udtrykkes forskelligt i de forskellige sociale sammenhænge, barnet indgår i. 
Pædagogisk set er modsætningen udtryk for en holdning om, at sundhedsplejersken er den, der skal for-
tælle barnet, hvad det rigtige eller sunde er – til forskel fra et grundlag, hvor sundhedsplejersken tænker: 
det ved jeg ikke, men min opgave er at hjælpe med at finde frem til, hvad der er sundt for barnet. Her er 
sundhedsplejersken i princippet uvidende om barnets sundhed, men nysgerrig efter at undersøge barnets 
værdier. Denne modsætning kan opløses intellektuelt ved at reflektere over, hvad det i praksis handler 
om, når sundhedsplejersken både arbejder med formidling af relevant sundhedsfaglig eller sundhedspæ-
dagogisk viden og med børn og unges værdier.

Da det er uvant for sundhedsplejerskerne at tænke i værdikonflikter i forhold til børnene, tager de i 
første omgang klart afstand fra denne tankegang og er mere stemt for at fokusere på de problemer, 
som de ser, børnene (eller de selv) har. Men børnenes værdier iagttages af sundhedsplejerskerne. De er 
blot ikke vant til at sætte ord på værdier og værdikonflikter og diskuterer dem sjældent kollegialt. 
Konflikterne bruges ikke udviklende eller bevidstgørende i forhold til børnenes muligheder for f.eks. 
at lære at forholde sig til en værdikonflikt, der har med sundhed at gøre. De værdikonflikter, der kan 
knyttes til relationen mellem sundhedsplejerske og børn/unge, opleves som noget, der besværliggør 
arbejdet. En foreløbig fortolkning er, at sundhedsplejerskerne gør sig blinde for børnenes værdier, for-
di de er styrede af andre værdier. Deres funktion har allerede gjort, at de er orienteret mod nogle helt 
andre værdier, end dem der dukker op sammen med børnene. Hvis de skal nyorientere sig efter bør-
nenes værdier opstår forvirring, og sundhedsplejerskerne er derfor værdistyrede i en anden retning 
end børnene. En systemteoretisk fortolkning er, at sundhedsplejen kan have forskellige opgaver og 
være funktionelt differentieret fra øvrige funktioner, uden at der opstår konflikter i forhold til bør-
nene. Det er først i det øjeblik, at noget gøres til en konflikt at der kommunikeres et ”nej”, eller ”det 
er ikke godt for dig”, at der opstår en konflikt. En konflikt forudsætter to kommunikationer, der mod-
siger hinanden (Luhmann, 2000: 449-450), så der skal altså være tale om modsigelser. Spørgsmålet er, 
om der er tale om modsigelser mellem børn og sundhedsplejerske set fra sundhedsplejerskens perspek-
tiv. F.eks. indbefatter deres udtryk for forventninger til dialogerne med børnene værdier, men så læn-
ge der ikke er modsigelser, er der ikke tale om værdikonflikter. Min pointe er, at sundhedsplejersker-
ne ikke modsiger børnene, og derfor har de ingen synlige værdikonflikter.    

Denne usynlighed står i modsætning til kommunikation om værdier og værdikonflikter i forhold til 
lærerne og de øvrige samarbejdspartnere i skolen. Her diskuteres værdier, modsigelser og dermed 
også værdikonflikter. Konfliktorienteringen medfører tilsyneladende nye syn på egne værdier blandt 
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sundhedsplejerskerne, hvilket skaber ny selvforståelse. Det er karakteristisk, at sundhedsplejerskerne ser 
sig selv arbejde ”afgørende fagligt forskelligt” fra deres samarbejdspartnere. De oplever, at de kan tilbyde 
mere, end de bliver anset for at kunne i skolen. Samtidig skærmer de sig selv i forhold til at blive ’mis-
brugt’. Oplevelsen af at være ubrugt/fejlbrugt kan fortolkes som en værdikonflikt. Sundhedsplejersker-
nes egen konklusion er, at deres prioriteringer er afhængige af professionel værdiafklaring.

2.4 Værdiafklaring - en begyndende typologi
Det ser ud til, at værdiperspektivet i de to udviklingsprojekter er almindeligt accepteret blandt projekt-
magerne, men det ser også ud til, at det stadig er et implicit og forskelligt begreb om værdi, der arbej-
des ud fra. Det betyder, at det ikke er klart, hvordan værdier gøres synlige, og i nogle tilfælde ytrer 
projektmagerne, at de ”kan se værdier i alt”. Det er dog, som om flere af projektdeltagerne er blevet i 
stand til eksplicit at skelne mellem et sundhedspædagogisk perspektiv og alt andet. Denne skelnen kan 
fortolkes som en værdiafklaring, der, som refleksioner på et andenordensniveau, forholder sig til udvik-
ling af sundhedspædagogisk praksis på et førsteordensniveau. Det er min fortolkning, at dette frem-
skyndes af, at der gennemføres konkrete eksperimenter i praksis, og at der anvendes konkrete værktøjer 
til værdiregistrering og værdifortolkning. Det har vist sig, at værdiafklaring fordrer en italesættelse 
eller beskrivelse i forhold til praksis.        

En væsentlig diskussion i både Grønlandsprojektet og Københavnerprojektet har været, hvordan det 
er muligt at se andres værdier som noget andet end ens egne? Når projektmagerne ønsker at tage ud-
gangspunkt i målgruppernes værdier, hvordan får de så disse værdier bragt frem, hvordan bliver de 
gjort tydelige? Kan vi overhovedet tillade os at tale om andres værdier, hvis de ikke direkte i kommu-
nikation har beskrevet dem som værdier? Er målgruppernes værdier derfor, i en vis forstand, nødsaget 
til at være bevidste for dem selv, for at de kan kommunikere dem som værdier? Hvis vi tillader os at 
iagttage værdier hos andre, må vi i udgangspunkt betragte disse værdier som vore egne iagttagelser, 
og her er spørgsmålet, om det er værdier, vi ser hos andre, eller om det er vores egne værdier, vi ser i 
andre? Det kræver refleksion hos den professionelle at søge at adskille, hvad der kommer fra hende 
selv, og hvad der kommer fra den anden.     

Der kan optegnes fem typer af værdispørgsmål, der har vist sig gennem udviklingsarbejdet i forbindelse 
med værdiafklaring. Disse fem spørgsmålstyper fortolkes i det følgende systemteoretisk. For det første har 
det især i Grønlandsprojektet vist sig, at der er brug for at få defineret, hvad der forstås ved en værdikon-
flikt for at kunne iagttage og arbejde med forskellige typer af værdikonflikter (FJ/maj 2005). I en system-
teoretisk udlægning er der brug for operationelt at kunne beskrive, hvad der kendetegner en konflikt, for 
at kunne iagttage en konflikt som andenordensbegreb. Spørgsmålet er: Hvordan kan man se en konflikt? 
Ifølge Luhmann opstår en konflikt, når en modsigelse giver anledning til kommunikation af et ”nej” 
(Luhmann, 2000). Dermed defineres værdikonflikter som noget socialt. Værdikonflikter må kunne ad-
skilles fra værdiforskelle, værdikompleksitet, værdimodsætninger og etiske dilemmaer, som kan forekom-
me både i psykiske systemer og sociale systemer. Der kan skelnes mellem værdimodsætninger, der er in-
terpsykiske (individuelle værdimodsætninger), interaktionsmodsætninger, der kan føre til værdikonflikter, 
og endelig samfundsmæssige (strukturelle) modsætninger. Modsætningerne kan føres over i en kategori-
sering af værdispørgsmål i relation til: individuelle, interaktive og strukturelle værdier og værdikonflikter.
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En anden type værdispørgsmål er relateret til individuelle værdier. I Luhmannsk forstand hører de indi-
viduelle værdier til i bevidstheden, så det kan dreje sig om f.eks. skolebørnenes, borgernes, de professio-
nelles, konsulenternes eller forskernes egne værdier. Disse værdier kan ikke direkte iagttages, men det 
giver mening at tale om, at den enkelte kan opleve disse værdier og reflektere over dem som værdier og 
over værdiernes værdi. De individuelle værdier kan ikke direkte iagttages af andre, de må kommunike-
res for at blive tilgængelige, hvilket betyder, at kommunikationen af værdier må reflekteres under deres 
kontekstualitet. Der må spørges: i hvilken sammenhæng kommunikeres dette som værdi og i forhold til 
hvad? De individuelle værdier er tanker og kan kun forstyrre kommunikationen som kommunikation. 
Det betyder ikke, at værdierne så er repræsenteret i kommunikationen, men det betyder, at kommunika-
tionen kan knytte an til værdierne og derefter tilregne dem som personlige værdier, der vel at mærke er 
konstrueret socialt.

Tredje type værdispørgsmål handler om de såkaldte interaktive værdier, der relaterer sig til værdikonflik-
ter og ligeledes er kommunikation af værdier. Spørgsmålet bliver her: I hvilke interaktioner kommuni-
keres hvilke værdier? En systemteoretisk pointe er, at alt, hvad der er tilgængeligt i forskningsprojektet, 
er kommunikation af eller om værdier, og den grundlæggende empiriske antagelse er, at de personlige 
værdier må ses som et produkt af kommunikationen og således ikke som et produkt af samspillet mel-
lem dem, der deltager i kommunikationen. Modsigelser i interaktioner kan leve side om side, uden at 
der opstår konflikter, men modsigelser kan også føre til kommunikation af et nej og dermed en konflikt 
(Luhmann, 2000). Hvis konflikten handler om værdier, betegnes den her værdikonflikt.  

Yderligere forekommer der strukturelle værdier, hvortil den fjerde type værdispørgsmål kan henregnes. 
Med blik for værdikonflikterne i Grønlandsprojektet er det oplagt, at der skelnes mellem a) kulturelle 
værdier, knyttet til de oprindelige grønlandske forestillinger, myter, sprog og semantik, b) værdier knyt-
tet til organisationer og endelig, c) værdier (koder) i de samfundsmæssige funktionssystemer. 

Endelige kan det udledes empirisk, at det er væsentligt at skelne mellem værdier og normer samt at have 
øje for, hvordan værdiafklaring som proces fører til en relativ stabilisering af en værdiramme, der som 
norm bliver styrende for diskursen i udviklingsarbejdet, f.eks. i de forskellige organisationer (professio-
ner), interaktioner og i kulturen. Et eksempel er de fem deltagelsesdiskurser i sundhedsplejen, hvor den 
femte, hvor deltagelse italesættes som en interaktiv proces, bliver styrende for de efterfølgende pædago-
giske eksperimenter.  

På baggrund af den samlede værdianalyse kan der med Luhmanns begrebsapparat konstrueres en be-
gyndende systemteoretisk værditypologi, som kan illustreres som på følgende side.
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I. Individuelle værdier: oplevede, reflekterede værdier og overbevisninger
II. Kommunikation af værdier: alle typer vurderende kommunikation

• Interaktionsværdier: mødets værdier
• Personlige værdier: holdninger, synspunkter, ”toneangivelser” (Grønland)  

• Strukturelle værdier
• Værdier i kultur: myter, kosmologiske forestillinger, sprog, religion osv.
• Værdier i organisationer/professioner
• Værdikoder i funktionssystemer: det pædagogiske, det politiske og det sociale hjælpesystem, syg-

domsbehandlingssystemet, retssystemet osv. 
• Normer som stabiliserende værdiramme

III. Værdiafklaring: kommunikation om kommunikation af
• Personlige værdier
• Interaktionsværdier
• Kulturelle værdier
• Værdier i organisationer/professioner
• Funktionelle værdier
• Normer

Typologien danner grundlag for de generaliserende iagttagelser i afhandlingens del 3.
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Delanalyse 2: Forebyggelse og sundhedsfremme 

2.5 Grønland
Når deltagerne i Grønlandsprojektet diskuterer forebyggelse og sundhedsfremme, er det med en selvføl-
gelighed, der er svær at gennemskue. Det er derfor vanskeligt at indkredse det sted, hvorfra forebyggelse 
og sundhedsfremme iagttages, og gøre deres blinde pletter iagttagelige, hvilket er en del af den analyti-
ske strategi. Det, jeg umiddelbart kan fortolke, er nogle sociale former for forebyggelse og sundhedsfrem-
me, som skabes i diskussioner og eksperimenter gennem udviklingsarbejdet. Det følgende afsnit er en 
fortolkning af, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse får konkret forebyggelses- og sundhedsfrem-
mekarakter. Jeg iagttager forebyggelse og sundhedsfremme som et spørgsmål om, hvordan de to fæno-
mener emergerer i udviklingsarbejdet.

2.5.1 Fra sundhedsekspertise til pædagogik
I bred forstand har udviklingsprojektet i Grønland handlet om præmisser for organiseringen af sund-
hedsfremme og forebyggelse, dvs. pædagogiske strategier og interventionsmetoder. Det har været op til 
de enkelte projektdeltagere selv at definere konkrete indsatspunkter samt på et mere overordnet plan at 
fastlægge visioner og mål. I den sammenhæng har det overordnede tema om værdier udgjort en refleksiv 
ramme om deltagernes kompetenceudvikling relateret til fastlæggelse af forebyggelses- og sundheds-
fremmeopgaver og til at gøre indsatsområdet til deres – til en del af en sundhedsprofessionel profil. 

Projektdeltagerne opfatter deres sundhedsarbejde som rammesat og påvirket fra forskellig side – ikke 
mindst politisk. De diskuterer løbende, hvordan Hjemmestyret forventer, at deres forebyggende arbejde 
retter sig mod opsporing og etablering af indsatser, der løser problemer i befolkningen. Den generelle 
politiske forventning er ifølge projektdeltagerne, at de løser problemer eller opfylder behov for deres mål-
grupper (FJ/jan./2006). Heroverfor iagttager projektdeltagerne befolkningens egen motivation og mu-
ligheder – eller mangel på samme. De beskriver, hvordan sundhedsarbejdet mange steder er bundet op 
på gældende normer for god praksis. To hjemmesygeplejersker har eksempelvis gennem udviklingsarbej-
det erfaret, hvordan deres klienter efterspørger deres handlinger i forhold til at få egne behov opfyldt 
(arkiv/Grønland IV/efterår 2006/LBR & BS). Ligeledes beskriver konsulenterne i Paarisa12, hvordan 
skolerne landet over forventer, at de sender løsningsmodeller, redskaber og færdige undervisningsmate-
rialer ud relateret til generelle forebyggelsesstrategier samt til de forebyggelsesbehov, de selv definerer på 
den enkelte skole. Et tredje eksempel er lærere på skoler i Nuuk, der efterspørger sundhedsundervisning 
relateret til en række specifikke forebyggelsestemaer som f.eks. rygning, alkohol, snifning, fyrværkeri 
samt undervisning i prævention, kønssygdomme, AIDS mv. Min fortolkning er, at det handler om om-
verdenens koblingsforsøg, som projektdeltagerne ikke umiddelbart selv er indstillet på at indgå i. Flere 
af projektdeltagerne fra sundhedsvæsenet oplever, at de ikke har kapacitet til at koble sig til uddannel-
sesvæsenets arbejdsopgaver. De mener ikke, de er kompetente til at gå direkte ind i de forskellige pæda-
gogiske opgaver. De opfatter sig efterspurgt til andet end det, de gerne vil yde, hvilket de italesætter som 
en værdikonflikt i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde.   

Som det fremgår af den foregående værdianalyse, betragter projektdeltagerne deltagelse som en værdi i 
udviklingsarbejdet. Deres visioner drejer sig om at give plads til ”nytænkning” omkring både behand-
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ling, forebyggelse og sundhedsfremme samt en sundhedspædagogisk fundering – med andre ord et 
sundhedsarbejde, der tager et deltagerorienteret afsæt. De syv enkeltprojekter giver en række konkrete 
eksempler på et forebyggende arbejde, der kædes til befolkningens egne værdier, og hvor der sigtes mod 
meningsfuldhed, kompetenceudvikling og ansvarlighed blandt målgrupperne. Projektdeltagerne indgår 
med faktuel viden om sygdom og de hidtidige indsatser på det enkelte område. De erfarer gennem deres 
projekter, hvordan der kan arbejdes pædagogisk, når det ellers for dem at se er relevant. Deres erfaringer 
og praksisviden bliver på de afholdte workshops suppleret med udviklingsarbejdets normative ideologi 
om deltagelse, handlekompetence og forandringsstrategier. De diskuterer risikoen for, at forebyggelse og 
sundhedsfremme får en traditionel, manipulerende form, der udelukkende bestemmes og styres af eks-
perter, udelader befolkningens egne værdier og holdninger og fokuserer på folks adfærd isoleret fra de 
omgivende rammer. For ikke at lukke øjnene for denne risiko lægger de op til overvejelser over, hvad der 
gøres, hvorfor og hvordan. 

Flere af projektdeltagerne erfarer, at de forandringer, de ønsker at gennemføre i lyset af udviklingspro-
jektets sundhedspædagogiske værdiramme, stiller øgede krav til deres forebyggende og sundhedsfrem-
mende arbejde. De oplever at skulle skifte fra rollen som sundhedsfaglig ekspert til en ny rolle som 
sundhedspædagog. Deres idéer kan ikke gennemføres udelukkende med kendte specialiserede sundheds-
faglige eller sociale indsatser, der rettes mod den enkelte borger eller særligt udsatte grupper. Idéerne må 
virkeliggøres i form af tværfaglige sundhedspædagogiske indsatser rettet mod befolkningsgrupper gene-
relt. Det tværfaglige samarbejde og samarbejdet med borgerne bliver for mange af projektdeltagerne et 
’must’. To hjemmesygeplejersker beskriver f.eks. deres samarbejdserfaringer sådan (arkiv/Grønland VI/
efterår 2006/LR&BH): 
”I hjemmesygeplejen har vi indset en række fordele ved at arbejde med mindre grupper samt to og to eller flere 
kolleger sammen. Vi påtænker at bruge arbejdsmetoden og fokusere mere på klienternes oplevelse af sundhed 
og et godt liv fremover. Andre målgrupper, hvor vi forestiller os, at denne metode kan have god effekt, kunne 
være grupper af pårørende til f.eks. kræftsyge klienter. Desuden vil vi bruge vores erfaringer fra projektet til 
bl.a. at opfordre vores ” friskere” klienter til at være medbestemmende, til selv at vælge og tage mere ansvar, f.
eks. kunne de i højere grad komme til hjemmesygeplejens klinik, hvor vi kunne mødes med dem i grupper i 
stedet for at konsultere dem isoleret”.

Det er min fortolkning, at hjemmesygeplejerskerne erfarer, at forebyggelse og sundhedsfremme ikke ude-
lukkende kan praktiseres individuelt, restriktivt, opdragende og adfærdsmodificerende, men må handle 
om at udvikle befolkningens kompetencer i bred forstand til at leve et sundere liv – og dette virker godt i 
grupper. Hjemmesygeplejerskerne giver selv et signalement af, hvordan hjemmesygeplejen trækker på vi-
den, normer og værdier fra en medicinsk diskurs, men også at en del af hjemmesygeplejens visioner og 
værdier matcher en pædagogisk ”sundhedsfremmende tankegang”. Det betyder, at de er i stand til at prio-
ritere, hvorvidt de vil arbejde med sygdomsbehandling ud fra et medicinsk eller sundhedsvidenskabeligt 
perspektiv eller de vil arbejde sundhedsfremmende inden for dele af deres arbejdsfelt med bestemte kli-
entgrupper. For hjemmesygeplejerskerne er dette et enten-ellerspørgsmål. Det sidste kræver professionel 
motivation, hvilket fremgår af dette citat (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LR&BH):
”Man skal være afklaret i forhold til, at det er sundhedspædagogik, man vil yde, fordi det tager længere 
tid at arbejde sundhedsfremmende, fordi man nemt ” falder tilbage ” til gamle normer og vaner, og fordi 
man vil møde modstand i det etablerede sundhedssystem, der ikke rummer en bevidst reflekteret sund-
hedspædagogisk praksis”.
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Hjemmesygeplejerskerne indkredser i løbet af projektperioden fire betingelser for, at de kan arbejde sund-
hedsfremmende: 1) Sundhedsarbejdet skal gøres på klienternes præmisser – ikke på de professionelles, 2) 
de skal kunne etablere pædagogiske rammer for sundhedsfremme, dvs. rammer for lære/udviklingspro-
cesser, 3) arbejdstempoet skal afpasses deltagernes perception, handlekraft og følelsesmæssige kapacitet, 
og 4) det professionelle ”bagland” skal støtte op omkring de nye pædagogiske arbejds- og udviklingsfor-
mer, der er tidskrævende og kræver ekstra ressourcer (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LR&BH).

2.5.2 Forskellige blikke 
For at fortolke forebyggelse og sundhedsfremme som sociale former vil jeg i det følgende indkredse nog-
le af de iagttagelser, der er relateret til sundhed i udviklingsprojektet. I første omgang interesserer det 
mig, hvordan der skabes mening omkring sundhedsfremme. Den sundhedsfremme, der er ”det nye”, og 
den, der skaber opmærksomhed blandt projektdeltagerne. Forebyggelse diskuteres ikke med samme in-
tensitet. For at undersøge hvordan sundhedsfremme italesættes, gennemgår jeg forskningsjournalen (bi-
lag 4) og det øvrige datamateriale fra Grønlandsprojektet (arkiv/Grønland I-VI). Dette afsnit er en kon-
denseret fremstilling af mine empiriske iagttagelser. Jeg starter med at citere en sygeplejerske, der i kraft 
af sine erfaringer i udviklingsprojektet beskriver det sundhedsfremmende arbejde således (arkiv/Grøn-
land V/forår 2006/LR 25.1.2006): 
”Hvis vi vil arbejde sundhedsfremmende skal der jo fokus på sundhed og værdier, der skal undervisning til, 
og der skal være en vilje til at holde fast i, at det er det, vi vil – dvs. at vi jævnligt må tage sundhedsarbej-
det op til revision: Er vi på den kurs, vi ønsker? Vi bliver nemlig nødt til at se på gamle procedurer og va-
ner, så der ligger altså et arbejde forbundet med at ville fokusere på sundhedsfremme. Jeg tror f.eks., det er 
svært at arbejde mekanisk og samtidig sundhedsfremmende, fordi vi i det sundhedsfremmende arbejde bru-
ger procedurerne ud fra deres formål og ikke bare for procedurernes egen skyld. Vi indtænker formål og mål 
meget mere i et sundhedsfremmende arbejde. Ikke at vi gør det dagligt og hele tiden, men at vi bliver nødt 
til - ind imellem at se på, om kursen holder! I det sundhedsfremmende arbejde skal vi være meget mere 
bevidste om vores egen faglighed og sundhedspædagogik. Vi bruger nemlig vores egen overbevisning meget 
mere, da vi ved, at vi skal have en målgruppes eller en klients accept, og for at få denne accept skal de 
mærke, at vi vil noget med det vi siger – vil vi f.eks. have, at en person skal have medindflydelse, skal han/
hun føle, at den er reel, og ikke bare noget der siges og ikke følges op. Vi skal blive klar over vores egne vær-
dier, hvad vi vil med vores arbejde, hvor vores egne grænser er. Vi skal kunne se den røde tråd i sundheds-
arbejdet, da vi ellers let kan blive styret af andres modsatrettede overbevisninger, f.eks. at den eneste udvej 
er at forbyde noget sundhedsskadeligt, så folk ændrer adfærd. Vi kan ikke arbejde sundhedsfremmende på 
sådanne værdier. Det virker ikke overbevisende på vores målgrupper/klienter – folk kan mærke, om vi me-
ner det, vi siger. Ord og handling skal følges ad”. 

Af citatet kan det udledes, at sygeplejersken betragter værdiafklaring, faglighed og sundhedspædago-
gisk kompetence som en del af grundlaget for at arbejde sundhedsfremmende. Hun iagttager en vær-
dikonflikt mellem intentioner om at arbejde sundhedsfremmende og et ”mekanisk, standardiseret” 
sundhedsarbejde, hvor man ikke inddrager den enkelte klient eller målgruppe reelt i de beslutninger, 
der tages. Hun beskriver en konflikt mellem de forventninger, hun møder i sin omverden, og de idea-
ler og forventninger, hun selv har i forhold til at arbejde sundhedsfremmende. Hendes erfaring med 
at være styret af andres modsatrettede overbevisninger, oplever hun, kan modvirkes dels ved at være 
afklaret i forhold til egne værdier og mål og dels ved at udtrykke sig oprigtigt i forhold til klienterne. 
Hun mener således ikke, man kan arbejde sundhedsfremmende uden at mene, det man siger, og uden 
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at give klienterne reel medindflydelse. Hendes pointe er, at hvis man ikke bruger sin egen overbevis-
ning – i betydningen egne værdier – kan man ikke arbejde målrettet sundhedsfremmende.  

Det går igen i det empiriske materiale, at sundhedsfremme relateres til ”det hele menneske” og til den ”oprin-
delige grønlandske opfattelse” af mennesket. Det interesserer mig nu at se nærmere på, hvordan sundhed kan 
opfattes med det grønlandske ’Sila-blik’, der primært henviser til balance mellem energier, kropsfunktioner og 
forstand. I et sådant metafysisk perspektiv opfattes sundhed som både noget essentielt og som noget, der har 
med godt helbred at gøre. Sundhed er begge dele, som en af projektdeltagerne udtrykker det (FJ/feb./2004/
BH): ”Sundhed er både at være rask og frisk - livsværdier og fravær af sygdom er jo to sider af samme sag”. 

Projektdeltagerne diskuterer, hvordan forskellige – ofte ”vestlige” – livsstile påvirker sundheden mere 
elle mindre direkte vej. Dette citat illustrerer et generelt metafysisk syn på sundhed (FJ/dec. 2004/LD): 
”Man kan kun sjældent opfatte en bestemt livsstil som den direkte årsag til sygdom eller ulykke. Universet og dets 
indflydelse på sundhed, er man ikke herre over. Der er også en mening med det vi ikke kan gøre noget ved”.

Desuden diskuterer projektdeltagerne levevilkårenes indflydelse på sundhed og når frem til to betydnin-
ger: dels påvirker levevilkår sundhed ad en ”direkte vej” f.eks. Inuit i Nordvestgrønland, der i det store 
hele kun spiser kød og fedt, og hvad de spiser har betydning for deres sundhed både i positiv og negativ 
retning. Dels er der en mere indirekte vej, hvor livsstilen betragtes som noget, der vedligeholdes af leve-
vilkårene. Projektdeltagerne diskuterer eksempelvis, hvordan et massivt alkoholmisbrug i bygderne ved-
ligeholdes af fravær af fangst- og jagtmuligheder (naturens magt). De betragter de arktiske levevilkår for 
dagligdags rammer, som befolkningen selvfølgelig kan vælge om de vil handle inden for, men i øvrigt 
står magtesløse over for. En typisk formulering er: ”Hvad der sker, sker” (FJ/dec. 2004). 

Den generelle holdning blandt projektdeltagerne er, at det enkelte menneske skal respekteres. Med ’Sila-
blikket’ handler sundhedsfremme (og forebyggelse) om at intervenere, men især om at respektere sjælens 
energi, kroppens kraft og styrke samt menneskets identitet. Mennesket eksisterer i et univers, i en natur 
samt i en kulturel, økonomisk og social sammenhæng og påvirkes derfra. I dette perspektiv diskuterer 
projektdeltagerne en gængs politisk forståelse af forebyggelse, hvor det er Hjemmestyrets ansvar at for-
andre levevilkårene og med forskellige midler få målgrupper i befolkningen til at ændre deres livsstil. 
Projektdeltagerne tager afstand fra denne forståelse og insisterer på, at såvel levevilkår som livsstil bliver 
gjort til genstand for medansvar i befolkningen. Det kan blandt andet udledes af de forskellige projekt-
beskrivelser, hvor målet beskrives som at tage udgangspunkt i medbestemmelse og målgruppernes vær-
dier (arkiv/Grønland II-III/efterår 2004-forår 2005). Målsætningerne handler om sundhedsfremme, der 
beskrives med visioner om at udvikle målgruppernes kompetence relateret til forhold, der truer sundhe-
den. Dermed bliver sundhedsfremme beskrevet som en pædagogisk virksomhed, der har forebyggende 
karakter, hvilket jeg vender tilbage til. 

Gennem et interview med tidligere rektor for Sundhedsuddannelserne i Grønland, Ruth Lange har jeg 
indkredset to typiske diskurser, der går igen omkring sundhedsfremme. ”Den naturlige tankegang” (dis-
kurs) rummer de såkaldte ”oprindelige grønlandske værdier”. Denne diskurs møder de sundhedsprofes-
sionelle ifølge Lange blandt deres målgrupper og i befolkningen i almindelighed. Diskursen refererer til 
en forestilling om, at den grønlandske natur (kultur) har en sundhedsfremmende kraft. Lange udtryk-
ker det således i et interview: ”- ellers ville man ikke have overlevet gennem tiderne” (Lange, 2005). Den 
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anden diskurs er en sundhedsdiskurs, der er udviklet i det grønlandske samfund gennem de sidste ti år 
og rummer idealer om ansvarlighed og lige vilkår i Grønland. I den knyttes sundhedsfremme til 
WHO’s brede og positive sundhedsbegreb, mens der tages afstand fra den mere sygdomsorienterede 
sundhedsopfattelse, der ifølge Lange især har præget diskursen i landet indtil begyndelsen af 1990’erne 
(Lange, 2005). Denne diskurs konstruerer befolkningen som ansvarsfulde borgere, der er opmærksom-
me på, hvad der er sundt, og ønsker at tage ansvar for egen og andres sundhed. Diskursens begreb om 
sundhedsfremme henviser til en normativ idé om, at man selv må tage beslutning om, hvad man vil og 
kan gøre for at leve sundt, og således italesættes sundhedsfremme som et moralbegreb. 

Med blik for kolonimagtens kulturhistorie forklarer projektdeltagerne selv, hvorfor man gør sine 
handlinger afhængige af andre. De italesætter det moralske spørgsmål om ansvar for egen sundhed 
som et historisk problem. De er optaget af problemet: hvis man lader sine handlinger være bestemt af 
andre, hvor bliver ens egen ansvarlighed da af? Fralægger man sig ansvaret? (FJ/sep./2004). Min for-
tolkning er, at det på den ene side kan det være udtryk for social ansvarlighed, hvor man ønsker at 
dele sit ansvar med andre. På den anden side kan det være udtryk for en opfattelse af et servicesam-
fund, hvor man lægger ansvaret over på andre, der servicerer. Den generelle holdning blandt projekt-
deltagerne er, at den, der ikke har et valg, ikke kan tage et ansvar. Så hvis befolkningen sættes i en 
situation, hvor handlinger er bestemt af andre, kan den ikke vælge. Man afgiver sin frihed og fralæg-
ger sig sit ansvar. Dermed italesætter deltagerne et historisk fænomen, hvor den grønlandske befolk-
ning har gjort sig afhængig af sundhedssystemet og har fralagt sig muligheder for at vælge, hvilket 
giver sundhedsarbejdet særlige udfordringer. 

Når projektdeltagerne ser tilbage på de udviklingsaktiviteter, der er foregået i løbet af projektperioden, 
giver de dog et anderledes signalement af deres målgrupper, som ikke har gjort sig afhængige af sund-
hedssystemet og i mange henseender har grebet muligheden for selv at vælge. Et eksempel er hjemmesy-
geplejerskernes projekt med deres yngre hjerneskadede klienter. Ved at blive taget alvorligt og få reel 
medbestemmelse i deres egen sundhedsfremme har disse klienter taget initiativ til at oprette deres egen 
”Hjerneforening” (arkiv/Lise & Bolethe/rapport/23.8.2006). Et andet eksempel er sundhedsplejersker-
nes projekt om sundhedssamtaler med afgangselever på skoler i Nuuk. Her har sundhedsplejerskerne 
vægtet et ”frirum”, hvor de unge selv har været med til at sætte dagsordenen. De unge vælger at deltage 
og oplever at blive lyttet til. På den baggrund har de unge ønsket at være med til at bestemme, hvad og 
hvordan deres liv eller miljø skal forandres. Sundhedsplejerskerne oplever med forundring elevernes en-
gagement, lyst og ikke mindst evner til at gå ind i disse samtaler (arkiv/Grønland V/forår 2006/AJ). 

Sammenfattende omkring projektdeltagernes iagttagelser af sundhedsfremme og forebyggelse er det min 
fortolkning, at de ikke adskiller de to fænomener i praksis, men betragter begge som mulige pædagogiske 
arbejdsområder. De er mest optaget af at udvikle sundhedsfremmende metoder, som de adskiller fra den 
traditionelle forebyggelse, der bygger på adfærdsmodificering og uddelegering af ansvar for sundhed. De 
fokuserer på konkrete trinvise løsningsmodeller, der kan tages i anvendelse sammen med målgrupperne, og 
er optaget af, hvordan målgrupperne kan lære at klare sig. De opfatter borgerne som ”handlekompetente 
personer”, der selv kan påvirke og bidrage til udviklingen, hvis de ellers får de rigtige muligheder. I denne 
opfattelse ligger en anklage gemt. Projektdeltagerne mener, at befolkningens muligheder for at deltage i 
sundhedsfremmende aktiviteter eller for selv at leve sundt er for begrænsede. Problemet er, at de handle-
kompetente personer ikke tilbydes ”ordentlige betingelser” at handle på. Denne holdning udgør en central 
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begrundelse for, at projektdeltagernes egne eksperimenter sigter mod at øge befolkningens medbestem-
melse og handlingsrum og skabe debat om de holdninger og normer, der knytter sig til de selvoplevede 
sundhedsmæssige problemstillinger (trusler) i samfundet (Wistoft & Schnack, 2006). 

Endvidere er det min fortolkning, at projektdeltagerne har fået øje på forskellige sundhedsbegrebers betyd-
ning i deres omverden. Særligt inden for hospitalsvæsenet (sygdomsbehandling), som med en række specia-
liseringer er en væsentlig prioritet i det grønlandske sundhedsvæsen, iagttager de en sundhedsopfattelse, 
der refererer til sygdom, død og overlevelse (Bjerregaard, 2004). Undervejs i udviklingsprojektet begynder 
de at skelne mellem på den ene side sygdomsbehandling, der refererer til koden syg/rask, og på den anden 
side sundhedsfremme, der i deres terminologi refererer til ”livsværdier” og til ”den naturlige livskraft”. Som 
ovenfor skitseret iagttager projektdeltagerne ikke afgørende forskelle mellem sundhedsfremme og forebyg-
gelse. De accepterer, at sundhedsfremme og forebyggelse har forskellige mål og teoretiske definitioner, dog 
er der tendens til, at sundhedsfremme bliver betragtet som en form for pædagogisk forebyggelse. Det bety-
der tre ting: For det første at projektdeltagerne italesætter et begreb om medbestemmelse i såvel sundheds-
fremme som forebyggelse – uden forskel. Medbestemmelse opfattes situationsbundet og gøres til genstand 
for forskellige aktiviteter med målgrupperne. For det andet opfattes værdiafklaring som ideal for såvel fore-
byggelse som sundhedsfremme ud fra en antagelse om, at værdier danner grundlag for beslutningstagning 
og valg af handling – også i situationer, der er uforudsigelige, og dermed imødekommer værdiafklaring 
forestillingen om Sila og naturens kraft. Endelig for det tredje iagttages sundhedsfremme som læreproces-
ser, der indikerer udvikling af evnen til at tage medbestemmelse og medansvar. 

2.5.3 Risikokommunikation 
Sideløbende med udviklingsarbejdet bliver Grønlands nye Folkesundhedsprogram (2006) en realitet. 
Projektdeltagerne forholder sig løbende til den arbejdsproces og de mål, programmet sætter, og iagttager 
den aktuelle politiske sundhedsfremmediskurs. Programmet bygges op omkring en ambition om at gå i 
dialog med befolkningen om sundhed og sundhedsfremme. Men projektdeltagerne er kritiske over for 
måden, hvorpå dialoger med befolkningen politisk gribes an, over for hvordan beslutningstagerne be-
tragter og anvender dialogerne. Deltagerne mener, at der skabes politisk praksis for oplysning og infor-
mation via borgermøder – men ikke praksis for en gensidig dialog. En deltager siger (FJ/marts 2006): 
” Folkesundhedsprogramfolkene har misforstået, hvad meningen med sundhedsfremme og forebyggelse er – i 
en dialog er der to parter, man kan ikke kun tale til folks samvittighed!”.

Projektdeltagerne tager afstand fra folkesundhedsprogrammets fem indsatsområder: alkohol og hash, 
rygning, kost, motion og sexliv, fordi områderne (navnlig det sidste) intervenerer i befolkningens ”eget 
liv”. De betragter indsatsområderne som traditionelle livstils- og forebyggelsesområder, hvilket de disku-
terer som problematisk, fordi indsatser af denne type ofte i befolkningen opfattes som indgriben i pri-
vatlivet samtidig med, at der opstår en forestilling om skyld relateret sygdommene: ”det er din egen skyld 
– det er din livstsil, der gør dig syg” – som en af projektdeltagerne udtrykker det (FJ/marts 2006):  
”Det er da klart, at folk ikke vil tale med de der høje herrer og damer om alt muligt – vi kan ikke holde ud 
at blive mål og vejet udefra – og få skyld for alt muligt – og vores sexliv er da vores eget!” 

Projektdeltagerne har gennem deres enkeltprojekter erfaret, at deres målgrupper ønsker at blive involve-
ret med egne værdier, hvilket blandt andet fremgår af dette citat (FJ/marts 2006):
”Folk er trætte af autoriteter - det er deres egne værdier, de ønsker medtaget, når vi arbejder sundhedsfremmende”.

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Grønland



143

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Grønland

Projektdeltagerne diskuterer den form for risikokommunikation, de iagttager både i folkesundhedsprogram-
met, men også generelt i det grønlandske samfund. Det er en risikokommunikation, der fokuserer på bestem-
te forhold, der efter medicinsk eller politisk vurdering truer sundheden, f.eks. kønssygdomme, der spredes, 
eller alkoholisme, der afføder svære sociale, psykiske og fysiske problemer. Det er min fortolkning, at den 
risikokommunikation, de iagttager, konstruerer trusler som et bærende element i det forebyggende og sund-
hedsfremmende arbejde. Projektdeltagerne har netop ønsket at bryde med den forebyggelse, der udelukkende 
fokuserer på, at samfundet har store sundhedsproblemer, hvor hurtigt problemerne vokser og hvilken adfærd, 
der kan tænkes at lede til sygdom eller sygdomsrisiko. Holdningen blandt projektdeltagerne er, at denne type 
forebyggelse (citat): ”skaber flere bekymringer end godt er” (FJ/marts 2006). De har derfor ønsket at tage initia-
tiv til noget andet i betydningen sundhedspædagogisk og sundhedsfremmende gennem deres projekter. 

Det kan imidlertid udledes af det empiriske materiale, at de gennem deres forskellige udviklingsaktivite-
ter selv har været fokuseret på risici – både i relation til den politiske sundhedsdiskurs (folkesundheds-
programmet) og i de konkrete sundhedsprojekter. På trods af deres ønske om at bryde med den traditio-
nelle problemorienterede forebyggelse etablerer projektdeltagerne et risikoperspektiv, som de tilskriver 
den medicinske (”vestlige”) sundhedsopfattelse. De iagttager, hvordan de selv (citat): ”har tendens til at 
tænke i, hvad der er farligt – især når det gælder børn og unge” (FJ/marts 2006). Det handler f.eks. om fa-
ren ved at ryge, drikke, dyrke usikker sex eller faren ved at være barn af forældre, der svigter, eller faren 
ved at bo i et socialt belastet miljø, men det kan også handle om andre farer relateret til usund levevis, 
som de mere eller mindre bevidst omsætter i risikostrategier. 

En mulig fortolkning er, at den ovenfor beskrevne sundhedsdiskurs konstruerer generelle farer som kon-
krete risici for målgrupper eller det enkelte menneske, der så omsættes i risikointervention eller -strategi. 
Diskursen tildeler klienter, patienter og andre målgrupper særlige risikoroller gennem deres interventi-
onsstrategier, dels i forhold til det strategiske og politiske niveau, dels i forhold til de konkrete forebyg-
gende og sundhedsfremmende aktiviteter. Det handler om, at der igennem forebyggelse og sundheds-
fremme skabes bestemte rolleforventninger både til de ældre, de voksne, børnene og de unge. Når det 
f.eks. forventes, at befolkningen er opmærksom på egen livsstil, tager ansvar for egne risici og er aktive 
brugere – snarere end passive modtagere – af sundhedsoplysning, er det forhold, som aftegner sig i de 
forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Dette implicerer forventninger til befolkningen om 
bevidst at forholde sig til og træffe beslutninger om egen og andres livssituation og deltagelse. 

En mere generel fortolkning er, at selvom udviklingsprojektet har åbnet for diskussion af forskellige sider af 
risikoproblematikken, så er der fire diskurser: en medicinsk, en politisk, en moralsk og en pædagogisk, der 
går igen. I afhandlingens del 3 vender jeg tilbage til disse fire diskurser og fortolker dem generaliserende. 
Min foreløbige empiriske konklusion er, at når Hjemmestyret lægger politiske strategier for sundheden i 
landet og heri formulerer sig i risiko-begreber, trækkes der på sundhedspædagogisk viden, og samtidig er 
projektdeltagerne med de konkrete sundhedspædagogiske aktiviteter med til at understøtte det politiske, 
strategiske fokus. I forhold til begge niveauer kan man tale om et risikoproducerende og risikoabsorberende 
sundhedsarbejde. Således er det ikke på forhånd givet, hvilke forhold der anskues som risikable i befolknin-
gen, ej heller hvilken viden og kunnen der aktiveres i løsningen af udfordringerne. Politisk produceres ikke 
risici, men politiske mål og handlestrategier. Det nye folkesundhedsprogram giver eksempelvis de konkrete 
sundhedsmæssige udfordringer udseende og navn. Igennem både strategiske satsninger og konkrete sund-
hedspædagogiske aktiviteter beslutter de sundhedsprofessionelle, hvilke risici der opfattes som særligt vigtige. 
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Projektdeltagerne har løbende diskuteret og forholdt sig til, hvordan selve ordet sundhed er blevet en 
integreret del af sproget (dansk og grønlandsk) og hverdagslivet i samfundet, mens de mener, at sund-
hedsfremme som politisk strategi stadig mangler kapacitet. Den generelle holdning har været, at be-
folkningen står over for beslutninger om sundhed og dermed værdibaserede valg. Min fortolkning er, 
at det grønlandske samfund er på vej mod et velfærdssamfund, og befolkningens forhold til koloni-
magten og danskerne gør, at det ikke er tilfældigt, at man sætter et pædagogisk udviklingsarbejde i 
værk. Når forebyggelse og sundhedsfremme i et pædagogisk perspektiv tilsyneladende tiltaler beslut-
ningstagerne, kan det ses som et udtryk for, at sundhedsfremme netop appellerer til følelser, som be-
folkningen i en årrække har oplevet overset, hvorimod sygdomsbehandling refererer til død og overle-
velse og appellerer til kontrol.

Sammenfatning
En af udviklingsarbejdets teser har været, at sundhedsfremme er udtryk for en ny måde at mobilisere 
befolkningen på i forhold til en bestemt slags sundhed eller velfærd, dvs. en sundhed, der er kendetegnet 
af forventninger om bestemte roller. Det enkelte menneske eller en målgruppe tillægges rollen 
deltager(e) ud fra forventninger om at skulle tage stilling til og ansvar for egen og andres sundhed. Pro-
jektdeltagerne har diskuteret, om sundhedsfremmeindsatser har til formål at udvikle befolkningens 
kompetencer til at skulle indgå på nye præmisser, der handler om medbestemmelse og medansvar, valg 
og deltagelse i et fælles anliggende. Et resultat af udviklingsarbejdet er, at målgrupperne er blevet an-
svarliggjort, og at der er etableret et sundhedsfremmende fællesskab, der bygger på gensidig åbenhed og 
ansvar. Fra starten var det projektdeltagernes intention, at deres udviklingsarbejde ikke skulle bygge på 
tvang eller manipulation. Heri ligger, at de betragter sundhedsfremme som udtryk for en ny type reflek-
sivitet eller rationalitet. I denne tilgang ligger en mulighed for at undersøge, om sundhedsfremmeindsat-
ser producerer bestemte roller blandt såvel de befolkningsgrupper, der indgår, som blandt de sundheds-
professionelle, der varetager de sundhedsfremmende aktiviteter13.   

Projektdeltagerne har iagttaget sundhedsfremme som en særlig slags målgruppedeltagelse – et refleksivt 
fællesskab, hvor man blandt andet diskuterer risici? Sundhedsfremme handler tilsyneladende om at til-
rettelægge muligheder for at lære/leve sundt, men også om at tilrettelægge risici, så de kan håndteres 
professionelt, og så der kan dannes viden om dem. Projektdeltagernes iagttagelser af forebyggelse og 
sundhedsfremme kan iagttages som en produktion af selvfølgelighed. Både forebyggelse og sundheds-
fremme kommer til syne med moralske forventninger om medansvar og med idealer om et refleksivt 
fællesskab. Synligheden er ikke selvfølgelig, men værdibaseret. Den er fortolket, og den er præget af de 
værdier, der er på spil i de konkrete situationer. Værdikompleksiteten er høj – ikke mindst med blik for 
de forskellige diskurser og traditioner, der relaterer sig til sundhed. 

2.6 Skolesundhedsplejen
Den følgende analyse er en viderefortolkning af værdianalysen i Københavnerprojektet. Jeg undersøger 
sociale former for forebyggelse og sundhedsfremme, som skabes i sundhedsplejen på de københavnske sko-
ler. Som i den foregående analyse er jeg interesseret i at iagttage, hvordan forebyggelse og sundhedsfremme 
får konkret forebyggelses- og sundhedsfremmekarakter, her først med et tilbageblik på den overordnede 
normative idé, der blev introduceret allerede før udviklingsprojektets start (Nyhedsbrev nr. 1/ 2.6.2004): 

 
13 En sådan analyse må desværre af afgrænsningsmæssige grunde falde uden for ph.d.-afhandlingen.
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”Det er vores ambition at udvikle og diskutere syn på forebyggelse og sundhedsfremme som en nødvendig for-
udsætning for at kunne etablere sammenhæng og kvalificere sig som sundhedsplejerske inden for den sundheds-
pædagogiske praksis i skolen” 

Udviklingsprojektets workshops har åbnet for en heftig debat om forebyggelse og sundhedsfremme. 
Sundhedsplejerskerne har fokuseret på sundhedsplejens selvbeskrivelse og på, hvordan aktuelle norma-
tive og politiske diskurser har fået indflydelse på forebyggelse og sundhedsfremme i skolesundhedsple-
jen. I disse diskussioner har der vist sig en forskel mellem en abstrakt og en normativ diskurs. I den ab-
strakte diskurs adskilles forebyggelse og sundhedsfremme, og i den normative (politiske) diskurs modstil-
les de. For at undersøge denne forskel nærmere gennemgår jeg et ret omfattende datamateriale fra work-
shopdiskussionerne (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW1,W2,W3,W4 & W5). Materialet 
systematiseres efter en række ledetråde, der er udformet som spørgsmål, og selekterer den fremstilling, 
der kan følges i bilag 5. I den følgende analyse undersøger jeg først og fremmest nogle semantiske for-
skelle på tværs af det empiriske materiale. Dernæst analyserer jeg materialet med henblik på at besvare 
de tre semantikspørgsmål, jeg har formuleret som en del af analysestrategi I: 1) Hvad menes der med 
forebyggelse og sundhedsfremme? 2) Hvordan kobler og differentierer skolesundhedsplejen sig til/fra 
omverdenen? 3) Hvilken form kommunikerer sundhedsplejen igennem?  

Det viser sig, at når sundhedsplejerskerne henviser til en aktuel normativ diskurs, betragter de forebyggelse 
som noget fundamentalt andet end sundhedsfremme (Jensen & Johnsen, 2000). Flere lægger vægt på, at 
forebyggelse er ”det nemme”, da det er det, de er uddannede til, mens sundhedsfremme stiller langt større 
kompetencemæssige krav. De oplever, at de er godt fagligt rustede, når de arbejder med forebyggelse, mens 
det modsatte gør sig gældende, når det handler om sundhedsfremme. Her føler flere sig i højere grad som 
”glade amatører”, og mange udtrykker usikkerhed og har en lav faglig selvagtelse. Dette citat fra en sund-
hedsplejerske kan illustrere problemstillingen (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW1-A4): 
”I forebyggelse skal vi jo undgå noget konkret, som vi kender til, altså vi har jo forholdsvist stort kendskab til 
sygdomme og misbrug – men i sundhedsfremme, ja der skal vi jo lave noget nyt, som vi ikke kender - det er 
det, der gør det svært for os at arbejde med. Vi er vænnet til at have overblik og en faglig viden at byde ind 
med. Og vi er ikke særlig tålmodige, når det drejer sig om noget, vi ikke kender til. Altså børnenes ønsker og 
erfaringer med at tage ansvar for dem selv. Vi har som regel ikke tid til langsigtede løsninger”.

Synspunktet er, at forebyggelse rummer kortsigtede løsninger og sundhedsfremme de mere langsigtede. 
Nogle mener endvidere, at ”andre fagfolk” er lige så gode eller bedre end dem selv til det at udføre det 
sundhedsfremmende arbejde, og de overvejer, om det er en brugbar løsning at sende børnene ”ud i byen” 
altså videre til andre faggrupper eller etablerede sundhedsfremmende tilbud. Her citerer jeg fra et af de 
udførte interviews i fase 1 (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 2004/interview 4/VSW2-A8): 
”Når jeg arbejder med forebyggelse, så vil jeg umiddelbart sige, at det er der, jeg er forankret i min sygepleje-
faglige baggrund. Hvis man nu sagde, at jeg kun skulle arbejde med sundhedsfremme, så ville jeg umiddel-
bart sige, at så kunne du (intervieweren) lige så godt sidde på min plads. Men når vi har forebyggelse med, så 
er min baggrund som sygeplejerske vigtig”.

Det er min fortolkning, at sundhedsplejerskerne er socialiseret i et sundhedsvæsen og en sygehussek-
tor, hvor det primære fokus er sygdom og behandling. Da de er integreret i en medicinsk diskurs, er 
det væsentligt og måske vanskeligt at kunne gøre op med denne sygdomsbevidsthed. De er selv klar 
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over, at de skal resocialiseres for at få et bredere fokus, der kan rumme kompleksiteten – i hvert fald i 
pædagogisk forstand. Sygdomsbegrebet står centralt. Sundhedsfremme har for sundhedsplejerskerne 
noget at gøre med positive oplevelser, værdier, glæde, energi og optimisme, mens forebyggelse bygger 
på undgåelse af sygdom. Sundhed kan optræde uafhængigt af sygdom – et menneske kan være sygt, 
men sundt på samme tid, og sundhedsplejerskerne opfatter værdierne som et miks (arkiv/sundheds-
plejen IV/forår 2006/A4-VSSV/OBS/M). 

På baggrund af en samlet optegnelse over sundhedsplejerskernes udsagn, kan der konstrueres to hoved-
forklaringer på deres lave faglige selvagtelse i det sundhedsfremmende arbejde: 1) de mangler en pæda-
gogisk refleksionsteori, hvilket giver sig udslag i, at de er usikre på deres faglige kompetencer på skole-
området, når det drejer sig om at planlægge, igangsætte og evaluere sundhedsfremmende aktiviteter og 
2) de er ikke tilstrækkeligt afklarede i forhold til sundhedsfremme, hvilket de tilkendegiver med ønsker 
om at være bedre til at begrunde, prioritere og træffe beslutninger om at arbejde sundhedsfremmende. 
Generelt betragter sundhedsplejerskerne sig alligevel som mere kompetente, end de oplever, omverdenen 
gør. De siger, de har flere kompetencer og større faglig viden, end omverdenen efterspørger, og de ”tager 
selv en del af skylden” for ikke at få den anseelse, de gerne vil have, fordi de ikke selv er gode nok til at 
synliggøre omfanget og kvaliteten af deres kompetencer. Sundhedsplejerskerne kalder fænomenet ”mar-
kedsføring af vores kompetencer” og diskuterer en mulig sundhedsfremme, der i højere grad inddrager 
deres praksis og de erfaringer, de aktuelt gør i sundhedsarbejdet i skolen.

2.6.1 Diskursforskelle 
Begreberne forebyggelse og sundhedsfremme sætter meget på spil – men hver på sin facon. Når begre-
berne italesættes, kommer eksempelvis sundhedsplejens forhold til sig selv og til omverdenen, forholdet 
mellem sygepleje og sundhedspleje, forholdet mellem beslutninger, kortsigtede og langsigtede løsninger 
til syne. Samtidig udgør forebyggelse og sundhedsfremme en udviklingshorisont med ret forskelligar-
tede forventninger. Forebyggelsesbegrebet leverer en semantik, der knyttes til forventninger om at med-
virke til at holde børn og unge raske og sygdomsfri. Forebyggelsesarbejdet italesættes f.eks. som: 
”Vi opsporer”
”Vi måler, vejer, tjekker syn og hørelse”
”Vi laver indsatser for at undgå sygdom”
”Vi prøver at forhindre fejludvikling og sygdom”
”Vi oplyser, advarer eller rådgiver om de bedste løsninger”

Sundhedsfremmebegrebet leverer en anden forventningshorisont med elementer, der italesættes som: 
”At lade børnene lytte til hinandens erfaringer”
”At arbejde med dialoger og bløde værdier”
”At tage udgangspunkt i elevernes syn på sagen”
”At have et positivt syn på den enkelte elev”
”At arbejde kreativt og ikke fastlåst”
”At arbejde ikke-problemfikseret”
”At arbejde med fælles læringsmål”
”At arbejde bredt og involvere hele barnet”
”At arbejde med nytænkning”
”At bevare det gode, glade liv!”
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En iøjnefaldende diskursiv markering er, at forebyggelse italesættes som noget ”vi gør”, mens sundheds-
fremme italesættes som noget, der ideelt set ”må gøres”. 

Sundhedsplejerskerne har med deres sygeplejerskebaggrund en faglig viden, der er baseret på biomedi-
cin, naturvidenskab og samfundsvidenskab, og med denne baggrund beskriver de sig selv som havende 
stor ekspertise på forebyggelsesområdet. Samtidig ser de sundhedsfremmeområdet med styrkelse af re-
surser, kompetencer m.m. som en vigtig del af sundhedsplejens virksomhed. En sundhedsplejerske be-
skriver det således (arkiv/sundhedsplejen IV/forår 2006/VS-M):
”Jeg er opfostret med problemløsningsmodellen - vi har et problem, hvilke årsager spiller ind, hvilke ressourcer 
har mennesket og hvordan løses problemet - hvilke handlinger kan anvendes? Og vi skal endelig huske at se 
det ”hele menneske”. Det bliver meget individets adfærd som er i fokus og det behandlende, og det er rigtigt, 
rigtigt svært, selv som sundhedsplejerske med ”sundhedsfremmesynet”, at tage ” fejlfindingsbrillerne” af og 
medtænke levevilkår og livskvalitet - selv om det lyder banalt”.

Sundhedsplejerskerne italesætter forebyggelse som én af deres ”sundhedsfaglige kærnekompetencer”, mens 
de beskriver sundhedsfremme knyttet til en anden slags kompetence, der handler om at kunne ”give slip 
på ambitioner om at vide bedst”. De opfatter ikke sundhedsfremme forankret i medicinsk eller faktuel 
viden ligesom forebyggelse og beskriver, at de nødvendigvis må give slip på deres faglige fundament, når 
de arbejder sundhedsfremmende – for at kunne sætte børnenes værdier og handleerfaringer i centrum. 
De skelner således mellem en sundhedsfaglig (medicinsk) rolle og en pædagogisk rolle, mellem rollen 
som fagekspert og rollen som én, der faciliterer læring. Det kan udledes empirisk, at sundhedsplejersker-
ne har problemer med at være fortalere for bestemte løsnings- eller forebyggelsesmodeller (sag) og samti-
dig facilitere læring og sundhedsfremme. En systemteoretisk forklaring er, at det drejer sig om koblings-
problematik. De to systemer: sygdomsbehandling og pædagogik lader sig ikke umiddelbart koble og 
derved opstår de beskrevne rollefrustrationer.    

Sundhedsplejerskerne italesætter sundhedsfremme som noget, der har med det levede liv at gøre og 
knyttes til målgruppens behov og ønsker. Sundhedsfremme er mere flygtig end forebyggelse, som byg-
ger på viden om konkrete forhold. Sundhedsplejerskerne indfører hermed en forskel mellem det levede 
liv og konkret viden, som følgende udsagn fra forskellige sundhedsplejersker kan illustrere (bilag 5):
”Jeg forstår forebyggelse mere konkret, som at forebygge fejludvikling og sygdomme, det har vi faglig viden om, 
hvorimod sundhedsfremme er at blive tilfreds med sit liv, have en god livskvalitet, at være bevidst om, at man 
selv er ansvarlig og kan se fremad”.

”Forebyggelse tager mere udgangspunkt i ekspertviden, og sundhedsfremme tager udgangspunkt i den man 
står og taler med - i menneskets behov og ønsker”.   

”Jeg tænker sundhedsfremme som den del af mit arbejde, der omhandler børnenes og familiernes trivsel og 
forebyggelse i forhold til konkrete problematikker, som jeg kan forudse og ved, hvad jeg skal gøre ved”.

Selv om forebyggelse og sundhedsfremme tydeligvis leverer hver deres semantik til den abstrakte dis-
kurs, giver flere sundhedsplejersker udtryk for, at det er svært at adskille dem i praksis. Der skelner de 
ikke mellem, hvornår de arbejder forebyggende, og hvornår de arbejder sundhedsfremmende, hvilket 
disse citater fra forskellige sundhedsplejersker kan illustrere (bilag 5):  
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”Jeg har ikke i hverdagen skelnet mellem sundhedsfremme og forebyggelse, først hvis jeg har tænkt over min 
egen praksis, kan der være den adskillelse”.

”Det giver faktisk ikke mening at skelne i praksis. Jeg mener, at det i både det sundhedsfremmende og forebyg-
gende arbejde er vigtigt at inddrage børnene og lytte til dem, få dem til at opdage deres handlemuligheder og 
mulighed for at ændre nogen ting”.

”Hvis man går ind og taler sundhedsfremme kan det samtidig være forebyggelse. Det er svært at skelne mellem 
sundhedsfremme og forebyggelse”. 

”Det er lidt uklart for os, hvad vi overhovedet mener sundhedsfremme og forebyggelse er, når vi arbejder. Vi 
går ikke og tænker i sundhedsfremme og forebyggelse, vi arbejder da bare”.                                                    
                                     
Disse fire citater viser en anden kompleksitet, når det gælder sundhedsplejerskernes konkrete praksis i 
arbejdet med børn og unge i skolen. Det er min fortolkning, at så snart de flytter blikket fra den abstrak-
te, mere generelle diskurs til deres komplekse hverdag i skolen, trækker de ikke klare grænser mellem, 
hvornår de arbejder forebyggende, og hvornår de arbejder sundhedsfremmende. De følgende citater er fra 
en mindre spørgeskemaundersøgelse (N=13) i slutningen af fase 2 og illustrerer sundhedsplejerskernes 
refleksioner over sundhedsfremme og forebyggelse i relation til deres selvstændige projekter på skolerne:  
”Sundhedsfremme er for mig stadig mere positivt end forebyggelse. De hænger dog sammen, da sundhedsfremme 
mere eller mindre virker forebyggende. Eks: En undervisning med fokus på sundhedsfremme, hvor børnene er delta-
gende/aktive, det kunne f.eks. handle om bevægelse eller sund mad, vil samtidig have det forebyggende element, at 
en øget viden og bevidsthed om bevægelse og sund mad kunne føre til at forebygge fedme. Det er vigtigt at skelne 
mellem forebyggelse og sundhedsfremme, da sundhedsfremme næste altid vil have et element af forebyggelse i sig” (1).

”Jeg har i mit projekt ikke skelnet mellem forebyggelse og sundhedsfremme… forebyggelse har som begreb fyldt 
meget lidt… forebyggelse ligger ubevidst som et resultat af det sundhedsfremmende arbejde/miljø på en skole” (6).

”Jeg ved ikke om det er vigtigt at skelne mellem de to begreber. For mig at se, bliver de brugt lige meget og 
ofte sammen… I det øjeblik man arbejder sundhedsfremmende med børnene, opnår man også at bevidstgøre 
dem om forebyggelse” (9).

”Det er meget vigtigt i vores projekt at skelne mellem forebyggelse og sundhedsfremme da det i projektet især er 
forebyggelse, der har været udgangspunktet, men det kan ikke stå alene. Men da det er sundhedsfremme, der 
kan ændre noget, er det i arbejdet vigtigt at skelne og vide, hvad der er hvad” (12).

Fælles for de fire citater er, at sundhedsfremme og forebyggelse anvendes som andenordensbegreber i for-
hold til praksis. Med disse citater kan der ikke konstrueres konsensus om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt 
at skelne mellem forebyggelse og sundhedsfremme i praksis, men det at de anvendes som andenordensbe-
greber er en skelnen i sig selv. Med et formanalytisk blik kan det iagttages, at kommunikationen lander på 
forebyggelse. Ved at skelne mellem forebyggelse og sundhedsfremme gør sundhedsplejerskerne det klart, at 
det er forebyggelse, de går efter. Sundhedsfremme beskrives som et positivt middel til at nå et forebyggende 
mål. Denne pointe betragter jeg som afgørende for ph.d.-projektets empiriske konklusion, og jeg vender 
tilbage til den i relation til kommunikationens grundform sidst i denne delanalyse.   
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Min analyse viser indtil videre, at der gennem italesættelsen af forebyggelse og sundhedsfremme marke-
res flere sæt af forskelle. Særligt i den abstrakte diskurs leverer begreberne forskelle mellem: a) kortsig-
tede og langsigtede løsninger, b) reelle og ideelle gøremål og c) konkret viden og det levede liv. Endvi-
dere fremgår det, at sundhedsplejerskerne i praksis ikke skelner mellem, hvornår de sundhedsfremmer, 
og hvornår de forebygger. Opgaverne optræder ofte samtidigt eller betragtes som to sider af samme sag. 
Der ses her en anden diskurs, som relaterer sig til viden og erfaringer i praksis, som jeg vil kalde ’praksis-
diskursen’. Denne diskurs udgør på flere måder en udfordring til den abstrakte workshopdiskurs, der 
dominerer udviklingsprojektet, idet der åbnes for en langt mere nuanceret og praksisorienteret udvik-
ling, end der er tradition for.  

2.6.1.1 Den ’hotte’ diskurs 
En af forklaringerne på, at sundhedsplejerskerne, på trods af hverdagskompleksiteten, alligevel reflek-
terer over sundhedsfremme og forebyggelse, er, at den abstrakte workshopdiskurs kobler sig til en do-
minerende ”trend” i samfundets politiske og pædagogiske debat om sundhed (Jensen & Johnsen, 
2000). Når sundhedsplejerskerne er på afstand af praksis, reflekterer de tilsyneladende over sundheds-
arbejdet i skolen, og de er i stand til at diskutere og begrebsafklare hen over kompleksiteten. Det er 
min fortolkning, at deres uddannelsesmæssige baggrund (sygeplejersker), faglige ekspertise og selvop-
fattelse spiller en rolle for, at denne dominerende ”trend” slår igennem. Det kan illustreres med dette 
citat fra et spørgeskema, hvor en sundhedsplejerske svarer på spørgsmålet, om hun skelner mellem 
forebyggelse og sundhedsfremme: 
”Ja, jeg tror det er vigtigt at skelne mellem begreberne. Det tyder alt jo på i debatten i medierne. Der er tale 
om to forskellige ting som griber ind i hinanden. Vi er underlagt begge dele, både sundhedspolitiske krav og 
samfundets forventninger, dels med henblik på screeningsundersøgelserne altså forebyggelse, og dels sundheds-
samtalen, som jeg forstår som et redskab til sundhedsfremme eller sundhedspædagogik. Desuden er det vigtigt 
at skelne mellem begreberne, således at jeg får lagt vægten det rigtige sted. Med det mener jeg, at selve forebyg-
gelsen nok er det ”nemmeste” at praktisere som sundhedsplejerske, det er vi skolet til, men jeg skal lære at være 
bedre til at sundhedsfremme”.

Det kan udledes empirisk, at mange af sundhedsplejerskerne modstiller sundhedsfremme og forebyg-
gelse med reference til den aktuelle mediedebat, og de taler om to modsatrettede måder at arbejde på 
(bilag 5), hvilket åbner for en bredere diskussion om omverdenens forventninger til forebyggelse og 
sundhedsfremme i relation til deres egne. Sundhedsplejerskerne diskuterer især samfundets forventnin-
ger om, at de forebygger i skolen. De mener tilmed, at deres faglighed som forebyggere opfattes som 
noget traditionelt og utidssvarende. Sundhedsfremme er ”det hotte i samfundet”, og de oplever, at det 
ikke har tilstrækkelig status ”udelukkende at være forebygger”. De diskuterer en generel samfundsmæssig 
holdning om, at sundhedsfremme er bedre end forebyggelse, og derfor frustrerer det dem, at de oplever 
sig selv som nogen, der forebygger. Disse citater illustrerer deres frustration (bilag 1):  
”Vi er frustrerede over, at vi ved noget om forebyggelse, der er vigtigt, essentielt, som vi ikke kan få lov til at 
tale højt om”. 

”Vi forebygger faktisk en masse, hvilket vi er gode til. Vi har svært ved at få plads til at arbejde med sund-
hedsfremmende aktiviteter”. 

”I sundhedsfremme er flere muligheder – i forebyggelse, ved vi, hvad vi gør, det er bare ikke mere inde i varmen”. 
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”Sundhed og dermed sundhedsfremme er noget med omsorg for hinanden, hvor forebyggelse bygger på noget 
faktuelt og moraliserende. Derfor er forebyggelse næsten et overgreb!”. 

”Forebyggelse er næsten et fyord og har fået en negativ klang, så vi har lært at kalde det sundhedsfremme – for at 
legitimere det”. 

Idet sundhedsplejerskerne betragter sig selv som ” fagligt højkompetente” på forebyggelsesområdet og 
samtidig anser deres kompetence som et ”overstået kapitel”, skabes en række rollefrustrationer. Sund-
hedsplejerskerne kalder sundhedsfremme ”det smarte”, ”det moderne” eller ”det politisk korrekte”. De 
forventer, at man som ’sundhedsfremmer’ arbejder på tværs af faggrænser, og at man fokuserer på styr-
kelse af resurser ud fra målgruppernes ønsker og behov. Det er disse iagttagelser, der fører til rollef-
rustration hos flere af sundhedsplejerskerne. De siger f.eks.: ”Vi er bedst klædt på til at arbejde med fore-
byggelse”, og de udtrykker opgivende, at ”det må man bare ikke mere”. De diskuterer, hvordan den domi-
nerende normative diskurs har ført til, at de to begreber opfattes som hinandens modpoler, hvilket sæt-
tes yderligere i relief, idet de ikke mener, at polariseringen mellem de to begreber giver mening i forhold 
til deres praksis. 

2.6.1.2 Opsamling og diskussion 
Det kan foreløbigt konkluderes, at sundhedsplejerskerne primært føler sig ’fanget’ af den dominerende 
normative diskurs om sundhedsfremme over for forebyggelse. De betragter deres forebyggende arbejde 
som en kerneopgave, der marginaliseres i forhold til den dominerende ”politisk korrekte” sundhedsmæs-
sige ”trend”. Konklusionen er derfor, at der er tale om mindst tre diskurser i relation til forebyggelse og 
sundhedsfremme: a) en abstrakt diskurs med tydelige markeringsforskelle, b) en normativ diskurs, hvori 
forebyggelse og sundhedsfremme betegnes som modsætninger og c) en praktisk diskurs, hvori forebyg-
gelse og sundhedsfremme ikke adskilles. 

Det har vist sig, at det abstrakte skel, sundhedsplejerskerne spontant og fagligt bruger i refleksion over 
praksis, udviskes, når de italesætter deres konkrete sundhedsarbejde med børnene i skolen. I praksisdis-
kursen italesættes erfaringer, oplevelser og viden. Den empiriske pointe er, at der ikke er overensstem-
melse mellem de abstrakte begreber om sundhedsfremme og forebyggelse og det konkrete sundhedsar-
bejde med børn og unge i skolen. Det er min overbevisning, at dette hverken er et nyt eller særligt proble-
matisk fænomen. En erkendelsesteoretisk pointe er, at der aldrig vil være overensstemmelse mellem begre-
ber og den konkrete virkelighed, men samtidig kan man kun få øje på en sundhedsfremmende aktivitet, 
hvis man har et begreb om sundhedsfremme. Sundhedsarbejdet er komplekst og indeholder mange for-
skellige sammenvævede funktioner for sundhedsplejerskerne og aktiviteter med børnene. Sundhedsplejer-
skernes problemer ligger tilsyneladende ikke i de semantiske forskelle mellem sundhedsfremme og fore-
byggelse, men i vurderingen af de to aktiviteter i praksis. Hovedproblemet opstår i forhold til den norma-
tive diskurs, hvor sundhedsfremme foretrækkes, og forebyggelse marginaliseres, mens sundhedsplejer-
skerne selv identificerer deres praksis med et begreb om forebyggelse. Dette giver anledning til frustration 
og et legitimeringsproblem – et problem i forhold til sundhedsplejens samfundsmæssige status. Problemet 
forstærkes af den rolle- eller koblingskonflikt, jeg har skitseret ovenfor: mellem rollen som fagekspert og 
rollen som facilitator. Sundhedsfremme knyttes til læring, der kan faciliteres, og forebyggelse knyttes til 
faglig ekspertise. Spørgsmålet er, om man kan forebygge ud fra selekteret sundhedsfaglig viden og be-
stemte værdier og samtidig facilitere målgruppernes sundhedsfremme ud fra deres viden og værdier.  
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Når sundhedsplejerskerne reflekterer abstrakt over forholdet mellem sundhedsfremme og forebyggelse, 
inddrager de ikke deres mangeårige erfaringer fra praksis. De nedtoner betydningen af deres konkrete 
erfaringer til fordel for analytiske eller abstrakte refleksioner. Deres refleksioner kan fortolkes som ud-
tryk for to typer af forventninger: a) indbyrdes, gensidige forventninger og b) forventninger om omver-
denens forventninger til skolesundhedsplejen. Disse forventninger kan diskuteres i et dobbeltperspektiv: 
dels har sundhedsplejerskerne forventninger til deres egne refleksive og analytiske kompetencer, og dels 
møder de omverdenen med et sæt af forventninger til de forventninger, de møder. De sidste forventnin-
ger handler om omverdenens forventninger til, at de fagligt, bevidst og selvfølgeligt kan skelne mellem 
og gøre rede for forskellen mellem sundhedsfremme og forebyggelse. Her opstår frustrationen, fordi 
sundhedsplejerskerne ikke er tro imod, at de rent faktisk har erfaret noget andet. Der er således ikke 
overensstemmelse mellem deres konkrete arbejdserfaringer - hvor det er ulogisk at skelne mellem de to 
begreber - og deres ambitioner om at være selvrefleksive i forhold til de to begreber. De reflekterer over, 
at der en forskel, men ikke umiddelbart over, at denne forskel ikke iagttages i praksis.

2.6.2 Meningsdimensioner
Med blik for Luhmanns tre meningsdimensioner: socialitet, sag og tid samt for koblings-/differentierings-
dimensionen vil jeg i det følgende se nærmere på den mening, forbyggelse og sundhedsfremme får i sund-
hedsplejen. Forebyggelse har den generelle betydning at undgå sygdom. Det kan udledes empirisk, at fore-
byggelsesbegrebet får sin berettigelse i sundhedsplejen i kraft af den medicinske diskurs om krop. Socialt 
kan forebyggelse iagttages som forventning om professionel intervention over for ikke-professionelle. Sund-
hedsplejerskerne ser sig selv som ”os, der forebygger” og som eksperter i forebyggelse. Børnene er objekter for 
den forebyggende intervention. Forebyggelse legitimerer sundhedsplejens fokus på børnenes kroppe, og at 
sundhedsplejen ikke forholder sig til eksempelvis børnenes opfattelse af sundhed, deres oplevelse af at være 
samfundsborgere, deres kritiske stillingtagen osv. Sagligt kan forebyggelse iagttages som det, sundhedsple-
jerskerne yder i forhold til og sammen med børnene. Det viser sig empirisk, at sundhedsplejerskerne foku-
serer deres ydelse på udvikling af børnenes kropsbevidsthed til forskel fra alt muligt andet. Endelig er tiden 
en vigtig meningsdimension i forebyggelsesbegrebet. Forebyggelsesbegrebet kondenserer nemlig altid for-
ventninger til fremtiden. Fortiden bliver begrebets modbegreb, fordi det, der ikke længere er, ikke er fore-
byggelse. Forebyggelse bygger på en forudsigelse. Forebyggelse forudsætter, at fremtiden kan foregribes. 
Forebyggelsesbegrebet kan således konstrueres som ”sundhedsplejen-i-tid” udspændt mellem fremtiden, 
som sundhedsplejen forebygger, og fortiden, som ikke længere er. Men hvis det ikke var tilstrækkeligt, det 
der blev gjort i fortiden, kan problemet, dvs. behovet for forebyggelse, stadig eksistere.

De tre meningsdimensioner kan ligeledes fortolkes i forhold til sundhedsfremme. Når sundheds-
plejerskerne siger, at de arbejder sundhedsfremmende, handler det om at lade børnene lytte til hin-
andens erfaringer og om ”at tage udgangspunkt i elevernes syn på sagen; at arbejde ikke-problemfikse-
ret; at arbejde bredt og involvere ’ hele’ barnet”. Sundhedsfremme er en form for forventningsstruk-
tur om at arbejde skabende, visionært og give slip på kontrol. Sundhedsfremme rejser forventnin-
ger om at involvere børnene og lade dem indgå i læreprocesser. Det er muligt at iagttage, hvordan 
sundhedsplejerskernes sundhedsfremmebegreb holdes på plads af dets modbegreb - den medicin-
ske forståelse af forebyggelse. Sundhedsfremme gør sig kun gældende, så længe dets modbegreb 
forebyggelse ikke tager over. Men de forventninger, der knytter sig til det at forebygge, som ud-
springer af den medicinske logik, sætter restriktioner for, hvad der i sundhedsplejen forventes af at 
arbejde sundhedsfremmende. Når sundhedsfremme ses til forskel fra forebyggelse, betyder det, at 
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så længe der ikke forebygges, kan der sundhedsfremmes – så sundhedsfremme holdes dermed på 
plads af forebyggelse, hvilket jeg vil vise senere i dette afsnit. 

Den sociale dimension i sundhedsfremmebegrebet fremhæves som interaktion mellem sundhedsplejerske 
og børn. Begge parter er aktive, men aktiviteterne sker ud fra sundhedsplejerskens - og ikke nødvendig-
vis børnenes - forventninger om dialog samt sundhedsplejerskens respekt for børnenes - ikke nødvendig-
vis sundhedsplejerskens - værdier. Der forventes dialog om sundhed og værdier, men det er børnenes 
værdier, der skal tales om. Der er tale om en form for konsultation, hvor sundhedsplejersken rådgiver ud 
fra ”et helhedssyn” på barnet. I dette konsultationsregi er det ikke almindeligt, at sundhedsplejersken 
diskuterer sine egne værdier endsige sit eget syn på sundhed. Det væsentligste i den sundhedsfremmende 
konsultation er tilsyneladende princippet eller idéen om at involvere børnene personligt som partnere i 
den kommunikative proces. Sundhedsplejerskens personlige sundhed er usynlig. Sundhedsfremme bli-
ver således italesat som en funktion, en konsultation eller et rådgivningsarbejde, der gøres uden for 
sundhedsplejerskens eget levede liv og egen sundhedsfremme. Det italesættes eksempelvis ikke, hvorvidt 
de selv bliver sundere eller mere afklarede af at arbejde sundhedsfremmende med andres sundhed. 

Sundhedsfremmeinteraktionen er betinget af dens modforhold: distance. Selv om sundhedsplejersker 
forventer dialog og involvering, gives ikke køb på sagsdimensionen i interaktionsgrundlaget. Det er ikke 
en personlig relation, der kan iagttages, men en professionel relation med en professionel hensigt/sag 
forstået som dialogens saglige dimension. Sagligt kan sundhedsfremmebegrebet iagttages som en sund-
hedspædagogisk metode, hvor børnenes erfaringer og viden danner baggrund for de refleksioner, der 
gøres. Der skelnes mellem læring som selvrefleksion (tankedimension) og oplysning. 

Tidsdimensionen i sundhedsfremmebegrebet er anderledes end tidsdimensionen i forebyggelsesbegrebet. 
Det forventes ikke, at fremtiden kan foregribes, men det forventes, at den læring, der kommer ud af 
interaktionen, rækker ud i fremtiden som ny erfaringsgrund. I fremtiden skal der dannes nye erfarings-
grundlag for visioner om sundhed. Fortiden er alt det, der nu danner erfaringer for sundhedsfremme – 
det, der i nutiden forskyder sundhedsfremme og sætter nye dagordner.

Med koblings-/differentieringsblikket er det min fortolkning, at sundhedsplejen lader sig forstyrre af sin 
omverden, gennem interaktioner med børn og unge og gennem koblinger/differentieringer til deres samar-
bejdspartnere, som primært er: lærerne/skolen (uddannelsessystemet), socialrådgiverne (det sociale hjælpesy-
stem) og Sundhedsstyrelsens retningslinjer og regeringens forebyggelsespolitik (det politiske system). Når 
sundhedsplejen kobler sig til skolen åbnes for en bestemt form for positiv forstyrrelse og der sker samtidig 
en indifferens, i og med at sundhedsplejen og skolen bliver mere ét med hinanden. Sundhedsplejen opererer 
med sundhedsfremme og forebyggelse og skolen med undervisning, opdragelse og læring. De værdikonflik-
ter og frustrationer, som sundhedsplejerskerne beskriver, f.eks. at de ikke bliver fagligt respekteret, fører til, 
at sundhedsplejen som system lukker sig om sig selv og lader sig minimalt forstyrre af omverdenen. Hvor-
dan sundhedsplejen lader sig påvirke af omverdenen, bliver i denne fortolkning et spørgsmål om at disku-
tere, hvordan omverdenen bidrager til sundhedsplejens selvforståelse og kommunikation, der videre bidra-
ger til forebyggelse og sundhedsfremme. Det betyder ikke, at skolens ledelse og lærere, forældrene eller det 
sociale hjælpesystem kan ydrestyre sundhedsplejen, men at sundhedsplejen som selvstyret system lader sig 
påvirke af sin omverden. Begrebet strukturel kobling skal her fortolkes som et generelt udtryk for gensidig 
afhængighed, med alt hvad det indebærer af udfordringer, værdikonflikter, frustrationer, muligheder og 
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forandringspotentialer. Sundhedsplejerskernes italesættelse af forebyggelse og sundhedsfremme viser hen til 
strukturelle koblinger og til relationer, der er præget af gensidig afhængighed i betydningen, at noget af det, 
der sker i det ene system, får konsekvenser for det, der sker i det andet. En koblings-/differentieringskonse-
kvens er f.eks., at sundhedsplejerskerne føler sig mere kompetente, end de oplever, omverdenen mener, de er. 
De mener ikke selv, at de er gode nok til at synliggøre omfanget og kvaliteten af deres kompetencer, og 
samtidig lukker de sig med den begrundelse, at de ikke vil ”overforbruges” af omverdenen. 

2.6.3 Deltagelse i sundhedsfremme og forebyggelse
I en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af fase 1 bliver sundhedsplejerskerne bedt om at tage stilling til, 
om der er forskel på at arbejde deltagerorienteret med sundhedsfremme og med forebyggelse. Min interesse er 
at undersøge en udbredt idé om, at sundhedsfremme handler om ”bottom up” (og dermed deltagerinvolve-
ring), mens forebyggelse bygger på ”top down” (og dermed ingen deltagerinvolvering). I analysen af svarene 
viser der sig tre forskellige kategorier af holdninger. For det første er der sundhedsplejersker, der bekræfter 
ovenstående tendens, men det er dog kun ganske få ud af det samlede materiale (12 ud af 135). Dernæst er 
der en stor gruppe, knap halvdelen, der mener, at deltagelse er lige relevant inden for de to områder. Endelig 
er der en tredje gruppe, som udgør godt halvdelen af den samlede gruppe, der mener, at deltagelse er relevant 
og vigtigt inden for begge områder, men at det ofte anvendes forskelligt. Jeg vil kort beskrive disse grupper. 

I den lille gruppe svar, der afviser, at deltagelse bør eller kan spille en rolle i det forebyggende arbejde, 
fremhæves screeningsundersøgelserne i skolesundhedsplejen. Disse citater er hentet fra denne gruppe 
(N=135): 
”Screeninger er ikke umiddelbart deltagerorienteret” (23).

”Man kan da sagtens lave forebyggende arbejde uden at være deltagerorienteret” (123).

”Jeg tror det er nemmere at give eleverne følelsen af at have medvirket til noget deltager orienteret, ved at 
arbejde med sundhedsfremme” (84).

” Jeg tror ikke man kan arbejde sundhedsfremmende uden at arbejde deltagerorienteret, man kan lave fore-
byggelse uden at arbejde deltagerorienteret” (17).

”Det at arbejde med deltagerorienteret sundhedsfremme må give mere usikkerhed, kontrollen skal slippes. 
Forebyggelse kan man mere styre” (114).

”I forebyggelse har jeg et mål med hvor jeg vil bringe personen hen. I sundhedsfremme er det mere deltageren 
der finder egne muligheder” (133).

I den næste gruppe, som udgør knap halvdelen af svarene, beskrives deltagelse som lige relevant inden 
for begge områder – som i disse eksempler:
”Deltagerorienteret arbejde vil give bedst resultat i begge tilfælde, idet de selv er med til at finde en måde, 
hvorpå de bedst kan handle og nå målet – her og nu, samt i fremtiden” (74).

”Jeg synes det er svært at skille tingene ad – man kan næsten ikke undgå at arbejde med deltagelse i begge dele, 
hvis arbejdet skal virke realistisk” (96).
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”Jeg kan ikke umiddelbart se, at der er nogen forskel idet at arbejde m. forebyggelse og sundhedsfremme griber 
ind i hinanden i skolesundhedsplejen som forhåbentligt bygger på dialog og derfor også på deltagelse” (107).

I mange af disse svar finder sundhedsplejerskerne det ikke relevant at skelne mellem sundhedsfremme 
og forebyggelse, når de iagttager og beskriver deres egen praksis. Deltagelse betragtes som et centralt 
element i et værdigrundlag, der omfatter både forebyggelse og sundhedsfremme.

Endelig er der den tredje og største gruppe svar, som på den ene side fremhæver, at børnenes deltagelse 
er vigtig inden for både forebyggelse og sundhedsfremme, men som samtidig erkender, at deltagelse ofte 
operationaliseres forskelligt inden for de to områder, som disse citater kan illustrere:
”For mig er deltagelse en forudsætning for at kunne arbejde sundhedsfremmende. Det er ikke muligt at nå/
røre børnene uden deltagelse. Teoretisk kan man godt arbejde forebyggende med deltagelse” (19).

”Ved forebyggelse har jeg mere viden/magt jeg skal af med. Jeg kan let komme til at fylde/ styre mere end jeg 
egentlig har intension om. Det er mig der fører ordet. Ved sundhedsfremme kan børnene være med til at be-
stemme indholdet og blive mere deltagende” (27).

”Nej der er ikke forskel, da det er en forudsætning for begge dele, men man kan godt risikere at arbejde fore-
byggende uden deltagelse” (86).

Svarene inden for denne tredje gruppe udtrykker holdninger om, at deltagelse er en nødvendig forud-
sætning, hvis forebyggelse overhovedet skal have en effekt, og at læringsudbyttet derfor er afhængigt af 
målgruppens aktive deltagelse og involvering. I svarene kan der også iagttages en tendens til, at sund-
hedsplejersken er mere ”på banen” inden for forebyggelse, men at dette ikke nødvendigvis udelukker, at 
målgruppen involveres14. Når sundhedsplejerskerne under dette spørgsmål om deltagelse inden for både 
sundhedsfremme og forebyggelse begynder at nuancere og ”gradbøje” selve deltagelsesbegrebet, illustre-
rer det netop den konklusion, der blev draget i forrige afsnit, om at deltagelse betragtes kontekstuelt i 
relation til den problemstilling, der arbejdes med. Dette svar illustrerer denne pointe:
”Ved forebyggelse tænker jeg på et konkret problem, som sundhedsplejersken har spottet, som hun via samtaler 
hjælper barnet til at finde en løsning på. Ved sundhedsfremme er det barnet der finder frem til nogle måder 
at forbedre sundheden på, snarere end sundhedsplejersken” (58).

I denne gruppe svar betyder deltagelse forventninger om at samarbejde med børnene. Deltagelse handler 
om noget mere gensidigt, fælles og dialogisk. Forebyggelse lægger som regel op til nogle forskellige for-
mer for deltagelse, der knytter sig til de forskellige forebyggelsesopgaver. Sundhedsfremme inkluderer 
altid deltagelse. Problemet er her, at der ikke beskrives noget eksklusionskriterium, hvilket jeg vender 
tilbage til i den tredje delanalyse om kvalificering. 

Det er min konklusion, at udviklingsprojektet har afdækket forskellige opfattelser af deltagelsesbegrebet 
i gruppen af sundhedsplejersker. For det første viser det sig, at der er flere forskellige forståelser af, hvad 
deltagelse betyder, hvornår det kan anvendes, og hvordan det spiller ind i praksis. Disse forskellige op-
fattelser udtrykker dels forskellige holdninger blandt gruppen af sundhedsplejersker, men de udtrykker 
også det faktum, at de enkelte sundhedsplejersker hver især opfatter deltagelsesbegrebet som et nuance-
ret begreb, der kan forstås og anvendes forskelligt afhængigt af den praksis og konkrete opgave, man 
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står for at skulle løse. Analysen viser, at deltagelsesbegrebet konkretiseres og udformes i samspil med den 
kontekst og de opgaver, som sundhedsplejersken arbejder med. Dermed stemmer resultatet herfra over-
ens med fortolkningen og konstruktionen af de fem deltagelsesdiskurser (del 2, s.). 

For nu at skærpe analysen vil jeg anlægge et semantisk blik på det empiriske deltagelsesbegreb. I den 
abstrakte diskurs er der tilsyneladende forskellige måder at reflektere over forebyggelse og sundheds-
fremme på. Når det gælder forebyggelsesarbejdet mener sundhedsplejerskerne, at de har mere viden, 
ekspertise og magt end i det sundhedsfremmende arbejde, hvor det er børnene, der er med til at beslut-
te, om hvad og hvordan der skal samarbejdes. I forebyggelsen bliver det nemt en overhøring og oprems-
ning af, hvad eleverne selv har set eller lært om risici og sygdomme (rygning, kost, motion), hvor sund-
hedsfremme tager udgangspunkt i kompetence, lyst og glæde. Sundhedsplejerskerne anvender de to be-
greber som refleksionskategorier i forhold til at diskutere betydningen af deltagelse. Denne betydning er 
ikke konsistent. Deltagelse italesættes forskelligt i de forskellige arbejdsfelter. I relation til sundheds-
fremme italesætter sundhedsplejerskerne deltagelse som en forudsætning for arbejdet, og de anser det som 
umuligt at ”nå noget sundhedsfremmende” med målgrupperne uden deltagelse. Her holdes deltagelse fast 
af dets modbegreb ikke-deltagelse. Sådan forholder det sig ikke helt i relation til forebyggelse, hvor del-
tagelse ikke på samme måde italesættes som en konstituerende forudsætning. Her reflekterer sundheds-
plejerskerne over deltagelse på en mere abstrakt eller illusorisk måde. Min fortolkning er, at sundheds-
plejerskerne anser deltagelse i forebyggelse snarere som et ideal end en forudsætning. En mulig forkla-
ring er, at der ikke er normer for at arbejde deltagerorienteret i det sundhedsfaglige forebyggende ar-
bejde, hvorimod sundhedsplejerskerne ser det som en mulighed at arbejde deltagerorienteret i et 
pædagogisk forebyggende arbejde. 

Som det fremgår af værdianalysen betragter sundhedsplejerskerne deltagelse som både et værdiladet og 
et ret diffust begreb, hvilket viser sig ved, at der er stor usikkerhed om begrebets mening. De fem for-
skellige former for deltagelse, som spænder fra blot at tænke på elevens fysiske tilstedeværelse og til en 
interaktiv dialog mellem barnet og sundhedsplejersken. Sundhedsplejerskerne taler om deltagelse i disse 
diskurser, der indikerer: tilstedeværelse, modtagelse, intervention, middel og interaktion. I de sidste to 
former markeres med et skel mellem deltagelse som metode, der skal bruges til at motivere eleverne til 
noget, der er bestemt ”udefra”, og deltagelse som didaktisk refleksion over en sundhedssamtales begrun-
delse (værdiafklaring) og læringspotentiale. Problemet er, at det er vanskeligt at se, hvilken mening del-
tagelse har, når begrebet knyttes til så mange forskellige forventninger. Deltagelsesbegrebet holdes på 
plads i kommunikationen af dets modbegreb ikke-deltagelse. Deltagelse kan ses som et ”os”, der delta-
ger, i forhold til de andre, der ikke deltager, og deltagelse baseres på relationer mellem deltagerne. Pæda-
gogisk bliver deltagelse et spørgsmål om interaktion baseret på et subjekt-subjekt-forhold, hvor målet er 
at skabe forandring i sundhedsfremmende retning. 

Sundhedsplejerskerne beskriver deltagelse i relation til sundhedsfremme som et tosidet fænomen, hvor der er tale 
om dels børnenes og dels deres egen deltagelse. De beskriver sig selv som”opdagelsesrejsende” med ”eleven i cen-
trum som ekspert på sit liv”. Det nye i at arbejde deltagerorienteret er at forskyde det professionelle blik – fra et 
ensidigt ”afsender-modtager-forhold” baseret på et mål-/middel-hierarki, hvor sundhedsplejersken informerer og 
spørger, og barnet lytter og svarer – til et vekslende ”afsender-modtager-forhold”, hvor børnene og sundhedsple-
jersken skiftes til at ”sende og modtage”, samtidig med at styringen overordnet set opretholdes af sundhedsplejer-
sken (arkiv/sundhedsplejen VI/forår 2007/fase 3/JVR). Her fokuserer sundhedsplejerskerne på et kontrolproblem, 
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der handler om for meget og for lidt styring. De er optaget af et spørgsmål om, hvordan de kan finde ’kontrolba-
lancen’. Det er deres generelle erfaring, at børnenes aktive deltagelse øger sandsynligheden for, at børnene oplever 
ejerskab i den enkelte situation: Barnets deltagelse medfører, at problemer defineres af barnet, hvilket i høj grad 
fører til, at barnet også finder det interessant at finde løsninger og diskutere forandringsforslag herunder få hjælp 
og inddrage andre, og sundhedsplejersken har således en medierende rolle. Men sundhedsplejerskerne opfatter det 
samtidigt som en stor faglig udfordring at støtte de børn, der har et konfliktfyldt forhold til deres omverden eller 
andre svære problemer. Sundhedsplejerskerne diskuterer, om den nye pædagogiske, deltagerorienterede tilgang 
afdækker en anden type problemer, end de sædvanligvis forsøger at løse, og dermed hjælper med til at få et andet 
fokus på resurser eller mangel på resurser hos barnet i forhold til et givent problems karakter. 

Kontrolproblemet og spørgsmålet om deltagelse i forhold til sårbare eller udsatte børn vurderes ikke kri-
tisk, men positivt som en udviklingsmulighed. Generelt betragter sundhedsplejerskerne deltagelse som 
noget værdifuldt, og begrundelsen er, at deltagelse skaber ejerskab, hvilket kan fortolkes i betydningen 
deltagelse, dvs. deltagelse skaber deltagelse. Sundhedsplejerskerne angiver ikke andre mål med deltagel-
sesinteraktionerne. De møder børnene med forventninger om at interagere (social dimension), men de 
har ingen forventninger om et eksplicit mål – ud over det generelt sundhedsfremmende – eller om en 
bestemt sag (saglig dimension). Det er op til børnene at beslutte, hvad de vil, og sundhedsplejersken sty-
rer processen. Deltagelse fremstår som mål i sig selv. 

2.6.4 Konditionerende forskelle
Med blik for værdier og værdikonflikter kan der iagttages nogle konditionerende forskelle relateret til 
forebyggelse og sundhedsfremme. Der kan udledes tre sæt af empiriske værdier i relation sundhedsple-
jerskernes kommunikation om forebyggelse og sundhedsfremme: a) politiske værdier, b) pædagogiske 
værdier og c) praksisværdier. Med de politiske værdier diskuteres kampen om retten til at vide, hvad 
sundhed er, og i forlængelse heraf, hvad sundhedsfremme og forebyggelse er. Her markeres en ideologisk 
forskel, som har to fløje: på den ene fløj fokuseres der på krop, og tanker og diskussioner om sundhed 
fikseres. Hvad enten sundhedsplejerskerne taler om at forebygge eller sundhedsfremme, holdes refleksio-
nerne til refleksioner om krop (at holde raske børn raske). På den anden fløj står en opfattelse af, at 
sundhed er det handlende barn, der handler i en konkret situation i forhold til vilkår, barnet har. Sund-
hedsfremme og forebyggelse er her aktiviteter, der tager udgangspunkt i, at barnet handler. De politiske 
værdier holdes oppe af forskellen på de to fløje. Grænsen mellem dem holder opfattelserne ”på plads”. 
Sundhedsplejerskerne refererer til begge fløje og bliver forvirrede, hvis de skal vælge side eller legitimere 
et valg. Det er i valgsituationerne, der empirisk set kan iagttages værdikonflikter.

Med de pædagogiske værdier knytter kommunikationen sig i første omgang til den ovenfor beskrevne 
politiske forskel og de to fløje. Til fløjen, hvor der fokuseres på krop, som jeg fortolker som en medicinsk 
diskurs, knyttes en moraliserende sundhedsoplysning, og til fløjen, hvor der fokuseres på handling, 
knyttes en deltagerorienteret sundhedspædagogik. Sundhedsplejerskerne foretrækker klart en deltager-
orienteret sundhedspædagogik af ideologiske grunde, men de føler sig fanget i en moraliserende pæda-
gogisk praksis, fordi de primært arbejder forebyggende ud fra en medicinsk diskurs. Der opstår et skel, 
hvor der på den ene side tales om forebyggelse og behandling forbundet med moralisering og på den 
anden side om sundhedsfremme forbundet med deltagerorientering. Dette kompliceres af, at den medi-
cinske diskurs i stigende grad udmønter sig som en sundhedsdiskurs, der tager udgangspunkt i begreber 
som brugerinddragelse eller participation. Sundhedsplejerskerne mener, at den medicinske diskurs 
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”smykker sig” med værdier fra sundhedsfremme som f.eks. mestring, deltagelse, handlekompetence, 
målgruppeinvolvering, ligeværdighed, inddragelse af resurser osv., der er forankret i den anden fløj. 
Sundhedsplejerskerne ser noget, der ligner en ”falsk varebetegnelse”, der kun på overfladen bryder med 
det grundlæggende medicinske paradigme, hvor mennesket ses som krop. Under overfladen handler det 
stadig om at advare, moralisere og forsøge på at adfærdsmodificere, men ”camouflagen” øger kompleksi-
teten, og det er derfor vanskeligt for sundhedsplejerskerne at markere forskelle. Denne kompleksitet sø-
ger jeg at reducere i afhandlingens del III, der er en generaliserende fortolkning, hvor jeg indkredser fire 
karakteristiske forebyggelsesdiskurser og beskriver, hvordan forebyggelse forvandler sundhed til risiko.

2.7 Kommunikationens grundform
Den følgende analyse er en formanalyse, hvis mål er at undersøge sundhedsplejens systemreference, dvs. 
den indre logik i sundhedsplejens kommunikation. Spørgsmålet er: Hvordan sættes den form, sund-
hedsplejersker kommunikerer/opererer igennem, som er gentaget i sundhedsplejens operationer, elemen-
ter og forskelssættelser? (Andersen, 2003, 2006). Jeg spørger til sundhedsarbejdets enhedskarakter, til 
måden, der arbejdes med sundhed på. Jeg iagttager, hvordan sundhedsplejen som interaktion eller orga-
nisation iagttager værdier i sundhedsarbejdet i skolen, hvordan kommunikationen formes med begreber, 
og hvilke former, der iagttages igennem. Mit fokus er de forskelle, sundhedsplejen iagttager med, og 
hvad forskellene gør ved synet på børn og unge, for i sidste ende at kunne diskutere forskningsspørgs-
målet mht., hvordan iagttagelse med disse forskelle kan kvalificere en pædagogisk værdiafklaring. Såle-
des fokuserer jeg også på sundhedsplejens blinde pletter via min tilgang iagttagelse af anden orden. I de 
foregående afsnit har jeg i vid udstrækning anvendt ledeforskellen begreb/mening og spurgt til sund-
hedsplejens italesættelser, hvilket derfor allerede har leveret materiale (begreber) til denne formanalyse. 

Da kommunikationens form er gentaget i alle systemets operationer, kan jeg i princippet starte hvor 
som helst, og jeg vælger nu at fokusere på sundhedsplejerskernes førsteordensiagttagelser af sundheds-
fremme, hvilket kan skitseres således:

Kommunikationen sætter bestemte forventninger, når den anvender begrebet sundhedsfremme. Som 
det fremgår af den foregående analyse, er én af de empiriske forventninger, der går igen, sundhedsplejer-
skernes ønske om at give slip på kontrol og styring for at give plads til børnenes aktive deltagelse og læ-
ring. Med sundhedsfremme italesættes en række forskellige forventninger om at arbejde mindre pro-
blemløsende, mindre individorienteret, mere deltagerorienteret; at arbejde med et bredt sundhedsbegreb, 
der omfatter både livskvalitet, sygdom, livsstil og levevilkår; at være tålmodig, tænke langsigtet m.m. 
(arkiv/sundhedsplejen V/efterår 2006/A4-VS/LE). Sundhedsfremmebegrebet kobler således et bestemt 

Sundhedsfremme

Figur 18
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mønster af meningselementer sammen og sætter bestemte forventningsstrukturer. For at komme den 
indre logik i dette mønster nærmere, anvender jeg nu ledeforskellen begreb/modbegreb. Det fremgår 
klart af min hidtidige analyse, at sundhedsplejerskerne italesætter forebyggelse som modbegreb til sund-
hedsfremme. Uanset om det drejer sig om den ene eller anden diskurs, så er det forebyggelse, som sund-
hedsplejen dømmer sundhedsfremme ud fra, og som sådan holdes sundhedsfremme fast af forebyggelse, 
hvilket kan illustreres således: 

Når sundhedsplejerskerne indikerer sundhedsfremme, er det altså til forskel fra forebyggelse. F.eks. iagt-
tages sundhedsfremme som mere langsigtet end forebyggelse, og en lang række andre eksempler viser, at 
når der markeres sundhedsfremme, sker det i modsætning til forebyggelse:

Yderligere viser det sig, at de forventninger, der knytter sig til forebyggelse, sætter restriktioner for, hvad 
det vil sige at sundhedsfremme, hvilket dette synspunkt er et eksempel på (bilag 5): 
”Man sundhedsfremmer ikke med moraliserende metoder, de hører til forebyggelse”. 

En lang række eksempler i de foregående analyser viser, at sundhedsplejerskerne opererer med forebyg-
gelse, hvilket f.eks. viser sig ved, at de refererer til den medicinske diskurs om krop med udgangspunkt i 
deres sygeplejefaglige baggrund. De kan se det logiske og dermed det vigtige i at forebygge sygdom (i 
modsætning til sundhedsfremme, som ikke er så indlysende for sundhedsplejerskerne). I et spørgeskema 
skriver en sundhedsplejerske:
”For ikke at drukne i at gøre alt ” det slemme” er der mening i at undgå at skille forebyggelse fra sundheds-
fremme. Ved at tænke sundhedsfremme får man en hel masse forebyggelse gratis. Meget af det positive i 
sundhedsfremme får de gode ord/handlinger/drømme frem - glæde – energi – imødekommenhed alt godt 
for et godt liv osv.” (92)
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Spørgsmålet er nu, om det er forebyggelse, der er den grundlæggende form, hvormed sundhedsplejen 
iagttager de forskellige opgaver, udfordringer og forventninger, der er knyttet skolearbejdet?

2.7.1 Sundhedsplejens historik 
Min formanalyse er startet semantisk. Når udgangspunktet er, at jeg ikke på forhånd kan vide, hvordan 
kommunikationen stiller sig, vil jeg i det følgende kaste et blik på sundhedsplejens tilblivelse for at gøre 
kommunikationens historiske variabilitet synlig, hvilket skal tjene til en mere præcis fortolkning af 
kommunikationens grundform. I et forstudium15 redegør jeg for den danske sundhedsplejeordnings 
historiske konstruktion relateret til velfærdsstatens social- og sundhedskontrol og vejledning i sundheds-
mæssige problemstillinger. Det interesserer mig at iagttage sundhedsplejens selvfølgeligheder, hvorfor jeg 
i det følgende fokuserer på, hvordan sundhedsplejen gennem tiden er beskrevet i forskellige historiske 
lovgrundlag og sundhedsplejeordninger. For at undersøge hvordan der gennem sundhedsplejeordnin-
gerne er skabt mening om og forventninger til sundhedsplejen, indkredser jeg i det følgende nogle typi-
ske markeringer i lovgrundlagene siden sundhedsplejens tilblivelse. Mit mål er ikke at gengive sund-
hedsplejeordningernes historik, men udelukkende at afklare nogle begrebsforskydninger, der kan bruges 
til at oplyse de nutidige forventninger i sundhedsplejen.   

Det oprindelige formål med sundhedsplejeordningerne, som fremgår af loven fra 1937, var at nedbringe 
den høje spædbarnsdødelighed, og siden er formålet med sundhedsplejens virksomhed ændret eller ju-
steret i takt med samfundsudviklingen, social- og folkesundhedspolitikker. Sundhedspleje er i dag et 
tilbud om sundhedsvejledning til alle børnefamilier, børn og unge ud fra samfundsmæssige forventnin-
ger om, at sundhedsplejen arbejder med sundhed og trivsel tæt på børnefamiliernes hverdagsliv: i hjem-
met, skolen, daginstitutionen og lokalsamfundet. Med den nye sundhedslov, der trådte i kraft 1. januar 
2007, er kommunerne gjort ansvarlige for, at der ydes forebyggende og sundhedsfremmende indsatser 
rettet til alle børn og unge samt særlige indsatser rettet til udsatte eller sårbare børn og unge (Indenrigs- 
& Sundhedsministeriet, 2005). Kommunerne er i dag forpligtede til at tilbyde alle børn og unge sund-
hedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse ved en sundhedsplejerske indtil undervisningsplig-
ten ophører (Sundhedsloven, kap. 36, § 120, stk. 2 & § 121). Skemaet på følgende side er en oversigt 
over den danske sundhedsplejeordnings historik16 (Wistoft & Nordtorp, 2004: 207)

 
15 Den samlede historiske redegørelse er et forstudium til ph.d.-projektet. Den er publiceret som et kapitel: ”Sundhedsplejens inderside og yderside – en professions-

analyse” (Wistoft & Nordtorp, 2004) i bogen ”Relationsprofessioner” (Moos et al., 2004).
16 Skemaet refererer primært til Buus’ kulturhistoriske fremstilling af sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse (Buus, 2001) og til de forskellige lovgrundlag, der 

har gjort sig gældende fra 1920’erne frem til i dag. Af begrænsningsmæssige grunde må jeg undlade en nærmere redegørelse for sundhedsplejeordningernes 
historik og blot henvise til mit forstudium (Wistoft & Nordtorp, 2004).
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Skema 2

Sundhedsplejeordningens.historik

Tid Lovgrundlag Konsekvenser og fokusering

1929-1934 Forsøgsdistrikter:

Sundhedsordningen afprøves i enkelte lokalområder, som 

følges via statens embedsmænd og i Sundhedsstyrelsen.

Specialuddannede sygeplejersker og praktiserende læger 

varetager opgaverne.

Forebyggelse via oplysning til forældre & sundhedskontrol med spædbørn 

i hjemmet.

Der henvises til lægen ved sygdom.

Resultat: reducering i sygelighed og dødelighed for børn under 1 år.

1937 Lov om bekæmpelse af sygelighed og dødelighed i bar-

nets første leveår.

Stræk fokusering på bekæmpelse og forebyggelse

1939 Mødrehjælpen bliver offentlig finansieret.

Der indføres 6 ugers barselsorlov.

Forbedrede sociale forhold for alle gravide, fødende og spædbørn, fokus 

er at sikre nyfødtes livsvilkår.

1946 Lov om skolelægeordning. Sundhedsplejersken fungerer som bindeled mellem skolelæge og skole, 

der fokuseres på social kontrol, hygiejne, opsporing og tidlig intervention.

1963 Lov om sundhedsplejerskeordninger: 

”at støtte hjemmene i deres bestræbelser for  at sikre 

spædbørnenes sundhed.”

Forsøg med indsats til 0-3årige & behovsbørn.

Øget professionalisering og faglig ledelse.

Fokus på kontrol og monopol via Sundhedsstyrelsen.

1970 Kommunalreform: øget decentralisering fra stat til kom-

mune; dog reguleres kommunale opgaver fortsat centralt 

ved love og tilsyn.

Kommunalbestyrelser tager ansvar for primær sundhedstjeneste og 

forebyggelse.

1972 Lov om skolelægeordning. Præcisering af skolelægens konkrete forebyggende opgaver. Fokus er 

1973 Lov om sundhedsplejerskeordningen. Kommuner skal ansætte sundhedsplejersker til det forebyggende arbejde.

Fokus er generel sygdomsforebyggelse.

1974 Lovændring præciserer:

Tilbud til alle børn op til skolealder, og

”… især tilgodese børn med særlige behov..”

Fortsat udvidede forebyggelsesopgaver:

Fokus er hjælp til ”børn med særlige behov”.

1985 Lovændring præciserer: 

”Tilbud om støtte til familier og spæd-, små- og sko-

lebørn, og således imødekomme det enkelte individ, 

families og lokalsamfunds behov for sundhedspleje.”

Samfundets krav til og syn på sunde børn, unge og familier. Stræk 

fokusering på at undgå sygdom; biologiske, fysiske forhold (dødelighed, 

sygelighed, hygiejne) i barnets første leveår.

1995 Lov om forebyggende sundhedsordninger:

Krav om at oprette tværfaglige grupper samt tilbud om 

konsulentfunktion til dagpleje og daginstitutioner vedr. 

forebyggelse sundhedsskadelige forhold.

Fokus på sundhed i barndom og ungdom; i graviditet; for børnefamilien.

En sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der bygger på 

biologiske, psykologiske, sociale og samfundsmæssige aspekter af sundhed.

Fokus: dialog og samarbejde med barn, familie og lokalsamfund. Krav om 

tværfagligt samarbejde.

2002 Lovændring ophæver krav om personalets ansættelse i 

den kommunale sundhedstjeneste. 

”Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for opfyldelsen af de 

kommunale forpligtelser”

Kommuner skal tilbyde de samme forebyggende ydelser til børnefamilier 

(i flg. loven fra 1995), men beslutter nu selv hvilke sundhedsplejersker og 

læger, der skal varetage opgaverne.

2003- Sundhedsstyrelsen, kommunerne, sundhedsplejerskerne 

arbejder...

Forventninger, krav og udfordringer til fremtidens sundhedspleje, fokus er 

nu sundhedsfremme.

2006 Strukturreformen.

Ny inddeling af kommuner og regioner; ny fordeling af 

opgaver mellem kommuner, regioner og staten; revideret 

finansierings- og udligningsreform.  

Kommuner får ansvar for forebyggelse og langsigtede indsatser over for 

raske borgere.

Stræk fokusering ’patientrettet forebyggelse’ som en økonomisk rentabel 

og sundhedsfremmende strategi.

2007 Sundhedsloven træder i kraft. Ansvaret for forebyggelse 

og sundhedsfremme lægges ud i kommunerne. Nye krav 

om lighed i sundhed, valgfrihed og ”et gennemsigtigt 

sundhedsvæsen”  

Fokus er sundhedsfremme, dialog, kvalitetsudvikling, effektiv ressourceud-

nyttelse, planlægning og samarbejde.

Konkret skal der satses på generel risikominimering individorienteret 

forebyggelse
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Den første generelle ”Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge” (Sundhedsstyrelsen, 
1995) samlede de forebyggende indsatser i både hjem, skole og lokalsamfund. Loven gentages med en-
kelte ændringer i 2002 (Sundhedsstyrelsen, 2002). Den stadfæster sundhedsplejen som et generelt, fore-
byggende tilbud til alle børnefamilier ved både sundhedsplejerske og skolelæge, som betegnes ’kommu-
nal læge’. Tidlig opsporing og direkte behovsorienteret indsats skal udvides gennem etablering af tvær-
faglige grupper som noget nyt og styrkelse af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og koordinering 
mellem amt og kommune på børneområdet for at kvalificere den tidlige indsats. Der fokuseres på dialog 
og forældresamarbejde ” i forebyggelsens tjeneste”. En statusrapport (Sundhedsministeriet, 1999b) viser, at 
de fleste kommuner stort set levede op til forventningerne om forebyggende indsatser med hensyn til 
sundhedsplejens opgaver og til de nationale mål og retningslinjer i det gældende folkesundhedsprogram 
(Sundhedsministeriet, 1999a). Gennem de sidste femten år har skiftende regeringer udarbejdet folke-
sundhedsprogrammer på tværs af ministerier. Disse programmer er blevet mødt med blandet kritik, især 
fordi de i vid udstrækning fokuserer på enkeltfaktor-sammenhænge, der relaterer sig til livsstilsvaner, 
f.eks. rygning, alkohol, motion, kost og sex. Den politiske forebyggelse udvikler strategier for bestemte 
risikofaktorer og folkesygdomme, som indsatserne vedrørende børn især skal rettes mod. Indsatserne 
relateres til en ansvarsfordeling mellem den enkelte, fællesskaber og det offentlige ud fra et liberalt de-
mokratibegreb. Sundhedsfremme i skole og daginstitutioner beskrives som indsatser vedr. kost og fysisk 
aktivitet; astma og allergiske sygdomme, trivselsproblemer; overvægt samt omsorgssvigt – alle politisk 
prioriterede indsatsområder, der af sundhedsplejersker betragtes som foreskrivende for skolesundhedsar-
bejdet (Wistoft & Nordtorp, 2004). 

2.7.2 Historiske forskydninger
Det er i det politiske felt, gennem de historiske lovgrundlag og optegnelser over konsekvenserne for 
sundhedsarbejdet, at jeg eftersporer sundhedsplejerskernes selvbeskrivelser og semantiskhistorie. Iagtta-
ges de historiske forskydninger i lovgrundlagene, kan der udledes uendelige mængder af begreber og 
markeringer, der gennem tiden har stået til rådighed for sundhedsplejens kommunikation. Med den 
følgende periodiske skitse indkredser jeg blot nogle udvalgte fortolkede konsekvenser af de historiske 
sundheds- (og social-)politiske styringsstrategier. Nye lovgrundlag, arbejdsopgaver og fokuseringer affø-
der nye begreber og forventningsstrukturer og dermed en række semantikforskydninger.  
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Periode  

1920’erne Børnedødelighed/stagnerende fødselstal

Hygiejne

Legemlig og sjælelig sundhed til forskel fra sygdom og invaliditet

Mål: begrænse/forebygge sygelighed/dødelighed  

1930’erne Sundhedskontrol/spædbørn i hjemmet

Bekæmpelse af sygelighed og dødelighed hos spædbørn

Ernæring og spædbarnspleje

Ro, renlighed og regelmæssighed

Mål: forbedre sociale forhold til gravide, sikre nyfødtes livsvilkår

1940’erne Skoler, sundhedskontrol

Socialmedicinske teknikker

Hygiejne/økonomi, fysisk sundhed

Mål: sikre at skolelægens råd følges op i hjemmene (kontrol)

1950’erne Intensiv forebyggelse – børns helbred/udvikling

Psykiske og miljømæssige faktorer

1960’erne Opsporing af afvigelser

Tilsyn med alle børn i de første 3 leveår

Trivsels- og tilpasningsvanskeligheder

Overblik, sygdomsminimering, effektivitet

1970’erne Børn med særlige behov

Sundhed og trivsel – psykiske og sociale behov

1980’erne Individ, familie og lokalsamfund

Netværksstrukturer/social integration

’Bekymringsforebyggelse’ – isolerede familier? Usikre mødre?

Relationer, omsorg, fællesskaber

1990’erne Miljø og sundhed 

’Tidlig forebyggelse’ - opsporing/kvalificering af tidlige indsatser

Dialog og forældresamarbejde (mødre- og fædregrupper), følelser og relationer

2000 - Igen risikominimering og intensive forebyggende indsatser

Effektivitet, individuelle løsninger, kvalitetssikrede behandlingstilbud

Mål: sundhedsfremme/økonomisk rentabilitet

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Kommunikationens grundform
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Op igennem tiden beskriver sundhedsplejen sig som en autoriseret profession, der forpligter sig til 
at følge lovgivningen og de samfundsmæssige forventninger, der gør sig gældende. Det er kendeteg-
nende for hele perioden fra 1920’erne til i dag, at man har villet yde mere eller mindre kontrol. Der 
kan således iagttages en bevægelse frem og tilbage mellem megen kontrol og sparsom kontrol. Den 
klassiske forebyggelse har med sin epidemiologiske tradition været rettet mod at undgå eller mind-
ske udbredelsen af smitsomme sygdomme. Det epidemiologiske sundhedsbegreb er et biologisk 
begreb, der først og fremmest relaterer sig til infektionshygiejne og ’holdes fast’ af sygdom (modbe-
greb). Den klassiske forebyggelsessemantik forskydes af et sundhedsbegreb, hvor sundhed opfattes 
som middel til at undgå sygdom, med andre ord en sundhedsopfattelse, der i risikoforstand refere-
rer til sygdom og død. Risikosundhedsbegrebet suppleres i 1980’erne med en socialmedicinsk op-
fattelse af sundhed og dermed et bredere sundhedsbegreb, der både henviser til livsstil og levevil-
kår, men stadig relaterer sig til risikoadfærd. Sundhed opfattes her som middel til at undgå noget – 
i første omgang risici og derefter sygdom. Sundhed opfattes som et middel til at sikre et godt hel-
bred og knyttes tæt til forebyggelse. I dag kan denne sundhedsopfattelse stadig iagttages. I 
udviklingsprojektet i skolesundhedsplejen kan det iagttages, at nogle sundhedsplejersker fortsat 
medvirker til at underbygge opfattelsen af sundhed som det modsatte af sygdom (bilag 5). Af det 
empiriske materiale fremgår det endvidere, at mange sundhedsplejersker i høj grad anerkender det 
socialmedicinske sundhedsbegreb, der refererer til forebyggelse, hvilket en udtalelse som denne un-
derstreger: ”Det er gennemskueligt at arbejde med børnenes sundhed, når der tales om forebyggelse af 
risici”. Som beskrevet i den første delanalyse om værdier og værdikonflikter, begrunder sundheds-
plejerskerne det gennemskuelige i forebyggelseslogikken med, at de er socialiserede inden for syg-
domsbehandling, pleje og omsorg i hospitalsvæsnet.

2.7.3 Kommunikationens grundform 
De ovenstående forskydninger anvender jeg i det følgende analysestrategisk til videre iagttagelser af sund-
hedsplejekommunikationens grundform. Jeg opererer således med en række fortolkede forskydninger, og 
spørgsmålet er stadig, om det nu er forebyggelseslogikken, sundhedsplejen i dag kommunikerer igennem, 
og om denne logik er så grundlæggende, at man kan sige, at forebyggelse er sundhedsplejens grundform. 
På baggrund af den foregående analyse er det min tese, at sundhedsfremme indopereres i forebyggelsen, 
og forebyggelse bliver den form, der holder sundhedsfremme og forebyggelse sammen. Når sundheds-
fremme kommunikeres, føjer medicinske grundmodsætninger mellem sygdom/sundhed, krop/psyke, 
kultur/genetik sig til. Min empiriske pointe er, at sundhedsfremme bliver italesat som en forebyggende 
strategi. De skitserede historiske forskydninger kan fortolkes som, at sundhedsplejen på forskellig vis op 
igennem tiden har beskrevet sig selv ud fra forventninger om at forebygge sygdom17. De forventningsstruk-
turer, der i dag gør sig gældende, vælger jeg at se i forlængelse heraf, dvs. som variabler af forebyggelse. 
Der kan historisk set ikke iagttages afgørende markeringer, der forskyder forebyggelse til noget andet. 

Det, formanalysen går ud på er at iagttage forebyggelsens forventningsgrænse. Det analysestrategiske 
spørgsmål er, hvilken grundlæggende logik forebyggelsen har. Netop fordi forventningerne er spændt op 
i en forskel, vil der altid være et punkt, hvor forventningerne bryder sammen, hvor det ikke mere giver 
mening i kommunikationen, hvor forebyggelse bryder sammen som meningsskabende form (Andersen, 
2003, 2006). Med blik for de empiriske konklusioner konstruerer jeg forsøgsvis forebyggelse som enhe-
den af forskellen mellem at undgå og at skabe. Umulighedsgrænsen bliver ’at skabe’, og min formkalkyle 
ser ud som på følgende side.

 
17 Fortolkningen bygger som beskrevet kun på iagttagelser af politisk kommunikation og ikke på en bredere diskursiv analyse. Det udelukker andre og eventuelt 

modsatrettede selvbeskrivelser. Det vigtigste her er dog blot at indfange ’praktikker’, der har affødt forventningsstrukturer op igennem tiden.
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Denne konstruktion er abstrakt og må nødvendigvis efterprøves empirisk. Da der i udgangspunktet 
er tale om en hypotese: at forebyggelse udgør sundhedsplejens systemreference, må denne hypotese 
først og fremmest testes. Spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening, at sundhedsplejen iagtta-
ger sundhedsfremme gennem forebyggelse som specifik kommunikationsform? Hvis ja, betyder det så 
rent faktisk, at sundhedsfremme bliver udmøntet som en forebyggende strategi eller måske som en 
forebyggende selvteknologi?

Ved at gå det empiriske materiale igennem igen viser det sig, at forebyggelse ikke er sundhedsplejens 
eneste grundlæggende kommunikationsform. I nogle sammenhænge er kommunikationen formet af 
forebyggelse, mens den i andre sammenhænge er formet af f.eks. omsorg, opdragelse, kærlighed eller 
kontrol. Således lander sundhedsplejekommunikationen ikke altid på den samme form, der kan betrag-
tes som grundlæggende. Sundhedsplejen kommunikerer gennem mange former parallelt med, at sund-
hedsplejen som organisation leverer forskellige ydelser. Min konklusion er, at to former går igen – nem-
lig forebyggelse og omsorg (se delanalyse 1). Disse to former er ikke udtømmende, men strukturerende 
for sundhedsplejens kommunikation, fordi de gentager sig. 

Forebyggelse

Undgå

Figur 20

Skabe
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Delanalyse 3: Kvalificering og dannelse

Denne tredje empiriske analyse fokuserer på kommunikative forventningsdannelser i forbindelse med 
kvalificering og dannelse. Først undersøger jeg, hvad det er for en kommunikation, der opstår omkring 
kvalificering. Spørgsmålene er: Hvordan kommunikeres kvalificering? Hvordan kan man tale om kvali-
ficering til sundhedspædagogisk værdirefleksion? Hvordan kan de sundhedsprofessionelle få øje på sig 
selv og hinanden, når de betjener sig af det begrebsreservoir, der dannes omkring deres kvalificering? 
Dernæst vil jeg undersøge kommunikationen med blik for dannelse. Hvilke iagttagelser dukker op, hvis 
jeg anvender dannelse som andenordensbegreb? Kan dannelse medvirke til at synliggøre noget nyt, no-
get andet eller noget mere omkring deltagelse i pædagogisk udviklingsarbejde? 

Kommunikationen i de to udviklingsprojekter har sit eget liv. Det er det, der er projekternes driv-
kraft. Det betyder grundlæggende, at jeg undersøger, hvordan kvalificering og dannelse konstitueres 
kommunikativt. Jeg iagttager ikke kvalificering og dannelse som givne fænomener, men i stedet, 
hvordan begge bliver til og tager form i kommunikationen. Analysen har tre hovedafsnit: I) Kvalifice-
ring gennem workshops, II) Kvalificering gennem egne eksperimenter og III) Dannelse gennem pæ-
dagogisk udviklingsarbejde. 

2.8 Kvalificering (I) gennem workshops 
Den interesse, der er styrende for første del af analysen, er min interesse for hvilke iagttagelser og for-
ventningsdannelser, der bliver mulige med et begreb om kvalificering relateret til workshopkommunika-
tion. Målet er at nå frem til en beskrivelse af og forståelse for sundhedsprofessionelles kvalificering via 
workshopdeltagelse. Jeg afgrænser iagttagelsesfeltet til Københavnerprojektets fase 1. Herfra er datama-
terialet varieret, bredt og omhyggeligt dokumenteret af forskellige observatører inden for velafgrænset 
tid (1.9.2004 – 1.2.2005) og rum (workshops), og det giver et nuanceret billede af diskussionerne på de 
afholdte workshops. Foruden observationer og interviews indeholder datamaterialet spørgeskemabesva-
relser fra de fleste af kommunens sundhedsplejersker (N=132). Et af spørgsmålene lyder: Prøv at beskrive 
dit udbytte af de fire workshopdage. Det er primært sundhedsplejerskernes svar på dette spørgsmål og et 
ret omfattende observationsmateriale, jeg analyserer i det følgende. Kvalificering iagttages gennem sund-
hedsplejerskernes egne eksplicitte iagttagelser, og mit empiriske fokus er deres udbytte, dvs. et relativt 
positivt og åbent fokus18. 

2.8.1 Klassifikationer  
For at reducere kompleksitet systematiserer jeg datamaterialet og identificerer relevante variable. Her 
kommer mine primære klassifikationer og typologier ind i billedet. Jeg anvender analysestrategi II, 
og fremgangsmåden er den, at jeg gennemlæser de systematiserede data (bilag 5) og svarmaterialet 
(N=132) med fokus på sundhedsplejerskernes iagttagelser med udgangspunkt i de fem ledeforskelle: 
a) selv- og fremmedreference, b) første- og andenordensiagttagelser, c) form og indhold, d) kvalifice-
ring og e) intenderet og realiseret kvalificering. Med disse trækkes de relevante variable udsagn (for-
tolkerforskelle) ud, og jeg konstruerer fire forkategorier, der strukturerer datamaterialet i: 1) generel 
kvalificering, 2) værdier i sundhedsarbejdet, 3) værdikonflikter og 4) sundhedsfremmende og 

 
18 I spørgeskemaet spørges ikke negativt, f.eks. hvad der har manglet eller måske ligefrem ’diskvalificeret’ deltagerne.
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forebyggende arbejde (bilag 6). Denne forklassifikation er ’farvet’ af mit indgående kendskab til det 
pædagogiske udviklingsarbejdes målsætninger og didaktiske refleksioner samt af mine oplevelser, 
erkendelser og observationer undervejs i udviklingsarbejdet19. 

Derefter gennemlæser jeg det primært selekterede datamateriale med henblik på en mere specifik selek-
tion i forhold til den måde, sundhedsplejerskerne svarer på. Det betydningsfulde er nu den semantik, der 
kan iagttages, dvs. iagttagelser af, hvordan de italesætter eller beskriver deres udbytte af workshopdelta-
gelsen. Kommunikationen selekteres, så udsagn, der indeholder mere generelle vurderinger af workshop-
udbyttet, kun findes interessante i det omfang, at der kan udledes noget om udbyttet. Derfor er udsagn 
som f.eks. ”det har været udbytterigt” i princippet uinteressante og bortselekteres. Iagttagelserne kobles 
løbende til forskningsprojektets generelle abstraktioner, erkendelsesinteresser og analytiske objekt for at 
sikre, at ’kursen holder’, at det er forskningsspørgsmålet, jeg søger at besvare, og ikke alt muligt andet. 
Med analysemodellen (figur.. ) fortolker jeg både kvalificeringens indhold og form (A) og det, projektdel-
tagerne betragter som det kvalificerendes indhold og form (B), som sundhedsplejerskernes førsteordens-
iagttagelser, og grundlaget for den primære iagttagelse udtrykt i det, de vurderer eller begrunder de pri-
mære iagttagelser med, fortolkes som andenordensiagttagelser, der afprøves med andenordensbegrebet 
dannelse (C). Det centrale er at åbne den empiriske fakticitet gennem nye dekonstruktive iagttagelser og 
udlede nogle forskellige diskursive variable20. I kategori A placerer jeg udsagn, der kan fortolkes som 
udbytte, dvs. noget, sundhedsplejerskerne er blevet i stand til. Kategorien indeholder udsagn om kvalifi-
ceringens form og indhold klassificeret i to typer. Den ene refererer til sundhedsplejerskernes personlige 
udvikling. Den anden type refererer til øget forståelse eller udvidet bevidsthed om noget (læring). Be-
vidsthedsændringerne kan kun iagttages i kommunikeret form. Denne type kvalificering betegner jeg 
reale læreprocesser. Nogle af dem har et afklaret indhold – andre ikke. De udledes empirisk som ’at-
beskrivelser’. De ’at-beskrivelser’, der har et specifikt indhold og refererer til noget bestemt, kvalificerin-
gen går ud på, er f.eks.: 
- ”at blive klogere på, hvad der er sundhedsfremmende i sundhedssamtalerne med børnene i skolen”
- ”at få ny indsigt i sundhedspædagogisk teori og bedre forståelse for, hvordan vi arbejder vidt forskelligt med 

deltagelse i sundhedsplejen”
- ”at blive i stand til at gennemskue konflikter og sammenstød med vores tværfaglige samarbejdspartnere i skolen”. 

Andre mere generelle ’at-beskrivelser’ er f.eks.: 
- ”at få større forståelse for problemerne”
- ”at blive bevidst om værdierne”
- ”at få klarhed over praksis”
- ”at kunne se nye muligheder i skolen”
- ”at få lyst og mod til at ændre praksis”

I kategori B placerer jeg udsagn, der refererer til intenderede læreprocesser relateret til et bredt under-
visningsbegreb. Denne kategori indeholder udsagn om de afholdte workshops/undervisningens form 
og indhold samt underviserpersonlighed. Det drejer sig om det, sundhedsplejerskerne betragter som 

 
19 Min såkaldte ’konsulentoptik’ spiller ind, og det kan iagttages, hvordan jeg genfremstiller workshopundervisningens temaer: værdier, værdikonflikter, sundheds-

pædagogisk praksis, forebyggelse og sundhedsfremme frem for at lade nye empiriske temaer danne kategorier. Min egen kritiske refleksion handler om, at jeg på 
dette teoriniveau (Hastrup, 1999) ikke foretager en empirisk dekonstruktion, men nok snarere gør en abstrakt genkonstruktion gældende.

20 Selv om jeg bearbejder datamaterialet flere gange med henblik på teoretisk og empirisk dekonstruktion, og min ambition har været, at sundhedsplejerskernes 
egne iagttagelser skulle kunne bruges til at formulere nye kvalificeringskategorier, er mine primære klassifikationer alligevel præget af nogle generelle teoridan-
nelser. Resultatet er, at de empiriske iagttagelser systematiseres i iagttagelserne, og klassifikationen er i højere grad udtryk for mine refleksive iagttagelser 
gennem generel pædagogisk teori end for, hvordan sundhedsplejerskernes kvalificering og dannelse tager form.
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kvalificerende, eller det, de opfatter som anledning til deres reale læreprocesser. Udsagn, der fortolkes 
som kvalificerende form, refererer f.eks. til: tid og rum, distance til praksis, kollegiale diskussioner, 
erfaringsudvekslinger og selve måden, hvorpå der undervises, ligesom undervisernes personlighed og 
engagement tilskrives en relativt stor betydning for udbyttet. Udsagn, der fortolkes som kvalifice-
rende indhold, refererer til de undervisningstemaer, sundhedsplejerskerne fremhæver, f. eks. værdier, 
forebyggelse og sundhedsfremme, professionelle roller, børn og unges roller, deltagelse, synlighed/
usynlighed sundhedssamtaler osv. 

I kategori C placerer jeg udsagn, der kan fortolkes som andenordensiagttagelser af kvalificering og 
det, der kvalificerer. Med blik for dannelse fortolker jeg sundhedsplejerskernes iagttagelser af de be-
greber, antagelser og værdier, der ligger til grund for deres sundhedsarbejde. Med andre ord tilregner 
jeg dannelse i forhold til sundhedsplejerskernes egne vurderinger af deres udbytte. Udsagnene i den-
ne kategori udledes som refleksive svar og klassificeres i to typer: som argumenter udtrykt i normer 
eller værdier (hvorfor gør vi, som vi gør) eller som ubegrundede domme over det iagttagede. 

Ved systematisk at anvende disse tre hovedkategorier bliver det muligt at anskueliggøre de tre per-
spektiver på det empiriske materiale. Det analytiske objekt fastholdes, mens de præmisser, perspekti-
verne medfører, gøres til genstand for yderligere fortolkninger af, hvordan sundhedsplejerskerne kva-
lificeres gennem workshopdeltagelse. Ved løbende at forskyde blikket fra forskellen mellem egen kva-
lificering og den sociale workshopdeltagelse til forskellen mellem form og indhold og samtidig spørge 
til sundhedsplejerskernes egne kvalificeringsvurderinger (dannelse), viser der sig nogle betydnings-
fulde empiriske sammenhænge. Således foretager jeg en række forskydninger og empiriske systemati-
seringer, og de to første kategorier A og B ordnes i underkategorier. De empiriske underkategorier er 
både differentierede og koblede til hinanden og skal først og fremmest tjene til at reducere kompleksi-
teten. Bilag 6 er en oversigt over klassificeringen af de 132 spørgeskemasvar i de tre hovedkategorier 
med empiriske underkategorier. Oversigten illustrerer en empirisk kvalitativ diversitet med blik for 
bestemte kvaliteter, der ordnes i underkategorier. Det er desuden muligt at få et overblik over antallet 
af svar, der indeholder udsagn inden for hver underkategori. Den kvantitative opgørelse bruges blot 
til at vise, hvordan udsagnene er fordelt og fortolkes ikke yderligere. Et udsnit af klassifikationen ser 
ud som på følgende side.
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A. Iagttagelser af egen kvalificering 
• At tænke/reflektere/blive bevidst ”på et højere plan”/ ”få stof til eftertanke”
• At blive bevidst om/få større forståelse for/afklare værdier og værdikonflikter
• At få bedre overblik/blive klogere på/klarhed over egen praksis
• At få sat ord på praksis
• At blive bevidst om det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, herunder sundhedssamtaler
• At blive bevidst om forskellige roller/forventninger, herunder børnenes forventninger
• At afklare/få indsigt i det formelle værdigrundlag
• At forstå nogle grundlæggende holdninger/uenigheder/konflikter/dilemmaer
• At få viden og indsigt i begreber/sundhedspædagogisk teori
• At kunne få øje på begrebsmæssige forskelle
• At kunne se handle- og løsningsmuligheder/alternativer
• At få lyst/energi til at arbejde videre/forandre
• At få mod til at profilere skolearbejdet/nye idéer/visioner

Negative svar:
• At være blevet ”forvirret på et højere plan”
• At være blevet frustreret, usikker og opleve ”støj”

B. Iagttagelser af workshopform og -indhold 
B.1 Workshopform: 
• Tid og rum til diskussion/åbenhed
• Distance til/refleksion over praksis
• Socialt/kollegialt/erfaringsudveksling
• Varians (gruppearbejde, opsamling i plenum, kollegasnak)
• Underviserpersonlighed/engagement
• Provokeret/forstyrret/”komme op af stolene”

Negative svar:
• Svært/for langt fra praksis
• Kedeligt med for mange gentagelser

B. 2 Workshopindhold/temaer:  
• Værdier/konflikter/dilemmaer
• Sundhedsfremme og forebyggelse
• Konkrete problemer og udfordringer i skolen
• Arbejdsmåder/metoder
• Generelt om sundhedspædagogiske begreber/teorier  

• Deltagelse
• Dialog
• Omsorg
• Systemteoretisk begrebsafklaring
• Konstruktionen ”sundhedsplejens inderside og yderside”

• Magtforhold/interessekonflikter
• Faglig baggrund/identitet/roller/stolthed
• Grundlæggende holdninger til sundhedsarbejdet i skolen
• Prioriteringer i/af skolearbejdet
• Værdigrundlag (kommunens og sundhedsplejens)
• Udvikling af sundhedspædagogisk praksis (herunder den sundhedsfremmende samtale)

Negative svar:
• Konsulenters egne begreber, værdier og forståelser for langt fra praksis
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Det viser sig hensigtsmæssigt at iagttage sammenhænge mellem variable fra flere kategorier, og den vi-
dere analyse bygger derfor på forskellige iagttagelseskombinationer. Der er foreløbig forskel på, om 
sundhedsplejerskerne anlægger et specifikt eller et generaliserende førsteordensblik på deres kvalifice-
ring. Spørgsmålet er, om de har fået noget ud af workshopdeltagelsen, der kvalificerer dem til at løse 
bestemte opgaver, eller har de fået noget med sig, som støtter en mere generel kompetenceudvikling. 
Min første analyse viser en række udsagn vedrørende dels en form for kvalificering, der primært kan 
knyttes til personlige læreprocesser, og dels andre former for kvalificering, der kobles til det sociale ud-
bytte af workshopdeltagelsen. 

Et eksempel på, hvad jeg udleder som en empirisk andenordensiagttagelse, kan illustreres med dette svar: 
”At arbejde med værdier giver en god baggrund for at forstå nogle af de grundlæggende uenigheder, der 
gør det tværfaglige samarbejde svært. At forsøge at afklare værdigrundlaget kan øge kvaliteten af vores 
arbejde. Den diskussion vi havde om problemer/konflikter i skolesundhedsplejen bragte nogle vigtige te-
maer frem, som vi skulle have diskuteret for længst. Grunden til at vi har været så uenige er, at vi altid 
har troet, at vi stod alene – måske er vi ikke åbne nok overfor vores samarbejdspartnere, så de kan se 
hvem vi er. Vi er simpelthen for lukkede og uklare omkring vores fagidentitet” (spørgeskema nr. 21). 

Et andet eksempel på en empirisk andenordensiagttagelse fremgår af dette svar: 
”Det har været nogle spændende og udbytterige dage for mig. Jeg havde inden lidt modstand, fordi jeg synes, 
vi ofte i sundhedsplejen drøfter værdidilemmaer, men der sker ingen ændring. Det forbliver lokal ”viden”. Jeg 
bliver ofte efterfølgende skuffet, fordi det at bevæge sig op i refleksionerne ikke er til at bære, når hverdagen 
ikke hænger sammen… I løbet af disse dage er det gået op for mig, at det er meget interessant og uhyggeligt, at 
vores rolle fortsat er så uklar for vores samarbejdspartnere – og for os selv? Jeg synes, jeg bevæger mig mod stør-
re afklarethed, men den harmonerer ikke med virkelighedens arbejde” (Spørgeskema nr. 102)

Det er langt fra alle svar, der indeholder andenordensiagttagelser relateret til vurderinger af udbyttet. En 
stor del af de svar, der indeholder vurderinger, rummer ikke eksplicitte udsagn om dannelse i betydningen 
refleksion over grundlæggende antagelser og værdier. Alligevel iagttages alle svar, der indeholder udsagn 
relateret til sundhedsplejerskernes vurderinger af deres udbytte gennem dannelse som andenordensbegreb. 

Det er ikke lige tydeligt, hvorvidt det er refleksioner over grundlæggende antagelser og værdier eller vur-
deringer i form af begrundelser for de handlinger, der er tale om. I dette svar er det f.eks. svært at af-
gøre, hvilken form for vurdering sundhedsplejersken foretager:
”Jeg har aldrig tidligere medtænkt de spørgsmål, som I stillede til os i planlægningen af den sundhedsfrem-
mende samtale, men vi fik på denne måde en god diskussion om metoder og indhold, og hvorfor vi gør det, vi 
gør” (spørgeskema nr. 7).

Til forskel fra dette svar, hvor elementet værdiafklaring vurderes:
”Jeg har tænkt, at sundhedsplejersker var en slags statsansatte moralister, der tager rundt og vurderer folk. Ved 
at arbejde med værdiafklaring har jeg fået lidt flere og måske bedre ord på dette, og jeg har fået det bedre med 
den vurderende del, i og med den er blevet mere klar. Jeg er blevet mere klar over, hvor væsentlig min selvind-
sigt, fleksibilitet, respekt og ydmyghed er, for at kunne støtte andre i deres personlige sundhedsprojekt. Samti-
digt er mod også vigtigt for at kunne stå frem i forhold til større sundhedsrelaterede sammenhænge” (spørge-
skema nr. 111).
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På denne vis lader jeg ph.d.-projektets dannelsesoptik og tilgangen andenordensiagttagelser være sty-
rende for analysen, der dermed også afgrænses til en undersøgelse af refleksiv kommunikation21. 

2.8.2 Kvalificeringstypologi
På baggrund af den samlede klassifikation, som fremgår af bilag 6, er det nu muligt at sammenligne 
udsagn ud fra ledeforskellen lighed/ikke-lighed. Jeg konstruerer fem kvalificeringstyper, dvs. fem ideal-
typer, der kondenserer sundhedsplejerskernes italesættelser og beskrivelser af deres udbytte. De fem ty-
per er:
I. Refleksion 
II. Værdiafklaring 
III. Praksisopklaring 
IV. Begrebsafklaring 
V. Innovation

Forskellige udsagn i samme svar kan fordeles under flere kvalificeringstyper, så typologien er ikke en 
segmentering, der opdeler eller adskiller svarene.

I..Refleksion
De sundhedsplejersker, der iagttager deres udbytte som generelle refleksioner, har typisk oplevet at ”have 
fået stof til eftertanke”. Dette ”nye stof” beskrives ikke detaljeret, så kvalificeringen indebærer ikke nød-
vendigvis en øget bevidsthed om, hvilke tanker der giver ny mening, eller hvordan disse tanker har givet 
anledning til refleksion. Oplevelsen af at være blevet ”bevidst på et højere plan”, uden en mere specifik 
beskrivelse af bevidsthedens indhold, er central for denne type kvalificering. Selv om der reflekteres med 
distance til praksis, er kvalificeringen karakteriseret ved en bedre forståelse af praksis, hvilket f.eks. ud-
trykkes som: ”Jeg har fået et godt billede af skolesundhedsplejen”. Refleksion muliggør både iagttagelser af 
sig selv og af andre (dvs. både selv- og fremmedreference). Refleksion medfører nye syn på praksis, som 
man enten blot genovervejer eller konkret sætter ord på, diskuterer og træffer nye beslutninger i forhold 
til. Et udsagn som: ”På workshoppen har jeg endelig fået mulighed for at reflektere og overveje, hvad jeg 
mener og ikke mener”, kendetegner denne form for kvalificering. Refleksion kobles til ”større faglig be-
vidsthed”, som betyder at være blevet i stand til at gennemskue vaner, afklare normer og holdninger i 
relation til forskellige handlinger og talemåder (diskurser). Sammen med øget faglig bevidsthed konstru-
eres der med kvalificeringen et ”os sundhedsplejersker” (begreb) i forhold til et ”alle andre” (modbegreb), 
der typisk udtrykkes som ”vi sundhedsplejersker er jo særlige i forhold til alle andre”. Forventninger til ”alle 
andre” skaber dermed grænsen til ”os selv”, hvilket medfører et behov for en selvbeskrivelse, der kan 
synliggøre og begrunde det, der opretholder sundhedsplejerskerne som ”os”. Iagttagelserne i denne kvali-
ficeringstype er generelle i modsætning til iagttagelser med specifikke foci. Kvalificeringen ’refleksion’ 
kan fortolkes som en evne at anlægge til et generelt andenordensblik. Helt alment betyder det, at sund-
hedsplejerskerne stopper op og reflekterer, at de har fået mulighed for at tænke sig om.   

II..Værdiafklaring
Udgangspunktet for værdiafklaring som kvalificering er en udvidet bevidsthed om dels egne værdier og 
dels de værdier, der kommunikeres i og omkring skolesundhedsplejen. Her er fokus værdier og andre vær-
dibaserede forskelle. Et udsagn som: ”Jeg har fået kikket på mit skolearbejde med værdibriller på”, betyder en 
større forståelse for, at der er værdier på spil, og erkendelse af, at værdikonflikter påvirker sundhedsarbejdet. 
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Kvalificeringen er kendetegnet ved, at man er optaget af sit eget selvbillede forstået som ”de værdier, jeg selv 
står for” og af sine intentioner med sundhedsarbejdet. Den værdiafklarende kvalificering er en evne til at 
reflektere over værdier og værdikonflikter, og den implicerer fornyet opmærksomhed på omverdenens syn 
på de professionelle ydelser. Værdiafklaringen åbner for nye alter-ego-iagttagelser (mig selv i den andens 
øjne) og forskellige syn på sundhedsplejen ekspliciteres med refleksioner over forskelle mellem ”mine egne 
værdier” og ”andres forventninger til de opgaver, vi skal løses”. Værdiafklaring er dermed også refleksioner 
over forskellige funktioner og rolleforventninger. Værdiafklaringen gør det muligt at arbejde eksplicit med 
egne værdier blandt børn og unge. Yderligere opstår en erkendelse af, at det er vigtigt at knytte sundhedsar-
bejdet til børnenes egne værdier, såfremt det er muligt at få disse værdier frem ”i lyset”. Endelig muliggør 
værdiafklaring erkendelse af, at sundhedsplejerskerne ofte står i en konflikt over for børn, som kan være 
svære at motivere og ”nå ind” til. Denne erkendelse handler om involvering i værdikonflikter, som børnene 
oplever at have i forhold til andre personer, som f.eks. forældre, lærere og kammerater. Værdiafklaring er at 
kunne identificere forskellige typer af værdikonflikter, dvs. at kunne arbejde med spørgsmål, der relaterer 
sig til de barrierer og problemer, der udspringer af praksis. Opmærksomheden på det professionelle værdig-
rundlag skærpes. Med værdiafklaring åbnes mulighed for at drøfte beslutningsgrundlag og prioriteringer i 
sundhedsarbejdet, og denne type kvalificering udfordrer sundhedsplejerskerne i forhold til at beskrive, præ-
cisere og synliggøre deres arbejdsopgaver, mål og forventninger til de professionelle roller. 

III..Praksisopklaring
Centralt for den praksisopklarende kvalificering er et bedre overblik over praksis. De sundhedsplejersker, 
der oplever at have opnået denne kvalificering, udtrykker typisk deres læringsudbytte som ”det har været 
udbytterigt at få sat ord på praksis”. Oplevelse af ”at være blevet klogere på de muligheder og begrænsninger, 
der er i skolesundhedsplejen” eller ”at kunne se, hvad det er vi gør, når vi afholder sundhedssamtaler, i mod-
sætning til det, vi gerne vil” kendetegner praksisopklaringen. I modsætning til de to foregående kvalifice-
ringstyper har praksisopklaring ofte et konkret indhold, og det er noget bestemt, der former kvalifice-
ringen. Indholdet refererer til forskellige færdigheder, problemløsninger, opgaver eller udfordringer. For-
men er en oplevelse af at være blevet mere bevidst om sundhedspædagogik, sundhedsfremme og fore-
byggelse, som er med til at skabe overblik over faktiske udfordringer i sundhedsarbejdet f.eks. ”et klarere 
billede af forskellige forventninger i forbindelse med at tilrettelægge og gennemføre sundhedssamtalerne i sko-
len”. Desuden giver praksisopklaring udvidet bevidsthed om forskellige roller koblet til de specifikke 
ydelser i sundhedsplejen, heriblandt børnenes, forældrenes og skolens forventninger til, hvilke opgaver 
sundhedsplejersken skal løse. Med til overblikket hører indsigt i en række formelle værdigrundlag: kom-
munens politiske visioner og strategier (”Faglighed for alle”), handleplaner for skolesundhedsområdet, 
sundhedsplejens egen praksisbeskrivelse og de enkelte skolers beskrevne værdier og mål. Endelig er prak-
sisopklaring kendetegnet ved ny forståelse for nogle af de grundlæggende holdninger, uenigheder, kon-
flikter og dilemmaer, der udmøntes konkret i sundhedsplejens virksomhedsfelt, f.eks. at skolen regner 
med, at sundhedsplejen fungerer som ”miniskadestue” for de yngste børn, eller at sundhedsplejersken 
”kan tilkaldes ved behov for oplysning om prævention” i de større klasser, mens sundhedsplejerskerne selv 
ønsker andre pædagogiske ydelser. 
    
IV..Begrebsafklaring
Den begrebsafklarende kvalificering er kendetegnet ved en ” lyst til at dykke ned i teorier og begreber”. 
Interessen for sundhedspædagogisk teori og centrale pædagogiske begreber samt for begreber, der kan 
relateres til sundhedsfremme og forebyggelse, medfører diskussionslyst og holdningsudvekslinger. De 
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sundhedsplejersker, der relaterer deres udbytte til denne type kvalificering, føler sig ”høje” af at have haft 
mulighed for at ” jonglere med begreberne”, som de har lært at bruge som ”redskaber til at forholde sig til 
praksis med”. Typisk anvendes begreberne dog til at skabe ny selvindsigt. Evnen til at begrebsafklare, 
f.eks. til at analysere forskellige opfattelser og betydninger af sundhed, åbner nemlig primært for diskus-
sion om forskellige sundhedsopfattelser. Begrebsafklaring perspektiverer sundhedsarbejdet og gør det 
muligt at analysere og fortolke bagvedliggende ideologiske modsætninger og værdikonflikter. Begrebsaf-
klaringen udfordrer til abstrakte refleksioner og sætter opfattelser af handlinger til diskussion, men der 
er ikke direkte forbindelse til skolesundhedsplejen forstået som fornyelse af praksis. Det er primært de 
semantiske forskelle, dvs. ordenes mening og betydning, der bruges i forhold til at tænke nyt om skole-
sundhedsplejen. Kvalificeringen refererer primært til de teoretiske oplæg (undervisningen), der har været 
i workshopforløbet, mens også tidligere erfaringer med teoretiske læreprocesser (f.eks. diplomuddannel-
sen i sundhedspleje) udgør en del af referencegrundlaget. Kvalificeringen betyder på den ene side en 
evne til at diskutere sundhedsopfattelser, konkrete problemer og udfordringer i skolen set i lyset af intro-
ducerede begreber og teorier i undervisningen – uden dog at anvende begreberne systematisk. Omvendt 
rummer begrebsafklaringen en evne til netop at diskutere forskellige betydninger og mening med be-
greber, der så ikke ekspliciteres i forhold til praksis. Der kan derfor ikke udledes nogen kobling mellem 
begrebsafklaring og praksis, og spørgsmålet er, om begrebsafklaring som kvalificering ’overlever’ ved at 
blive brugt i praksis eller udelukkende er en midlertidig måde at forstå praksis på, kan ikke udledes af 
materialet, men det tyder på, at kvalificeringen rummer en form for ’godkendelse’ af de idéer, der følger 
i kølvandet på workshopundervisningen. ’Godkendelsen’ fortolkes som en del af den socialisering, der 
har fundet sted, og som en del af læringen. Det er undervisningens leverede begreber, der godkendes. 
Ingen svar tyder på, at sundhedsplejerskernes egne værdier eller begreber inkluderes i kvalificeringen. 
Begrebsafklaringen kobles entydigt til undervisningens indhold og ikke til praksisspørgsmål, hvilket 
kan fortolkes som et spørgsmål om kommunikationens kontekst. Det er gennem udviklingsarbejdets 
kommunikation, der begrebsafklares – ikke gennem kommunikation i praksis. 

V..Innovation
Den innovative kvalificering er præget af optimisme og fornyelse, og et udtryk som: ”nu er jeg helt parat 
til at spille en anden rolle i sundhedssamtalerne”, er kendetegnende. I de udsagn, hvor der kan udledes 
innovation, beskrives workshopudbyttet som et ”startskud”, eller som én udtrykker det: ” jeg har virkelig 
fået tro på at både det, jeg står for og det, jeg vil ændre på, kommer til at virke”. Kvalificeringen rummer 
mod og lyst til at forandre noget konkret skolesundhedsplejen. Noget sundhedsplejerskerne længe har 
ønsket at lave om på. Noget der er brug for at ændre. Innovation betyder at have fået øje på nye handle- 
og løsningsmuligheder i praksis, lyst til at udvikle samt mod til at arbejde med alternativer. Innovation 
er tæt knyttet til visioner om et bedre samarbejde med målgrupperne. Endelig er innovation knyttet til 
en høj grad af selvtillid og lyst til at ”vise sundhedsplejens ansigt udadtil”. En del af den innovative kvali-
ficering er at være blevet klar til ikke kun at udvikle, men også profilere skolesundhedsarbejdet. Kvalifi-
ceringen sprudler af ambitioner om en forbedret sundhedsfremmende indsats i forhold til børn og unge, 
der udtrykkes energisk som f.eks. ”Jeg er blevet super tændt på nye idéer” eller ”Nu er der simpelthen ingen 
vej tilbage og ingen undskyldninger for ikke at forny os og ikke inddrage børnene i det vi laver”. Innovation 
rummer idéer og lyst til at indgå i nye kreative arbejdsprocesser, og visioner luftes. Innovation er ligesom 
begrebsafklaring koblet til stor entusiasme. Mere alment betragtet rummer innovation ofte nye frem-
gangsmåder, ændrede procedurer eller eksperimenterende virksomhed. Disse elementer kan ikke udledes 
af datamaterialet. Således indeholder denne type kvalificering hverken konkrete bud på, hvad der skal 
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22 Men hvad der ikke kan iagttages direkte, er blot usynligt, så hvorvidt der reflekteres over forandringsstrategier og tænkes kreativt, er blot et spekulativt 

anliggende. Hvorvidt innovative beslutninger tages, når sundhedsplejerskerne er tilbage i deres hverdagspraksis, falder uden for ph.d.-projektets undersøgelse.

forandres, eller bud på forandringsstrategier. Kvalificeringen betegnes ikke decideret som læring, men 
snarere som en tilstand eller motivation, f.eks. som ”Nu er jeg parat til at forandre”. Parathed og motiva-
tion er således centrale kvalificeringselementer, mens det at kunne diskutere og forfølge en mulig foran-
dringsstrategi ikke kan udledes af materialet. Innovationen inkluderer ikke umiddelbart konkrete be-
slutninger om, hvordan skolesundhedsarbejdet skal ændres eller udvikles, ligesom innovationen ikke 
rummer konkrete løsningsforslag, idéer til eksperimenter eller anden kreativ tænkning22. 

2.8.2.1 Fordeling 
Der er synergi mellem kvalificeringstyperne og også visse ’overlap’ mellem de udsagn, der knytter an til 
de forskellige kvalificeringstyper. Fælles for de fem kvalificeringstyper er følgende:
• Udvidet bevidsthed
• Mere positivt selvbillede
• Mere klarhed over sundhedsarbejdet
• Blik for forskellige sundhedsopfattelser
• Lyst til at være mere synlig

Som angivet kan flere udsagn i samme svar være placeret i forskellige kategorier. Kvantitativt set er der stor 
forskel på fordelingen af udsagn i de forskellige typer. Topscoren er værdiafklaring (type II). Ca. 80% af 
spørgeskemasvarene rummer udsagn, der er placeret i denne kategori. Det er udsagn, der beskriver delta-
gernes selvreference og anden ordensblikke i betydningen egen værdiorientering, som f.eks. udtrykket: ”Jeg 
er blevet klar over hvilke værdier, jeg har”. Det er vigtigt at pointere, at de relativt mange positive udsagn 
inden for denne typologi kan være udtryk for ’pleje’ af gamle bevidsthedskonstruktioner og ikke nødven-
digvis nye – forstået som læring. Udsagnene rummer i høj grad iagttagelser af den selvbekræftelse, sund-
hedsplejerskerne oplever, de får ved at forholde sig til værdier og værdikonflikter i skolesundhedsarbejdet og 
ved at diskutere værdierne med hinanden. Nogle beskriver deres refleksive udbytte som udfordringer i for-
bindelse med værdidiskussionerne, mens andre udtrykker tilfredshed med blot at udveksle forskellige syns-
punkter og sundhedsopfattelser med kolleger, og de åbner ikke nødvendigvis for ’bevidsthedsforstyrrelser’ 
og dermed læring. Det empiriske kvalificeringsresultat fortolker jeg derfor primært som selvbekræftelse.

Næst efter værdiafklaring placeres mange udsagn i de to kategorier refleksion (type I) og praksisopkla-
ring (type III). Ca. halvdelen af spørgeskemasvarene rummer udsagn, som jeg fordeler i den ene eller 
anden eller begge kategorier. Det er bemærkelsesværdigt, at en del af sundhedsplejerskerne oplever det 
praksisopklarende at deltage i workshops – på afstand af praksis. Mange beskriver deres læringsudbytte 
som ”at få sat ord på praksis”, hvilket udgør en positiv forskel mellem workshopdeltagelsen og hverdagen 
med sundhedsarbejdet i skolen. Det ”at kunne træde et skridt tilbage” og sætte vante handlemønstre ind i 
nye tankebaner gør sig gældende for begge de to typer kvalificering, og det er i vid udstrækning de sam-
me svar, der kan tilsluttes begge kategorier. Min fortolkning er, at sundhedsplejerskerne enten har lært 
at reflektere over betydningen af forskellige værdier med udgangspunkt i deres egne (type II), eller også 
har de lært at forholde sig til deres professionelle arbejde på nye måder (type I og III), idet kun få svar 
rummer overlap mellem disse to muligheder. 

Den begrebsafklarende kvalificering (type IV) tildeler jeg det laveste antal udsagn. Kun ca. 5% af spør-
geskemasvarene rummer udsagn, der er placeret her. Det typiske for de enkelte udsagn i kategorien er, 
at de signalerer stort engagement og entusiasme, og at der er tale om betydelig længere og mere udførlige 
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beskrivelser end i de øvrige typer. Kvalificeringen motiverer til videre studier, hvormed det abstrakte 
arbejde kan fortsætte. De få udsagn, der er tildelt kategorien, er ordrige og rummer abstrakte formule-
ringer og refleksioner. Fokuseres atter på klassifikationens tre hovedkategorier, kan det iagttages, at be-
stemte udsagn placeres både i den overordnede dannelseskategori C, hvor ledeforskellen er første/ande-
nordensiagttagelser, og tildeles plads under kvalificeringstypen begrebsafklaring. Det bemærkelsesvær-
dige er, at de udsagn, der i første omgang blev placeret i dannelseskategorien, genplaceres i kategorien 
begrebsafklaring. Ved at sammenholde de to analyser kan det foreløbigt konkluderes, at begrebsafkla-
ring kan kobles til sundhedsplejerskernes vurderinger af workshopudbyttet og dermed til dannelse.

Endelig har jeg placeret ca. 20% af spørgeskemasvarene i kategorien innovation (type V). Udsagnene 
fortolker jeg som forandringsparathed og udviklingsorientering. Det er positive svar, der er skrevet og 
afleveret ved afslutningen af hver enkelt workshop, og de afspejler tilfredshed og glæde over at have del-
taget i noget nyt. Af svarmaterialet kan der ikke udledes innovation som konkret realiseret kvalificering, 
der eventuelt kan danne grundlag for forandringer i skolesundhedsarbejdet. For alle fem kvalificerings-
typer og især for innovation skønner jeg det for tidligt i udviklingsprocessen (fase 1) at konkludere noget 
om den realiserede kvalificering.

2.8.3 Kvalificeringsparametre 
I udviklingsprojektet sker iagttagelsesoperationerne gennem kommunikation. Det viser sig, at fire overord-
nede temaer gør sig særligt gældende i den kommunikation, der konstituerer sundhedsplejerskernes kvalifi-
cering: a) kollegialt fællesskab, b) usynlig faglighed, c) workshopundervisningen samt d) værditemaet. 
Hvert tema fortolker jeg som et sæt kvalificeringsparametre, som jeg i det følgende vil undersøge nærmere. 

2.8.3.1 Tema I: Kollegialt fællesskab  
Det første af de fire temaer er kollegialt fællesskab. Dette tema er den absolutte empiriske ’genganger’ i 
sundhedsplejerskernes beskrivelser af deres workshopudbytte. De fremhæver samværet på de afholdte 
workshops som det, de har fået mest ud af. Gennem samværet og de erfaringsudvekslinger, der derfor 
har været mulige, har de fået sat skolesundhedsarbejdet til diskussion og fået øje på andre synspunkter 
og -vinkler end deres egne. Dette svar er et eksempel:
”Skønt at være på kursus i fire dage med andre sundhedsplejersker! Jeg har fået vendt og drejet mit syn på sund-
hedsfremme og forebyggelse i skolearbejdet, det er ikke blevet nemmere, der er ikke udkommet en manual over 
”hvordan jeg gør fra nu af”, men en masse tanker omkring værdier, mine egne og andres” (spørgeskema nr. 52).

Workshopsamværet sættes i kontrast til det ”sololøb”, sundhedsplejerskerne oplever i skolen. De italesæt-
ter skolearbejdet som en isoleret praksis. Den negative autonomi, de beskriver, drejer sig både om selve 
organiseringen af skolearbejdet og om deres valg af pædagogiske metoder. Som en sundhedsplejerske 
udtrykker det: ”Vi har metodefrihed – til en vis grænse – men det er også et autodidakt forehavende” (arkiv/
sundhedsplejen I/efterår 2004/VSW3-A8). Sundhedsplejerskerne bruger workshopdiskussionerne til at 
afklare metoder, udfordringer, problemer, kvaliteter og mål. En generel holdning er, at skolesundheds-
plejens beslutningsgrundlag udgøres af en speciel sundhedsfaglig viden, der sammen med nogle særlige 
værdier og normer knytter sig til børn og unges udvikling og trivsel (arkiv/sundhedsplejen I/efterår 
2004/VSWA-A5). Denne viden og disse værdier og normer har betydning for sundhedsplejerskernes 
’selvforståelse’ – et udtryk, der går igen. Sundhedsplejerskerne oplever at ”få støtte til deres selvforstå-
else” ved indbyrdes at udveksle erfaringer og diskutere udfordringer i skolesundhedsarbejdet. Mange 
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fremhæver distancen til praksis som en væsentlig faktor for den bedre selvforståelse. Begrundelsen er, at 
det i hverdagen ikke er muligt at reservere tid og rum til refleksion og lignende værdidiskussioner. Ved 
at forholde sig til erfaringer (praksisviden), værdier og normer, via egne og andres refleksioner over prak-
sis, får sundhedsplejerskerne mulighed for at indkredse nogle særlige kendetegn og handlemønstre, hvil-
ket blandt andet fremgår af dette svar: 
”Jeg forstår bedre min frustration over ikke at blive set/hørt/eller gøre forskel har været stor. Jeg har gennem da-
gene, hvor vi sammen har diskuteret værdier, forebyggelse og sundhedsfremme, erkendt, at jeg vil mere, end jeg 
selv kan, og hvad mine kommunikative evner rækker til. Det går op for mig, når vi har diskuteret tingene her. 
Sundhedsfremme er stort og sundhedsplejersken kan ikke løfte det alene på en skole. Undervisningen de sidste 
dage har været utroligt givende og diskussionerne og fællesskabet har stort set flyttet bjerge” (spørgeskema nr. 81).

Gensidig kollegial anerkendelse er ifølge mange sundhedsplejersker en forudsætning for opbygningen af 
en positiv selvforståelse. De arbejder alene i skolen, men i takt med kommunens krav om bedre ydelser 
og bedre koordinering i de forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til børn og unge udvides samar-
bejdsfladerne gradvist. Deres faglighed og synlighed er omverdensafhængig, dvs. afhængig af samar-
bejdspartnernes forventninger til de roller, de indtager, og til de opgaver, de løser i skolen. Med blik for 
værdier diskuterer de en række grundlæggende forskelle, rolleforventninger og samarbejdskonflikter. 
Udtryk som f.eks.: ”Det har været lærerigt at diskutere os selv set ude fra”, og ”vi har nu erkendt sundheds-
plejens ståsted i skolen”, går igen i det empiriske materiale. Det lærerige beskrives som at diskutere fru-
strationer, holdninger, magtforhold, interesser og værdier med kolleger, der genkender dem. En mulig 
fortolkning er, at sundhedsplejerskernes kollegiale udbytte formes som genkendelse. De frustrationer, de 
genkender, er oplevede frustrationer. Udbyttet ’kollegialt fællesskab’ har således karakter af erfaringsud-
veksling og læring, og det sker tilsyneladende på genkendelsens grundlag gennem iagttagelser af hinan-
dens iagttagelser af genkendelige frustrationer. 

2.8.3.2 Tema II: Usynlig faglighed 
Et andet gennemgående tema i spørgeskemasvarene er problemet ”usynlig faglighed”. Sundhedsplejer-
skerne bruger hinanden til at løse op for problemet ved at diskutere forskellige måder at løse opgaver i 
skolesundhedsplejen på. Specielt den praksisopklarende kvalificering handler om refleksioner over mu-
ligheder og begrænsninger knyttet til synlig/usynlig faglighed. Sundhedsplejerskerne diskuterer kon-
krete eksempler og situationer i skolearbejdet med fokus på, hvad der kan gøres for at løse de usynlig-
hedsproblemer, der er. Handlinger diskuteres dels i forhold til forventninger om bestemte problemløs-
ninger og dels i forhold til egne og andres rolleforventninger. Fire ud af de fem workshops afsluttes med 
udarbejdelse af et problemkatalog og en liste med løsningsforslag (arkiv/sundhedsplejen/efterår 2004: 
VSW1-A8, A13; VSW2-A5, A6; VSW3-A7, A8; VSW4-A9, A10). Af disse kataloger og lister kan det 
udledes, at sundhedsplejerskerne iagttager handle- og udviklingsmuligheder som forudsætning for at 
tage et professionelt og fagligt ansvar. Valg og dermed ansvar er knyttet til resurser og tid. Synspunktet 
er: uden resurser, ingen reelle valgmuligheder og dermed intet ansvar for udvikling.  

Der er fokus på tid. Sundhedsplejerskerne betragter tiden til skolearbejdet som et generelt problem. 
Manglende resurser betyder, at der ikke er tilstrækkelig tid til det, de gerne vil. Resurseknapheden 
bliver den væsentligste begrundelse for ikke at kunne imødekomme egne forventninger og krav til 
problemløsning. Problematikken kan illustreres med denne beskrivelse (arkiv/sundhedsplejen IV/ef-
terår 2006/åben dør): 
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”Udviklingsarbejde kræver synlighed, tid og fleksibilitet. Der skal være afsat tid til at lave projektet. Fastsatte 
mødetider med hinanden er en forudsætning. Det er blevet meget tydeligt ved dette projekt, at tidsfaktoren er 
vigtig, den tid der er til rådighed på vores skoler er langt under det, der er brug for. Det er to skoler med be-
hovsbørn og svære familieproblematikker, og de bør have mindst dobbelt så megen tid, hvis sundhedsplejersken 
skal have mulighed for at imødekomme de behov, der er”. 

Det kan udledes – specielt af de dokumenterede workshopobservationer (arkiv/sundhedsplejen I & III/
efterår 2004 & efterår 2005), at sundhedsplejerskerne også opererer med et tidsperspektiv, der ikke di-
rekte har noget at gøre med resurser. Dette tidsperspektiv kan fortolkes som sundhedsplejerskernes diag-
nostiske billeder af fremtiden. Sundhedsplejerskerne selekterer deres handlinger enten ud fra billeder af, 
hvad der risikerer at komme til at ske, eller ud fra formodninger om, at noget bestemt vil ske. Typisk 
selekterer de for at undgå, at deres handlinger får fiasko. Både den praksisopklarende kvalificering (III) 
og den refleksive kvalificering (I) er i høj grad knyttet til sådanne selektioner af prognostisk og diagno-
stisk karakter. En generel holdning blandt sundhedsplejerskerne er, at deres praksis kvalificeres gennem 
erfaring og overblik. Med deres orientering i tid kan overblikket fortolkes som et prognostisk overblik 
over de mulige risici, der kan indtræffe eller et overblik over former for risikoadfærd. En sundhedsplejer-
ske siger f.eks.: 
”Vi er specialister i hurtige løsninger – altså løsninger, der fungerer på kort sigt, men som på langt sigt ikke er 
sikkert sundhedsfremmende” (bilag 2).

Gennem workshopdeltagelsen oplever sundhedsplejerskerne, at de bliver ”bedre rustede” til at forholde sig 
selvkritisk, og fremhæver, at deres diskussioner og refleksioner åbner for overvejelser over forholdet mellem 
korttids- og langtidsløsninger. De beskriver, hvordan de sædvanligvis arbejder forebyggende i en ”korttids-
zone” med hurtige, effektive løsninger knyttet til kontrol og styring. Afslutningsvis formulerer de et behov 
for yderligere kvalificering: De ønsker at lære at skelne mellem det, ”der er fornuftigt sundhedsfremmende” 
og det, ”der er for effektivt”. Fornuftigt refererer til ”til en vis grad sikre” og effektivt til ”hen over hovedet på 
børnene”. Min pointe er, at kvalificeringsbehovet således ikke handler om at lære at håndtere kompleksitet 
(det usikre), men om at blive bevidst om at samarbejde med børnene om fornuftige løsninger. 

En anden barriere, sundhedsplejerskerne fremhæver i relation til udviklingsmuligheder, er en samar-
bejdsproblematik. Generelt vurderer de det tværfaglige samarbejde på den enkelte skole som dårligt. De 
betragter samarbejdet især med lærerne og pædagogerne som en forudsætning for den sundhedspædago-
giske kvalitet i skolearbejdet, som noget, der er: ”nødvendigt at opprioritere, hvis vi vil arbejde sundheds-
fremmende” (bilag 2). Dette svar er et eksempel på en typisk samarbejdskonflikt med lærerne: 
”Jeg er blevet bevidst om, hvornår jeg får forskellige roller tilkendt, og at det er OK. Men skolesundhedsarbej-
det trænger til et løft, og skolesundhedsplejersker har på nogle områder andre værdier end lærerne, og det kan 
medvirke til manglende tværfagligt samarbejde. Problemet er, at lærerne ikke aner, hvad vi helst vil bruges 
til. Specielt med skolelægerne er det helt galt. De ved slet ikke og vil sikkert heller ikke vide, hvad vi gerne vil 
bruges til” (spørgeskema nr. 20).

Sundhedsplejerskerne foreslår, at deres egen sundhedsfaglige ledelse involveres i skolearbejdet med en 
intention om at motivere ledelsen til at afsætte yderligere resurser til skolearbejdet. De mener også, at 
den enkelte skoleledelse bør involveres i forhold til at udvikle sundhedsarbejdet. Dette citat illustrerer 
synspunktet (arkiv/sundhedsplejen V/efterår 2006/A3-VS):
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”Skolens ledelse skal involveres i sundhedsarbejdet, så lederne selv kan udvikle ejerskab og være med til at på-
virke skolens sundhedspædagogik og -politik. Skoleledelsen skal give rum og resurser til en debat omkring 
sundhed på skolen og den skal ” åbne dørene” til f.eks. Pædagogisk Rådsmøder, Elevråd og andre relevante 
institutioner på og omkring skolen samt sikre, at sundhedsplejersken får en reel placering og rolle i forhold til 
skolens formaliserede struktur”. 

Min fortolkning er, at sundhedsplejerskerne fokuserer på såvel deres faglige ledelse som på skoleledelsen ud 
fra deres egne værdier. Dette fænomen gælder også det tværfaglige samarbejde. Af sundhedsplejerskernes 
problemkataloger og lister over løsningsforslag fremgår det, at når de fokuserer på det tværfaglige samar-
bejde, ser de samtidig bort fra disse samarbejdspartneres fagområder, og trækker det frem, som kan udtryk-
kes i deres egen diskurs og har relevans for deres eget arbejde. De forholder sig ikke til skolens pædagogiske 
mål og lærerens undervisning, hvilket dog ikke forhindrer en form for irritation, hvis det, skolen vil på sund-
hedsområdet, ikke har en form, sundhedsplejerskerne kan støtte op omkring eller indgå samarbejde om. En 
systemteoretisk fortolkning er, at sundhedsplejerskerne lukker sig om sig selv og iagttager samarbejdspart-
nernes forventninger i forenklede former. Det gør udviklingsarbejdet dobbelt komplekst: dels er der mange 
forventninger blandt sundhedsplejerskerne – mange blikke, dels mangedobles alle forventningerne (blik-
kene) i deres sammenstød med andre forventninger (Thyssen, 2004: 148).

2.8.3.4.Tema.III:.Workshopundervisningen.
Udviklingsprojektets fokus på forandring er knyttet til sundhedspædagogik, værdier og sundhedsstrategi-
udvikling. For at imødekomme udviklingsarbejdets dannelsesideal udvikler konsulenterne en undervisende 
kommunikation, der magter at koble tænkning og kommunikation gennem meningsfulde og udviklende 
aktiviteter. Det er meddelelserne i denne kommunikation, jeg iagttager inden for rammerne af det analyti-
ske objekt. Det, der her interesserer mig at analysere, er, hvilke iagttagelser der bliver mulige med et sy-
stemteoretisk begreb om strukturel kobling i forhold til workshopkommunikationen og deltagernes læring. 

Størstedelen af svarmaterialet (127 ud af de 132 spørgeskemasvar) dokumenterer, at sundhedsplejersker-
ne vurderer deres workshopdeltagelse som udbytterig. Mange svar kan fortolkes som, at de intenderede 
læreprocesser (undervisningen) sammen med undervisernes personlighed har været ’positivt forstyrren-
de’ og dermed skabt betydning for sundhedsplejerskernes realiserede læreprocesser. Særligt konsulenter-
nes/undervisernes personlighed tilskriver sundhedsplejerskerne stor betydning. Beskrivelser af, hvordan 
den enkelte underviser engagerer sig i undervisningen og udviser ”oprigtig interesse” for deres værdier, 
refleksioner og de udfordringer, de står overfor i skolen, går igen i svarmaterialet. En systemteoretisk 
fortolkning er, at underviserens engagement i undervisningen skaber undervisningstilslutning, der mu-
liggør læring. Flere af sundhedsplejerskerne fremhæver, at de har oplevet ”at blive set”, og at undervisnin-
gen har tilskyndet diskussioner på et højt niveau, som dette svar er et eksempel på:
”Skønt med så engagerede undervisere. Undervisningen har skabt debat på et højt niveau…. Tak for et virke-
lig spændende kursus. I har været gode til at lave oplæg til diskussion. Undervisningen har vekslet meget, del-
tagerne er blevet set og hørt, alligevel har I hele tiden holdt ”den røre tråd”. Spændende proces, som fortsæt-
ter…” (spørgeskema nr. 52). 

Svaret her illustrerer, hvordan en anden sundhedsplejerske forholder sig til underviserne: 
”Underviserne har givet mig et friskt pust til det vigtige i mit arbejde som skolesundhedsplejerske. Til min 
deltagelse i børnenes sundhed…Selv er vi ikke så meget til nytænkning, mere til bekræftelse, hvilket nu også 
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har været rigtig godt at mærke - også fra undervisernes side. De har set os med de rigtige øjne, og de har san-
delig også givet os et skub! Jeg er forundret over, at vi alle stadig sidder med de gamle frustrationer over syge-
pleje kontra sundhedspleje – over identitetsændring fra sundhedsfaglighed til sundhedspædagogik. Samtidig 
har vi jo en enorm faglig stolthed uden at kunne definere vores arbejdsfelt! Det har underviserne fået krudtet 
op under. Interessant!!” (spørgeskema nr. 54).

En del svar indeholder beskrivelser af et ”tillidsfuldt læringsrum” i betydningen et rum med anerkendelse 
og respekt for den enkeltes integritet. Mens det for nogle har haft stor betydning at blive anerkendt og 
bekræftet, har det for andre haft betydning at blive forstyrret, ”at komme op af stolene” ved at få stillet 
relevante og provokerende spørgsmål relateret til deres praksis. 

Det kan således udledes empirisk, at sundhedsplejerskerne opfatter sammenhænge mellem undervisning 
og kvalificering, og det er her, at det systemteoretiske begreb om strukturel kobling bliver relevant for min 
fortolkning. Strukturel kobling henviser til opgaver og udfordringer, der udspringer af gensidige afhængig-
hedsforhold (Luhmann, 2000). Begrebet anvendes her generaliserende til at beskrive forholdet mellem un-
derviserens undervisning og workshopdeltagernes læring. En grundlæggende systemteoretisk antagelse er, 
at ethvert psykisk eller socialt system må have en omverden, der irriterer gennem krav, spørgsmål, forslag, 
alternativer, støtte, kritik osv. – for at lære at lære. En mulig systemteoretisk antagelse er, at hvis ’systemet 
sundhedspleje’ ikke bliver udfordret tilstrækkeligt, lever det blot videre i sine egne konstruktioner. Struktu-
rel kobling tilbyder at forstå forholdet mellem bevidsthed og kommunikation, læring og undervisning, 
udbytte og workshopdeltagelse som gensidig kobling mellem systemer, hvor det ene system stiller sin kom-
pleksitet til rådighed for det andet. I undervisningen kan det dreje sig om at opnå gensidig forståelse, sti-
mulering og udfordring. For sundhedsplejerskerne handler et kvalificerende udbytte tydeligvis ikke kun 
om de efterfølgende aktiviteter, som de henter inspiration til at igangsætte i skolen (resultater), men om de 
forhold, der ansporer dem til at finde nye veje i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. 

Sundhedsplejerskerne oplever kvalitet i undervisningen, når de reflekterer i nye baner, ” får sat ord” på 
deres tanker eller oplever af få ”rusket” deres holdninger og opfattelser, hvilket kan fortolkes, som, at de 
kobler sig strukturelt til undervisningen. Mange svar viser, at såvel samværet som diskussionerne og un-
dervisningen på de afholdte workshops har påvirket deres tænkning, meningsdannelse og værdier. 
Tænkningen udvikles, ved at blive åbnet for kommunikation, og kommunikationen udvikles ved at bli-
ve åbnet for tanker, værdirefleksioner, spørgsmål, meninger og holdninger mv. Hvis sundhedsplejersker-
nes beskrivelser af forholdet mellem undervisning og kvalificering fortolkes som interpenetration (Luh-
mann, 2000b: 257), viser fortolkningen kun hen til eventuelle udfordringer og opgaver, der skal løses, 
og ikke til, hvordan sundhedsplejerskerne arbejder videre med at løse de problemer, de står overfor i sko-
len. De fleste spørgeskemasvar viser, at undervisningen har magtet at koble tænkning og kommunika-
tion, som her, hvor en sundhedsplejerske svarer:
”Det har været rigtigt godt for mig at deltage i disse workshops, fordi det har sat mange refleksioner i gang 
om, hvilke værdier mit arbejde som sundhedsplejerske bygger på og samtidig synliggjort mange af de værdi-
konflikter, jeg møder. Det har været godt at få sat ord på, få diskuteret og se skolesundhedsplejen i dette per-
spektiv. Samtidig har jeg fået et stort udbytte af undervisernes oplæg om sundhedssamtalen, pædagogik og 
sundhedspædagogik. Her har jeg helt klart fået noget, jeg kan arbejde videre med. Dejligt at der forskes og 
udvikles i skolesundhedspleje, og at I er interesserede i at diskutere jeres forskning med os i undervisningen” 
(spørgeskema nr. 83).
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Et andet eksempel er dette svar:
”Det har været et intenst, spændende men også tungt (ind imellem med gruppearbejde sidst på dagen) forløb. 
Det har været rigtig godt med teorien og de filosofiske diskussioner, som har givet bevidsthed omkring ens ar-
bejde. Gode og inspirerende undervisere. Godt at mødes med andre kolleger. Workshoppen har generelt været 
dybdegående og ingen overfladiske fornemmelser. Jeg har udviklet mig undervejs” (spørgeskema nr. 132).

De to svar kan fortolkes som, at sundhedsplejerskerne har koblet tanker og kommunikation (undervis-
ning). Med blik for interpenetration har de udviklet deres refleksioner ved at åbne sig i og for undervis-
ningen, og omvendt, er undervisningen blevet udviklet i takt med sundhedsplejerskernes kommunike-
rede tankevirksomhed. Særligt to forhold går igen i spørgeskemasvarene: a) at underviserne gennem 
workshopprocessen søger at udvikle undervisningen ved at inddrage sundhedsplejerskernes iagttagelser 
af egen praksis, og b) at sundhedsplejerskerne betragter en dynamisk undervisningsform som udtryk for 
undervisernes interesse for og anerkendelse af deres holdninger, opfattelser og værdier. Disse to forhold 
fortolker jeg som tegn på, at workshopundervisningen har stillet sin kompleksitet til rådighed for sund-
hedsplejerskernes kvalificering.

2.8.3.5 Tema IV: Værdier som kvalificerende tema
Værdier fremhæves af de fleste som det tema, der har givet det væsentligste udbytte. Disse tre svar er 
eksempler på værdiernes socialitet: 
”Det er godt at diskutere værdier og kikke på egen praksis med egne øjne, men også at blive bevidst om, hvor-
dan andre øjne ser os. Vi er alt for usynlige i egne og andres øjne, og når vi diskuterer værdier, går det op for 
os. Jeg kan nu forstå nogle ting, jeg ikke kunne før” (spørgeskema nr. 23).

”Det er blevet tydeligt for mig, hvorfor jeg ofte oplever, at vi har forskellige mål, forventninger og forskellige 
måder at arbejde på – værdierne er forskellige! Det er simpelthen utroligt, at jeg ikke har set det før denne 
workshop. På fire dage, er jeg blevet meget bedre til at gennemskue ting, der er svære i vores tværfaglige samar-
bejde” (spørgeskema nr. 4). 

”Det er først der, hvor vi skal begrunde ud fra vores viden og værdier, hvorfor vi gør, som vi gør, at det ryk-
ker. Det er rigtigt godt at få stillet de spørgsmål om værdier og værdikonflikter, i forhold til konkrete aktivite-
ter – som f.eks. om sundhedssamtalen, det var en rigtig god øvelse” (spørgeskema nr. 61).

Af de dokumenterede observationer kan det udledes, at undervisningen ansporer en brugbar måde at 
bestemme værdier på, og at måden er med til at udvikle nye syn på praksis. Sundhedsplejerskernes egen 
vurdering af de abstrakte diskussioner er, at det er positivt at kunne reflektere over egne værdier i det 
professionelle arbejde. Som det fremgår af typologien i det forrige afsnit åbner den abstrakte tilgang til 
værdibegrebet for teoretiske refleksioner over, hvad en værdi er, hvorimod det er uklart, hvorvidt værdi-
erne inkluderes i praksisdiskursen. Det er dog et empirisk faktum, at der er diskussioner om værdier på 
kryds og tværs. Som afhandlingens første empiriske analyse af værdier og værdikonflikter viser, beskri-
ver sundhedsplejerskerne et stort personligt udbytte af værdidiskussionerne, og de relaterer udbyttet til 
deres personlige identitet, f.eks.: ”Jeg har fået en større forståelse for, hvem vi er”, eller ”Det er gået op for 
mig, hvilke værdier jeg selv har”. 
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Via værdirefleksionerne iagttager de hinanden og dermed sundhedsplejen som profession. Ved at iagt-
tage deres iagttagelser kan der skelnes mellem deres selvbillede (personlige identitet) og den rolle, de 
tilskrives i skolen. Værdirefleksionerne kobles til den enkelte sundhedsplejerskers eget selvbillede og bru-
ges til afklaringer af, hvilke(n) roller (rolle) hun har og ønsker at have i sundhedsarbejdet i skolen, hvil-
ket kan illustreres med dette spørgeskemasvar:  
”Jeg har fået en meget større bevidsthed om, hvorfor det engang imellem føles så svært at praktisere som sund-
hedsplejerske. Det er gået op for mig, netop hvor vigtigt det er at blive bevidst om egne værdier og værdiaf-
klare. Mine værdier spiller en meget større rolle, end jeg troede. Jeg er også blevet bevidst om de værdikonflik-
ter, der findes i faget og i det tværfaglige samarbejde. Det føles godt at blive afklaret med, at de konflikter er 
der, og det har været en aha-oplevelse, at vi jo faktisk kan arbejde åbent med dem” (spørgeskema nr. 82).

Sundhedsplejerskerne bekræfter en arbejdsform, de hidtil har været usikre på, med værdiafklaringen, og 
således bliver værdiafklaring brugt som ”værktøj”, hvilket f.eks. fremgår af dette svar: 
”Det har været spændende og lærerigt at arbejde med værdiafklaring, og dermed få en mere sikker forståelse af 
det, som giver en dybere forståelse i sundhedspædagogik. Det har gjort, at jeg har fået en meget bedre indsigt og 
forståelse i den måde, jeg afholder sundhedssamtaler på. Som, jeg selv har synes, var for ustruktureret, men det 
har egentligt været gode samtaler. Men når jeg så har kørt samtalen meget målrettet, har jeg slet ikke fået det 
ud af den, som jeg ellers plejer. Dette har man også tydeligt kunne mærke på eleverne. Så på disse dage er det 
gået op for mig, at det jeg plejer, som jeg slog mig selv i hovedet med, ikke var målrettet nok, faktisk er foregået 
på en sundhedspædagogisk måde. Så nu kan jeg vende tilbage og afholde og udvikle sundhedssamtaler på den 
måde, som jeg har det bedst med, og som eleverne også virker til bedst at kunne lide” (spørgeskema nr. 65).

I dette citat sætter sundhedsplejersken ord på de værdier, hun har fået øje på:
”Jeg har tænkt, at sundhedsplejersker var en slags statsansatte moralister, der tager rundt og vurderer folk. Ved at 
arbejde med værdiafklaring har jeg lært at sætte lidt flere og måske bedre ord på dette, og jeg har fået det bedre med 
den vurderende del, i og med den er blevet mere klar. Jeg er blevet mere klar over, hvor væsentlig min selvindsigt, 
fleksibilitet, respekt og ydmyghed er, for at kunne støtte andre i deres personlige sundhedsprojekt. Samtidigt er mod 
også vigtigt for at kunne stå frem i forhold til større sundhedsrelaterede sammenhænge” (spørgeskema nr. 111).

Som tidlige beskrevet rummer kommunikationen idealer om at gå i dialog med børn og unge, men ikke 
erfaringer og dermed ikke kompetencer til et egentligt værdiarbejde. Spørgeskemasvarene tyder heller 
ikke på, at denne praktiske værdiafklaringskompetence er nået gennem workshopdeltagelsen. Det bety-
der, at der ikke kan fortolkes på de kompetencer, det implicerer at arbejde med børnenes værdier og vær-
dikonflikter, i denne fase af udviklingsarbejdet.

Derimod er det muligt at indfange andre kompetencer, som sundhedsplejerskerne udvikler gennem værdi-
refleksionerne. Som beskrevet er en gennemgående empirisk iagttagelse, at værdirefleksionerne medfører 
bevidstgørelse i forhold til tværfaglige samarbejdsproblemer og professionelle frustrationer. Eller nye blikke 
på omverdenens forventninger til skolesundhedsplejen. En lang række svar handler om, at sundhedsplejer-
skerne har fået meget ud af at arbejde med deres egne værdier set i forhold til samarbejdspartneres værdier. 
Det er beskrivelser af typen ”mine egne værdier i forhold til de andres”, hvor blikket for værdikonflikter 
kan fortolkes som kvalificeringselement, hvilket dette eksempel kan illustrere:
”Det er først, når vi taler om værdikonflikterne og problemerne, at jeg flytter mig, og det bliver rigtig godt at 
være med. For det er der, at det er interessant for mig – der, hvor vi får lavet nogle beskrivelser af hvorfor vi 
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gør, som vi gør – der gør det en forskel for mig. Jeg vil gerne ’rystes’ eller provokeres – så derfor trænger vi til at 
høre omverdens syn på mig – f.eks. lærernes, så jeg kan komme op af stolen” (spørgeskema nr. 4).

Som det også fremgår af afhandlingens første empiriske analyse går problemer og dilemmaer i forhold 
til samarbejdspartnere igen i kommunikationen, og når sundhedsplejerskerne iagttager disse som værdi-
konflikter, får de øje på nye måder at tackle konflikterne på. Først og fremmest fokuserer de på værdi-
konflikter i det tværfaglige samarbejde med socialrådgivere og lærere. Det, at de udtrykker sig ”set for-
kert”, bliver gjort til genstand for nye iagttagelser og fortolkninger. De vurderer problemet på ny og for-
kaster tidligere forklaringer. I udgangspunktet er problemet usynlighed. Sundhedsplejerskerne føler sig 
ikke synlige nok, og de viser kun til en vis grad omverdenen, hvordan de løser opgaverne i skolen, og 
tilmed kun de opgaver, de skal løse ifølge lovgivningen. De påtager sig selv en del af ansvaret for proble-
met, og værdiafklaringer kvalificerer dem i forhold til at skelne mellem det, de kan, og det, de vil. 

Sundhedsplejerskerne fremhæver deres værdidiskussioner i relation til usynlighed/synlighed som kompe-
tenceudviklende (bilag 8). Diskussionerne ses som ” forløsende faktorer” i forhold til de værdier, de opfat-
ter, ” ligger gemt” i sundhedsplejen. En systemteoretisk og kritisk fortolkning er, at sundhedsplejen har et 
problem med synlighed i forhold til sig selv som system og i forhold til sundhedsplejens omverden. Pro-
blemet er selvreferentielt og relateret til både sundhedsplejens selviagttagelser gennem sig selv og gennem 
omverdenens iagttagelser (alter-ego). Det er bemærkelsesværdigt, at børnenes og de unges forventninger 
ikke indgår som en omverdensiagttagelse, og synlighedsproblemet udelukkende indikeres i forhold til 
”den voksne omverden”, dvs. forældre, lærere, socialrådgivere, teamchefer, skolelæger m.fl. Min fortolk-
ning er, at værdierne ’indkapsles’ og bruges til at bekræfte sundhedsplejerskerne i deres praksis, som 
modvægt til den oplevede manglende anerkendelse og til styrkelse af selvforståelse og faglig identitet. 

Orienteringen gennem kollegers syn på de værdier, man selv udtrykker, giver en oplevelse af at udvikle sig via 
hinanden. Sundhedsplejerskerne oplever dermed, at de får sundhedsplejens selvbillede styrket. Derimod er 
der ikke empirisk belæg for at konkludere, at de ændrer deres professionelle selvbillede. De dele af datamate-
rialet, der handler om værdier, indeholder ikke refleksioner over forventede ændringer eller forandringsmulig-
heder. Værdirefleksionerne bruges til at synliggøre den personlige identitet i sundhedsplejen – ikke til at revi-
dere fagligheden. Hertil rækker værdidiskussionerne tilsyneladende ikke. En mindre del af datamaterialet 
handler om iagttagelser af en ny og ændret professionalitet, men iagttagelserne refererer til konkrete handlin-
ger eller syn på forebyggelse og sundhedsfremme, hvor der kun implicit reflekteres over værdier eller værdi-
konflikter. Den innovative kvalificering (type V) rummer f.eks. energi, mod og lyst, og disse elementer be-
skrives som produkter, ikke som personlige værdier. Den begrebsafklarende kvalificering (type IV) rummer 
ny indsigt i sundhedspædagogisk teori, hvorigennem værdier diskuteres ideologisk. En mulig fortolkning er, 
at selv om værdier som workshoptema åbner for nye meningskonstruktioner og dermed kvalificering, er der 
på dette tidspunkt i udviklingsarbejdet kun tegn på, at værdierne bliver brugt til at løse problemet om usyn-
lighed. Der er ingen synlige tegn på, at de pædagogiske ydelser i skolen udvikles. Min foreløbige konklusion 
er, at værdirefleksionerne kobles til problemløsning og ikke til udvikling af sundhedspædagogisk praksis.  
 
2.8.4 Diskussion
Gennem de afholdte workshops samt med de på forhånd udsendte artikler og information om projektet 
har det været muligt at skabe et rum, der kvalificerer til refleksion, værdiafklaring og ’opklaring’ af 
praksis. I mindre grad har det været muligt at støtte begrebsafklaringer, nye videnskonstruktioner eller 
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mod og lyst til at forandre praksis. Det kan diskuteres, hvilken type kvalificering denne workshopform 
egner sig bedst til. Kvalificeringen knyttes empirisk til den socialisering, der har fundet sted. Socialise-
ringen formes dermed som selvsocialisering, evnen til at udtrykke ”mig selv” i forhold til ”de andre” er 
det hovedkvalificerende element.  

Selvsocialiseringen kan systemteoretisk betegnes systemdannelse i betydningen samvirke og kommuni-
kation. Den sociale forstyrrelse, sundhedsplejerskerne bibringes under workshopforløbet, giver mulighed 
for en udvidet selvbevidsthed, og selvsocialiseringen er et resultat af de socialt intenderede workshops. 
Gennem workshopdiskussionerne har de lært at iagttage værdikonflikter mellem deres egne og samar-
bejdspartnernes måder at handle og tage beslutninger på, og de har lært at bruge værdidiskussionerne 
som et professionelt refleksionsgrundlag – mest synligt i forhold til deres identitet som personer og endvi-
dere synligt i forhold til tids- og resurseproblematikker, samarbejdskonflikter og forskellige rolleforvent-
ninger på den enkelte skole. Socialiseringen udtrykkes f.eks. som: at kunne diskutere sundhedsarbejdet 
med kolleger; at få mulighed for at dele meninger og synspunkter med andre sundhedsplejersker uden 
for deres hverdagspraksis; at blive udfordret af konsulenter med en anden tilgang til sundhedsarbejdet, 
end man selv har. Socialiseringen tilskrives det personlige udbytte i forhold til omverdenen, dvs. frem-
medreferencen. De afholdte workshops har dannet ramme om kollegiale erfaringsudvekslinger på en 
måde, der adskiller sig fra sundhedsplejerskernes hverdag.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af det daglige sundhedsarbejde på skolerne funderes i høj grad på 
sundhedsplejerskernes individuelle beslutninger. Sundhedsplejerskernes gennemgående fokusering på 
fællesskabet kan sættes i relation til den isolation eller autonomi, der præger skolearbejdet. Deres sam-
værsudbytte formes af forskellen mellem socialisation og autonomi, der kan fortolkes som efterladthed. 
Sammen med problemet ’usynlig faglighed’ står efterladtheden i vejen for udvikling af en professionel 
identitet, der er en forudsætning for et tværfagligt samarbejde.  

’Usynlig faglighed’ kan fortolkes selvreferentielt som uklar professionel identitet, der overskygger det ud-
gangspunkt, udviklingsprojektet har defineret, nemlig et behov for at ændre en for dårlig eller utilstræk-
kelig sundhedspædagogisk professionalisme. Sundhedsplejerskerne oplever et kvalificerende ’løft’ ved at få 
mulighed for at afklare egne værdier og professionel identitet i forhold til de roller, de tilskrives i skolen. 
Kommunikationen har åbnet for diskussioner om værdier, holdninger og normer i sundhedsplejen. Ud-
viklingsprojektets intention har været at skabe grobund for læring og en professionel kvalificering til i 
højere grad at arbejde sundhedspædagogisk værdireflekteret med børn og unge i skolen. Det viser sig, at 
kvalificeringen i højere grad har drejet sig om at få løst rolleproblemet. I takt med at dette problem ople-
ves så frustrerende for sundhedsplejerskerne, bliver værdiafklaringerne brugt som problemløsning snarere 
end til realisering af læring og udvikling. Den usynlighed, sundhedsplejerskerne er optaget af at få løst, er 
synlig for dem selv, mens de er blinde for meget andet. De fremhæver gang på gang, at omverdenen ikke 
opdager, hvad de kan og vil. De bliver ikke set, som de gerne vil ses. Spørgsmålet er, om de selv kan? Min 
pointe er, at de er blinde for deres egen synlighed og først og fremmest er usynlige for sig selv. 

Det kan ikke udledes empirisk, om workshopudbyttet reelt resulterer i forandringer i praksis. Min 
fortolkning er, at workshopkommunikationens fokus på værdier ikke medfører øjeblikkelige beslutnin-
ger om forandringer i skolesundhedsarbejdet, men bruges til at fastlægge nogle værdier (normer) i sko-
lesundhedsplejen. Endvidere anvendes værdirefleksionerne til at løse usynlighedsproblemet og tjener 
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dermed en funktion i sundhedsplejen. Funktionen er affødt af uklar identitet. Hvis det omvendte havde 
været tilfældet, at der i sundhedsplejen havde været nogle fastlagte værdier (normer), en tydelig rolleiden-
titet og nogle klare forventninger både indadtil og udadtil, ville billedet måske se anderledes ud. Så ville 
værdirefleksionerne måske snarere tjene til at løse opgaver i relation til professionsudvikling. 

På den baggrund kan det konkluderes, at der sker en personlig udvikling gennem værdidiskussionerne, 
som åbner mulighed for at træde personligt i karakter, samtidig med at værdierne anvendes til at løse 
problemet usynlighed – i første omgang for sundhedsplejerskerne selv. Opfattelsen af at være usynlig for 
omverdenen eller skjult bag modsatrettede forventninger er sundhedsplejerskernes egen iagttagelse. Den 
er udtryk for sundhedsplejens syn på sig selv i andres øjne (alter ego). Dette blik angiver noget, de ikke 
er tilfredse med, og de kan derved ikke skabe den selvrespekt, der skal opfylde behovet om anerken-
delse. Værdidiskussionerne giver dem personlig bekræftelse. Den personlige bekræftelse iagttager de 
normalt ikke i omverdenens øjne, og sundhedsplejerskernes egen forklaring er den, at de udfører opga-
ver, de ikke selv er tilfredse med eller ikke personligt kan stå inde for. Værdidiskussionerne modsvarer et 
uopfyldt behov for anerkendelse. Den værdisemantik, der kan udledes empirisk, rummer udelukkende 
personlige meningselementer – ikke faglige – og knytter dermed an til et personligt engagement, en 
selv-kobling til sundhedsarbejdet. Min konklusion er, at værdirefleksioner åbner en personlig kommuni-
kation og giver kommunikationen et positivt islæt. Kommunikationen bekræfter altså ”den sundhedsple-
jerske jeg er” og muliggør primært, at individuelle værdier bliver synlige. Samtidig umuliggøres sund-
hedsplejerskernes anonymitet, og de får identitet som personer.   

2.9 Kvalificering (II) gennem egne eksperimenter
Det, jeg nu interesserer mig for, er iagttagelser og forventningsdannelser gennem eksperimenterne i ud-
viklingsarbejdet. Den følgende analyse skal besvare tre empiriske spørgsmål: Hvad har deltagerne erfaret 
eller lært undervejs? Hvad gør de anderledes, som følge af at have eksperimenteret, i forhold til tidligere? 
Hvordan italesætter de deres kvalificering? Iagttagelsesfeltet udgøres af kommunikation relateret til de 
selvstændige projekter, eksperimenter og afprøvninger dels i Grønland og dels på skolerne i København. 
I Grønland er der gennemført syv projekter: to på sundhedsuddannelsesområdet, et i hjemmesygeplejen, 
et i skolesundhedsplejen, et kommunalt skoleprojekt i Nuuk Kommune, et regionalt forebyggelsespro-
jekt (Nord regionen) og endelig et landsdækkende projekt via Grønlands Hjemmestyres forebyggelses- 
og sundhedsfremmeafdeling, Paarisa. I København er der gennemført elleve projekter fordelt på ti sko-
ler. Mens den eksperimentelle fase i Grønlandsprojektet er forløbet over to år, har deltagerne i Køben-
havnerprojektet kun haft knapt et år til deres projekter. 

Projektdeltagerne har afprøvet og evalueret forskellige strategier for, hvordan de selv kan spille en aktiv 
rolle i udvikling af sundhedspædagogiske metoder eller sundhedspolitikker. Tilsammen udgør de atten 
projekter et iagttagelsesgrundlag med en vifte af eksempler på, hvordan man som sundhedsprofessionel 
kan gå aktivt ind i pædagogiske processer i den praksis, man arbejder i. Endvidere har de beskrevet 
forskellige behov, betingelser og interesser, der gør sig gældende i de forskellige praksisser. Formålet 
med projekterne har været at diagnosticere værdier og værdikonflikter, som de iagttages af de sund-
hedsprofessionelle. Hvilken betydning har værdierne for de roller, de sundhedsprofessionelle bærer, og 
hvilken betydning har værdierne for igangsættelse af pædagogiske processer? Udviklingsarbejdet 
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rummer forskellige forventninger, muligheder og krav i forhold til at nå udviklingsmålene, og de kon-
krete erfaringer er beskrevet undervejs af deltagerne selv. Det omfattende datamateriale dokumenterer 
blandt andet, hvordan deltagerne igennem forskellige eksperimenter har iagttaget udvikling. Hvert en-
kelt projekt er kendetegnet af ny erkendelse, og selv om det nye måske kun iagttages som nyt af projekt-
deltagerne selv og ikke nødvendigvis af andre, udgør det et erfaringsgrundlag, deltagerne selv vurderer, 
de kan bygge videre på. Det indsamlede datamateriale er tilgængeligt i fem arkiver fra Grønlandsprojek-
tet (efterår 2004 – efterår 2006) og tre arkiver fra Københavnerprojektet (efterår 2005 – efterår 2006). 
Desuden er to bøger relevante for nærværende analyse23: ”Værdier og sundhedspædagogik – udvikling af 
forebyggelse og sundhedsfremme i Grønland” (Wistoft & Schnack, 2006) og ”Skolesundhedsplejen ved en 
skillevej? – Erfaringer fra udviklingsprojekter i Københavns Kommune” (Jensen et al., 2006). 

2.9.1 Kvalificering i Grønlandsprojektet 
I tråd med den første analyse af værdierne i Grønlandsprojektet vil jeg i det følgende benytte mig af en 
narrativ tilgang, der refererer til forskningsjournalens optegnelser for perioden fra 1.10.2004-31.9.2006 
(bilag 4). Analysen er således primært en kondenserende fortolkning af mine egne optegnelser og første 
fortolkninger af de grønlandske projektdeltageres kommunikerede iagttagelser og forventningsdannel-
ser. I mere sparsomt omfang inddrager jeg dele af det øvrige datamateriale fra fasen heriblandt projekt-
deltagernes egne projektbeskrivelser fra ovennævnte bog (Wistoft & Schnack, 2006). Analysen relaterer 
sig til de tre overordnede empiriske kvalificeringsspørgsmål (s. ) og fokuserer således på: a) hvad delta-
gerne udtrykker, de har lært, b) hvad de gør anderledes i kraft af deres nye erfaringer og c) hvordan de 
italesætter deres kvalificering. 

Det viser sig, at den væsentligste empiriske kvalificeringsparameter i Grønlandsprojektet er begrebsaf-
klaring. Ved at arbejde med værdier og grundlaget for forebyggelse og sundhedsfremme og ved at igang-
sætte nye projekter i egen praksis har de grønlandske deltagere lært at håndtere sundhedsarbejdet på nye 
måder, og de oplever, at de har fået udviklet en kritisk sans i forhold til sundhed (FJ/juni 2006). De har 
fået fat i nogle nye begreber og anvender et bredt sundhedsbegreb, deltagelsesbegrebet, værdibegrebet og 
det, de kalder ’sundhedsfremmetænkningen’. En deltager skriver i evalueringen af sit eget projekt (Wi-
stoft & Schnack, 2006: 77):
”Min forandringsproces og opkvalificering af mine kompetencer til at begå mig i det brede sundhedsbegreb … 
udfoldede mig og rustede mig til at kunne lytte til min målgruppes holdninger og se på deres værdier. Jeg er 
blevet bedre til at se på interessemodsætninger og interessesammenfald, som giver et godt afsæt for at organisere 
på samarbejdslinier og grænsedragninger i Nordregionen”. 

Af en spørgeskemaundersøgelse ved midtvejsevalueringen kan det udledes, at der allerede på det tids-
punkt er diskuteret mange nye idéer og skitseret forskellige eksperimenter i praksis. Sammenlignes dette 
med svarmaterialet fra et spørgeskema, deltagerne besvarer ved afslutningen af udviklingsarbejdet, kan 
det udledes, at deltagerne opfatter deres egen læreproces progressiv gennem det sidste års udviklingsar-
bejde og sig selv mere sikre i deres begrebsbrug og i forhold til at beskrive og diskutere deres erfaringer. 
Ud fra den dokumenterede kommunikation i det sidste år i projektet (arkiv/Grønland IV-V/2006) kan 
det udledes, at der med inddragelse af målgrupperne er nogle forskellige begreber, der dukker op som 
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slag. Bogens pointer er diskuteret dels med studerende og undervisere på de grønlandske sundhedsuddannelser med henblik på videreudvikling af sundheds-
fremme og forebyggelse i landet og dels med lederne i Hjemmestyret med henblik på at påvirke de strategiske beslutninger vedrørende befolkningens sundhed og 
vilkårene for det professionelle sundhedsarbejde. Bogen fra fase 2 i Københavnerprojektet (Jensen et al., 2006) indeholder sundhedsplejerskernes egne beskri-
velser og erfaringer fra eksperimenterne på skolerne. Foruden de individuelle beskrivelser indeholder denne bog en række fælles konklusioner, der følges op med 
råd til andre, der har planer om et lignende pædagogisk udviklingsarbejde.
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nye ord – og i en vis udstrækning opfattes som nye begreber af dem selv. I de oplæg, deltagerne giver på 
den afsluttende konference, kan der dog ikke så tydeligt iagttages en øget begrebsforståelse sammenlig-
net med året forinden. Det er derfor ikke særligt tydeligt, at de er kommet videre i slutningen af projek-
tet i forhold til deres begrebsmæssige refleksioner. Min fortolkning er, at det kan hænge sammen med 
den praktiske tilgang, deltagerne har i den sidste halvdel af forløbet. Deres egen praksis rummer ikke en 
egentlig refleksiv kommunikation, hvorigennem de kan tilegne sig nye begreber og forståelsesformer for 
derigennem at kunne udvikle deres praksis. Pædagogiske begreber som deltagelse, handlekompetence og 
værdiafklaring er introduceret gennem udviklingsarbejdet, og især i første halvdel af projektet kan det 
iagttages, hvordan deltagerne har forholdt sig til begreberne og reflekteret over dem i forhold til deres 
praksis. Deres egne praksisbegreber er derimod ikke udnyttet i samme grad.      

En mere generel fortolkning er, at deltagerne gennem udviklingsarbejdet kvalificeres til at arbejde værdi-
reflekteret, men ikke i så høj grad i mødet mellem forskellige lokale forståelser og de faglige begreber, de 
introduceres til. Deltagerne har ikke selv fokuseret på og arbejdet med mødet mellem forståelserne – 
mødet mellem værdierne. Alle projektdeltagerne har ifølge deres egen vurdering gjort noget nyt og inte-
ressant – hvilket også er omgivelsernes vurdering, jf. den dokumenterede konferencekommunikation. 
Således rummer deres projekter forsøg på at gøre noget anderledes, end man plejer inden for de forskel-
lige områder, dvs. at der med blik for de grønlandske forhold kan iagttages, at der udviklet noget nyt, 
der har med værdier og sundhed at gøre.

Et eksempel er diskussionerne om sundhed. Som tidligere beskrevet kan det med blik for samfundsudvik-
lingen iagttages, hvordan selve ordet sundhed er blevet en integreret del af sproget i Grønland – både grøn-
landsk og dansk. Med ordet sundhed styres et kompleks af forventninger, associationer og anskuelige ek-
sempler. Sundhed kan iagttages som en norm, fordi ordet stabiliserer sig i normale former, som det kræver 
gode grunde at afvige fra, og i normative former, som fastholder intentioner med sundhedsarbejdet. Pro-
jektdeltagerne har gennem deres eksperimenter erfaret, hvordan de selv og deres målgrupper står over for 
beslutninger om sundhed og dermed nogle normative valg. Flere gange undervejs har deltagerne diskute-
ret, hvordan de ser en risiko for at isolere sundhed til sundhedsvæsenet. Afslutningsvis beskriver de, hvor-
dan de gennem undervisningen har fået blik for forskellen mellem det danske ord sundhed og det grøn-
landske peqqinneq og ordenes forskellige betydninger. De har derimod ikke anvendt forskellen konkret i 
deres eksperimenter. En fortolkning er, at de har lært at anlægge såvel et sundhedsblik som et peqqinne-
qblik som pædagogisk refleksionsform, men ikke som form i praksis. Dermed har de lært at skifte blik i 
den abstrakte diskurs, hvilket ikke på tilsvarende måde er så tydeligt i deres praksisdiskurs. 

De er blevet i stand til at vurdere, om deres dialoger om sundhed lykkes men opfatter ikke en dia-
log som ”medicin” for alle mulige værdikonflikter og sammenstød. Dialogen kan bruges sundheds-
fremmende, hvis ” folk ønsker at nå en større forståelse for hinandens værdier i forhold til sundhed”. 
Det mere generelle synspunkt er, at hvis dialoger i samfundet skal lykkes, er det afgørende, at for-
ståelse for forskellige værdier, forestillinger og fortællinger får plads, dels i konkrete samtaler mel-
lem folk, dels i politiske og pædagogiske sammenhænge. Projektdeltagerne udvikler en opfattelse af, 
af et nøglebegreb bag dialog er forskellighed. De beskriver, at de er blevet bedre til at arbejde med 
folks forskelligheder, og udtrykker samtidig en rådvildhed. Et centralt spørgsmål har været: ”Hvad 
stiller vi op med de enorme forskelle, der er i vores grønlandske blandingsfolk”? En række forskelle er 
med til at ”slå tonen an i forhold til sundhed”. Gennem projekterne har deltagerne erfaret, at ” det er 
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forskellene, der gør målgrupperne til noget særligt”. En del af kvalificeringen går ud på at lære at bruge 
forskellene konstruktivt og udvikle nye måder at møde og åbne sig for målgrupperne på. 

Projektdeltagerne konkluderer på forskellig vis, at det er af helt afgørende betydning for deres opfattelse 
af den moderne befolknings opfattelse af sundhed, at værdier afklares og åbent diskuteres. De har erfa-
ret, at det ikke er tilstrækkeligt, at voksne, børn og unge lærer at møde hinanden åbent og undersøgende 
i dialoger om sundhed, men de må selv involvere sig og deltage aktivt i en samfundsdebat, hvilket kræ-
ver både mod og lyst til at åbne sig og sætte ord på de forskellige sundhedsopfattelser. De beskriver, at 
de har lært at åbne sig, deltage aktivt i samfundsdebatten og have mod og lyst til at sætte ord på de for-
skellige sundhedsopfattelser, der kan iagttages. 

På det afsluttende seminar i Nuuk i november 2006 bliver det tydeligt, at værdispørgsmål kræver abstrakti-
onsevne – en evne til at iagttage værdierne i form af andenordensiagttagelser og derudfra diskutere spørgs-
målene. Flere af seminarets øvrige deltagere efterlyste en forklaring på, hvad de kunne bruge det grønland-
ske ord for sundhed og inuitværdierne til. De var stærkt optagede af udviklingsarbejdets resultater og øn-
skede metoder, som de selv kunne anvende for at udvide deres forståelse af sundhedsfremme og forebyg-
gelse. I denne sammenhæng blev det tydeligt for projektdeltagerne selv, hvordan de havde udviklet en 
kompetence til ikke kun at have blik for værdier i sundhedsarbejdet, men også til at give slip på kontrol i 
form af standarder eller andre anvisninger for sundhedsarbejdets udførelse. De kunne iagttage, hvordan de 
havde gjort sig fri af fastlagte procedurer i sundhedsarbejdet. Denne frihed kan fortolkes som symbol på en 
ny autonomi i betydningen uafhængighed dels af forventninger om at handle på bestemte måder og dels af 
gældende normer og herskende sundhedsopfattelser. I stedet for at klynge sig til faste anvisninger viser pro-
jektdeltagerne sig i stand til at spørge om, hvilke muligheder der er for at øve sig i at lære noget. Flere pro-
jektdeltagere pointerer ved afslutningen af værdiprojektet, at de er blevet i stand til at støtte sig til egne be-
slutninger, og at det samtidig gør dem i stand til at se, hvad der evt. kunne ændres af senere beslutninger. 
En systemteoretisk fortolkning er, at kvalificering gennem udviklingsarbejdet i vidt omgang er et spørgsmål 
om en forskydning fra formidlet viden til beslutninger om at udnytte ikke-viden (Luhmann, 2006: 216).

2.9.2 Sundhedsplejerskernes kvalificering og kompetenceudvikling
Der foreligger flere muligheder for den videre analyse af sundhedsplejerskernes kvalificering. Jeg starter 
med at analysere en mindre spørgeskemaundersøgelse (N=13) foretaget i forbindelse med midtvejsevalu-
eringen af sundhedsplejerskernes elleve projekter på de forskellige skoler. Individuelle besvarelser relate-
rer sig til følgende spørgsmål:

1. Hvad forventede du at lære ved at deltage i dette værdiprojekt?
2. Hvad har du rent faktisk lært, eller hvad er du blevet kvalificeret til her efter det første ½ års projektarbejde?
3. Hvad har du fået øje på, ved at eksperimentere, der har betydning for dit nuværende skolearbejde?
4. Ser du forskelle mellem dine egne værdier og andres? Hvis ja, giv eksempler. 

Jeg vælger først at analyse dette svarmateriale og efterfølgende se nærmere på observationer af kommuni-
kation i forbindelse med midtvejsevalueringen i projektfase 2. Det samlede datamaterialet fra midtvejse-
valueringen er tilgængeligt i arkivet: sundhedsplejen IV/forår 2006. Bilag 8 viser blandt andet, hvordan 
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jeg anvender de fem ledeforskelle (analysestrategi II) i en konstruktion af fire overordnede svarkategorier: 
A) Forventet kvalificering, B) Faktisk kvalificering, C) Værdier og D) Værdikonflikter. For hver af disse 
kategorier konstruerer jeg nogle empiriske underkategorier. 

Analysen af spørgeskemaundersøgelsen viser, at alle svar falder inden for rammen af udviklingsarbejdet 
med begreber som deltagerorientering, udvikling, synliggørelse, værdiafklaring samt at få viden om ele-
vernes opfattelser af sundhed. Flere svar handler om at blive bedre til at lære, mens halvdelen af svarene 
handler om forventninger til udvikling af praksis. For at indfange sundhedsplejerskernes faktiske kvali-
ficering spørges til, hvad de har fået ud af at eksperimentere på det pågældende tidspunkt – efter fire 
måneders selvstændigt projektarbejde. Mange svar viser, at sundhedsplejerskerne har lært at involvere 
eleverne på nye måder i sundhedsarbejdet. Forberedelse sammen med eleverne fremhæves som en af de 
vigtigste erfaringer af betydning for elevernes engagement i undervisningen. En del svar handler om, at 
sundhedsplejerskerne har lært at ”slippe kontrollen”, hvilket beskrives som en måde at arbejde mere del-
tagerorienteret på. Derudover fokuserer sundhedsplejerskerne på, at de har lært at arbejde mere værdiaf-
klaret, at de har udviklet bedre formidlingsevner samt er blevet mere synlige i skolesundhedsarbejdet. 
Sundhedsplejerskerne ser sig bedre i stand til at inddrage elevernes værdier i sundhedsarbejdet. Endvi-
dere indeholder mere end halvdelen af svarene beskrivelser af, hvordan sundhedsplejerskerne er blevet 
bedre til at håndtere forskellige sundhedsopfattelser – ikke mindst elevernes, men også lærernes. Kun et 
enkelt svar handler om, at forældresamarbejdet er blevet styrket. Kun få svar handler om værdikonflik-
ter. De drejer sig om den den såkaldte ”fejlfinding”, som sundhedsplejerskerne betragter som en værdi-
konflikt i sig selv – mellem social kontrol og sundhedsfremme. Endelig beskrives værdikonflikter i for-
hold til lærerne og i et enkelt tilfælde i forhold til kolleger.

2.9.2.1 Fra sundhedskontrol til selvkontrol 
Sundhedskontrol og overvågning er opgaver, som især sundhedsplejerskerne har årelange erfaringer med 
at udføre. De betragter selv opgaverne som en del af den samfundsmæssige omsorg for børn og unge. 
Kontrol sidestiller de med fejlfinding, der udgør en del af samfundets opsporing af anormalitet, mistriv-
sel, omsorgssvigt, sygdomme og farer. Men det er ikke kun i sundhedsplejen, kontrollen iagttages. Kon-
trol går igen som et centralt tema i flere af projekterne i udviklingsarbejdet i Grønland. Her er det især 
de sundhedspolitiske projekter, hvorfra der iagttages kontrol – som en del af folkesundheden i landet – 
som en del af styringsbestræbelserne. Det kan udledes empirisk, at en pædagogisk værdiafklaring i prak-
sis udmøntes i en bevægelse fra kontrol til ikke-kontrol. I begge udviklingsarbejder iagttager projektdel-
tagerne deres kvalificering i forhold til at slippe kontrollen dvs. at de iagttager, hvordan de mestrer at 
slippe den vanlige sundhedskontrol med deres målgrupper. Ved eksperimenternes afslutning er den ge-
nerelle holdning, at man må arbejde sundhedsfremmende ud fra sine egne værdier, hvilket kræver faglig 
selvtillid, værdibevidsthed, ærlighed og selverkendelse. Man kan kun få målgrupperne med i den pæda-
gogiske proces, hvis man selv er afklaret i forhold til, hvad man vil, og derfor kræver sundhedsfremme 
pædagogisk refleksion over viden, værdier og normer. Derfor er et vigtigt element i det sundhedsfrem-
mende arbejde at kunne give slip på kontrollen og skifte fejlfindingsblikket ud med værdiblikket.

Af den dokumenterede kommunikation fremgår det imidlertid, at det tilsyneladende er vanskeligt især for 
sundhedsplejerskerne at slippe fejlfindingsblikket, hvilket de selv sidestiller med deres besvær med kontrolba-
lancen. Med ordet kontrol mener mange sundhedsplejersker kontrol med eleverne. De følgende tre citater 
viser forskellige sundhedsplejerskers opfattelser af kontrol (arkiv/sundhedsplejen IV/forår 2006/A9-VSME):
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”Jeg spørger eleverne: har du spist morgenmad, eleverne ved, hvad de skal svare mig, og svarer ” ja”. Nogle 
siger ”nej” – og mit næste spørgsmål bliver så – hvorfor har du ikke det? Det er for mig kontrol”.

”Jeg har lært, at det er vigtigt at få eleverne til at deltage. Jeg tør mere og mere at give slip på kontrollen, og 
jeg er ikke mere så opsat på at ” levere budskabet””. 

”Når jeg inviterer eleverne til at være med til at planlægge noget, så har jeg ikke facit. Hvis jeg siger til dem, 
at nu skal vi snakke om gulerødder, så har jeg kontrollen. Det er ikke sikkert at de indoptager det jeg siger, 
men jeg har bestemt, hvad vi skulle tale om. Det er kontrol”.

Undervejs i udviklingsforløbet formulerer jeg en antagelse om, at den sædvanlige kontrol med f.eks. ele-
vernes højde, vægt, syn og hørelse eller kontrol i sundhedssamtalerne i form af fastelagt dagorden, te-
maer og samtalerutiner forskydes til ny kontrol i flere betydninger: styr på ens egne værdier, styr på et 
bredt sundhedsbegreb, styr på deltagerorienterede sundhedspædagogiske metoder osv. Denne antagelse 
efterprøver jeg blandt sundhedsplejerskerne. Et nyt ideal for dem er tilsyneladende selvdisciplinering, 
der netop gør det muligt at slippe kontrollen og være opmærksom på børnenes værdier og behov. Ved 
spørgsmålet om forskydning af kontrol, svarer de enten, at det er den traditionelle sundhedskontrol, der 
forskydes til selvkontrol, som dette citat viser (arkiv/VS2UG-A28/sundhedsplejen I/efterår 2005):
”Du siger det er kontrol med eleverne – jeg mener mere kontrol med mig selv. Det giver mig følelsen af at have 
styr på tingene ’at styre’, hvilke emner der kommer på. Det har været positivt for mig at give slip på den form for 
kontrol f.eks. af tid. Det at styre giver mig en personlig sikkerhed, som jeg ikke behøver i samme grad mere”. 

Eller at den vanlige kontrol forskydes til ikke-kontrol, i dette citat strukturelt i forhold til organiseringen 
af skolesundhedsarbejdet:
”Vi har jo helt konkret ikke indkaldt børnene, så på den måde har vi sluppet kontrollen”.

I sundhedsplejerskernes øjne er det ikke kontrol at være selvdisciplineret, men min fortolkning er, at selvdi-
sciplineringen former en ny form for kontrol, som også kan være den ikke-kontrol, de selv iagttager. Pointen 
er, at det kræver selvdisciplin at kunne slippe sundhedskontrollen. Konkret betyder det, at der skal anvendes 
mere tid til at lytte til, hvad børnene siger. Børnene skal involveres i både forberedelse og undervisning, og 
sundhedsplejersken må levere det, der bliver efterspurgt fra børnenes, skolens og forældrenes side, og samti-
dig tage ansvaret for det faglige niveau i undervisningen. Den selvdisciplin, sundhedsplejerskerne medreflek-
terer, består i at være, citat (arkiv/sundhedsplejen III/efterår 2005/ VS2UG-A29):
”… mere bevidst om at gøre noget andet og så rent faktisk gøre det. Det kræver, at jeg selv ved, hvad jeg 
står for - at jeg har helt styr på sundhedsbegrebet. Det er vigtigt at træde i karakter
Det er vigtigt at reflektere over, hvad jeg mener, når jeg siger noget. Det kræver øvelse og fuldstændig styr på 
mig selv”. 

Min fortolkning er dermed, at der sker en forskydning af kontrolformer i kommunikationen: fra kontrol 
af børnenes fysiske sundhed til kontrol af sundhedsplejersken selv ud fra et ideal om at arbejde deltager-
orienteret og formidle et bredt og positivt sundhedsbegreb. Forskydningen fra sundhedskontrol til selv- 
eller ikke-kontrol symboliserer, hvordan der i udviklingsarbejdet helt konkret afprøves og reflekteres 
over nye måder at løse sundhedsopgaver på. Det må dog bero på nærmere iagttagelser af praksis at be-
kræfte antagelsen om kontrolforskydning yderligere. 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Kvalficering (II) gennem egne eksperimenter



189

2.9.2.2 Værdiafklaring
Et gennemgående tema i spørgeskemasvarene fra slutevalueringen i sundhedsplejerskeprojektet er 
udgangspunktet børnenes/elevernes værdier. For at arbejde med børn og unges værdier må sund-
hedsplejersken kunne24: 

Det kan udledes af svarmaterialet, at sundhedsplejerskernes iagttagelser af egne værdier og syn på sund-
hed danner basis for en åben og anerkendende dialog med børnene om sundhed. Forudsætningen for et 
værdibaseret professionelt sundhedsarbejde betragter de således som en afklaring af egne værdier, hvilket 
i øvrigt styrker den personlige identitet og faglige bevidsthed. Alle projektdeltagerne har eksperimente-
ret med det at tage udgangspunkt i børnenes værdier og derudfra også forholdt sig til andre værdier, der 
også har betydning for et professionelt sundhedsarbejde. Den kompetence, de fremhæver som den vig-
tigste i forhold til at arbejde med elevernes værdier, er evnen til at iagttage egne og andres værdier, illu-
streret med dette citat (arkiv/sundhedsplejen IV/forår 2006/A9-VSME):
”Jeg mener, at man skal blive klar over sine egne værdier, hvad vil man med sin sundhedspleje, hvor er ens 
egne grænser m.m. Man skal have sin egen mening, overbevisning om, hvad man vil, man skal kende sin 
røde tråd i sin egen sundhedspleje, da man ellers let kan blive styret af andres overbevisning. Man kan ikke 
arbejde sundhedsfremmende på andres (lærernes, politikernes, skolelægens, kollegernes) værdier, da det ikke 
vil virke overbevisende på børnene/forældrene – de kan mærke, om man mener, det man siger. Ord og 
handling skal følges ad!” 
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Afklare egne værdier:
”Sundhedsplejersken skal have styr på sine egne værdier og sit eget syn på sundhed. Hvis vi ikke er meget tydelige i det, vi 
vil – vil børnene blive usikre eller føle det uinteressant” (16).
”Være helt klar på egne værdier. Tydelighed og synlighed – først der stiller man sig åben overfor børnenes værdier” (15).
”Sundhedsplejersken skal vide hvad hun selv står for – være afklaret på egne værdier, hvad hun vil” (13).
”Kende mig selv” (8).
”Være i overensstemmelse med mine egne værdier. Være afklaret omkring mit eget sundhedsbegreb og have det helt ind 
under huden” (7).

Have blik for børnenes værdier (16, 14, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1):
”At se barnet der hvor det er lige nu. At lære at lytte til barnet så barnet oplever at blive taget alvorligt. At turde være med 
til at rumme barnets følelser og oplevelser” (10).
”Børnene har igennem deres egne værdier oplevet at kunne sætte ord på evt. ønsker om forandringer. Enkelte har lavet 
strategier, som både har haft en sundhedsfremmende og forebyggende effekt”(10).

Kunne iagttage forventninger i omverdenen i relation til børnenes værdier
”Være i dialog med barnets omgivelser – skolen, fritiden, familien – det politiske” (13).
”At få inddraget lærerne i klassen, så de kan være med til at støtte børnene i deres læring med udgangspunkt i børnenes 
oplevelser af sundhed” (13).

  
Være autentisk, lytte, forstå, være nærværende (13, 6, 4, 3)
Stå til rådighed, føre videre, holde løfter (13, 6) 
Slippe kontrollen (9, 4, 1) 

”Sundhedsplejersken skal først og fremmest være i stand til at slippe kontrollen” (4).
”Slippe det konkrete, kontrollen og det trygge og kaste sig ud i det utrygge (værdierne)” (14).

Være fagligt velfunderet (1) 
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Citaterne skal illustrere, dels at en professionel kompetenceudvikling handler om at kunne spille en sær-
lig rolle som person og ”sundhedsfremmer”, og dels at oprigtighed og dannelse opnås gennem et værdi-
afklaret arbejde. Jeg vender tilbage til dannelsesdimensionen i afhandlingens tredje del.

2.9.2.3 Deltagelsessemantik  
Indgangsvinklen til værdiafklaring har været værdibegrebet og forskellige opfattelser af sundhed, der kan 
iagttages i sundhedspædagogisk praksis. En generel fortolkning er, at kendskab til og afklaring af egne vær-
dier er en forudsætning for at arbejde med børnenes værdier, der konkret udmøntes i et deltagerorienteret 
sundhedspædagogisk arbejde, som dette citat illustrerer (arkiv/sundhedsplejen IV/forår 2006/A9-VSME):
”I det sundhedsfremmende arbejde skal man være meget mere bevidst om sin egen faglighed, ens egen overbe-
visning og ens værdier bruges meget mere, da man ved, at man skal arbejde med elevernes deltagelse og for at 
få deltagelse, skal de mærke, at man vil noget med det, man siger – vil vi have, at eleverne skal have medind-
flydelse skal de føle at den er reel og det ikke bare noget der siges og ikke følges op” 

Jeg vil nu undersøge nærmere, hvad det er for en kommunikation, der opstår omkring værdiafklaring. I 
første omgang hvordan deltagerorientering kommer på tale som en effekt af bestemte semantiske italesæt-
telser af værdiafklaring i skolesundhedsplejen. Deltagerorientering ses som en del af et professionelt ar-
bejde med værdiafklaring. Deltagelse iagttages derfor i det følgende som en semantik, dvs. et reservoir af 
begreber, der står til rådighed for sundhedsplejen til at beskrive og kommunikere om relationer f.eks. mel-
lem sundhedsplejerskerne selv og eleverne i skolen. Som organisation iagttager skolesundhedsplejen sig 
selv, sin omverden og sine relationer til andre igennem begreber, der på den måde styrer, hvad sundheds-
plejen kan se og ikke se. Desuden styrer begreberne forventningsdannelsen til skolesundhedsplejen selv, til 
dens omverden og til andre (Andersen, 2006). Det interessante er her, hvilke iagttagelser og forventnings-
dannelser der bliver mulige med begrebet deltagelse. Hvilke forventninger producerer deltagerorienterin-
gen til det at være deltager? Hvordan italesættes forventninger til et deltagerorienteret sundhedsarbejde? 

Den deltagelsessemantik, der står til rådighed for skolesundhedsplejen, betegner deltagelse som et mid-
del til værdiafklaring, hvilket kan illustreres i følgende citat (arkiv/sundhedsplejen III/efterår 2005/
VS2UG-A31):
”Det nye for os vil være, at vi ikke er i sundhedsplejerske lokalet. At vi har sat os fri af det vi plejer med funk-
tionsundersøgelser. At begrebet deltagelse er centralt. At der tages udgangspunkt i det børnene har lyst til. Før 
har tilgangen været at det var på vores præmisser og os der satte dagsordenen. Her starter vi hos dem. Det er 
også nyt for os at gå ned i klassen, inden selve eksperimentdagen, for at snakke emner med børnene. Det at 
møde op uden en dagsorden er faktisk lidt skræmmende. Tidligere når vi har undervist har vi været nede og 
” leveret varen” og gået igen. Eller vi har taget udgangspunkt i aktive vurderinger, men oftest med udgangs-
punkt i et emne, som enten læreren eller vi har valgt”

Den generelle holdning blandt sundhedsplejerskerne er, at for at arbejde med børn og unges værdier skal 
man kunne arbejde deltagerorienteret. En sundhedsplejerske skriver i et svar i ovennævnte spørgeskema-
undersøgelse: 
”Sundhedsplejersken skal turde give slip på kontrollen. Tænke deltagelse. Være åben overfor, hvad børn kan og 
vil – de er simpelthen suveræne!” (9).

Deltagelse italesættes som en gennemgående pædagogisk værdi, hvilket de følgende citater illustrerer: 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Kvalficering (II) gennem egne eksperimenter



191

”Det er utroligt vigtigt at arbejde med deltagelse. Når børnene er med til at definere, hvad der tales om, vil 
de have meget mere engagement og føre ejerskab i forhold til emnet. Det er min erfaring i forhold til at møde 
op med et færdigt emne. Der kommer simpelthen meget mere ”på bordet” når de selv føler, at det vedkommer 
dem, og de selv har været med til at bestemme” (1). 

”Igennem arbejdet med eksperimenterne, er det blevet klart, at deltagelse er et must, så det giver i aller højeste 
grad mening at arbejde med børns egen deltagelse, både i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Det, jeg 
har erfaret, er, at jo mere deltagelse man giver børnene, des større engagement og kreativitet opnår børnene. 
De vil gerne arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse, hvis man tager udgangspunkt i deres liv (hvor de 
er)” (9).

”Jeg tænker børnenes deltagelse ind før jeg tænker på emner” (1).

”Lærernes, forældrenes og selvfølgelig også børnenes deltagelse er helt afgørende for, om der overhovedet sker 
forandring. Man kan f.eks. ikke servere respekt på et sølvfad!” (3).

Deltagelse er noget sundhedsplejersken tilrettelægger og åbner mulighed for. Følgende reservoir af be-
greber står til rådighed for sundhedsplejens selvbeskrivelse og kommunikation om deltagelse: 

• Børnenes værdier
• Egne værdier
• Engagement
• Ejerskab
• Medbestemmelse
• Medindflydelse
• Fælles dagsorden
• Samarbejde
• Motivation 
• Kreativitet
• Synergieffekt
• Synlige grænser
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Sundhedsplejerskerne fremhæver deltagerorientering som en væsentlig kompetence i arbejdet med børn 
og unges værdier, hvilket indebærer, at sundhedsplejersken: 

• Tager udgangspunkt i børnenes værdier (verden og tanker om den)
• Afklarer sine egne værdier og tilkendegiver dem sammen med holdninger og erfaringer
• Er ærlig og tydelig i forhold til, hvad hun vil med børnene
• Viser respekt for børnene og holder løfter
• Er fysisk (tid) til stede i børnenes skoleliv (rum)
• Slipper kontrollen, dvs. slipper ’roret’ og styrer i fællesskab med børnene
• Viser nærvær, engagement og indlevelse
• Er nysgerrig: lytter, observerer, spørger ind
• Overskrider ikke børnenes grænser  
• Medinddrager børnene i målsætning, forberedelse af undervisningens indhold og form
• Stiller krav til børnene
• Lytter til børnenes egne handlingsforslag
• Kvalificerer børnenes udsagn
• Deltager selv aktivt og koncentrerer sig samtidig om børnenes deltagelse
• Er fagligt velfunderet og arbejder konkret, handlingsorienteret og sundhedsfremmende
• Fører åbne tværfaglige dialoger og markerer sig (på skolen)

Kun få sundhedsplejersker angiver barrierer for at arbejde deltagerorienteret. En sundhedsplejerske skri-
ver, at hun har oplevet ”en del barrierer” og illustrerer dem med dette eksempel:
”I vores eksperiment oplevede vi en del barrierer for at arbejde med deltagelse, blandt andet ugidelighed, 
mobning og ’ destruktiv’ adfærd” (9).

En anden giver dette eksempel på et vanskeligt udgangspunkt for at arbejde deltagerorienteret: 
”Der kan være situationer, hvor forældre/elever er af den opfattelse, at sundhedsplejersken ved bedst – her kan 
det være svært at opnå deltagelse direkte” (11).

Deltagelse kan fortolkes som sundhedsplejerskernes mulighedsløsning på den udfordring, der ligger i at 
lære at tage elevernes, skolens og forældrenes værdier alvorligt. De betragter deltagerorientering som en 
kompetence, der skal udvikles for at håndtere mulighedsløsningen professionelt, og det kræver både in-
dividuelle ambitioner og accept af en gensidig afhængighed mellem sundhedsplejerske og børn/elever, 
hvis det skal lykkes at respektere såvel individuelle som sociale værdier og grænser.

Kommunikationen om deltagelse sættes af en grundlæggende forskel mellem involvering/ikke-involve-
ring. Når sundhedsplejerskerne iagttager deres professionelle værdier, bliver deltagelse betragtet som 
hovedværdien i sundhedsarbejdet. Den generelle deltagelsessemantik etablerer desuden fokus på forskel-
lige andre værdier inden for sundhedspædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse.

En systemteoretisk fortolkning er, at når deltagelse anses som et ideal for børnenes sundhedsfremme, 
betjener de sig af en forestilling om deltagelse til at reducere kompleksitet i deres måde at beskrive deres 
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sundhedspædagogiske praksis på. Deltagelse fastlægges som værdi. Men spørgsmålet må være, hvordan 
de kan iagttage deltagelse? Systemteoretisk set er det muligt at iagttage deltagelse som tilslutning til 
kommunikation. Sundhedsplejerskerne beskriver, at deltagelse virker fremmende på børnenes engage-
ment i betydningen tilslutning til de sundhedspædagogiske aktiviteter. Desuden beskriver de deres egen 
deltagerorientering som en kompetence i forhold til det, de vil med børnene, og som sådan bliver delta-
gelse en pædagogisk værdi eller norm, der kan udmøntes i et pædagogisk program. 

Deltagelsessemantikken repræsenterer udelukkende plussiderne i sundhedsarbejdet og dermed bli-
ver deltagelse udtryk for en ”normativ ønsketænkning”. Med et systemteoretisk blik kunne der tales 
om inklusion og eksklusion, og spørgsmålet vil da være, hvilke kriterier der anlægges for inklusion 
og eksklusion i en deltagerorienteret sundhedspædagogik? Sundhedsplejerskerne beskriver et værdi- 
og metodegrundlag, der pædagogisk set udelukkende refererer til deltagelsesorienteringen og gør 
sig dermed blinde for mulige eksklusionsmekanismer. Der bliver reflekteret over værdier, valg af 
handling og formulering af positive visioner for samarbejde og mål om sundhed, som dermed bli-
ver kriteriet for inklusion. 

Det kan ikke iagttages empirisk, hvorvidt deltagelse virker sundhedsfremmende eller ej. Deltagelses-
semantikken handler i vid udstrækning om børnenes deltagelse, men deltagelse kommunikeres som 
et selvreferentielt begreb – som et ’os’. Min fortolkning er, at sundhedsplejerskerne betragter deres 
egen aktive deltagelse som forudsætningen for børnenes. Deltagelse reflekteres i nutiden, men ses som 
’sig selv’ i fremtiden. Min pointe er, at det, sundhedsplejerskerne vil opnå ved at arbejde deltagerori-
enteret, er deltagelse. 

I relation til forholdet mellem sundhedsfremme og forebyggelse beskriver sundhedsplejerskerne nu efter 
at have eksperimenteret, at det er oplagt at arbejde med deltagelse i begge aktivitetsfelter. Dog fremhæ-
ver de, at det er helt oplagt at arbejde med deltagelse i det sundhedsfremmende arbejde, men samtidig at 
forebyggelse ikke kan undvære deltagelse, hvis man skal skabe tilslutningsmuligheder for børnene. Hvis 
sundhedsfremme betragtes som en forebyggende strategi, er en mulig videre fortolkning, at deltagelse 
netop inkluderes i forebyggelsen via en deltagerorienteret sundhedsfremmende ideologi – som jeg tidli-
gere har antydet: en selvteknologi.

2.9.2.4 Udvikling af et værdigrundlag
Mine videre iagttagelser af værdiafklaringens empiriske fakticitet bliver en undersøgelse af forestillingen 
om et fælles værdigrundlag. Selv om sundhedsplejerskerne fra starten har accepteret en værdiernes kon-
tingens, er deres ønske at kunne formulere et fælles værdigrundlag, der dækker deres intentioner og mål 
for et professionelt sundhedspædagogisk arbejde. Jeg har her udvalgt en gruppe med fem sundhedsple-
jersker, der har arbejdet med udvikling af sundhedspædagogiske metoder. Sundhedsplejerskerne når 
ikke frem til beskrivelser af konkrete metoder, der f.eks. kan anvendes af andre som nye redskaber i sko-
learbejdet, men til beskrivelser af fire metodegrundlag, deres projekter udspringer af. Fælles for alle fire 
er prioriteringer af: elevernes og sundhedsplejerskens visioner, et godt lærersamarbejde, forældreinddra-
gelse, kollegaobservation samt elevers og sundhedsplejerskers aktive deltagelse. Gennem beskrivelserne 
pointerer de blandt andet (Jensen et al., 2006):  
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• Sundhedsplejerskens fokus på deltagelse øger generelt set elevernes kreativitet og engagement
• Eleverne er optagede af sundhedsrelevante emner 
• For os handler det om at komme til at høre, hvad det er, der optager dem
• Forandring og handling er kun mulig indenfor de områder, der interesserer eleverne – der hvor de selv kan se 

fordelen ved forandring og selv kan være med i processen
• Ny viden opstår i relationen mellem sundhedsplejerske og elever, gennem ligeværdig dialog og udveksling af vi-

den og erfaringer
• Forberedelse og planlægning af sundhedspædagogiske aktiviteter sammen med eleverne har betydning for de 

pædagogiske resultater – det virker bedre at samarbejde og inddrage eleverne! Når de involveres og aktiveres 
fra starten fremmer det deres læring og sundhedsfremmende kompetenceudvikling 

Gruppen udvikler et fælles værdigrundlag, der afspejler en holdning om samarbejde og vigtigheden af 
at involvere eleverne, i undervisningsforberedelserne. På den måde undersøger sundhedsplejerskerne, 
hvad der optager eleverne og lader det danne udgangspunktet for deres sundhedspædagogiske aktivi-
teter. Målet er ikke at være styret af en fast plan, men at give eleverne mulighed for at præge deres 
læringsmuligheder og reflektere over ny viden, holdninger og handlinger. Lige så vigtigt er det at in-
volvere eleverne i evalueringer, og sundhedsplejerskernes succeskriterium er, at de sammen kan blive 
kloge på, hvordan forløbet er gået, og om undervisningen har bibragt eleverne ny viden og/eller hand-
lekompetence til at træffe sunde valg (Jensen et al., 2006: 127-175). Mod og evne til at give slip i de 
vanlige kontroller anser sundhedsplejerskerne for den væsentligste udfordring. At ”kvitte” elevscree-
ningerne betragter de som en grundlæggende forudsætning for at kunne arbejde med deres visioner 
og opfattelser af sundhed - i forhold til de udfordringer, eleverne møder. Deres ideal er at give ele-
verne plads, og samtidig skal der gives plads til sundhedsplejerskens faglighed, hvilket også inkluderer 
et udvidet samarbejdet med lærere og andre faggrupper. 

De følgende tre uddrag er fra gruppemedlemmernes egne beskrivelser af deres projekter, som skal illu-
strere, hvordan de italesætter den sundhedspædagogiske metodeudvikling (arkiv/sundhedsplejen V/ef-
terår 2006/A4-VS/LE): 
”Ved at deltage i forberedelsen anerkendes hvad der er aktuelt for dem, hvilket medfører en god dialog. Emnet skal 
være overskueligt med tid til nødvendig drøftelse. Sundhedsplejersken skal bidrage med sit engagement både ved at 
lytte, vise anerkendelse og ved at undervise. Engagementet smitter! Hvis vi vil noget med sundhedssamtalen i for-
hold til elevernes sundhed og læring, må vi tage udgangspunkt i det, der optager dem og motivere til refleksion. På 
samme måde i forhold til os selv - dialog og samarbejde med kollegaer fører til refleksion over egen praksis” 

”Gennem dialoger, ved at møde dem ”der, hvor de er”, kan forstyrre dem på en positiv måde og derved rokke 
ved deres egen opfattelse af sundhed og værdier i forhold til at leve og udvikle sig igennem et godt liv… Med 
andre ord ønskede jeg, at de involverede sig aktivt i undervisningen, i beslutningen om indhold og proces på 
baggrund af deres egne forudsætninger og værdier… Hvilken forståelse havde eleverne i 6. klasse om sundhed? 
For at kunne blive klog på dette, måtte vi i fællesskab lave deres definition af sundhed… Uden afsæt i børn og 
unges viden og opfattelser af sundhed, kommer vi ingen vegne… Metoden var deltagerorienteret og tog afsæt i 
elevernes egne ideer og ønsker til undervisningen. Hermed skabte de selv den pædagogiske læreplan, og vi sty-
rede i fællesskab” (arkiv/sundhedsplejen V/efterår 2006/A5-VS/LJ).
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”Lærersamarbejdet er utroligt vigtigt i forhold til overhovedet at være en del af skolen. Vi oplevede, at lærerne 
opfattede vores deltagelse i emneugen som blot et input undervejs og ikke som en del af den samlede emneuge, 
f.eks. havde de ikke skrevet os på informationsbrevet til forældrene omhandlende emneugen. De inddrog os 
ikke i planlægningen – til trods for, at vi tilbød at være med indtil flere gange. Det viser os, at vi skal arbejde 
målrettet på at være mere synlige for lærerne. Målet er, at de medtænker os i flere sammenhænge, der har med 
sundhed at gøre. Som sundhedsplejersker kan vi ikke løfte de sundhedsfremmende og forebyggende opgaver på 
skolen alene. Der er tale om så store opgaver, der kun kan lade sig gøre, hvis lærere og sundhedsplejersker ar-
bejder sammen og tilrettelægger, gennemfører og evaluerer opgaverne i fællesskab. Når det er sagt, så har vi 
som sundhedsplejersker en stor opgave i at gøre os synlige. Vi er nødt til at profilere os selv overfor lærerne. Vi 
skal fortælle, hvad vi har af faglig viden, og hvad vi gerne vil bruges til i undervisningen og på skolen som 
helhed, ligesom vi skal gøre opmærksom på, hvordan vi gerne vil samarbejde om de opgaver, der traditionelt 
set er sundhedsplejerskens” (arkiv/sundhedsplejen V/efterår 2006/A3-VS D&B).

Udviklingsarbejdets konklusion er, at skolesundhedspleje og sundhedspædagogiske kompetencer hand-
ler om værdier. Sundhedsplejerskerne oplever, at de har gode muligheder for at udvikle sundhedspæda-
gogiske metoder i skolen, men også at disse skal udvikles på baggrund af værdiafklaring. Det er centralt 
for sundhedsplejerskerne at etablere et grundlag for, hvorledes de kan forholde sig til diskussioner om 
værdier og værdikonflikter. De værdier, der kommer til syne i diskussionerne, er følgende:   

Nogle af værdierne matcher den sundhedspædagogiske ideologi, der er introduceret gennem udviklings-
arbejdet (markeret med #). Andre repræsenterer omsorgskommunikationen (markeret med ¤). Derud-
over markeres begreberne forberedelse, faglighed og tværfaglighed som værdier. Min foreløbige konklu-
sion er, at sundhedsplejerskerne har tilegnet sig det ideologiske udviklingskoncept og tilpasset det til 
deres faglighed og omsorgskommunikation. Den eneste værdi, der falder uden for ideologien og omsor-
gen, er værdien forberedelse, der udspringer af de nye erfaringer med at eksperimentere og metodeud-
vikle. Min pointe er, at udviklingsarbejdet resulterer i tilpasning frem for udvikling af nye begreber og 
’veje’ i sundhedsarbejdet. Denne pointe kan yderligere fortolkes hermeneutisk. Hvis udviklingsarbejdet 
skal give mening for deltagerne, skal de kunne referere ny viden og nye begreber til deres virkelighed – 
og denne virkelighed består både af en grundlæggende omsorgsfilosofi og den introducerede sundheds-
pædagogiske ideologi. Det betyder, at man ikke kan regne med at facilitere udvikling uden at tage delta-
gernes erkendelsesgrundlag alvorligt. 
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Medinddragelse #

Ejerskab # 

Involvering #

Indflydelse #

Tillid ¤ 

Være forberedt

Blive udfordret

Faglighed

Tværfaglighed

Dialog #

Deltagelse #

Anerkendelse ¤
Medbestemmelse #

Forandring # 

Handlekompetence #

Ligestilling ¤
Ligeværdighed ¤
Åbenhed ¤
Anerkendelse ¤
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Jeg vil runde denne kvalificeringsanalyse af med at konkludere, at der er sammenhæng mellem kommu-
nikerede fælles værdier og en synlig professionel identitet. Begge dele indebærer at kunne skelne mellem 
forskellige værdisæt og forholde sig til praksis på nye måder. Først og fremmest er den kvalificering, der 
opnås gennem udviklingsarbejdet, en evne til at iagttage egne værdier, opfattelser, normer og ”vedtagne 
sandheder”. Et sundhedspædagogisk arbejde på et værdiafklaret grundlag indebærer f.eks. 1) at kunne 
give slip i diagnosticering og prognostisk virksomhed uden om børnene og de unge selv, 2) et længere 
tidsperspektiv at evaluere ud fra og 3) at slippe den traditionelle sundhedskontrol og arbejde med sine 
egne og målgruppens værdier. 
 

2.10 Dannelse i pædagogisk udviklingsarbejde
I den tredje og sidste del af analysen er jeg interesseret i at undersøge, hvordan kommunikationen i ud-
viklingsprojekterne kan relateres til dannelse. Det overordnede empiriske spørgsmål er, hvilken dannelse 
der kan være tale om i udviklingsarbejdet. Udfordringen ligger i at undersøge, hvordan jeg kan fortolke 
empirisk mening med blik for dannelse. Med Luhmanns betegnelse af dannelse som kontingensformel, 
dvs. et begreb med mange på samme tid kendte og udefinerbare betydninger, bliver det selvfølgelig ikke 
nemmere. For at iagttage gennem et begreb med så mangfoldige betydninger må mine iagttagelser fast-
lægges om noget bestemt, og dette bestemte bliver et dobbelt andenordensblik på kvalificering. Jeg søger 
således at indfange, hvordan dannelse kan fortolkes gennem iagttagelse af projektdeltagernes iagttagel-
ser af deres iagttagelser.  

Det metodisk interessante er at undersøge, hvilke iagttagelser der bliver mulige at betegne dannelse. 
Principielt kan jeg spørge på to måder: a) Hvordan vurderer deltagerne selv deres kvalificering gennem 
udviklingsarbejdet? b) Hvordan markerer de faktiske forskelle mellem før og nu? I det følgende selekte-
rer jeg data, der rummer nogle nuanceringer og temaer på tværs af iagttagelsesfeltet, og jeg tilstræber 
diversitet, hvad angår måden, der andenordensiagttages på. Da dannelse som tidligere beskrevet ikke er 
et ord, projektdeltagerne selv anvender, er det vigtigt at pointere, at det er kommunikation, der kan rela-
teres til dannelse, der reflekteres og fortolkes, dvs. mine andenordensiagttagelser gennem dannelsesdefi-
nitionen samt mine egne eksplicitte dannelsesidealer, som jeg lægger til grund for fortolkningen. Disse 
redegør jeg for i forbindelse med de mere generaliserende iagttagelser i afhandlingens del III. 

Først analyserer jeg selekterede empiriske italesætteler eller beskrivelser, der kan relateres til dannelse. Jeg 
fokuserer på tre forhold: a) forholdet mellem projektdeltagernes tilstræbte kvalificering, som jeg betegner 
empiriske dannelsesidealer b) den refleksive formel ”at lære at lære” samt c) den empiriske socialitet, der 
udvikles gennem et kollektiv af blikke. Derefter underbygger jeg disse tre forhold via en case, der er 
konstrueret ud fra iagttagelser i Grønlandsprojektet. Casen har jeg kaldt ”Sofies forandring” og bygget 
op omkring en projektdeltagers (”Sofies”) erfaringer fra og refleksioner over sit eget udviklingsarbejde. 
Denne case diskuterer jeg til slut i et dannelsesperspektiv for dermed at lægge op til nogle mere generali-
serende fortolkninger og fastsættelse af ph.d.-projektets dannelsesbegreb i den følgende del III.  

2.10.1 Med empirisk blik for dannelse
Tilløbet til denne analyse er den tidligere klassifikation af det empiriske materiale i de tre hovedkate-
gorier (A, B & C) ud fra analysestrategi II. Det er kategori C, der rummer kvalificeringsvurderinger, 
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der er særlig interessant. Dette svar fra midtvejsevalueringen i Grønlandsprojektet har jeg eksempelvis 
placeret i denne kategori (arkiv/Grønland IV/forår 2005/ADL): 
”Jeg har i hvert tilfælde lært, at det er vanskeligt at arbejde med værdier, og at der er mange forskellige måder 
at gøre det på. Jeg synes selv at projektarbejdet har bibragt mig en respekt for de andre deltageres arbejde og 
selvfølgelig også et kendskab til deres daglige arbejde. Jeg har fået skærpet opmærksomheden på, hvad det vil 
sige at arbejde i et politisk ledet system, og på at der i sig selv er en værdimæssig konflikt indbygget i på denne 
ene side at arbejde i det politiske system med dets interne værdier (loyalitet, en vis grad af lukkethed i den 
forstand, at det er internt i systemet det defineres, hvad der tales åbent om udadtil) og på den anden side at 
deltage i projektet, som fordrer åbenhed. Jeg mener i øvrigt at jeg hen ad vejen har fået internaliseret værdi-
perspektivet mere og mere - det er der lissom, uden at jeg hele tiden skal fremtvinge det”. 

For yderligere at få fat i en ’empirisk’ dannelse selekterer jeg en række udsagn, der kan fortolkes som 
sundhedsplejerskernes andenordensiagttagelser af deres kvalificering. Udsagnene er hentet fra den største 
af spørgeskemaundersøgelserne (fase 1, N=132) og fremgår af det strukturerede svarmateriale i bilag 525: 
- ”Jeg har aldrig tidligere medtænkt de spørgsmål, som I stillede til os i planlægningen af den sundheds-

fremmende samtale, men vi fik på denne måde en god diskussion om metoder og indhold, og hvorfor vi 
gør det, vi gør” (7)

- ”Det har givet stof til eftertanke, at der, hvor samtalerne er lykkedes, har jeg selv været god/åben 
overfor dialogen” (19) 

- ”Den nye tankegang gør, at vi bedre kan se forskelle, og det gør mig bedre til at se kritisk på min prak-
sis. Det er rigtigt godt med denne fremstilling samt efterfølgende diskussion med åbenhed til tanker, så 
vi kan få gang i en udvikling på sundhedsplejens yderside og inderside.. der er mange ”blinde pletter”, 
når man betragter sig selv” (2) 

- ”Værdiafklaringen er startskuddet for at vende det store skib, der er ved at kuldsejle: nu ser jeg hvad jeg 
ikke så før, og jeg ser problemerne fra mange flere vinkler” (13)

- ”Jeg har fået mere fokus på, hvad der vanskeliggør mit arbejde – hvorfor ting af og til ikke lykkes – at 
noget måske er urimeligt med gældende strukturer. Jeg kan mærke, hvad der er det gode i at få sat teo-
rier på mine forventninger. Det er blevet tydeligt for mig, at tiden er vigtig, hvis man vil arbejde sund-
hedsfremmende” (16)

- ”Jeg er blevet bevidst om, hvornår jeg har forskellige roller, og at det er OK. Skolearbejdet trænger til et 
løft, og skolesundhedsplejersker har på nogle områder andre værdier end lærerne, og det kan medvirke til 
manglende tværfagligt samarbejde” (20)

- ”Jeg er også blevet mere sikker på, at jeg fremover vil anse mine samtaler/mødet med medmennesket 
som mit fornemmeste arbejdsområde, og at lærerne er meget bedre til at tilegne og formidle nyt stof – 
også om sundhedsfremme” (32)

- ”Jeg har fået åbnet mine øjne for værdier i de tekster, jeg arbejder ud fra. Det er ikke fordi, jeg tidligere 
bare bevidstløst har arbejdet uden at tænke mig om, men min opmærksomhed på andres forståelse af de 
samme ord er anderledes efter disse fire dage. Jeg ser nu vigtigheden af at blive bedre til at beskrive/vælge 
de rette ord. Både i forhold til samarbejdspartnere, men også i forhold til de børn/familier, jeg skriver om i 
diverse observationer/erklæringer. Værdierne gør en forskel fremover” (42)

- ”Jeg er blevet meget i tvivl om skolesundhedsplejens berettigelse i sin nuværende form. Det er mit indtryk, 
at hverken børn, forældre, lærere eller sundhedsplejersker ved, hvad de der sundhedssamtaler skal til for. 
Samtidig kan jeg personligt se en stor fordel i, at der eksisterer en neutral og rummelig person, som skole-
børnene kan gå til med deres problemer” (91)
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Udsagnene kan fortolkes som dannelse, der udspringer af mental aktivitet såvel i kommunikationen 
som individuelt. Dannelse kan betragtes som både en processuel og en tilstræbt tilstand blandt sund-
hedsplejerskerne. Kommunikationen er pædagogisk kodificeret. Sundhedsplejerskerne må gøre noget for 
at skabe forandring. De individuelle værdiafklaringer går igen, hvorigennem dannelse kan fortolkes som 
en form for ’selvstændig tilegnelse’. 

De selekterede andenordensiagttagelser betegner et bestemt resultat af udviklingsarbejdet, nemlig et ar-
bejde med sig selv, f.eks.: 
- Jeg har aldrig tidligere medtænkt de spørgsmål - hvorfor vi gør det, vi gør
- Der, hvor samtalerne er lykkedes, har jeg selv været god/åben overfor dialogen
- Det gør mig bedre til at se kritisk på min praksis… bedre kan se forskelle
- Der er mange ”blinde pletter”, når man betragter sig selv
- Nu ser jeg hvad jeg ikke så før, og jeg ser problemerne fra mange flere vinkler.. hvorfor ting af og til ikke lykkes
- Jeg kan mærke, hvad der er det gode i at få sat teorier på mine forventninger
- Jeg er blevet mere bevidst om, hvornår jeg har forskellige roller
- Jeg er også blevet mere sikker på..
- Jeg har åbnet mine øjne for værdier
- Jeg ser nu vigtigheden af at blive bedre til… værdierne gør en forskel
- Personligt ser jeg en stor fordel i, at der eksisterer en rummelig person (mig selv)

Det går igen i svarmaterialet, at sundhedsplejerskernes andenordensiagttagelser handler om forskellige 
kompetencer, som de selv ønsker, deres eksperimenter skal støtte udviklingen af. Et eksempel er en 
sundhedsplejerske, der beskriver sin gruppes visioner sådan (arkiv/sundhedsplejen III/efterår 2005/pro-
jektbeskrivelse/metode/10.8.2005): 
”Vi brænder for at ændre indholdet i og vores tilgang til skolesundhedsplejen. Vi vil derfor afprøve forskellige 
pædagogiske metoder for at finde frem til en/flere sundhedspædagogiske metoder, der motiverer børnene til 
frivilligt og aktivt at forholde sig til egen sundhedstilstand nu og på længere sigt. Vi vil gerne vække børnenes 
lyst til at forholde sig til deres sundhed” 

Et andet eksempel på tilstræbte kompetencer er de mål, som samme gruppe definerer for deres sund-
hedspædagogiske metodeudvikling: a) at give skoleeleverne mulighed for at diskutere deres egne vær-
dier i forhold til andres, b) at eleverne oplever sig set (i betydningen anerkendt) af andre, og c) at 
eleverne selv ser muligheder for at vælge og påvirke deres egen og andres sundhed i en positiv ret-
ning. Formålet er at arbejde med sundhedspædagogiske metoder, der viser, hvad eleverne optages af 
i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse, samt at synliggøre elevernes resurser og kompetencer 
for dem selv og for sundhedsplejerskerne. Citatet her skal illustrere, hvordan sundhedsplejerskerne 
iagttager deres eget kvalificeringsbehov (arkiv/sundhedsplejen III/efterår 2005/projektbeskrivelse/
sundhedspædagogisk metode):
”Desuden kan eksperimentet medvirke til: at sundhedsplejersken får synliggjort egne værdier, ressourcer og 
kompetencer i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse; at sundhedsplejersken er åben for forandringer; 
at sundhedsplejersken ser sig selv som en del af projektet, engagerer sig og er nærværende; at sundhedsplejersken 
viser og bruger sin faglighed; sundhedsplejersken indgår i dialog med eleverne…. For at kunne være tro mod 
vores vision, må vi kunne sætte os fri af værktøjer, programmer og fastlåste dagsordener. Vi må kunne sadle 
om og tage udgangspunkt i det, der er aktuelt for eleverne” 
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Den overordnede målsætning i begge udviklingsprojekter og dermed i de atten selvstændige projekter 
er, at de sundhedsprofessionelle lærer at inddrage målgruppernes værdier og interesser i sundhedsar-
bejdet. I Grønland har det tidligere været normen, at det var de sundhedsprofessionelle, der beslut-
tede, hvordan Hjemmestyrets sundhedspolitikker og handlestrategier skulle udmøntes lokalt, og 
hvordan forskellige restriktioner skulle gøres gældende. På trods af intentioner om samarbejde med 
borgerne indeholdt disse rutiner mere eller mindre faste, på forhånd fastlagte informationsprocedurer 
og interventionsformer. Hos sundhedsplejerskerne i København har der været tradition for, at kontak-
ten med eleverne var præget af sundhedsplejerskens vurderinger og prioriteringer i forhold til scree-
ninger og valg af bestemte sundhedssamtaleemner m.m. Der blev fokuseret på, hvad sundhedsplejer-
sken vidste og mente, var sundt for børn og unge. Disse normer vurderer projektdeltagerne – sammen 
med deres vanlige fokus på hurtige løsninger og ændring af målgruppernes adfærd i en sundere ret-
ning – nu selv som et negativt grundlag for at arbejde pædagogisk – i betydningen med udgangs-
punkt i målgruppernes værdier og handleerfaringer. 

Specielt sundhedsplejerskerne fremhæver nogle faglige og personlige barrierer som: manglende pædagogisk 
kompetence, manglende mod til at slippe kontrollen, omklamrende omsorg, forventninger om hurtige 
løsninger og adfærdsændringer samt frustrationer i forhold til manglende synlighed og omverdenens for-
ventninger. Et af resultaterne af udviklingsarbejdet er, at deltagerne forholder sig kritisk til de traditionelle 
formynderiske og adfærdsmodificerende arbejdsmetoder. Med nye kritiske blikke tilstræber de at gøre sig 
fri af de tidligere ’fejlfinder-’ og ’kontrollantroller’. Sådanne tilstræbte tilstande fortolker jeg som dannel-
sesidealer. For sundhedsplejerskerne er det et dannelsesideal at disciplinere sig selv til at arbejde mindre 
kontrollerende og mere bevidst sundhedspædagogisk med elevernes læring og kompetenceudvikling og 
samtidig yde en mindre omklamrende omsorg for eleverne. Idealerne italesættes i formen at lære at være: 
• Selvdisciplineret
• Mindre kontrollerende 
• Mindre omklamrende
• Mere tålmodig
• Mindre styrende
• Mere modig
• Mere synlig
• Mere opmærksom på børnenes interesser, værdier og opfattelser af sundhed

Disse idealer fortolker jeg som en del af den kommunikerede dannelse, der opstår i relation til sundheds-
plejerskernes forventninger til deres egen kompetenceudvikling. Jeg fortolker dermed dannelse som et 
selvarbejde, hvor målet er individuel deaktivering af styringsbestræbelser og en accept af kontingens. Der 
er tale om en erkendelse af en dybtgående personlig og praktisk reform og iagttagelser af, hvad denne re-
form kræver af sundhedsplejerskerne både individuelt og i fællesskab. De er tydeligvis irriterede over deres 
traditionelle handle- og problemløsningsmønstre. Min fortolkning er, at de gennem udviklingsarbejdets 
eksperimenter er blevet optaget af at erfare sig selv som omverden for elevernes læring og udvikling.  

Undervejs, mens de enkelte projekter gennemføres, og eksperimenterne foretages, samles konsulenter og 
projektdeltagere på workshops og heldagsseminarer og diskuterer erfaringer og eksempler fra praksis. 
Disse beskrives efterhånden i tilknytning til noget principielt. Praksiseksemplerne får dermed eksempla-
risk karakter og frembringes for at være med til at bære ny viden, værdier og normer.
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Med blik for de første empiriske analyser af værdier, sundhedsfremme og forebyggelse (delanalyse 1 & 2) 
og fokus på Grønlandsprojektet er det min fortolkning, at disse workshopdiskussioner reflekterer et dan-
nelsesideal, hvor en del af den deltagelse, der anses som rimelig i forhold til sundhed, er, at man beslutter 
sig for, hvad man involverer sig i, og hvad man ikke involverer sig i. Gennem de enkelte projekter er det 
blevet tydeligt, at menneskelige relationer gør dem stærke. Relationerne skaber rum og handlekraft, og 
derfor opleves relationerne som bærende for deres aktive deltagelse i et fællesskab. Relationer kan kun op-
retholdes ved, at nogen aktivt deltager i noget, der foregår, og sundhed italesættes knyttet til deltagernes 
vurderinger af de handlinger, der gøres sammen. At være sund, rask, og at noget er på rette plads, viser vej 
til at udvikle handlekompetence, som for projektdeltagerne betyder, at man aktivt deltager i sundheds-
fremmende processer, hvor man tager medbestemmelse og vurderer et fælles mål. Så langt kan de sund-
hedspædagogiske begrebsafklaringer støtte projektdeltagernes dannelse. Projektdeltagerne iagttager deres 
egne sundhedsopfattelser, værdier og værdikonflikter og forholder sig kritisk til, hvad sker der i dag i sam-
fundsdebatten eller lokale diskussioner om befolkningens muligheder for at handle fornuftigt. De spørger: 
Diskuteres mulighederne reelt? Skabes der handlerum og rum for deltagelse og medbestemmelse? Involve-
rer målgrupperne sig i diskussioner om sundhed med deres egne visioner og ønsker, og har de medbestem-
melse i demokratiske processer i skolen og familien? Bliver befolkningen kvalificeret til at deltage i sund-
hedsfremmende (lære)processer? De første empiriske analyser viser, at der opstår et diskursproblem, der gør 
det relevant for projektdeltagerne at diskutere kompetencer: dels kompetence til at leve sundt og sørge for 
at ”noget er på rette plads” og dels diskussionskompetencen, som fra et politisk dannelsesperspektiv (Sch-
nack & Jensen, 1997) kan formuleres som et spørgsmål om, hvordan man lærer at diskutere og vurdere 
sundhed og sundhedsmæssige værdikonflikter.

Ved udviklingsarbejdets afslutning er der tegn på, at værdiarbejdet har resulteret i en større faglig og pro-
fessionel selvtillid. En deltager beskriver sit udbytte således (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LD/udbytte):  
”Det er en betryggende afklaring jeg er nået frem til og det er, at jeg (vist nok) ikke behøver at være nervøs for 
at sige, hvad jeg har på hjerte. Andre personer, (om de er lærte personer eller ikke) kan også stå i samme situa-
tion som mig selv, nemlig at komme i tvivl. Måske at være nervøs for at få kritik og blive set anderledes på. 
Når jeg ser tingene med værdiafklaring, og jeg sætter mig i en andens sted og forsøger at se tingene fra den 
andens synsvinkel, bliver jeg klar over, at jeg ikke behøver at være nervøs for at min egen holdning eller me-
ning kommer frem. For jeg har fået redskaber til at gå ind i en udviklende dialog i stedet for at møde andre 
med fordomme, der skaber barrierer for et udviklende samarbejde. Jeg mener at have været med til at skabe 
interessen for sundhedspædagogik og at arbejde med metoder der kan bruges som godt sidestykke og supplement 
til ”Den gode skoles” materialer og metoder, samt som en løftestang for at forskellige faggrupper får øje for 
fælles flader og begynder at snakke sammen. Sundhedspædagogik skaber mulighed for at åbne dørene for at 
snakke om personlige værdier, der sætter tanker i gang hos mig selv og hos andre, jeg møder”. 

Citatet skal illustrere, hvordan værdiafklaringerne har styrket denne projektdeltagers selvtillid, men også at 
hun tidligere ikke var i stand til at handle og sige, hvad hun mener. Hun har følt sig styret af de lærdtes 
eller den offentlige mening på trods af, at den strider imod hendes egne værdier og holdninger. Den dan-
nelse, hun opnår gennem arbejdet med værdiafklaringer i sin forebyggelsespraksis, resulterer i en evne til 
at indstille sig på andres mening og samtidig udtrykke sine egne værdier samt lade nogle sundhedspæda-
gogiske værdier skinne igennem kommunikationen. Det er vejen til accept af den andens iagttagelser, der 
gør det muligt at stå ved sin egen mening. Nervøsiteten for ikke at være tilstrækkeligt fagligt funderet er-
stattes af en ny selvtillid, der er refleksiv og altså gør hende parat til at iagttage i lyset af andres værdier.
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Min fortolkning er, at den dannelse, der gør sig gældende i udviklingsarbejdet, åbner muligheder for at 
arbejde sundhedspædagogisk med forebyggelse og sundhedsfremme. Denne form for dannelse gør det 
muligt at diskutere værdier og iagttage forskellige måder at værdisætte på. Selvtillid og mod, der er en 
del af dannelsen, udfordrer den enkelte til arbejde med sig selv for at udvikle en selvforståelse. En sy-
stemteoretisk fortolkning er, at denne dannelse reducerer risikoen for kommunikativ fiasko og øger mu-
lighederne for succes i betydningen tilslutning til den sundhedspædagogiske kommunikation. 

Det er tydeligt, at der – i det mindste sprogligt – sker en homogenisering af værdier, og at der etableres 
nogle normer blandt projektmagerne. I Grønlandsprojektet oplever deltagerne sig ”løftet” af, at de har 
udviklet et fælles sprog som en udtrykker det (arkiv/Grønland III/forår 2005/refleksioner uge 21):
”Jeg havde slet ikke forestillet mig, at dette udviklingsarbejde har kunnet give mig så meget – jeg har i dag 
lært mere, end jeg har lært de sidste mange måneder, og hver gang vi mødes, oplever jeg, at vores fælles sprog 
udvikler mig”. 

En anden projektdeltager siger (arkiv/Grønland III/forår 2005/refleksioner uge 21):
”Vi er blevet et ”vi”, og det havde jeg i hvert fald ikke troet, at jeg nogen sinde kunne blive med jer – jeg har 
lært at arbejde med værdier og det ser jeg først rigtigt tydeligt i dag på konferencen, hvor er det en skøn oplevelse 
at være blevet dygtigere og meget mere reflekteret i forhold til de forskellige sundhedsopfattelser og værdier”. 

Socialiteten rummer deltagernes fælles normer og sprog, og det er min fortolkning, at deltagerne har 
kvalificeret sig til nye måder at håndtere kompleksitet på, hvilket undervejs har skabt ny refleksivitet. Ses 
dannelse som et produkt af udviklingsarbejdet handler dannelse om både at lære at lære og om rent fak-
tisk at gøre tingene anderledes, dvs. at lære at omgås den kompleksitet, der kan iagttages gennem sund-
hedsarbejdet, og dernæst være i stand til at omgås den hensigtsmæssigt. Efter de enkelte projekters af-
slutning siger nogle af projektdeltagerne, at de ikke ved, om de konkret kan noget nyt eller gør tingene 
anderledes, men at de ved, at de kan udvikle sig i forhold til deres praksis. Andre beskriver, hvordan de 
har lært at arbejde gennem målgruppernes værdier og via afprøvning af nye pædagogiske metoder har 
lært at tilegne sig ny viden om målgruppernes opfattelser af og viden om sundhed. Fænomenet ”at slippe 
kontrollen” kan eksempelvis fortolkes som et udtryk for læring i betydningen at lære at forholde sig 
åbent over for målgruppens værdier og behov og ikke at vide bedst om andres sundhed. En grønlandsk 
projektdeltager beskriver, hvordan hun gennem de tre års udviklingsarbejde har oplevet en ”kvalificering 
i læring i det sundhedsfremmende arbejde” (arkiv/Grønland VI/efterår 2006/LD/udbytte), hvilket for den-
ne projektdeltager betyder, at deltagelsen har udvidet hendes muligheder for et kvalificeret sundheds-
fremmende, forebyggende og kriminalpræventivt arbejde. Hun vurderer således sin kvalificering og læ-
ring i relation til både personlig udvikling og nye samarbejdsformer. 

2.10.2 Et kollektiv af blikke
Den fortolkede dannelse kan føres gennem Luhmanns tre konstituerende meningsdimensioner: socia-
litet, tid og sag. I socialdimensionen drejer det sig om kvalificering til kommunikation, hvor deltager-
nes fælles sprog udgør det symbolsk generaliserede medie. I tidsdimensionen drejer det sig om kvalifi-
cering til forandring relateret til et spænd mellem refleksioner over fortidens handle- og problemløs-
ningsmønstre og nutidige forventninger om fremtidige problemløsninger. I sagsdimensionen drejer 
det sig om beslutningskompetence, dvs. at kunne prioritere og vælge. I begge udviklingsprojekter er 
det netop beslutningskompetencen, der går igen, og ikke en bestemt faglig kompetence. Fremtidens 
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ukendte sundhedsmæssige udfordringer bliver en resurce, nemlig en umulighedsbetingelse for at træf-
fe ”de rigtige beslutninger”. Konsekvensen er, at dannelse beror på at lære at udnytte de værdier, der 
er i spil, og som hverken kan fastfryses eller forudsiges.      

Ph.d.-projektets fortolkningsgrundlag gør, at jeg opererer med dannelse som andenordensiagttagelse26. 
På individplanet kan den enkelte forsøge at gøre sig synlig og spille en særlig rolle som sundhedsprofes-
sionel person, men uden iagttagelse af andres iagttagelse af, hvordan rollen spilles, er det med reference 
til Thyssens filosofiske dannelsesbegreb (Thyssen, 2004: 157) min grundantagelse, at dannelse ikke er 
opnåelig. Udviklingsarbejdet har vist, at når deltagerne iagttager hinandens iagttagelser og ’beregner’ 
hinandens forventninger, gør de det ud fra forenklede selvkonstruktioner, der som oftest resulterer i mis-
forståelser (snarere end reelle værdikonflikter). Dette er særligt tydeligt i sundhedsplejerskernes kommu-
nikerede iagttagelser af deres samarbejde med lærerne på den enkelte skole. På trods af forenklinger og 
misforståelser, når det drejer sig om andres iagttagelser, er der blandt projektdeltagerne alligevel en er-
kendelse af, hvordan man kollektivt kan udnytte hinandens blikke. Ikke kun på de fælles workshops, 
men også i praksis kan iagttagelser af forskellige måder, hvorpå andre iagttager f.eks. målgruppernes 
sundhed, fortolkes som dannelse.

Et eksempel er kollegaobservationerne, hvorigennem projektdeltagerne har oplevet at lære ved at iagttage 
andre og reflektere over andres iagttagelser af sig selv. Dette citat fra en af projektbeskrivelserne illustre-
rer betydningen af at iagttage sig selv gennem hinandens iagttagelser (arkiv/sundhedsplejen V/efterår 
2006/A4-VS/LE): 
”Kollegaobservation som et hjælpsomt redskab til evaluering og udvikling af egen praksis. Både det at blive set 
på og selv at være observatør var givende. Det gav mulighed for at reflektere over metodens anvendelighed. Når 
jeg stod i en undervisningssituation var jeg optaget af dialogen, optaget af at lytte til eleverne og optaget af at 
møde dem. Det var derfor svært for mig selv at se, om de andre værdier kom i spil. Her var det en stor hjælp at 
have kollegaobservation og få mulighed for at tage stilling til og reflektere over deres observationer. Som sund-
hedsplejersker har vi et fælles fagsprog og har derfor mulighed for at diskutere faglige problemstillinger med hin-
anden med en vis grad af indforståethed. Vores fælles forberedelse og diskussioner i forbindelse med værdigrund-
lag og observationsskema betød, at vi var afklarede om såvel værdier som målene med undervisningen”.

De følgende tre citater er fra et gruppeinterview med fem sundhedsplejersker (arkiv/sundhedsplejen V/
efterår 2006/A2-VS/kvalificering (17.8.2006)):
”Jeg har fået hul igennem ved at prøve tingene af i mit projekt. Før var der ikke rigtig forbindelse mellem 
sundhedsplejerske og elever. Nu er der hul igennem! Det bedste har været kollegaobservationerne og den 
sparring, jeg har kunnet få og give de andre i min projektgruppe. Jeg vil gerne lære af mine sundhedsplejer-
skekolleger – og det har givet positive forstyrrelser at have observation og kollegasupervision. Når man selv 
er ’på’ er det rigtig svært at vurdere, hvad og hvordan eleverne får ud af det vi laver sammen. Og ved at 
diskutere min undervisning med mine kolleger, der har observeret mig, er det bagefter overvældende, hvor 
meget der er at ændre på!”

”Det har også været godt at blive tvunget ud i noget med observatør på. Man kommer til at tænke anderledes 
over det, man gør. Jeg er blevet mindre hektisk og produktorienteret. Jeg kan godt holde ud, at jeg ikke selv 
siger noget, når jeg er sammen med eleverne. F.eks. de der 8. klasses drenge, der ikke siger noget… det er nu 
helt OK for mig, at jeg ikke er den, der skal sige noget for dem”. 
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203

”Det fedeste er, at vi har arbejdet nede på jorden! Og det fede har været observatørrollen: jeg har lært meget af 
at se på andre. Vi holdt os jo til observationsskemaet, og derfor holdt vi os på et sobert plan. Ja, vi gik ikke 
over hinandens grænser, når vi observerede. Vi fik i stedet diskuteret og afklaret begreber, inden vi gik i gang, 
og igen bagefter fik vi reflekteret over vores opfattelser af de forskellige begreber og elevernes læring. Vi følte os 
ikke klædt af eller ydmyget – skemaet holdt os på plads” 

Citaterne illustrerer kollegaobservationernes dannelsesværdi. At lære af andres observationer er en måde at 
få anerkendelse og bekræftet sine vaner på. Som en del af læringen (første orden) vurderer gruppedelta-
gerne (andenordensblik) deres evne til være refleksive og parate til at iagttage i lyset af andre alternativer. 

Det er min fortolkning, at når projektdeltagerne iagttager, at man kan iagttage på mange forskellige 
måder, og når de accepterer disse måder, så opstår der en fri, dynamisk dannelsesproces, de italesætter 
som en vigtig resurse. Som den foregående analyse af kvalificering gennem eksperimenter viser, pålæg-
ger sundhedsplejerskerne f.eks. sig selv en selvdisciplin, som opstår af et ideal om at arbejde deltagerori-
enteret, men denne selvdisciplinering er også et socialt spil om normer og værdier. Med et erkendelsesfi-
losofisk blik er det min fortolkning, at udvikling gennem kollegers blikke betyder noget kollektivt – at 
et blik iagttages af andre blikke, mens det individuelt betyder, at ”mit” blik er omgivet af både anerken-
dende og afvisende blikke (Thyssen, 2004: 154). 

Et spørgeskema, sundhedsplejerskerne besvarer ved afslutningen af den eksperimentelle fase, indeholder 
blandt andet følgende spørgsmål: 

• Sundhedsplejerskens kompetence: Med udgangspunkt i dit eksperiment, hvad mener du da, du skal kun-
ne for at arbejde med elevernes værdier?

• Hvad kan du se, du gør anderledes i dag på baggrund af erfaringerne fra projektarbejdet?
• Hvordan vurderer du din egen deltagelse i værdiprojektet? Har du f.eks. lært noget om sundhedspæda-

gogisk udviklingsarbejde? Har du lært at lære? Eller er du blevet bedre eller mere kvalificeret til noget 
bestemt? 

Sundhedsplejerskernes andenordensiagttagelser af, hvad de gør anderledes på baggrund af deres erfarin-
ger fra projektarbejdet klassificerer jeg i tre hovedkategorier (N=16): 

I.. Mod.og.tydelighed
”Jeg tør spørge meget mere direkte. Giver tid til børnene, så de selv finder ud af, hvad de mener” (16).
”Er mere tydelig på, hvad jeg mener. Går ind i debatter om sundhed, hvor jeg kan komme på banen. 
Kan stille mig op i store forsamlinger og stille mig til rådighed med min viden og erfaring” (15).
”Jeg kan se, at jeg er blevet mere tydelig og ’aggressiv’ i forhold til min fagliheds betydning for et skole-
miljø – hvor sundhed skal på banen” (6).

II.. Udgangspunkt.i.elevernes.værdier
”Jeg Taler mere med børnene. Spørger dem mere. Lytter til dem” (16, 14, 10, 7)
”Giver plads til at børnene kan være med til at sætte dagsordenen” (7, 3)
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”Jeg er ikke bange for pauser, og for at jeg ikke længere i så høj grad har en dagsorden. Jeg er blevet utro-
lig opmærksom på børnenes egen deltagelse og på at være individuel vejleder i en gruppe. På at være meget 
konkret og faglig” (4)
”Jeg afstemmer mit input med elevernes forventninger og interesse ved at holde en forberedelsestime eller 
to med klassen før sundhedstemadagen” (3)
”Jeg tænker børnene ind, før jeg tænker på emner” (1)

III..Involverer.andre
”Lærere, skolelederen, forældre, politikere” (6, 5, 3, 2).

Læring italesættes som et resultat af udviklingsarbejdet, hvilket kan klassificeres i disse tre kategorier:

i). Børns.syn.på.sundhed.
”Jeg har lært en masse om børn eget syn på sundhed” (16).
”Jeg har lært at eleverne er interesserede i at tale om deres muligheder for et sundt liv” (14).

ii). Nye.sundhedspædagogiske.metoder
”Jeg er blevet bedre til at slippe ’roret og tager udgangspunkt i elevernes værdier” (14).
”Jeg har lært, hvor vigtigt det er, at børnenes egne værdier er sat i spil, før de kommer til sundhedssamta-
len. Børnene har netop derigennem haft tid til at reflektere over, hvad de evt. ønsker at tale med mig 
om” (10).
”Nu er der ikke noget, jeg skal yde ud fra et skema. Nu skal jeg tale med børnene og involvere mig i deres 
tanker og liv og undervise ud fra det” (2).

iii)..Refleksion
”Jeg har mere fokus på de kommunikative værktøjer, ordenes værdi. Mere nysgerrig/spørgende og sund-
hedsfremmende” (12).
”Lært en masse, og vil gerne vide/lære mere (15, 3, 2). 
”Det har været utroligt givende at høre om, hvad de andre projekter har arbejdet med. Alle har gjort 
noget på en ny eller anden måde. Alle erfaringerne, positive som negative, har været lærerige” (1). 
”Jeg er meget mere opmærksom på læring. Hvad kan og skal børnene have ud af dette – nu og senere? Jeg 
er mere tydelig, direkte, modig, stolt i forhold til skolens ledelse, forældrebestyrelser – på det kollektive 
plan. Jeg har fået meget mere respekt på skolen” (3).

Kun af enkelte svar kan der udledes eksplicitte andenordensblikke. Dette svar illustrerer eksempelvis, 
hvordan en sundhedsplejerske reflekterer sin kvalificering bredere end selve udviklingsarbejdet: 
”Jeg føler mig meget kvalificeret til f.eks. at gå ud i daginstitutionerne og sætte skub i sundhedspolitikkerne. 
Også i forhold til kolleger – i hvordan det f.eks. kan gribes an” (13).
 
Mens dette svar illustrerer et andet anden ordensblik:  
”Refleksionsprocessen i forbindelse med at skrive har gjort, at jeg har set min hverdag på en anden måde. Jeg 
har set meget mere kritisk på, hvad det er, jeg har gået og gjort i mange år. Jeg reflekterer over, hvorfor jeg gør 
tingene på en bestemt måde, hvilket gør, at jeg gør tingene anderledes eller i en anden rækkefølge, end jeg 
gjorde før” (1).
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Det samlede svarmateriale fra denne spørgeskemaundersøgelse viser, at sundhedsplejerskerne har lært og 
erfaret noget, og flere af dem reflekterer over nye måder at tackle deres skolesundhedsarbejde på. Det 
tyder i høj grad på, at der er sket forandringer, og praksis er udviklet. De fleste svar tyder på, at sund-
hedsplejerskerne på baggrund af projekterfaringerne griber skoleopgaverne an på nye måder. De tager 
udgangspunkt i det, der optager børn og unge, og kombinerer det med deres faglighed på en værdiaf-
klaret måde. Sundhedsplejerskernes andenordensiagttagelser kommer til udtryk gennem deres beskrivel-
ser og evalueringer af eksperimenterne. Der er tale om en række andenordensiagttagelser, hvor igennem 
de vurderer deres læring og personlige udvikling. 
    
2.10.3 ”Sofies forandring”
Grønlandsprojektet rejser spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at praktisere idealet om deltagelse i 
det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i samfundet? Som delanalyse 1 viser, iagttager pro-
jektdeltagerne en række potentielle værdisammenstød og konflikter mellem Inuitkulturen og sundheds-
systemet. Der har været en række konkrete eksempler på sådanne værdisammenstød i udviklingsarbej-
det. Forebyggelseskonsulenter har eksempelvis oplevet sammenstød mellem Inuitværdier og deres egne, 
når de ville ”tilrettelægge sundhedsfremme” på den ene eller anden måde. Jeg har selv løbende iagttaget 
en markant forskel på kvaliteten i deres sundhedsarbejde, når de forholder sig bevidst til deres egne vær-
dier og derigennem forsøger at håndtere de værdier, der er på spil hos deres målgrupper. Det følgende er 
konstrueret ud fra ”Nord Regionsprojektet” (arkiv/Grønland efterår 2006/Sofie/projekt Nordregionen). 
Projektet er valgt, fordi projektets initiativtager Sofie italesætter og beskriver sin personlige udvikling og 
udviklingens form gennem forløbet. Casen repræsenterer både Sofies vurderinger af de forandringer, 
udviklingsarbejdet har medført og hendes vurdering af såvel rolleskift som personlig udvikling. 

Sofie er til daglig konsulent i Paarisa, der er Grønlands Hjemmestyres afdeling for forebyggelse og sund-
hedsfremme, og hun har deltaget aktivt i ”værdiprojektet” gennem alle tre år. Hendes eget udviklingsprojekt 
er geografisk set det nordligste af projekterne i Grønland. Det omfatter forebyggelse og sundhedsfremme i 
de otte nordligste kommuner fra Kangaatsiaq til Qaanaaq. Projektets primære målgruppe er forebyggelses-
konsulenterne i Nordgrønland, sekundært er målgruppen befolkningen deroppe. Sofie sætter sig for at tilret-
telægge rammer for udvikling af forebyggelseskonsulenternes kompetence til at arbejde sundhedsfremmende 
med befolkningens værdier. Såvel sproget, geografien som Inuitkulturen har betydning for projektets gen-
nemførelse. Sofie er selv grønlænder, og efter ca. et halvt års projektarbejde sætter hun sig for at udvikle et 
sæt sundhedspædagogiske begreber på sit modersmål, som hun kan bruge i sin undervisning og supervision 
af forebyggelseskonsulenternes arbejde. Der er ikke tidligere oversat eller konstrueret et grønlandsk sund-
hedspædagogisk sprog med de begreber, hun ønsker at anvende, og hendes ambition er at skabe et grundlag 
for et grønlandsk sundhedsfagligt og pædagogisk sprog. Sofie gennemfører den eksperimentelle/sundheds-
pædagogiske del af projektet over to år med fokus på forebyggelseskonsulenternes viden, normer og vær-
dier27, og hun evaluerer det i fællesskab med konsulenterne med særligt blik for deres kompetenceudvikling. 
Følgende citat er hentet fra projektets evaluering (arkiv/Grønland IV/efterår 2006/projekt Nordregionen):

 
27 Der viser sig et behov for at udvikle et grønlandsk begrebsapparat. Flere af forebyggelseskonsulenterne har hverken udannelse eller anden pædagogisk eller 

sundhedsfaglig baggrund. Sofie afholder derfor kurser for dem med undervisning i sundhedsfremme og forebyggelse. Sofie beskriver formålet med kurserne: at 
forebyggelseskonsulenterne lærer at udforme sundhedspolitiske målsætninger, udarbejde kollektive handleplaner og – som det væsentligste – lærer at begrunde 
deres lokale forebyggelsestiltag. En del af Sofies målsætning er, at konsulenterne får mulighed for at diskutere, hvordan de hver især opfatter deres konsu-
lentroller, samt hvordan de oplever de udfordringer, de møder i deres lokalsamfund – med ”værdibriller” på (Wistoft & Schnack, 2006: 63-82).
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”Til sidst vil jeg gerne ridse kort op, hvor meget forebyggelseskonsulenterne har forandret sig i forhold til deres 
konsulentrolle og sundhedspædagogik. Efter 2 år er de blevet bedre til at:
- skrive breve, styre møder og skrive referater
- give orientering og situationsbeskrivelse
- kunne vælge fra/til i forhold til bestemte situationer/opgaver
- oftere at tage positiv kontakt til Paarisa (Direktoratet for Sundhed)
- beskrive klarere ønsker og lave klarere beskrivelse af konkrete behov 
- danne sig et netværk forebyggelseskonsulenterne imellem og som styrker samarbejdet
- skabe større sammenhold og fælles værdier
- bruge og dele deres viden og kundskaber
- skabe kontinuitet i stillingerne i regionen
- gennemføre bygdetelefonmøder
- ønske mere viden og indsigt i sundhedsfremme og forebyggelse
- forberede sig fagligt (gennem en studietur til Danmark)
- diskutere fagligt og sagligt
- komme i dialog med hinanden
- holde oplæg/præsentere projekter/indsatsområder
- koordinere opgaver i regionen

Sofie vurderer desuden sin egen kompetenceudvikling gennem projektet (arkiv/Grønland IV/efterår 
2006/projekt Nordregionen): 
”Det har været livsbekræftende at se forebyggelseskonsulenterne udvikle sig til sundhedspædagoger fra koordi-
natorer, hvor de i dag involverer målgruppen i deres dagligdag, i stedet for som før, hvor de kun udførte in-
formationsgivende arbejde i lokalsamfundet. De udvikler sundhedsformidlingen bredere i deres interventions-
metoder og projekter ved at involvere deres målgrupper. Jeg ser med sundhedspædagogiske briller, at en sund-
hedsfremmetankegang forankres hos forebyggelseskonsulenterne og deres samarbejdspartnere i lokalsamfundet 
ved at konsulenterne giver rammer for, at lokalsamfundet får mulighed for forståelse for sundhed som redskab 
til bedre livskvalitet. Det har været spændende at deltage i projektet som helhed, min opkvalificeringsproces og 
forebyggelseskonsulenternes udviklingsproces, min egen konsulentrolle i forhold til forebyggelseskonsulenternes 
konsulentrolle har været sat i fokus i de 3 år, værdi projektet har forløbet. Kompetencemæssigt føler jeg mig 
oprustet og er blevet afklaret i forhold til mine ”arbejdskasketter” – min embedsmandrolle og konsulentrolle 
har nu fået tilføjet en sundhedspædagogrolle. Min forandringsproces/opkvalificering af mine kompetencer be-
tyder tre ting: a) at jeg kan begå mig i et bredt sundhedsbegreb i forhold til værdier b) at jeg udfolder og ruster 
mig i at kunne lytte til min målgruppes holdninger og se på deres værdier c) at jeg blevet bedre til at se på 
interessemodsætninger og interessesammenfald, som giver et godt afsæt for at organisere på samarbejdslinierne 
og grænsedragninger i Nord regionen”.

Citaterne viser, at Sofie iagttager sin ”opkvalificering” som et produkt af de forandringer, hun iagt-
tager i praksis. Hendes forventninger til omverdenen reflekteres i forhold til de forandringer, hun 
iagttager i det udviklingsarbejde, hun har faciliteret. Sofie reducerer udviklingsarbejdets kompleksi-
tet gennem sine iagttagelser: Hun opdager, at hun bedre forstår sin egen sundhedspædagogiske rolle, 
undervisning og vejledning ved at arbejde med sin selvindsigt, ved at oversætte ord til grønlandsk, 
ved at begrebsudvikle og ved at iagttage forebyggelseskonsulenternes udviklingsproces med blik for 
deres blikke for værdier. Paradoksalt anvender Sofie forståelse for at forstå. Hun skelner mellem sine 
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’elevers’ læring og sin egen læring. Derimod skelner hun ikke eksplicit mellem den intentionelt for-
andrende kommunikation – dvs. udviklingsarbejdets kommunikation (møder, undervisning vejled-
ning) og læring som et selvkonstituerende element. Hendes egen læring betegner hun ”selvforan-
dring” og betoner, at forandringen sker ved, at hun selv ændrer synet på sine roller og ændrer sine 
arbejdsmåder – ud fra sig selv. 

2.10.4 Diskussion: dannelse – en fortolkende iagttagelsesevne?  
Det kan udledes af ”Sofies fortælling” og af det datamateriale, der relaterer sig til dette bestemte projekt, 
at både forebyggelseskonsulenternes og Sofies egen projektdeltagelse har medført forandringer af: a) tan-
ker, f.eks. ”den sundhedsfremmende tankegang”, b) følelser, f.eks. ”livsbekræftende oplevelser” og c) 
forestillinger, f.eks. metaforen ”med værdibriller på” (Wistoft & Schnack, 2006: 72-78). Disse indre 
fænomener refererer til bevidsthedsakter. Deltagerne har været bundet til tidslige, sociale og kognitive 
forudsætninger, hvilket vanskeliggør en fortolkning af, hvad der er særligt erkendelsesudløsende for 
dem. Sofies intention om forandring er ligeledes en proces, igennem hvilken bevidsthedsfænomenerne er 
bundet til operationelle bevidsthedsakter i en kombination af fremmedreference (udviklingsarbejdets 
intention) og selvreference (egen tilstand af sociale og kognitive forudsætninger). Det kan derimod ikke 
udledes empirisk, hvordan tankeprocesser forandres eller hvordan forståelsen af et problem bearbejdes 
gennem mentale processer, men Sofies beskrivelse giver det billede, at hun selv har gennemgået en bety-
delig forandringsproces, og at forebyggelseskonsulenterne har forstået og handlet på udviklingsarbejdets 
intention om forandring. Det er dog en ret usikker fortolkning, fordi iagttagelserne og kommunikatio-
nen aldrig når en afsluttende fælles indforståethed. Sofies intention har været at åbne for et fælles forstå-
elsesgrundlag ved at oversætte centrale sundhedspædagogiske og sundhedsfaglige begreber til Grøn-
landsk og ved løbende at foretage iagttagelser af udviklingsarbejdets resultater og derudfra justere un-
dervisning og vejledning. 

Sofie opnår erkendelse af, at for at sandsynliggøre udviklingsarbejdets intenderede indvirkning på fore-
byggelseskonsulenternes bevidstheder, må der iværksættes nogle hændelsesforløb f.eks. regionsmøder, 
lokale møder, bygdebesøg, kurser, vejledning osv., der antages at ville føre frem til det ønskede resultat – 
at forebyggelseskonsulenterne opbygger sundhedspædagogisk kompetence og får blik for værdier. Hun 
erkender, at det ønskede resultat kan iagttages ved, at de lærende forandres gennem stabiliserende kom-
munikative processer: fælles begreber, sprog, diskussioner om roller og nye handlestrategier. Hun lærer 
selv at iagttage, hvordan de kommunikative hændelser synes at indvirke på forebyggelseskonsulenternes 
måde at arbejde med befolkningens værdier på og på konkrete forandringstiltag i konsulenternes prak-
sis. Min fortolkning er, at hun lærer at iagttage, hvad der synes at give mening for forebyggelseskonsu-
lenterne samt hvilke grundantagelser og værdier, hun selv bygger mening op omkring. Det handler om, 
at hun lærer at iagttage sit eget iagttagelsesgrundlag og relaterer det til andres måder at iagttage på, dvs. 
hun udvider sin dannelse gennem udviklingsarbejdet.  

Kvalificering i betydningen forandre personer i relation til bestemte mål må fortolkes som et usand-
synligt projekt – også selvom målene sættes af personerne selv. Dannelse i betydningen iagttagelser af 
kvalificeringen bliver ligeledes usandsynlig, hvis der er tale om såvel indre som ydre fastlagte mål. For 
at undersøge den kommunikerede dannelse gennem udviklingsarbejdet har jeg fokuseret på foran-
dringer og forskelle, projektdeltagerne selv iagttager. For at sandsynliggøre dannelse er forandringerne 
først fortolket gennem de to kvalificeringsanalyser, og de kan uden videre ses gennem Lumanns tre 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Dannelse gennem pædagogisk udviklingsarbejde



208

meningsdimensioner (sag, tid og socialitet). I ”Sofies forandring” udgør sagsdimensionen f.eks. de 
kommunikerede temaer om værdier og sundhed og konstitueres som forskellen mellem dette og alt 
andet. Gennem sagsdimensionen kan det iagttages, hvad Sofie kommunikerer om dels i sin projekt-
beskrivelse og sit bidrag til bogen og dels gennem de observationer og skriftlige besvarelser, hun har 
leveret undervejs. Ved at iagttage det empiriske materiale kan det studeres, hvordan hun kondenserer 
mening og forventning i bestemte sagsforhold eller ting. 

Et gennemgående tema i Sofies projekt er roller. Roller går igen til forskel fra alt andet som f.eks. mål, 
arbejdsopgaver, viden, normer, krav, pligter osv., og forskellige typer roller beskrives, f.eks. mødeleder-
rollen, ekspertrollen, referentrollen, sundhedspædagogrollen, embedsmandsrollen osv. En væsentlig del 
af udviklingen, forandringerne og Sofies egen erfaring gennem projektet beskrives gennem denne rol-
lesemantik. Et andet gennemgående tema er refleksion i betydningen ”redskab til at flytte grænser og 
acceptere forandringer”. Refleksion er sagen, vel at mærke med ”værdibriller på” til forskel fra alt andet 
som f.eks. oplysning, kampagnevirksomhed, advarsler, forbud m.m., som man tidligere har anvendt 
profylaktisk i Direktoratet for Sundhed. Et tredje tema er konflikter, der kommunikeres som f.eks. 
”afsæt for udvikling; noget uundgåeligt; noget man må lære at håndtere”. 

Hvert af disse tre temaer kan iagttages i et vist tidsspænd, hvilket muliggør en mere generaliseren-
de fortolkning. Sofies refleksioner kan f.eks. iagttages gennem en skelnen mellem før og nu. Hun 
beskriver, hvordan hun har tacklet, at udviklingsprojektets intention var at hun skulle forandre sig, 
gøre noget andet, end hun plejede. Vejen til denne forandring gik gennem refleksion, og refleksio-
nen står bundet til øjeblikket – det er den refleksion, hun foretager nu i forhold til tidligere og i 
modsætning til andre, hvilket åbner for iagttagelser gennem socialdimensionen. Sofies nye sociale 
identitet opererer med en forskel mellem ”mig/os” og ”de andre”, mere indirekte forskellen mellem 
konsensus og differens. Det er ikke muligt empirisk at iagttage denne dimension i så vid udstræk-
ning, dog runder Sofie af med at beskrive, hvordan hun ser sit projekt betydningsfuldt og resurse-
krævende til forskel fra lederne, der ikke har bakket det tilstrækkeligt op. I slutningen af projekt-
perioden ser hun sig selv som et ”os” i tre betydninger: ”os” i det pædagogiske udviklingsarbejde; 
”os” der arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb, som inkluderer livskvalitet og fremme af sund-
hed, og ”os” i betydningen sammen med mig selv: ” jeg følte, jeg bevægede mig til der, hvor jeg er, for 
at finde mig selv, for at skabe mig selv og mit virke”. Disse ”os’er” markeres til forskel fra de roller, 
hun kender og sædvanligvis tilskrives som embedsmand.  

De tre meningsdimensioner kan bidrage til en mere generel fortolkning af udviklingsarbejdets intende-
rede kommunikation og deltagerkvalificeringer. Flere elementer i Sofies projekt er karakteristiske for de 
øvrige projekter. Det drejer sig om elementerne selvforandring og nye betydninger. De foregående ana-
lyser af de tre cases viser, at personlig forandring, udvidet bevidsthed og nye meningskonstruktioner går 
igen. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt man kvalificeres til at løse pædagogiske opgaver på nye må-
der – det gør man. En generel fortolkning er, at projektdeltagerne lærer at iagttage deres egen sundheds-
pædagogik i lyset af, hvad der skaber sundhedsfremme eller forandring hos målgrupperne. Det sker ved 
en form for ”dobbelt bogholderi” over effekten af de sundhedspædagogiske aktiviteter og den foran-
dring, det skaber for projektdeltagerne selv. Kommunikation om udvikling af egne forudsætninger, nyt 
blik for værdier og nye former for selvindsigt går igen. Den opnåede dannelse handler om at have lært at 
iagttage iagttagelser på tværs af funktionssystemer, organisationer og relationer. Sundhedspædagogisk 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Dannelse gennem pædagogisk udviklingsarbejde
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kommer dannelse til udtryk i tre hovedformer 1) at have lært at stille sin viden og sine værdier til rådig-
hed for andre dvs. gøre ekspertviden tilgængelig for målgruppernes beslutningstagning, 2) at have lært 
at iagttage egne værdier og 3) at have lært at iagttage verden i andres øjne, dvs. med blik for andres vær-
dier og måder at iagttage på. Disse empiriske fortolkninger danner baggrund for en mere generalise-
rende analyse med fastlæggelse af et alment begreb om refleksiv dannelse i den følgende del 3. 

Del 2 De sundhedsprofessionelles iagttagelser - Dannelse gennem pædagogisk udviklingsarbejde
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Opsamling og konklusion

De tre empiriske delanalyser af de sundhedsprofessionelles iagttagelser har samlet set givet et nuanceret 
billede af de sundhedsprofessionelles selvforståelse og deres pædagogiske praksis. Dette afsnit samler 
systematisk de empiriske fortolkninger op og konkluderer i et luhmannsk perspektiv. Konklusionerne 
danner afsæt for mere generaliserende iagttagelser og bidrager til udviklingen af ph.d.-projektets fortolk-
ningsramme (del 3). De er struktureret i seks dele: A) Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland, B) Vær-
dier i skolesundhedsplejen i København, C) Værdier i udviklingsprojekternes eksperimenter, D) Sund-
hedsfremme og forebyggelse, E) Kvalificering og dannelse samt G) Metakonklusioner.   
 
A. Værdier i sundhedsarbejdet i Grønland 
a. Udviklingsarbejdet har vist, at værdier optræder i forhold til bestemte opfattelser af sundhed. 

Projektdeltagerne finder det vigtigt, at de kan se, hvad der er værdifuldt og for hvem. De inte-
resserer sig for både det moderne Grønlands værdier, men også for de værdier, der ligger i tradi-
tionerne og fortællingerne.

b. Projektdeltagernes iagttagelser af deres egne værdier kan kategoriseres i tre typer værdiopfattelser: 
ydre værdier, indre værdier og værdier som vurderingsredskaber. 

c. Projektdeltagerne reflekterer ikke over deres egen sundhed og sundhedsfremme gennem deres profes-
sionelle arbejde

d. De adskiller deres professionelle og private værdier, men værdierne ”lever parallelle liv”, dvs. den 
samme værdi, f.eks. tryghed, optræder begge steder. 

e. De værdier, de beskriver, er kontekstafhængige, dvs. forskellige værdier frembringes i forskellige 
sammenhænge: 
- I hverdagslivet iagttages værdierne gennem fortællinger og virkningshistorier
- I arbejdslivet iagttages værdier på den ene side som udtryk for politiske mål og styringsbestræ-

belser og på den anden side som etiske principper og kollegiale forpligtelser.
- Gennem deres visioner iagttages værdierne som båret af sundhedspædagogiske idealer. 

f. Projektdeltagerne iagttager en værdikonflikt mellem på den ene side den måde, hvorpå Grønlands 
hjemmestyre udstikker forbud, retningslinier og sikrer den sociale balance, og på den anden side en 
deltagerorienteret sundhedspædagogik, der tager udgangspunkt i befolkningens ansvarlighed og 
værdier som f.eks. identitet, mod og fysisk udfoldelse.

g. Det ser ud til, at sundhed generelt opfattes i en dobbelt betydning dels i forhold til nogle ”oprin-
delige værdier” (f.eks. harmoni og tilbageholdenhed), myter og en kosmologisk forestilling om, at 
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værdier skabes ved hjælp af lys, ånd og navn. Lyset udgør sjælens energi, ånden kroppens kraft og 
styrke og navnet den grønlandske identitet. Dels i forhold til en opfattelse af, at samfundets ledere 
har forsørgerpligt og dermed handlepligt, når det drejer sig om sundhed.

h. Det grønlandske ord for sundhed peqqinneq er ikke er relateret til en biomedicinsk forståelse af sund-
hed (sygdom), men til ”livsværdier” og en metafysisk opfattelse af at være menneske. Med denne op-
fattelse kan peqqinneq forstås som, at noget er på rette plads; sjælen er på plads, det være sig med fø-
lelser og forstand, samt at kropsfunktionerne (varme, åndedræt, fordøjelse m.m.) er på rette plads.

i. Projektdeltagerne mener, at man som professionel ikke kan tillade sig at forsøge at tilføre befolknin-
gen i ”den herskendes klasses” værdier eller et ”importeret” (dansk) sundhedsbegreb.

B. Værdier i skolesundhedsplejen i København
a. Det er karakteristisk, at de værdier, sundhedsplejerskerne beskriver i udviklingsprojektets første fase, 

er individuelle og positive, følelses- eller oplevelsesrelaterede størrelser. Værdierne betragtes som mo-
tiverende resurser i sundhedsarbejdet. Sundhedsplejerskerne diskuterer ikke umiddelbart værdier i 
forhold til faglighed eller viden.

b. Sundhedsplejerskerne italesætter heller ikke børnenes værdier, og det er vanskeligt for dem at få øje 
på deciderede værdikonflikter i forhold til børnene. Derimod diskuterer de værdikonflikter i forhold 
til andre (voksne): lærere, forældre, sundhedsplejerskerne indbyrdes.

c. Sundhedsplejerskerne beskriver et bestemt værdisammenstød mellem på den ene side de måle/vej-
opgaver, som børnene ofte selv er positivt interesserede i, og som er en del af sundhedsplejens sam-
fundsmæssige kontrolfunktion, og på den anden side børnenes tanker og følelser, som ifølge sund-
hedsplejerskerne udgør den væsentligste resurse for at stimulere børnene til at forholde sig følelses-
mæssigt og bevidst til deres egen kropslige udvikling og sundhed. 

d. Sundhedsplejerskerne ser sig selv som ”effektive problemløsere”, og de oplever frustration og magtes-
løshed, når de ikke bliver brugt til at løse de problemer og konflikter, som børnene udtrykker, de har 
i forhold til andre parter (f.eks. forældre, lærere, kammerater). Her fremstår værdikonflikter som 
vanskeligheder med at få adgang til problemløsning. 

e. Der er kamp om børnene. Spørgsmålet er, hvilke professionelle der har hvilke funktioner og opgaver 
i forhold til børn og unge? Sundhedsplejerskerne ser ikke primært sig selv som pædagoger, der er 
orienteret mod børnenes læring, men snarere som omsorgspersoner. De prioriterer især det at foku-
sere på sundhed (i betydningen børns trivsel og kropsbevidsthed), men de oplever ofte at blive for-
styrret af lærernes mål om læring i skolen. Socialrådgivernes funktion opfattes mere kompleks og 
rubriceres hverken som forebyggende eller sundhedsfremmende, hvilket efter sundhedsplejerskernes 
mening kan vanskeliggøre samarbejdet.

f. Generelt føler sundhedsplejerskerne sig ”set forkert”. De påtager sig selv en stor del af ansvaret og 
mener, at de ikke er synlige nok og kun er i stand til at vise omverdenen, det de skal ifølge lovgivnin-
gen. De siger, at de ikke er gode nok til at vise, hvad de kan og vil med børn og unge i skolen. Syn-
lighedsproblemet betragter de således som deres eget formidlingsproblem. De mener altså, at de ikke 
er i stand til at formilde deres intentioner og værdier, så de selv kan være tilfredse med, hvordan de 
ser sig selv i omverdenens øjne.

g. Sundhedsplejerskerne beskriver, at arbejdet med værdier og værdikonflikter er udviklende for deres 
professionalisme, mens det at arbejde med værdier og værdikonflikter som indhold i sundhedsunder-
visningen eller sundhedssamtalerne i skolen ikke beskrives. Spørgsmålet i denne fase er, hvorvidt 
værdirefleksionerne udvikler skolesundhedsplejen pædagogisk. 
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h. Sundhedsplejerskerne beskriver en modsætning mellem på den ene side en opfattelse af, at de kan 
påvirke børnenes holdninger og dermed deres værdier, og det er målet at få børnene ledt på rette vej. 
Her beskriver de, at deres faglighed har tre kompetencestrenge: 1) Evne til at forudse børnenes pro-
blemer, 2) Effektfuldhed i forebyggelsen og 3) Evne til at påvirke børnenes holdninger og adfærd i 
positiv retning. På den anden side en opfattelse af, at de ikke kan forandre børnenes værdier, fordi 
værdier er individuelle, iboende, selvskabte størrelser. De mener, at værdier skabes af det enkelte barn 
og udtrykkes forskelligt i de forskellige sociale sammenhænge, barnet indgår i.

i. I forbindelse med sundhedssamtalen beskriver sundhedsplejerskerne en lignende modsætning, 
idet sundhedssamtalen både ses som en pædagogik aktivitet og en kontrolforanstaltning. De 
opfatter intentionen med den pædagogiske aktivitet som værende i potentiel konflikt med kon-
trolforanstaltningen.

j. Sundhedsplejerskernes betragtninger om deltagelse kan beskrives som et kontinuum, hvor de to 
yderpunkter udgøres af henholdsvis ”blot tilstedeværelse” og ”dialogisk interaktion”. Inden for dette 
kontinuum kan der udledes fem overordnede deltagelsesdiskurser, hvor deltagelse betragtes som:
I. Tilstedeværelse – barnets fysiske nærvær (inklusionskriteriet)
II. Modtagelse af omsorg – behov for hjælp
III. Middel til intervention – problemløsning
IV. Middel til motivation – vidensformidling 
V. Dialogisk interaktion – partnerskab

k. Sundhedsplejerskerne betegner omsorg som en ”kerneværdi” i skolesundhedsarbejdet. De mener 
ikke, man kan arbejde uden omsorg for børnene. Omsorg betegner en form for rummelig interven-
tion på barnets præmisser. Det handler om at give børnene mulighed for at fortælle om oplevelser, 
de har haft, eller bekymringer, de har. Det handler om at give barnet plads, gøre barnet betydnings-
fuldt for at kunne gøre sig selv betydningsfuld for barnet. Med luhmannsk blik sundhedsplejersker-
nes kommunikation forbindes omsorg med moderkærlighed (intimsystemet) og næstekærlighed (det 
religiøse system), men konfronteret med dette erkender de, at hvis omsorg bliver til kærlighed falder 
den professionelle omsorg sammen. 

l. Sundhedsplejerskernes refleksioner over omsorgsbegrebet som en central værdi kan fortolkes i 
sammenhæng med både deres hjælpefunktion og deres pædagogiske funktion. Omsorg kan be-
tragtes som medie for det sociale hjælpesystems kommunikation, der vil være knyttet til værdiko-
den hjælp/ikke-hjælp. Det er svært at komme uden om, at sundhedsplejerskerne bekymrer sig om 
børn med synlige eller potentielle problemer. Omsorgen former således det sociale hjælpesystems 
kommunikation i skolesundhedsplejen. Dette er ikke ensbetydende med social kontrol, som sund-
hedsplejerskerne selv betegner det. Først når en sådan omsorgskommunikation kobles til det poli-
tiske system (offentlig forvaltning), kan omsorgen ses som et led i en politisk styring (kontrol). 
Fortolkes omsorg inden for rammerne af uddannelsessystemet, bliver omsorgen et nødvendigt led 
i børnenes læring og udvikling.

Det kan diskuteres hvorvidt deres omsorgskommunikation i pædagogiske sammenhænge kan fortolkes 
som et element i et reformpædagogisk program, hvor udgangspunktet er, hvad barnet oplever. Dette 
program gør dem blinde for deres egen sundhedspædagogiske intervention. Det fjerner blikket fra deres 
sundhedspædagogiske intentioner. Konfronteret med dette fremhæver sundhedsplejerskerne, at omsorg 
er et mål i sig selv. 
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C. Værdier i udviklingsprojekternes eksperimenter 
a. Projektdeltagerne i Grønland finder det vanskeligt at befinde sig i et felt, der er præget af konflik-

tende interesser. Da sundhedsarbejdet bestemmes af forskellige forventninger til arbejdets indhold 
og form, oplever de det dels vanskeligt eller umuligt at gennemføre sundhedsarbejdet med udgangs-
punkt i pædagogiske (didaktiske) overvejelser om formål, mål, indhold og form. Dels er de tvunget 
til at gå på akkord med deres intentioner om deltagelse, medbestemmelse og dialog, fordi sundheds-
arbejdet også har til formål at opspore bestemte problemer. Derfor bliver sundhedsarbejdet ofte til 
aktiviteter, der bedst kan karakteriseres ved: ”så godt det kan lade sig gøre på de givne betingelser”.

b. Eksperimenterne i Grønland viser, at forskellige opfattelser af sundhed, der ikke diskuteres og værdi-
afklares, risikerer at boykotte det sundhedspædagogiske arbejde, og at sundhedspædagogiske værdi-
refleksioner får succes forstået som tilslutning pga. fiasko i det traditionelle sundhedsarbejde, der 
kan tilskrives en ikke-afklaring af det grønlandske sundhedsbegreb og befolkningens værdier.

c. Projektdeltagerne i Grønland markerer ofte værdier gennem deres eksperimenter, der refererer til de i 
udviklingsarbejdet introducerede sundhedspædagogiske idealer som f.eks. handlekompetence, delta-
gelse og kritisk bevidsthed. De tilslutter sig tilsyneladende idealerne, men beskriver dem også som 
kunstige og fremmede. Idealerne støder sammen med oprindelige grønlandske værdier som harmo-
ni, tilbageholdenhed og ydmyghed. Disse erfaringer kan fortolkes som en oplevelse af kontingens. 

d. Projektdeltagerne i begge udviklingsprojekter beskriver, at det er vanskeligt at få øje på værdierne, 
når de arbejder. For at udvikle viden om værdierne har de måttet skabe en kritisk distance til praksis 
og etablere rum for refleksion.

e. Værdier bliver svar på ny sundhedspædagogisk faglighed, som projektdeltagerne er stolte af at kunne 
opbygge. Med fagligheden følger en selvrespekt og selv-anerkendelse, hvilket betyder, at problemet 
med usynligheden formindskes. Fagligheden betyder øget udsyn og kobles til et ønske om også at 
kunne vise omverdenen, hvilket sundhedspædagogisk værdigrundlag, der arbejdes ud fra.

f. Værdiafklaringerne skaber ifølge deltagerne øget selvbevidsthed og klarhed om deres faglige funktio-
ner. Deltagerne får ved at afklare deres egne værdier og ved at afprøve idéer i deres sundhedspæda-
gogiske arbejde ny erkendelse af mulighederne for at arbejde tværfagligt. Sundhedsplejerskerne får 
f.eks. med deres eksperimenter øje på nye samarbejdsmuligheder med lærerne på skolerne. Projekt-
deltagerne i Grønland åbner for samarbejdsrelationer på tværs af sundhedsuddannelserne, den politi-
ske forebyggelse og forskellige omsorgspraksisser.

g. Der kan identificeres en række værdikonflikter i skolesundhedsplejen:  
- Faglig identitet som ’sundhedsekspert’ vs. at arbejde deltagerorienteret
- Knytte an til politiske guidelines om hensigtsmæssig sundhedsadfærd og livsstil (f.eks. Sund-

hedsstyrelsens retningslinjer) vs. børnenes værdier, involvering og beslutningstagning
- Arbejde individorienteret vs. målgruppeorienteret 
- Uddannelsesmæssig baggrund inden for biomedicin vs. at arbejde med et bredt og værdiafklaret 

begreb om sundhed
- Arbejde ud fra nationale strategier for folkesundhed vs. pædagogiske mål relateret til sundheds-

fremme og forebyggelse        

D. Sundhedsfremme og forebyggelse 
a. I Grønlandsprojektet sætter projektdeltagere ikke et skel mellem forebyggelse og sundhedsfrem-

me. De er optaget af sundhedsfremme som løsning på problemer med formynderi i sundhedsar-
bejdet, og de betragter sundhedsfremme som svaret på ”en naturlig tænkning”, der forbindes med 
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nogle oprindelige værdier og overlevelsesmekanismer. De taler om, at den grønlandske kultur har 
en indbygget sundhedsfremmende logik – ellers ville man ikke have overlevet gennem tiderne. 
Det er en forestilling, hvor sundhed ligger i naturens hånd, og hvor mennesket må finde sin plads 
i denne naturlige orden. Sundhedsfremme bliver en forestilling om, at mennesket ikke er herre 
over sin sundhed og skal lære at leve positivt med denne kendsgerning. Deltagerne beskriver, at 
den danske forebyggelse og sundhedsfremme ofte strider mod denne forestilling.

b. Eksperimenterne i Grønland viser, at befolkningens deltagelse i sundhedsfremme og forebyggelse 
handler om at tilrettelægge muligheder for at lære ”at leve med sundhed”, men også om at tilrette-
lægge risici, så de kan håndteres professionelt. Blandt projektdeltagerne er tendens til, at en generel 
fare, som der fokuseres på i samfundet, kobles til konkrete risici for det enkelte menneske og omsæt-
tes i en risikointervention eller strategi. 

c. Udviklingsarbejdet har vist, at projektdeltagerne tildeler deres målgrupper særlige risikoroller gen-
nem deres interventionsstrategier dels i forhold til det strategiske og politiske niveau, dels i forhold 
til de konkrete forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Gennem forebyggelse og sundheds-
fremme skabes bestemte rolleforventninger, der implicerer forventninger til befolkningen om bevidst 
at forholde sig til og træffe beslutninger om egen og andres livssituation og deltagelse. 

d. I sundhedsplejens kommunikation har jeg identificeret tre diskurser om forebyggelse og sund-
hedsfremme:
i. Normativ diskurs, hvor begreberne modstilles og sundhedsfremme foretrækkes frem for forebyggelse
ii. Teoretisk diskurs, hvor sundhedsfremme og forebyggelse adskilles med reference til forskellige 

opgaver (mål og værdier)
iii. Praksisdiskurs, hvor der ikke skelnes mellem sundhedsfremme og forebyggelse.

e. Sundhedsplejerskernes begreb om forebyggelse refererer i den saglige dimension til en medicinsk 
diskurs om krop og bevidsthed, hvor værdikoden er syg/rask. I den sociale dimension er der tale om, 
at de agerer som professionelle eksperter i forebyggelse, og børnene konstrueres som interventionsob-
jekter. I den tidslige dimension aktualiseres fortiden som øget bevidsthed om sygdom/krop, og frem-
tiden foregribes som iagttagelse af risiko for sygdom. 

f. Sundhedsplejerskernes begreb om sundhedsfremme refererer til at arbejde deltagerorienteret og give 
slip på kontrol (det forebyggende blik). Sagligt iagttages sundhedsfremme som en sundhedspædago-
gisk metode, hvor børnenes værdier, erfaringer og viden danner baggrund for refleksion. Koden er 
læring/ikke-læring, og sundhedsplejerskerne skelner mellem læring som selvrefleksion (tankedimen-
sion) og læring som ny viden, der er relevant for barnets sundhed. Socialt konstruerer sundhedsple-
jersken sig som konsulent og barnet som aktiv deltager i en dialog, hvor det indtager rollen som 
”værdibarnet”. Tidsdimensionen i sundhedsfremmebegrebet er anderledes end i forebyggelsesbegre-
bet. Det forventes ikke, at fremtiden kan foregribes, men det forventes, at barnet lærer at foregribe 
sin egen sundhed. Fortiden er de værdier og erfaringer vedrørende sundhed, der danner et nutidigt 
erfaringsgrundlag for sundhedsfremmende arbejde. Den læring, der er resultatet af interaktionen 
mellem sundhedsplejerske og barn rækker ud i fremtiden som ny erfaringsgrund. 

g. Både i Grønlandsprojektet og blandt sundhedsplejerskerne er den generelle holdning, at man kun kan 
arbejde sundhedsfremmende ved at stå ved det, man siger. Sundhedsfremme indebærer, at man arbejder 
ud fra et ideal om deltagelse, hvilket betyder, at man bliver konstrueret som en aktør i kommunikatio-
nen – en konstruktion af subjektivitet, hvor man skal bekende sig til sine værdier. Man skal sætte sig 
selv ind som person. Der er skabt en erfaring af, at hvis ikke de professionelle selv agerer som aktører, er 
det svært at få målgruppen til at agere som aktører, dvs. hvis ikke man kommunikerer personligt, kan 
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man ikke forvente en personlig kommunikation. Hvis ikke man er ærlig, kan man ikke forvente oprig-
tig deltagelse fra den anden eller ens målgruppe. Dermed bliver den sundhedsprofessionelles personlige 
kommunikation og ikke den professionelle rolle kriterium for sundhedsfremmende kommunikation.

h. I forebyggelse indtræder sundhedsplejersken i en rolle som faglig ekspert. I sundhedsfremme indtræ-
der sundhedsplejersken som person. Det er uklart, hvorvidt sundhedsplejersken kan arbejde pæda-
gogisk med at facilitere læring og udvikling blandt børn og unge, når hun indtager rollen som faglig 
ekspert og har fokus på en bestemt sag, viden eller arbejder forebyggende ud fra bestemte værdier.  

i. En analyse af skolesundhedsplejens aktuelle form viser, at forebyggelse er den grundlæggende kom-
munikationsform, hvormed sundhedsplejen iagttager de forskellige opgaver, udfordringer og for-
ventninger, der er knyttet til skolesundhedsarbejdet. Dermed bliver sundhedsfremme en forebyg-
gende strategi. Da børnene konstrueres som subjekter i det sundhedsfremmende arbejde, bliver 
sundhedsfremme en forebyggende selvteknologi. 

j. En historisk analyse af lovgrundlaget for sundhedsplejen i Danmark fra 1920 til i dag bekræfter, at 
forebyggelse er og har været sundhedsplejens kommunikationsform, som op igennem tiden betjener sig 
af en socialmedicinsk (en del af den biomedicinske) semantik med en vekslende grad af social kontrol.

E. Kvalificering og dannelse 
a. En analyse af sundhedsplejerskernes iagttagelser viser, at deres kvalificering gennem workshops pri-

mært kobles til personlige læreprocesser, sekundært til et socialt udbytte af workshopdeltagelsen.
b. Der er identificeret fem forskellige idealtyper i forhold til sundhedsplejerskernes kvalificering. De 

fem typer er:
I. Refleksion 
II. Værdiafklaring 
III. Praksisopklaring 
IV. Begrebsafklaring 
V. Innovation

Ud fra en kvantitativ betragtning forekommer der flest udsagn vedrørende værdiafklaring og mange 
udsagn vedrørende praksisopklaring og refleksion, hvorimod der forekommer relativt få udsagn vedrø-
rende innovation og kun ganske få vedrørende begrebsafklaring. 
c. En væsentlig del af sundhedsplejerskernes kvalificering kan fortolkes som et dobbelt identitetsarbejde:

I. ”Mig-selv” i forhold til de andre sundhedsplejersker. Sundhedsplejerskerne arbejder typisk alene, 
og den kollegiale erfaringsudveksling har haft stor betydning for den enkeltes identitet i forhold 
til kollegerne.

II. ”Os sundhedsplejersker” i forhold til de andre professionelle. Sundhedsplejerskerne beskriver dette 
som et synligheds/anerkendelsesproblem, som de opfatter som en barriere for, at de kan udvikle deres 
sundhedspædagogiske praksis. 

d. Sundhedsplejerskernes værdirefleksioner bliver primært anvendt til at løse identitetsproblemer frem 
for at diskutere det sundhedspædagogiske arbejde.

e. Generelt er det de begreber, der er introduceret i workshopforløbet, sundhedsplejerskerne an-
vender i deres refleksioner over praksis. Deres egne praksisbegreber anvendes ikke på samme vis 
som andenordensbegreber. 

f. Ved afslutningen af den eksperimentelle fase konkluderer sundhedsplejerskerne, at forudsætningen 
for et værdibaseret professionelt sundhedsarbejde er en afklaring af sundhedsplejerskens egne værdier 
og syn på sundhed. For at arbejde med udgangspunkt børnenes værdier, må de kunne:
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I. Afklare egne værdier
II. Have blik for børnenes værdier
III. Være autentisk og nærværende, lytte og forstå
IV. Stå til rådighed, videreføre og holde løfter
V. Slippe kontrollen 

Sundhedsplejerskerne betragter afklaringen som nødvendig for en åben og anerkendende dialog med 
børnene om sundhed, og så styrker den i øvrigt deres personlige identitet og faglige bevidsthed.
g. Gennem udviklingsarbejdet bliver sundhedsplejerskerne refleksive i forhold til deres egen kontrol, og 

det bliver derfor muligt for dem at skelne mellem kontrol og ikke-kontrol.  Der opstår en forskyd-
ning af kontrolformer: fra at sundhedsplejerskerne kontrollerer børnenes sundhed, til at de kontrol-
lerer deres egen kontrol ud fra et ideal om at arbejde deltagerorienteret og formidle et bredt og posi-
tivt sundhedsbegreb. De kontrollerer deres egen evne til at give slip på sundhedskontrol.

h. Eksperimenterne resulterer i, at den femte deltagelsesdiskurs udmøntes i praksis.  Som et resultat af 
udviklingsarbejdet betragter sundhedsplejerskerne deltagelse som en mulighedsløsning på den udfor-
dring, der ligger i at lære at tage børnenes, skolens og forældrenes værdier alvorligt. Deltageroriente-
ring er en kompetence, der skal udvikles for at håndtere mulighedsløsningen professionelt, og det 
kræver både individuelle ambitioner og accept af en gensidig afhængighed mellem sundhedsplejersker 
og børn/skole, hvis det skal lykkes at respektere såvel individuelle som sociale værdier og grænser.

i. I begge udviklingsprojekter markerer deltagelsessemantikken udelukkende plussiderne i sundhedsar-
bejdet, og dermed bliver deltagelse udtryk for en ”normativ ønsketænkning”. Sundhedsplejerskerne 
beskriver værdi- og metodegrundlag, der udelukkende refererer til deltagelsesorienteringen, og gør 
sig dermed blinde for mulige eksklusionsmekanismer. Der bliver reflekteret over værdier, valg af 
handling og formulering af positive visioner for samarbejde og mål om sundhed, som dermed bliver 
kriteriet for inklusion. 

j. Det kan ikke iagttages empirisk, hvorvidt deltagelse virker sundhedsfremmende eller ej. Deltagelses-
semantikken handler i vid udstrækning om børnenes deltagelse (dem), men deltagelse kommunike-
res som et selvreferentielt begreb – et ’os’.

k. Sundhedsplejerskernes dannelsesidealer for sig selv gennem udviklingsarbejdet er at lære at være: 
• Selvdisciplineret
• Mindre kontrollerende 
• Mindre omklamrende
• Mere tålmodig
• Mindre styrende
• Mere modig
• Mere synlig
• Mere opmærksom på børnenes interesser, værdier og opfattelser af sundhed

l. Sundhedsplejerskerne markerer, at de lærer meget af andres observationer af deres eksperimenter. På 
den ene side søger de åbenlyst anerkendelse og at få bekræftet deres skolepraksis, som de sædvanligvis 
føler sig alene i, men på den anden side er de refleksive og parate til at lære i lyset af andres alternativer.

m. Sundhedsplejerskerne beskriver, at de på baggrund af deres projekterfaringer griber skoleopgaverne 
an på nye måder. De tager udgangspunkt i det, der optager børn og unge, og kombinerer det med 
deres faglighed på en ny og værdiafklaret måde.

n. En analyse af projektdeltagernes kvalificering gennem eksperimenterne i Grønland viser, at projekt-
deltagerne ved afslutningen anfører, at de er blevet i stand til at støtte sig til egne beslutninger, og 
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samtidig har udviklingsarbejdet gjort dem i stand til at se, hvad der evt. kunne ændres af senere be-
slutninger. Denne form for professionel autonomi implicerer evnen til at iagttage iagttagelser og der-
med en evne til at iagttage egne og andres værdier.

o. Projektdeltagerne i Grønland beskriver, at de har fået større mod på at ytre sig sundhedspædagogisk. 
Denne nye professionelle selvtillid, mener de, er opstået med den sundhedspædagogiske erfaring, de 
har fået gennem projektet. De opfatter sig som ”videreuddannet” inden for rammerne af udviklings-
projektet, og de er blevet i stand til at: 
- skelne mellem egne værdier og målgruppers værdier
- skelne mellem politiske og pædagogiske værdier
- iagttage deres egne iagttagelser, dvs. hvad der synes at give mening for deres målgrupper, samt 

hvilke grundantagelser og værdier, de selv bygger mening op omkring.
- at identificere forskellige roller, som de kan indtage i sundhedsarbejdet

p. Dannelsesprocesser, der generelt kommunikeres i begge udviklingsprojekter, åbner mulighed for at 
arbejde sundhedspædagogisk med forebyggelse og sundhedsfremme.

q. Dannelse pålægger derved den enkelte et arbejde med sig selv for at udvikle en selvforståelse, der kan 
reducere chancerne for kommunikativ fiasko og øge mulighederne for succes i betydningen tilslut-
ning til den sundhedspædagogiske kommunikation. 

r. Dannelse opnået gennem udviklingsarbejdet kan fortolkes som, at projektdeltagerne har lært at iagt-
tage iagttagelser, og dannelsen kommer til udtryk i fire hovedformer
I. At have lært at stille sin viden og sine værdier til rådighed for målgruppers beslutningstagning 
II. At have lært at iagttage egne og andres værdier
III. At have fået erfaring med kontingens, dvs. at værdierne også kunne være anderledes 
IV. At have lært at iagttage verden i andres øjne, dvs. med blik for andres værdier og måder at iagttage på. 

G. Metakonklusioner 
1. Udviklingsarbejdet har vist en række værdisammenstød, der ikke umiddelbart kan løses. I disse 

sammenhænge oplever de sundhedsprofessionelle, at de ikke kan gemme sig bag deres faglighed, 
men må sætte sig selv ind som personer, som bærer værdier. Der er tale om ”mine værdier” og et jeg, 
som iagttager. Dette underbygger, at værdier og værdikonflikter konstrueres som noget individuelt 
eller personligt. Hvis dette fastholdes, betyder det, at værdier og værdikonflikter tilregnes det per-
sonlige og ikke det professionelle. De sundhedsprofessionelle gør sig således blinde for værdier og 
værdikonflikter som en del af deres faglighed.

2. Kvalificering til værdiafklaring er mere kvalificering til personlig identitetsafklaring end faglig/pro-
fessionel kvalificering. Dog betragter de sundhedsprofessionelle deres identitetsafklaring som basis 
for et værdibaseret professionelt sundhedsarbejde. 

3. Der er markant forskel på værdirefleksionerne i den eksperimentelle fase og i de indledende workshops. 
I de indledende workshops refererer værdirefleksionerne primært til deltagernes personlige værdier, 
mens refleksionerne i den eksperimentelle fase i højere grad refererer til sundhedspædagogisk teori og 
praksis, dermed foregår kommunikationen også gennem uddannelsessystemets medie og kode.

4. Udviklingsarbejdet er med til at kvalificere nye forståelser, der kan bekræfte eller videreudvikle 
gamle, og da det sker uforbeholdent, betyder det, at sundhedspædagogiske teorier og begreber 
reproduceres.
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5. Sundhedsbegrebet spændes ud i det professionelle meningsrum – mellem sundhed som en individuel 
værdi (følelse, oplevelse, ressource) og sundhed som noget, der tilregnes personer eller målgrupper i 
forskellige sociale kontekster f.eks. i sundhedsvæsenet, det sociale hjælpesystem, uddannelsessyste-
met og i det politiske system, som fastlægger, hvad der er sundt/ikke-sundt. 

6. De sundhedsprofessionelles kommunikation betjener sig blandt andet af det politiske systems medie 
(magt) og koder (+/- styring), hvor sundhed som et personligt oplevelses- og handlingsanliggende 
(livsstil) kobles til et offentligt styringsanliggende. Gennem udviklingsarbejdet bliver de sundheds-
professionelle refleksive i forhold til deres egen kontrol og skelner mellem kontrol og ikke-kontrol.  

7. Sundhedspædagogiske interaktioner konstitueres ikke blot som en diskurs om, hvad sundhed er (en 
videnskabelig eller ontologiserende diskurs), men som en værdidiskurs, hvor værdimarkeringerne er 
kontingente. Sundhedsprofessionelle iagttager på den ene side deres egen rolle i varetagelsen af myn-
dighedernes forventninger om at opdrage befolkningen til at tage ansvar for egen sundhed. På den 
anden side at borgerne opfatter deres sundhed som situationsbestemt i forhold til private værdier. 
F.eks. accepteres det uden videre både i Grønland og Danmark, at der laves sundhedssamtaler med 
børn og unge i skolen og dermed, at det offentlige intervenerer i det private, mens det f.eks. i Grøn-
land ikke accepteres, at det nye folkesundhedsprogram forsøger at intervenere i borgernes sexliv. 

8. De sundhedsprofessionelle oplever, at deres målgrupper er åbne over for den videnskabelige diskurs 
om sundhed, hvorigennem der formidles viden om, hvad der er sundt/ikke sundt. Samtidig føler de 
professionelle sig fanget i det offentliges forventninger om, at de skal intervenere i det private (livs-
stil), mens de samtidig accepterer, at værdier og dermed sundhed er kontingent.

9. Viden om sundhed accepteres således som et offentligt anliggende, mens livsstil (adfærd) ikke enty-
digt betragtes som noget offentligt, men som noget privat.   

10. De sundhedsprofessionelle søger at løse modsætningen mellem deres rolle som offentlig sundheds-
ekspert og den sunde livsstils private karakter ved at arbejde ud fra et ideal om deltagelse. Dermed 
intervenerer det offentlige, det private og løber ind i en klassisk pædagogisk problematik, hvor pæda-
gogik gøres til middel for politik; den deltagerorienterede sundhedspædagogik gøres til middel for en 
sundhedspolitisk styringsstrategi. De sundhedsprofessionelle intervenerer ikke ud fra et mål om, at 
målgrupperne skal leve på en bestemt måde, men ud fra et mål om, at de skal lære at styre sig selv. 
Med deltagerorienteringen forskydes en politisk diskurs til en pædagogisk.     

11. Tre distinktioner gør sig gældende i de sundhedsprofessionelles iagttagelser: 
a. Viden og værdi 
b. Valg (handling) og ikke-valg (hændelser)
c. Offentlig og privat

De sundhedsprofessionelle ser en modsætning mellem på den ene side det, de ved har indf lydelse 
på de sundhedsmæssige konsekvenser af målgruppernes valg, og på den anden side de værdier, 
ønsker, motiver og interesser, der ligger til grund for målgruppernes valg. Blandt de sundhedspro-
fessionelle er det er legitimt at formidle viden, men ikke at påpege, hvad målgrupperne skal vælge. 
Man bør ikke gøre sig til ekspert på, hvordan andre skal leve, men ens ekspertise skal baseres på 
faglighed eller viden. Derfor skelner de sundhedsprofessionelle mellem oplysning og moralsk dis-
kurs. De sundhedsprofessionelle ønsker ikke at være moraliserende, men at anerkende borgernes 
ret til at vælge med udgangspunkt i deres egne værdier. Så i stedet for at tage udgangspunkt i vi-
den tages udgangspunkt i borgernes egne værdier. Målgruppernes værdier konstrueres som noget 
privat. Værdierne iagttages som følelser, oplevelser og interesser knyttet til enkeltindividers private 
liv, der er adskilt fra deres offentlige liv. Dermed ses bort fra målgruppernes roller som borgere. 
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Disse iagttagelser kan fortolkes som de sundhedsprofessionelles offentlige interesse for den private sund-
hed, frem for borgerne som ’sundhedsborgere’. Dermed lukkes for et politisk dannelsesideal. 
12. Sundhedsplejersker skelner mellem forebyggelse og sundhedsfremme. Forskellen er primært en teo-

retisk konstruktion, som føres ind i sundhedsarbejdet, hvor der ikke skelnes skarpt mellem, hvad der 
er sundhedsfremme, og hvad der er forebyggelse. Distinktionen mellem sundhedsfremme og fore-
byggelse er en distinktion i deres pædagogiske refleksionssystem.

13. Min formanalyse af de sundhedsprofessionelles kommunikation om sundhedsarbejdet viser, at kom-
munikationen har forebyggelsens form, og sundhedsfremme bliver en forebyggende selvteknologi.

Det kan diskuteres, om formen forebyggelse refererer til en mere generel form inden for sundheds-
systemet (sygdomsbehandlingssystemet), dvs. formen sygdom. På lignende vis kan det diskuteres, 
om sundhedsfremme har formen sundhed. Min empiri kan ikke underbygge dette, så derfor fast-
holder jeg, at de sundhedsprofessionelles kommunikation har forebyggelsens form. Ud over formen 
viser min semantiske analyse, at der tales om forebyggelse, og at det svinger, hvordan der tales om 
forebyggelse, hvilket jeg vender tilbage til i den generaliserende del med en konstruktion af fire 
forebyggelsesdiskurser.    

14. Når sundhedsplejerskerne iagttager måden, skolen betragter dem på, ser de entydigt, at skolen 
betragter dem som en del af sundhedsvæsenet, men sådan opfatter de ikke sig selv. Iagttages 
sundhedsplejen som en organisation, skaber dens kobling til flere systemer (uddannelsessyste-
met, behandlingssystemet, det politiske system, forvaltningssystemet) et hierarkiproblem. 
Spørgsmålet er, hvilken strategi sundhedsplejen vælger for at håndtere hierarkiproblemet. Den 
monofone organisations løsning er at tage udgangspunkt i én primær værdikode, mens den po-
lyfone organisation til stadighed forhandler forholdet mellem værdierne. På den ene side tyder 
formanalysen på, at skolesundhedsplejen er en monofon organisation, der primært kobler sig til 
sundhedsvæsenet. Kommunikationen har forebyggelsens form, og værdien sygdom er overord-
net den, der regulerer, hvornår andre værdikoder er relevante: Sundhed, omsorg, styring, hjælp, 
undervisning osv. På den anden side har sundhedsplejen et ønske om både at forstå sig selv pæ-
dagogisk, sundhedsfagligt og politisk.

15. Der er optegnet fem typer af værdispørgsmål, der har vist sig gennem udviklingsarbejdets i forbin-
delse med værdiafklaring. Spørgsmålene er fortolket systemteoretisk:

a. Der er brug for operationelt at kunne beskrive, hvad der kendetegner en konflikt, for at kunne iagt-
tage med konflikt som andenordensbegreb: Spørgsmålet er: hvordan kan man se en konflikt? Med 
Luhmanns begreber om modsigelse og konflikt defineres en konflikt, når en modsigelse giver anled-
ning til kommunikation af nej. Dermed defineres værdikonflikter som noget socialt, og der skelnes 
mellem værdimodsætninger, der føres over i en typologisering i individuelle, interaktive og struktu-
relle værdispørgsmål.

b. Individuelle værdier betegner folks egne værdier, f.eks. borgernes, de professionelles og konsulenter-
nes eller forskerens værdier. De individuelle værdier kan ikke direkte iagttages af andre, de må kom-
munikeres for at blive tilgængelige, hvilket betyder, at kommunikationen af værdier må reflekteres 
under deres kontekstualitet. De individuelle værdier er tanker og kan kun forstyrre kommunikatio-
nen som kommunikation. Det betyder ikke, at værdierne så er repræsenteret i kommunikationen, 
men det betyder, at kommunikationen kan knytte an til værdierne og derefter kan tilregne dem som 
personlige værdier. 
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c. Interaktive værdier og værdikonflikter er ligeledes kommunikation af værdier, og den grundlæg-
gende systemteoretiske antagelse er, at de personlige værdier må ses som et produkt af kommunika-
tionen – og således ikke som et produkt af samspillet mellem dem, der deltager i kommunikationen. 

d. Strukturelle værdier er mulige at differentiere i kulturelle værdier, knyttet til de oprindelige grøn-
landske forestillinger, myter, sprog og semantik, værdier knyttet til organisationer og endelig værdier 
knyttet til de samfundsmæssige funktionssystemer. 

e. Desuden skelnes der mellem værdier og normer med blik for, hvordan værdiafklaring som proces 
fører til en relativ stabilisering af en værdiramme, der som norm bliver styrende for diskursen i ud-
viklingsarbejdet f.eks. i de forskellige organisationer (professioner), interaktioner og i kulturen.

16. På denne baggrund skelnes der mellem 

a. Individuelle værdier: oplevede, reflekterede værdier og overbevisninger 
b. Kommunikation af værdier: alle typer vurderende kommunikation

i. Interaktionsværdier: mødets værdier
ii. Personlige værdier: holdninger, bekendelser, ”toneangivelser”  
iii. Værdier i organisationer/professioner
iv. Værdikoder i funktionssystemer: det pædagogiske, det politiske og det sociale hjælpesystem, 

sygdomsbehandlingssystemet, retssystemet osv. 
v. Værdier i kultur: myter, kosmologiske forestillinger, sprog, religion osv.
vi. Normer som en stabiliserende værdiramme

c. Værdiafklaring: kommunikativ værdirefleksion dvs. kommunikation om kommunikation af vær-
dier, herunder personlige værdier, interaktionsværdier, værdier i organisationer/professioner, funk-
tionelle og kulturelle værdier.
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Del 3 Generaliserende iagttagelser 

Formålet med dette tredje hovedafsnit er at udvikle begreber og teori, der har forklaringskraft i forhold 
til de sundhedsprofessionelles iagttagelser. Til forskel fra andre teorifremstillinger, der henter begreber 
fra udvalgte teorier og indarbejder dem i egen begrebstraditionskontekst, søger jeg at udvikle en fortolk-
ningsramme, der kan tjene til: a) organisering af differencer, b) reduktion af kompleksitet og c) en gene-
raliserende fortolkning af de empiriske analyser. Det er ph.d.-projektets iagttagelsesgrundlag, der udvik-
les begrebslighed om, og grundbegreberne: sundhedspædagogik, sundhedsfremme, forebyggelse, kvalifi-
cering, værdier og dannelse viderefortolkes og genbeskrives i generaliserende konstruktioner.

Pointen er, at det kun er muligt at udvikle viden om de sundhedsprofessionelles iagttagelser med de be-
greber og teorier, der iagttages ud fra. Som beskrevet i del 1 er ph.d.-projektet ikke selv andet end et 
kommunikerende system, der kommunikerer om omverdenen ud fra bestemte iagttagelsesledende di-
stinktioner, der i første omgang retter sig efter koden sandt/falsk, men som også indeholder mine valg af 
forskellige bestemmelser af, hvad der befinder sig på den ene side og på den anden side af denne skelnen. 
Det er på den baggrund, ph.d.-projektets analysestrategier er udviklet, og de understreger netop, at der 
ikke eksisterer en virkelighed af datamateriale uafhængigt af iagttagelsen, hvormed de empiriske kon-
struktioner bliver afhængige af, hvilke distinktioner forskningsprojektet lægger til grund for den viden-
skabelige iagttagelse (Luhmann, 1992: 86). Ph.d.-projektet må således håndtere to differencer til iagtta-
gelse af de sundhedsprofessionelles iagttagelser. For det første de sundhedsprofessionelles system/omver-
dens difference og for det andet ph.d.-projektets system/omverdens difference. Jeg må med andre ord 
bestræbe mig på at klarlægge, hvorledes jeg selv håndterer differencen system/omverden. Derfor er den 
følgende videnskabelige begrebsliggørelse afgørende. Den rummer konstruktioner, der møder andre kon-
struktioner. Ph.d.-projektet indskriver sig i et hermeneutisk videnskabeligt paradigme og denne del skal 
medvirke til, at de to differencer gennem de generaliserende iagttagelser får en form for realitetskontakt. 

Målet er at kvalificere de empiriske fortolkninger generelt, dvs. at skabe en mere ”ydelsesstærk specia-
lisering” (Luhmann, 2000b: 114). De empiriske differencer nuancerer grundbegreberne, og deres ind-
byrdes referencer tydeliggøres, f.eks. hvordan et begreb om sundhedsfremme refererer til et begreb 
om sundhedspædagogik og omvendt. Afsnittet udvikler hermed en videnskabelig semantik med nogle 
funktionelle argumentationslogikker, der er frugtbare i forhold til de iagttagelseskategorier, ph.d.-pro-
jektet opererer igennem. Jeg fastholder systemteorien som universel teori, fordi jeg inden for system-
teorien finder de vigtigste forarbejder til den tilstræbte teoriudvikling. Fortolkningsrammen åbner 
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mulighed for at reducere kompleksitet, fordi systemteorien så at sige opbevarer kompleksitet (Luh-
mann, 2000b: 33). Systemteorien er en selvbegrænsende begrebskontekst, så samtidig holder jeg andre 
begrebskombinationer åbne, forudsat at forskningsprojektets grundbegreber respekteres eller kan byt-
tes ud på en adækvat måde i forhold til deres placeringer i systemteorien. Fortolkningsrammen orga-
niserer altså differencer. Den er historisk i to betydninger, dels i det øjeblik den skrives, og dels i den 
forstand at dele af den empiriske semantik bruges til at lede frem mod nutidige begreber, der er rele-
vante i forhold til fortolkning på et abstrakt teoriniveau.

3.1 Sundhedspædagogik
Ph.d.-projektet forholder sig videnskabeligt til sundhedspædagogik som refleksionsteori og til sundheds-
pædagogisk praksis. Indtil videre er sundhed iagttaget ud fra iagttagelsespositioner, mens det endnu er 
uklart, hvilken pædagogisk optik ph.d.-projektet opererer med. I klassisk forstand kan pædagogik som 
kunsten eller læren om at undervise, opdrage eller drage omsorg for mennesker (Grue-Sørensen, 1974). 
Pædagogik er for det første en intentionel virksomhed. At arbejde pædagogisk er at ville noget med an-
dre mennesker, at de lærer noget og udvikler sig som mennesker. Også nutidigt defineres pædagogik 
som et intentionelt anliggende (Rasmussen, 2004; Rasmussen et al., 2007). Luhmann skriver i ”Das 
Erziehungssystem der Gessellschaft”, at når der tales om uddannelse og opdragelse, så tænker man i første 
omgang på den intentionelle virksomhed, som bestræber sig på at udvikle evner hos mennesker og på at 
fremhjælpe deres sociale tilkoblingsmulighed (Luhmann, 2002). For det andet rummer pædagogik re-
fleksioner over intentioner og konsekvenser i forhold til læring og dannelse. Denne markering af forskel-
len mellem intention og refleksion kan refereres til ph.d.-afhandlingens afsnit om forholdet mellem vi-
den og teori (del 1, 1.3.4, s. 64).  

I luhmannsk optik er pædagogik en særlig kommunikation, der har til hensigt at forandre mennesker, dvs. 
psykiske systemer (Luhmann, 2002). Sundhedspædagogik har et sagligt indhold, der refererer til sundhed 
i selv- og fremmedreferentiel forstand. Som udgangspunkt definerer jeg sundhedspædagogik som: 
En kommunikation af viden, værdier og følelser, der intenderer læring/dannelse, der fremmer 
sundhed og kommunikationens selvrefleksion 

Denne definition rummer en række pointer, som ph.d.-projektet betoner:

1. Pædagogik er i form af opdragelse og undervisning en kommunikation, der intenderer læring.

2. Læring er en selvreguleret og kontingent konstruktionsproces, der ligger uden for pædagogikkens 
operative rækkevidde. 

3. Pædagogik er også kommunikation om den kommunikation, der intenderer læring. Den marke-
rer et forhold mellem forventet læring og faktisk læring, hvor kun den forventede læring er pæda-
gogisk operationel. 

4. Pædagogik kan ikke direkte iagttage og operere med menneskers læring/udvikling, og opererer med 
formen person som adressat for den pædagogiske kommunikation.
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5. Pædagogisk selvrefleksion bygger på andenordensiagttagelser over disse forhold og er dermed selvre-
fleksion i både praksis og teori. Pædagogisk selvrefleksion gør det muligt for pædagogikken at styre 
og kontrollere sig selv, hvilket i kybernetisk forstand forstås som selvstyring og selvkontrol.

6. Dannelse er en refleksionsform over forventet læring, hvor læring og dannelse udgøres af henholdsvis 
førsteordens- og andenordensiagttagelser.

7. Sundhedspædagogisk kommunikation rummer meningselementerne viden, værdier og følelser set i 
relation til et mellemværende eller et bestemt sagligt indhold.

8. Det saglige indhold fastlægges i relation til forebyggelse og sundhedsfremme, og først med pæda-
gogisk refleksivitet i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme er der tale om sundhedspædago-
gisk refleksionsteori. 

De otte pointer udgør samlet set ph.d.-projektets pædagogiske optik. Den helt afgørende pointe er, at 
pædagogik og læring er hinandens omverden og kobler sig gensidigt til hinanden. Pædagogik uden kob-
ling til læring er ikke pædagogik. Læring uden kobling til pædagogik er ikke et pædagogisk anliggende. 
På den baggrund bliver det vigtigt at afklare, hvordan sundhedspædagogik formes, når dens primære 
opgave er at lære mennesker noget om sundhed, facilitere positive og sunde forandringsprocesser og re-
flektere over intentionerne og forandringernes konsekvenser. Jeg skelner mellem intentioner og intentio-
nalitet i fænomenologisk forstand. Intentioner (målrettethed) betragtes som andenordensiagttagelser, og 
de er dermed refleksive – i modsætning til intentionalitet, som med reference til Luhmann (2000b) for-
stås som den operation, der gør en forskel. Forskelle forekommer kun, hvis nogen eller noget (et system) 
aktivt producerer (kommunikerer om) dem, hvilket betyder, at intentionalitet bliver til på baggrund af 
førsteordensiagttagelser. 

Det pædagogiske system hos Luhmann adskiller sig fra samfundets øvrige funktionssystemer, fordi det 
har til hensigt at forandre noget eller nogen uden for sig selv. Det eneste andet funktionssystem, der 
opererer under disse betingelser, er sygdomsbehandlingssystemet. Grundproblemet er, at pædagogikken 
ikke kan det, den selv vil, hvilket jeg i det følgende vil forklare nærmere. Det pædagogiske system kan 
ikke forme de psykiske systemer og er ligesom samfundet og dets funktionssystemer selvreferentielt og 
bundet til sine egne meningselementer, hvilket gør enhver operation uden for systemet umulig (Luh-
mann, 2002). Af den grund må det pædagogiske system være i stand til gennem sine interne processer 
at skelne mellem sig selv og sin omverden. Med andre ord er pædagogikkens operationer (iagttagelse og 
selvbeskrivelse) bestemt af adskillelse mellem selvreference og fremmedreference og af dens måde at 
oscillere mellem disse to referenceretninger på (Rasmussen, 2004: 50). Med henvisning til Luhmanns 
system/omverdenslogik kan pædagogikken derfor kun være, hvad den er, hvis den ikke er det samme, 
som den adskiller sig fra.

Luhmanns generelle bestemmelse af uddannelsessystemets funktioner er at forandre mennesker (med 
særlige mål for øje). Denne definition rummer en række abstrakte og praktiske problemer, hvor Lumann 
beskriver nogle problemer vedrørende mål, middel og opdragelsens/uddannelsens objekt (Luhmann, 
2006). Qvortrup forholder sig til Luhmanns beskrivelse af problemerne og ridser nogle uddannelses-
mæssige udfordringer og spørgsmål op (Qvortrup, 2002b). For det første er uddannelsessystemets mål et 
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problem. Spørgsmålet er, hvem det er, der handler, og hvorfra de, der handler, kender målet for deres 
handling? Føres disse betragtninger videre til sundhedspædagogikken, bliver det aktuelt at indkredse 
sundhedspædagogikkens subjekt. Er det en større gruppe, en familie, et barn, en voksen, der er subjek-
tet/målgruppen? Desuden må det indkredses, hvordan subjektet/målgruppen identificerer sig med et 
sundhedspædagogisk mål. I det omfang sundhedspædagogik f.eks. er et skoleanliggende, må det ind-
kredses, hvordan skolen forholder sig til og identificerer sig med målet. Eller i det omfang målet er et 
familieanliggende, må man spørge, hvordan familien identificerer målet. Hvad er det, subjektet/mål-
gruppen skal evne? I forhold til hvilke sundhedsmæssige udfordringer? Hvem kan afgøre det? Kan 
sundhedsplejerskerne? Politikerne? Forældrene? Børnene og de unge selv? Hvordan nås der frem til mål-
formuleringer eller hensigter, som subjektet/målgruppen tillægger gyldighed, hvad enten disse målfor-
muleringer kaldes ”vores families sundhed” eller bare ”det vi gør for at have det godt”. Svaret er kommu-
nikation. I den dannelsesteoretiske pædagogik er de sundhedspædagogiske målformuleringer relateret til 
dannelse. Dannelse er samfundets begreb for fastsættelsen af mål for uddannelse (Luhmann, 2002). 
Som kontingensformel er dannelse et begreb for noget, der ikke lader sig alment fastlægge, men som 
alligevel har brug for et ord, der signalerer en fælles beslutning, hvilket jeg vender tilbage til. 

For det andet er pædagogikkens middel et problem. Spørgsmålet er, hvad den pædagogiske handling 
består i? (Qvortrup, 2002b). Videreføres middelbetragtningerne til sundhedspædagogik, bliver det 
spørgsmålet, hvad en sundhedspædagogisk handling er – nærmere bestemt den handling, hvorigennem 
nogle (sundhedspædagoger) former andre (subjekt/målgruppe) i en sundhedsfremmende retning. Luh-
mann mener, at den eneste måde, opdragelse, undervisning og uddannelse kan foregå på, er gennem 
kommunikation (Luhmann, 2002, 2006). Den, der opdrager, underviser eller uddanner, er henvist til 
at kommunikere. Socialisation kan derimod foregå gennem tilpasning eller gennem handlinger, der ef-
terlignes (Luhmann, 2002; Rasmussen, 1996). Som regel foregår sundhedspædagogisk kommunikation 
gennem interaktion enten i dialogform eller som undervisning f.eks. i mindre grupper: familier, foræld-
regrupper, ældregrupper, patientgrupper, sundhedssamtaler med elever i skolen, eller i større grupper: 
skoleklasser, arbejdspladser, hospitaler osv. I alle former er der tale om interaktion som kommunikation 
gennem gensidig tilstedeværelse. Luhmann definerer opdragelse/uddannelse i form af interaktioner 
(Luhmann, 2002: 54): ”Som opdragelse/uddannelse må alle de kommunikationer gælde, som med henblik 
på opdragelse/uddannelse aktualiseres som interaktioner”. Med denne definition kan sundhedspædagogik-
ken kun identificere de særlige betingelser, som sundhedspædagogikken giver for undervisningskommu-
nikationen. Det eneste foreliggende middel er, hvad Luhmann kalder ”strukturelle koblinger” mellem 
på den ene side sundhedspædagogik som kommunikation og på den anden side psykiske systemer (Luh-
mann, 1992a, 2000b, 2002).  

Det tredje problem er, at det ikke kan vides, hvem objektet er (Luhmann, 2006). Pædagogikkens anlig-
gende er at forandre mennesker, og Luhmann filosoferer over, hvad et menneske er, og hvad opdragelses/
uddannelsesopgaven går ud på. Mennesket er ikke en trivialmaskine, hvor et bestemt input via bestemte 
funktioner udløser et bestemt output. Mennesket er et højkomplekst (psykisk, socialt og biologisk) sy-
stem, der opererer med en indbygget ’refleksionssløjfe’ og disponerer over et uendeligt og uberegneligt 
repertoire af reaktionsmuligheder (Luhmann, 2002: 77). Sundhedspædagogikkens udfordring er således 
at forandre disse uberegnelige objekter med kommunikation som eneste redskab. Luhmann mener, at 
der ikke gives anledning til at formode, at man skulle kunne opdrage/uddanne mennesker (Luhmann, 
2002: 82). Som objekter for sundhedspædagogikken, mener jeg, at vi kan gå ud fra, at mennesker lærer 
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og udvider deres forestillings- og refleksionsevne, så de bliver i stand til at forholde sig til deres personlige 
identitet uden dog at identificere sig med de sundhedsmæssige omstændigheder, de forholder sig til. 
Dette synspunkt indebærer et argument om iagttagelse og system/omverden-relationer, som jeg følgende 
vil redegøre for.  

I Luhmanns forstand findes der ikke en iagttageruafhængig omverden, men der findes heller ikke en 
iagttager uden omverden. Således forudsætter system/omverden-relationer rent logisk hinanden. Endvi-
dere bliver forskellen mellem system og omverden til en forskel mellem selv- og fremmedreference, når og 
kun når denne adskillelse anvendes, og omverdenssiden genintroduceres (re-entry) på systemsiden (Ras-
mussen, 2004: 269). Med denne abstrakte tilgang bliver forholdet mellem sundhedspædagogik og sund-
hedspædagogisk refleksionsteori til et forhold mellem første og andenordensiagttagelser. 

For det første er pædagogik en kommunikation, der intenderer læring. Det kan illustreres således: 

Det særlige ved kommunikationsformen er, at den kun opererer på formens inderside, og den inten-
derede læring må ikke forveksles med den faktiske læring, der er omverden for pædagogikken. Læring 
består i at mindske kompleksiteten i omverdenen og øge egen-kompleksiteten (Rasmussen 1996). 
Men andre ord at lære at markere nye forskelle eller værdier og vurdere markeringerne. Læringen be-
står i, at bevidstheden gennem operationer ændrer sin struktur (Rasmussen 2004: 283), og forsk-
ningsprojektets læringsbegreb betegner bevidsthedsstrukturforandringer. Det betyder, at kun de ope-
rationer, som fører til bevidsthedsændringer, kan betegnes læring. Spørgsmålet om læring udgør en 
meget væsentlig del af pædagogikkens teori i form af læringsteori (Collins, 1995; Hermansen, 1996, 
2003; Qvortrup, 2002a). Det typiske er, at læringsteorierne implicit gør elever og lærere til elementer 
i samme læreproces, og dermed ses læringen forenklet som en adfærdsmodificeret kausalitetsbeskri-
velse. Læring gøres til læring (Qvortrup, 2002b). Luhmann skærer igennem opfattelsen af, at læring 
skal gøres til alting, og beskriver gennem sit begreb om oprationelle koblinger, undervisningens dif-
ferentiering fra læringen. Hermed muliggøres identificeringen af begreber, der kan knyttes til under-
visning, og begreber, der kan knyttes til læring. 

Men som beskrevet er pædagogik mere end kommunikation, der intenderer læring. Pædagogik er også 
kommunikation om kommunikation, der intenderer læring. Forskningsprojektet definerer altså alment 
pædagogik (opdragelse, undervisning, uddannelse og omsorg) som en særlig intenderet kommunikati-
onsform, som gennem re-entry (Luhmann, 1995c) kan operere med forskellen: forventet læring/faktisk 
læring. Pædagogikkens basale funktion er ifølge Luhmann ikke at tilføre viden, disciplinere, kontrollere 
osv., men at minimere kommunikationens usandsynlighed (Luhmann, 2000b, 2002). Det gør pædago-
gikken ved at varetage den funktion at gøre mennesker til personer, dvs. skabe den distinktion, hvis 

Del 3 Generaliserende iagttagelser - Sundhedspædagogik

Kommunikation der 

intenderer læring

Figur 21

Al anden

Kommunikation



228

markerede side er personen, og hvis umarkerede side er mennesket. Luhmann beskriver personformen 
som den form, der gør det muligt i den samfundsmæssige kommunikations sammenhæng at se bort fra 
enkeltmenneskets systemdynamikker (Luhmann, 2002: 28). Derfor er mennesket den umarkerede side 
af formen, og det er ikke mennesket, men personen, som gør kommunikationen mulig. Eller med andre 
ord: da pædagogikken ikke direkte kan iagttage menneskers udvikling/læring/dannelse, indføres et be-
greb om person, som pædagogikken kan tilskrive forholdet mellem intenderet og realiseret læring. Der-
med bliver person en symbolsk generaliseringsform og adressat for pædagogisk kommunikation. Luh-
mann beskriver generaliseringsformen person som en individuelt attribueret indskrænkning af mulighe-
der for at forholde sig på (Luhmann, 1995: 148). Med dette personbegreb betegner Luhmann dels det 
empiriske, hvorved mennesket kan gøres til genstand for generalisering og kommunikation, og dels be-
tegner han mulighederne tilkobling til en personform og derved deltagelse i kommunikation (Qvortrup, 
2002b). I stedet for i traditionel forstand at kommunikere med individer, kommunikeres i personer, dvs. 
med symbolske generaliseringer for individer. Disse personer kan igen tilskrives forskellige roller, men 
det er ikke ”mig” eller ”dig”, der skaber personer eller roller. Det er kommunikationen. Ifølge Qvortrup 
opstår personer som resultat af kommunikationens evolution og tjener til en operativ kobling mellem 
psykiske og sociale systemer (Qvortrup, 2004: 178-179).  

Luhmanns hypotese er, at uddannelsessystemets funktion er at gøre mennesker til personer – til perso-
ner for sig selv og til personer for andre, hvilket kan illustreres med dette citat (Luhamnn, 2003: 38): 
”Mennesker fødes. Personer opstår gennem socialisering og opdragelse/uddannelse. Hvis man holder sig den 
forskel for øje, er det nærliggende at udsætte uddannelsens funktion i relation til det, at mennesker bliver per-
soner. Især i komplekse samfund kan man ikke alene overlade dette i socialisationen. Den virker ikke specifikt 
nok og er i for høj grad bundet til det miljø, som den finder sted i. Men i begge tilfælde handler det imidlertid 
om personalitetens tilblivelse. Netop heri ligger det spillerum, som uddannelsen kan udnytte med henblik på 
dels at korrigere socialisationens resultater, dels at fuldstændiggøre dem. Men at det overhovedet kommer til et 
samspil mellem socialisation og uddannelse beror på, at begge processer er relateret til det at blive person” 

På denne baggrund er det min antagelse, at pædagogisk kommunikation inkluderer person som 
refleksionsbegreb, og at det er pædagogikkens funktion at gøre mennesker til personer. Når pæda-
gogikken ikke kan formes af eller forme mennesker, må pædagogikken forme sig selv ved tilskriv-
ning af personer, hvilket jeg i det følgende betegner pædagogisk refleksivitet, og det giver nu me-
ning at anlægge en didaktisk synsvinkel på begrebsafklaringen. Pædagogikkens refleksivitet for-
stået som selvrefleksion er en indirekte refleksion, der formes af didaktiske iagttagelser. Når der 
iagttages didaktisk, er blikket rettet på forholdet mellem undervisning og læring/dannelse (Ras-
mussen, 2004). Kommunikation, der intenderer læring, er førsteordensiagttagelser, mens den læ-
ring, der finder sted, er omverden. Den faktiske læring/kvalificering står hele tiden uden for kom-
munikationen og konstituerer som et ”uden for” kommunikationens mulige fortsættelse. Forventet 
læring eller målrettethed er simpelthen kun mulig som den anden side af faktisk læring. Pædago-
gisk refleksivitet må imidlertid gives en særlig form, da det handler om refleksion over forventet 
læring set i forhold til faktisk læring. Først gennem andenordensiagttagelser kan man foretage den-
ne type refleksion, som jeg nu betegner ’pædagogisk refleksionsteori’. Formen bliver paradoksal: 
den kræver faktisk læring/dannelse genindført (re-entry) som forventet læring/dannelse, men må 
samtidig forudsætte faktisk læring/dannelse, for ellers var ingen forventet læring mulig. Det kan 
sammenfattes som på følgende side.
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Med denne formkalkyle kan sundhedspædagogik betragtes som kommunikation om (iagttagelse af), 
hvordan personer formes set i relation til enheden af forskellen mellem intenderet og faktisk læring, der 
forudsætter en generel refleksion om pædagogikkens forhold til resten af samfundet: Hvordan forholder 
det sundhedspædagogiske sig til det sundhedspolitiske, det retslige, sygdomsbehandling, det sociale 
hjælpearbejde (omsorg), det økonomiske osv.? Den generelle refleksion er kontingent, hvilket betinger, at 
sundhedspædagogikken må skabe dynamiske og selvregulerende medier for kommunikationen. Luh-
mann foreslår selv, at ’livsløbet’ er medie for den pædagogiske kommunikation (Luhmann, 2002). 

Ph.d.-projektets begreb om læring viser hen til en ændring af bevidsthedsstrukturer, mens ph.d.-projektets 
dannelsesbegreb fastsættes som et andenordensbegreb til brug for andenordensiagttagelse af disse bevidst-
hedsændringer. Læring rummer kompleksitet og er dermed kontingent, hvilket betyder, at læringen kan 
være, som den er, men at en anden også ville være mulig: al læring kan også være anderledes. Logikken er: 
kompleksitet som et overskud af muligheder tvinger til selektion med kontingens til følge (Luhmann, 
2000b: 62). Dette rejser et helt grundlæggende spørgsmål om, hvordan det er muligt at omgås kontingens. 
Sundhedspædagogikken er intentionel, så hvordan er det muligt at forholde sig til, at både målrettethed og 
metodevalg er kontingent? Udfordringen består i at kunne omgås kontingens på en kontingent måde (Ras-
mussen, 2004: 50-51). Problemstillingen kan udtrykkes i spørgsmålet om, på hvilken måde det er muligt 
for sundhedspædagogikken at tematisere såvel sit eget tema som sine egne refleksioner over dette tema? I 
den luhmannske betydning er kontingensbegrebet ikke knyttet til verden, men til iagttagelser af verden 
(Luhmann, 2000a). Kontingent omgang med kontingens er således mulig, hvis iagttagelse ikke blot forstås 
som førsteordensiagttagelse, men også som andenordensiagttagelse. Pædagogikkens måde at reagere på 
beskriver Rasmussen som selvbeskrivelsens kontingens (Rasmussen, 2004: 122):
”Selvbeskrivelser transformerer ubestemt kontingens til bestemt kontingens, således at ubestemthed kan behandles 
som noget, der forekommer mere bestemt. Kommunikationen i undervisningssystemet går ud på at øge opmærk-
somheden over for det bestemte, men det, systemet selekterer som bestemthed, må undersøges empirisk, da sådan-
ne selektioner afgøres på grundlag af systemets udvikling, og derfor samtidig også siger noget om denne”. 

Hermed lægger Rasmussen op til en empirisk undersøgelse af kommunikationens strukturerende temaer og 
af de bidrag, informanterne (de psykiske systemer) giver, dvs. den forventede læring set i forhold til den 
kommunikerede faktiske læring. For sundhedspædagogisk kommunikation betyder det, at temaerne gør 
det muligt at skelne mellem mere eller mindre relevante bidrag i forhold til et overordnet emne og en 
målrettethed, som netop for at kunne koordinere bidragene må have et sagligt indhold. Denne skelnen 
er allerede inkluderet i ph.d.-projektets metodologi og analysestrategi. 
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Sundhedspædagogik er i denne forståelse enheden af sondringen mellem forventet læring og faktisk læring 
med et særligt sundhedsfremmende sagsforhold. Kommunikationen handler om gensidige opfattelser af 
sundhed, værdier og sundhedsmæssige dannelsesidealer, men den forudsætter læring og dannelse. Når 
sundhedspædagogikken ikke kan forme sundere mennesker eller et sundere miljø, må den opfinde noget, 
der gør kommunikationen mere sandsynlig. Pædagogikken har i dag udvidet sit perspektiv med kontin-
gensformlen lære at lære til ikke alene at være en refleksionskategori for opdragelse, undervisning, omsorg 
og vejledning. Den betragter i dag den lærende med interesse for læringen (Luhmann, 2002; Rasmussen, 
2004). Sundhedspædagogik skærper dermed sin opmærksomhed om læring, og især om det, der skaber de 
undervisningsmæssige bestræbelser. Kontingensformlen dannelse er en refleksionskategori, der bruges til at 
reflektere forholdet mellem den forventede og den faktiske læring. Læring er fremmedreference.

Med systemteoretisk optik bliver det klart, at en intention om læring og dannelse ikke nødvendigvis 
medfører læring eller dannelse, hvilket kan ses som en del af pædagogikkens selvbeskrivelse (Kruse, 
2004a). Intenderet kommunikation er ikke i sig selv tilstrækkelig, for at der er tale om en pædagogisk 
operation. Der skal dels være tale om at ville og dels om at ville noget, hvilket betyder, at der er tale om 
et mellemværende, med andre ord at undervisning og opdragelse handler om noget og ikke alt andet. 
Her fastlægger jeg i første omgang en sundhedspædagogik, som en særlig intenderet kommunikation, 
der indeholder både viden, værdier og følelser, og hvor forebyggelse og sundhedsfremme er mellemvæ-
rendet mellem sundhedspædagogen og kommunikationens øvrige deltagere. Det betyder, at sundheds-
pædagogik kan betragtes som intenderet kommunikation om sundhedsfremme og forebyggelse. Pointen 
er, at sundhedsfremme og forebyggelse ikke automatisk indikerer sundhedspædagogiske opgaver. Det 
springende punkt er intentionaliteten. Først i det øjeblik, der iscenesættes kommunikation om viden, 
værdier og følelser med henblik på at skabe sundhedsfremmende rammer for deltagernes læring og dan-
nelse, er der tale om sundhedspædagogik. Sundhedsfremme og forebyggelse er både individuelle og so-
ciale fænomener, som bliver til pædagogik i det øjeblik, der kommunikeres intentioner om læring. Der 
kan finde sundhedsfremme og forebyggelse eller læring og dannelse sted, uden at fænomenerne er isce-
nesat pædagogisk. En sundhedspædagogisk aktivitet har et sigte, en plan eller et mål, der netop gør akti-
viteten til pædagogik og åbner for pædagogiske refleksioner over aktivitetens konsekvenser. Ph.d.-projek-
tets hovedkriterium for, at der er tale om sundhedspædagogiske relationer, er derfor, at de sundhedspro-
fessionelle møder deres målgruppe med intentioner om, at der skal finde læring eller dannelse sted. 

Med min definition af sundhedspædagogik i begyndelsen af dette afsnit inkluderes meningselementerne 
viden, værdier og følelser. Erkendelse er selvrefererende, så produktion og reproduktion af viden afhæn-
ger af den, der producerer og reproducerer viden. Enhver forestilling om, at der findes viden uafhængig 
af den, der ved, må opgives. Konsekvensen er, at viden og værdier ikke simpelt kan overføres fra et men-
neske til et andet eller fra en kontekst til en anden (Kruse, 2003). Jeg betragter viden, værdier og følelser 
som psykiske og sociale fænomener. De er både meningselementer i læring og i opdragelse og undervis-
ning. Viden er strukturer, hvilket vil blive uddybet senere, værdier er forskelle, der kan formes og omfor-
mes gennem den intenderede kommunikation, mens følelser er reaktionsformer, der kommer til udtryk i 
kommunikationen. Følelser anser jeg som reaktionsformer (Andersen & Born, 2005), som ikke behøver 
at være kommunikation, og derfor er det kun de følelser, der kan iagttages som reaktionsformer, der i 
princippet har betydning. Følelsesreaktioner er autentiske, de har en stemthed, som i sundhedspædago-
gikken formes i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme. Jeg anlægger således både et erkendelses-
teoretisk blik for sundhedspædagogisk viden og værdier og et følelsesfuldt blik for sundhedspædagogik. 
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3.2 Sundhedsfremme
Sundhedspædagogikkens saglige indhold er ovenfor beskrevet som et indhold, der relaterer sig til forebyg-
gelse og sundhedsfremme. I det følgende vil jeg dels afklare ph.d.-projektets begreb om sundhedsfremme og 
dels undersøge, hvordan sundhedsfremme kommunikeres pædagogisk og politisk. Fra det pædagogiske sy-
stem kan sundhedsfremme iagttages som en ideologi om deltagelse og målgruppers involvering i beslut-
ningsprocesser. Fra det politiske system kan sundhedsfremme iagttages som magtudøvelse ud fra koden 
magt/ikke-magt. Målet er her at beskrive sundhedsfremme som styringskommunikation, hvilket søges op-
nået ved at iagttage blandt andet WHO’s sundhedsfremmediskurs gennem Luhmanns begreb om program.

3.2.1 At lære og at leve
For at udvikle et pædagogisk begreb om sundhedsfremme opererer jeg i første omgang med en forskel 
mellem på den ene side at deltage i lære- og dannelsesprocesser, der fremmer vilje, evner og muligheder 
for at leve sundt og på den anden side at leve sundt. Ingen af siderne i forskellen kan stå alene. At lære 
noget om muligheder for at leve sundt er ikke sundhedsfremmende uden at handle (leve) sundt. Så 
sundhedsfremme kan ikke reduceres til et spørgsmål om at udvikle evner, vilje og muligheder – uden at 
referere til at leve sundt. At leve et sundt liv kan på den anden side ikke i sig selv være et mål for sund-
hedsfremme. Jeg forstår således sundhedsfremme som:
Forskellen mellem på den ene side at deltage i lære- og dannelsesprocesser, der fremmer vilje, evner og 
muligheder for at leve sundt og på den anden side at leve sundt.

Det kan skitseres som sådan: 

Ph.d.-projektets sundhedspædagogikfigur kan med sundhedsfremme som sagligt indhold skærpes 
til iagttagelse og refleksion over formidling eller oplysning om sundhed i forhold til ”at lære eller at 
leve sundt”. Sådan skærper jeg figuren:

Del 3 Generaliserende iagttagelser - Sundhedsfremme



232

Dernæst kan der opereres med en række forskelle i de sundhedsbegreber, der refereres til i den pædagogiske 
kommunikation om sundhedsfremme. Som udgangspunkt refererer sundhedsfremme til et bredt positivt 
sundhedsbegreb. Sundhedsfremme er faktisk opstået som en særlig, positiv tilgang til sundhed (Vallgårda, 
2005). Modbegrebet er et negativt sundhedsbegreb. Der skelnes typisk mellem det, der ’blot’ handler om 
fravær af sygdom og det, der både handler om velvære eller livskvalitet og fravær af sygdom (Jensen, 2004; 
Jensen & Simovska, 2006; Tones & Green, 2004; Vallgårda, 2005). Denne skelnen kan elaboreres som for-
skellen mellem patogenese og salutogenese (Antonovsky, 1987, 2000; Wistoft & Nordtorp, 2004) eller mel-
lem et lukket essenstialistisk og et åbent positivt sundhedsbegreb (Wacherhausen, 1994) eller et dødsperspek-
tiv (risiko) over for et livsperspektiv (chance) (Schmidt, 2001). På den anden side kan der skelnes mellem et 
snævert begreb om sundhed, der fokuserer på livsstilen og dermed den enkeltes vaner, viden, ansvar osv., og 
et bredt sundhedsbegreb, hvor der er fokus på både individets livsstil og de biologiske, sociale, kulturelle og 
politiske levevilkår, der er ramme for den enkeltes muligheder for at deltage i sundhed (Jensen, 2000), eller 
mellem et individuelt sundhedsbegreb, der fokuserer på individuelle kapaciteter, over for et kollektivt sund-
hedsbegreb, der antager, at sundhedsfremmende beslutninger er et fælles og politisk anliggende (WHO, 
2005). Inden for folkesundhed kan der eksempelvis iagttages en stigende tendens til at definere sundhed ud 
fra et magtperspektiv, der legitimerer styringsambitioner (Vallgårda, 2003). Her er det snævre sundhedsbe-
greb et spørgsmål om selvstyring og selvkontrol, mens det brede sundhedsbegreb konstrueres med et begreb 
om governmentality, der handler om magtudøvelse som en kombination af dominansteknologier og selvtek-
nologier (Foucault, 1988). Med Foucaults udtryk ”conduct of conduct”, som spiller på dobbeltbetydningen af 
”conduct”: at styre og at opføre sig, kommer magtudøvelse til at handle om at styre mennesker til at opføre 
sig på en anden måde – magtudøvelse ses som styring til selvstyring. Målet er at udvikle forskellige måder at 
styre menneskers adfærd på, så de kan styre sig selv og vælge det af magthaverne definerede ’sunde’.

En af de empiriske konklusioner er, at de sundhedsprofessionelle opfatter deltagelse som en central værdi i 
det sundhedsfremmende arbejde. Sundhedsfremme uden deltagelse ikke giver mening. Min tese er nu, at 
sundhedsfremme er deltagelse i sundhed. Kruse beskriver deltagelse som produktion og reproduktion af 
meningssystemer, der gennem mentale, sociale og åndelige processer skaber livsfylde i form af fortsat ople-
velse og handlen (Kruse, 2003). Med forestillingen om livsfylde, der er betinget af deltagelse, men vel at 
mærke kun gennem oplevelse og handling, kan deltagelse i sundhed fortolkes som en aktiv meningsdan-
nelse i en potentiel meningshorisont. Deltagelse i sundhed kan således både forstås eksistentielt og socialt. 
Eksistentielt som deltagelse i livet – jeg træder i karakter og er min sundhed. I den forstand etableres der 
en sammenhæng og mulig resonans mellem det levede liv og forestillingerne om livet, og perspektivet 
rummer en mulig stræben efter at leve sundt – efter det, der er meningen med livet. Defineres sundhed 
socialt, betyder det, at personer deltager i kommunikation som grundlag for produktion og reproduktion 
af sociale relationer i form af: interaktioner, organisationer og samfundsstrukturer. I et systemteoretisk 
perspektiv er det principielt ikke muligt at få andre til at deltage i en bestemt kommunikation. Kommu-
nikationen kan blot skabe rum og mulighed for deltagelse og dermed mulighed for, at personer kan til- 
eller frakoble sig kommunikationen. En del af den pædagogiske refleksion bliver at tage stilling til inklu-
sion og eksklusion af personer, og hvilke roller og forventninger der tilskrives.   

3.2.2 Program og ideologi 
Siden 1940 érne er der sket en eksplosiv vækst i modeller inden for sundhedsfremme (Tones & Green, 
2004; Tones & Tilford, 1996). Med Luhmanns optik kan modellerne betragtes som programmer, dvs. 
kommunikative indretninger, der sigter mod at begrænse rummet for mulige beslutninger (Luhmann, 

Del 3 Generaliserende iagttagelser - Sundhedsfremme



233

 
28 Hvad der ellers gøres gældende i de to udviklingsprojekter. De sundhedsprofessionelle italesætter netop sundhedsfremme som en rollerelateret ydelse.

2000b). Luhmanns begreb om program spænder over både mål (målprogrammer) og betingelser (kondi-
tionalprogrammer) i organisationer (Luhmann, 2000b: 372). Sundhedsfremme kan iagttages som et 
politisk program, f.eks. folkesundhed som politik (Vallgårda, 2003), og hvis der ses bort fra enkeltperso-
ners adfærd og fra de forventninger, der er bundet til roller, er dette programblik en måde at ordne poli-
tiske forventninger om sundhed på. Sundhedsfremme bliver da et kompleks af betingelser for sundheds-
politisk rigtighed eller antagelighed af, hvad der regnes for sund adfærd. En systemteoretisk fortolkning 
er, at sundhedsfremme byder sig til som henvisningshorisont for det politiske system, og denne henvis-
ningshorisont kan iagttages af samfundets øvrige funktionssystemer. Programniveauet selvstændiggør 
sig i forhold til rolleniveauet, så når sundhed reguleres politisk, må sundhedsfremme gøres forventelig af 
mere end én person. Det betyder, at sundhedsfremme ikke knytter sig til ydelser bundet til roller28. 

Som politisk program er det et krav, at sundhedsfremme kan fastlægge betingelser for andre kommu-
nikative elementers rigtighed (Luhmann, 2000b). Et sundhedsfremmeprogram sigter mod at fast-
lægge præmisser for, hvilke typer af kommunikation (herunder beslutninger) der kan kædes sammen 
med hvilken form for sundhedsfremme. WHO’s sundhedsfremmemodeller (se f.eks. WHO, 1986, 
2005) kan iagttages som eksempler på, hvordan programmer søger at fastlægge betingelser for sund-
hedsfremme. Disse betingelser beskrives dels som ”sundhedsdeterminanter” og dels som en gennem-
gribende ideologi om lighed og sundhed for alle. Et andet eksempel er modellen ”self-empowerment”, 
der søger at fastlægge sundhedsfremmende betingelserne for, hvad det enkelte menneske skal mægtig-
gøres i forhold til (Tones, 1996: 101-107). 

Ifølge Luhmann vil forventningerne til et program på et tidspunkt nå et stadium, hvor der må gives 
afkald på fastlæggelsen af rigtigheden af bestemte handlinger, og her må værdierne tages i brug (Luh-
mann, 1997, 2000b). Et af Luhmanns værdibegreber refererer til en opfattelse af værdier som generelle, 
individuelt symboliserede synspunkter, der indebærer at foretrække særlige tilstande eller hændelser 
(Luhmann, 2000b: 372). Luhmanns tese er, at hvad enten handlinger vurderes ud fra et negativt eller 
positivt synspunkt, f.eks. om de er udtryk for afmagt (-) eller demokrati (+), er det stadig usikkert, hvor-
vidt handlingen er rigtig eller ej. Der kan ikke siges noget om rigtigheden af en sundhedsfremmende 
handling uden en værdimæssig betragtning. Det er her, værdierne spiller en vigtig rolle. De får betyd-
ning for den måde, det forventede kan forventes på. Luhmann beskriver værdier som et generelt vurde-
ringsgrundlag i forhold til beslutning og handling, hvilket jeg vender tilbage til i forbindelse med værdi-
begrebet her i fortolkningsrammen. 

Historisk set er sundhedsfremme opstået i opposition til forebyggelse (del 2, 2.7.2, s. 159). Ifølge blandt 
andre Vallgårda har sundhedsfremme: ”..taget patent på en mere humanistisk og handlingsorienteret tilgang til 
sundhed” (Vallgårda, 2005). WHO har i særlig høj grad stillet sig i spidsen for udviklingen af sundheds-
fremme – en udvikling, der har medført en del modstillinger mellem grundlæggende antagelser, vidensfor-
mer og værdier (Jensen, 1997). Den klassiske definition af sundhedsfremme: “Health is a state of complete 
physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity” blev lanceret med 
WHO’s konstitution (1946). Senere kom Ottawa Chartret (1986) og lagde kimen til, at folkesundhed og 
forebyggelse skulle suppleres med sundhedsfremme. Chartret indledes med ordene (WHO, 1986): 
“Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and to improve, their health. 
To reach a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must be able to 
identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the environment. Health is, 
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therefore, seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive concept empha-
sizing social and personal resources, as well as physical capacities. Therefore, health promotion is not just 
the responsibility of the health sector, but goes beyond healthy life-styles to well-being”. 
 
Chartret henviser til tre beslutningskategorier:
1) Advocacy - to ensure the creation of conditions favourable to health
2) Enabling - by creating a supportive environment, but also by giving people the information and skills that 

they need to make healthy choices
3) Mediation between different groups to ensure the pursuit of health 

Sammenholdt med de øvrige elementer i Ottawa Chartret signalerer disse beslutningskategorier nogle 
pædagogiske forventninger til sundhedsfremme. Min pointe er, at de pædagogiske forventninger kobles 
til politiske styringsbestræbelser, hvilket forkludrer sundhedsfremmekommunikationen. 

I forlængelse af Ottawa Chartret beskriver Tones og Green sundhedsfremme som et ideologisk begreb, 
der refererer til en lang række aktiviteter inden for forskellige organisationer eller discipliner, der alle er 
forpligtede på folkesundhed (Tones & Green, 2004). Sundhedsfremme beskrives med demokratiske 
værdier som f.eks. solidaritet, lighed, handlekompetence, empowerment, partnerskaber, netværksdan-
nelse, bæredygtig udvikling m.fl. Tones og Green (2004) definerer sundhedsfremme som: ”Health pro-
motion = health education x health public policy”. Som sådan kan sundhedsfremme iagttages som et para-
plybegreb, der både dækker sundhedspædagogik og politiske styringsbestræbelser, hvilket bekræfter min 
ovenstående pointe. 

Ottawa Chartrets fem handlearenaer: 1) Build healthy public policy, 2) Create supportive environments, 3) 
Strengthen community action, 4) Develop personal skills og 5) Reorient health services kan med reference til 
Tones og Green iagttages som en internationalt accepteret beslutningsramme. Systemteoretisk set er 
denne ramme en grænse, der uddifferentierer sundhedsfremme i forhold til forebyggelse og andre typer 
af politiske beslutninger. At rammen er acceptabel, betyder, at den indeholder relevante perspektiver, der 
kan bruges i lighed med eller til forskel fra andre sundhedsperspektiver, og dermed dannes det sociale 
system eller kommunikationen om sundhedsfremme (Luhmann, 2000b). Det er tydeligt, at rammen er 
normativ og ideologisk konstrueret. Sundhedsfremme beskrives med bestemte mål om at bygge, at ska-
be, at stræbe, at udvikle, at nyorientere osv. 

På WHO’s femte konference om sundhedsfremme blev nye politiske styringsbestræbelser og strategier 
for den globale folkesundhed diskuteret (Mexico 2000). Man fokuserede på ulighed ud fra formålet 
lighed i sundhed. På den sjette globale konference (Bangkok 2005) fokuserede man på resultater af 
sundhedsfremmende initiativer ud fra formålet: ”Harnessing globalization for health: make the promo-
tion of health central to the global development agenda” (WHO, 2005). Min pointe er, at der siden Ot-
tawa Chartret (1986) er sket en generel politisk forskydning: fra at fastlægge mål for sundhedsfrem-
mende handlinger (målprogrammer) til at fokusere på betingelser for kommunikationen (konditional-
programmer). Sundhedsfremme drejer sig i dag om refleksioner over mægtiggørelse af nationalpoliti-
ske systemer (WHO, 2005). Politisk er man kommet til den erkendelse, at man ikke kan styre med 
sundhedsfremme, men udelukkende må reflektere over, hvordan der styres ud fra de resultater, der 
høstes. En systemteoretisk fortolkning er, at sundhedsfremme som politisk program i dag er blevet en 
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andenordensstyringsstrategi (Luhmann, 2000b; Rasmussen, 2005). Det er resultaterne og effektivite-
ten eller ”best practice”, der tæller, og man kan tale om en forskydning fra input-styring til output-
styring eller accountabilitystrategier (Rasmussen, 2005). Resultater udgør i dag en grundlæggende 
bestanddel i WHO’s forventninger til de nationale sundhedspolitiske systemer (WHO, 2005). Spørgs-
målet er, hvad der kan høstes af hvilke indsatser. 

Ud over at være en andenordensstyringsbestræbelse har sundhedsfremme også et førsteordens (indholds-
mæssigt) dobbeltsigte. Ph.d.-projektets empiriske konklusion er, at sundhedsfremme indopereret i fore-
byggelsen, som bliver den form, der holder sundhedsfremme og forebyggelse sammen (del 2, 2.7.3, s. 
164). I det sigte, hvor sundhedsfremme bliver en forebyggende strategi, handler det om at undgå syg-
domme og ulykker ved at adressere risici og grænsedeterminanter i forhold til sundhed. I det et andet 
sigte handler sundhedsfremme om samarbejde, både politisk og lokalt, om at lade den enkelte borger, 
fællesskaber og lokalsamfundet få større kontrol over forhold, der har betydning for sundheden. For nu 
yderligere at reflektere over meningen med sundhedsfremme vælger jeg at operere med en forskel mellem 
forskydning og bekræftelse. På den ene side forskydes mål (WHO, 1986) til betingelser (WHO, 2005) 
og på den anden side bekræftes de oprindelige værdier og målsætninger. Således ses det, at Bangkok 
chartret bekræfter Ottawa chartret fra 1986 ved at genindføre de oprindelige værdier, principper og be-
slutningsforslag. Anbefalinger fra de foregående internationale sundhedsfremmekonferencer (Adelaide, 
Australien 1988; Sundsvall, Sverige 1991; Jakarta, Indonesien 1997 og Mexico City, Mexico 2000), hvor 
sundhed opfattes positivt og handler om menneskets velbefindende, kraft og styrke samt et godt helbred 
med fravær af sygdom og svaghed, reproduceres. Den oprindelige beslutning om at medtænke livskvali-
tet og velvære-dimensionen i sundhedsfremme fastholdes og indebærer stadig politiske forventninger 
om, at det enkelte menneske, familien eller befolkningsgrupper involveres i diskussioner om sundhed. 
Beslutningen begrundes etisk med, at det ikke kan forsvares at forsøge at ændre menneskers adfærd uden 
at inddrage dem i overvejelser om, hvad det sunde liv er for dem (2000a), og i samtlige af WHO’s sund-
hedsfremmeprogrammer er det essentielt, at det enkelte menneske, målgrupper og lokalsamfund involve-
res og får reel medbestemmelse i beslutningsprocesser, der skal forandre sociale, miljømæssige og økono-
miske betingelser for at leve sundt. Udfordringen er dels at stræbe efter individuelle kvalifikationer, så 
fællesskaber og politiske beslutningstagere kan handle kollektivt mod mere kontrol over sundhedsdeter-
minanterne og dels at reflektere over resultaterne med henblik på at udvikle nye styringsstrategier.

3.2.2.1 Tre pædagogiske opfattelser
Jeg afslutter dette afsnit med et pædagogisk blik på WHO’s sundhedsfremmeprogram og dermed en 
generaliserende iagttagelse af nogle grundlæggende pædagogiske opfattelser i relation til sundhedsfrem-
me. Det er min fortolkning, at WHO opererer med tre forskellige, grundlæggende pædagogiske opfat-
telser. Den ene er en opfattelse af, at menneskers sundhed kan reguleres udefra. Det er en opfattelse, 
der bygger på en grundlæggende forestilling om, at mennesket kan motiveres, hvilket vil sige, at andre 
kan ændre menneskets motiv, ønsker og behov. Forestillingen er, at man kan overføre viden og færdig-
heder fra én sammenhæng til en anden eller fra ét menneske til et andet. Man vil give information og 
færdigheder, som man antager, at mennesker har behov for, og man sætter målene for menneskers be-
hovsopfyldelse. Men samtidig ønsker man ikke at opdrage befolkningsgrupper til at være styrede ude-
fra og tilstræber netop, at der tages udgangspunkt i menneskers vilje, værdier og normer. Når WHO 
opererer med denne overbevisning, bliver sundhedsfremme et spørgsmål om at opstille et program eller 
en plan med mål og midler, der på behavioristisk vis tager udgangspunkt i stimuli og respons. Den 
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anden opfattelse er, at menneskets sundhed kan reguleres indefra. En klassisk reformpædagogisk opfat-
telse, der skal ses i forlængelse af kritikken af den første opfattelse, hvor WHO ikke selv ønsker at op-
drage mennesker til at være ”yderstyrede”. I både Ottawa og Bangkok Chartret (WHO, 1986, 2005) 
fremgår ønsker om at opdrage mennesker til selvbestemmelse, medbestemmelse og autonomi. Det pæ-
dagogiske mål er, at de bliver selvbestemmende og i stand til at træffe sunde valg, leve sundt selv og 
sammen med andre, og chartrerne lægger op til en diskussion af spørgsmålet: hvordan udvikler vi så de 
evner? Særligt i forhold til denne opfattelse af regulering indefra, er det uklart, hvor aktørerne bliver af, 
hvis det ”blot” er et spørgsmål om, at det enkelte menneske skal gøre sig sine egne erfaringer. Betyder 
det f.eks., at sundhedsprofessionelle kun skal sikre læringsmiljøer og ellers er overflødige? Den tredje 
pædagogiske opfattelse bygger på en forestilling om, at kun mennesket kan regulere sig selv, når det 
lever i en meningsfuld omverden. Mennesket befinder sig ikke i et tomrum eller uden for et socialt mil-
jø. Menneske og miljø er hinandens omverden og dermed gensidigt afhængige. I dette afhængigheds-
forhold drejer det sig pædagogisk set om at opnå tryghed, stimulering og udvikling, hvilket betragtes 
som modsætning til, at det drejer sig om effekten af de pædagogiske aktiviteter. Gensidig afhængighed 
er grundlag for en pædagogik, der skaber betingelser for læring ved at tilstræbe åbenhed, hensyn og 
forståelse (Moe, 2003). Denne opfattelse bygger på distinktionen undervisning/læring, og sundheds-
fremme betragtes som kommunikation med læring eller kompetenceudvikling som omverden. 

3.3 Forebyggelse 
Sundhedsfremme er nu beskrevet som den ene del af sundhedspædagogikkens saglige indhold, den an-
den del er forebyggelse. I det følgende vil jeg afklare ph.d.-projektets begreb om forebyggelse på bag-
grund af: a) en systemteoretisk fortolkning af forebyggelse som tema, b) en beskrivelse af fire forebyggel-
sesdiskurser og c) en beskrivelse af risikokommunikation relateret til samfundets sundhedsoplysning.

De empiriske analyser viser, at forebyggelse kan betragtes som en grundlæggende kommunikationsform 
men også som et tema, der går igen i de forskellige empiriske diskurser. Kommunikationen i begge ud-
viklingsprojekter knytter sig i vid udstrækning til forebyggelse. Med reference til Luhmanns beskrivelse 
af, hvordan en kommunikationsproces ordnes gennem temaer, interesserer det mig nu at undersøge fore-
byggelsesbegrebet som et iagttaget tema. Kommunikationsprocesser ordnes gennem temaer, som enkelte 
bidrag relateres til (Luhmann, 2006: 195-196). Et tema er en uddifferentiering af kommunikative hæn-
delser, der sammenknyttes til en proces (en temporal tilknytning af flere selektioner), der gensidigt kon-
ditionerer hinanden. Man kan iagttage strukturens refleksivitet, der kan reagere på sig selv og efter be-
hov gentage, udvide eller revidere tidligere kommunikationer (Luhmann, 2006: 196). Luhmann skelner 
mellem bidrag og tema. Der kan bidrages til et tema over tid, og temaet bliver dermed en længereva-
rende struktur, der sammenfatter forskellige bidrag i en mere langsigtet meningssammenhæng. Et tema 
har et sagligt indhold, der kan koordinere bidragene. Et tema koordinerer kommunikationsprocessens 
sociale-saglige-tidslige strukturer og fungerer dermed som en generalisering, for så vidt som det fastlæg-
ger, hvilke bidrag der skal bringes hvornår, i hvilken rækkefølge og af hvem (Luhmann, 2006: 198). 

Når jeg iagttager forebyggelse empirisk som tema, her jeg blik for, hvordan forebyggelse strukturerer 
kommunikationen29. Som tema tjener forebyggelse blot til kommunikationsprocessens struktur og 
generalisering. De empiriske analyser viser, at forebyggelse er et genkendeligt tema med genkendelige 
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meningsdimensioner i forskellige fremanalyserede diskurser (del 2, 2.6.1, s. 144-151). Meningsreferen-
cerne kan ikke iagttages direkte, de kan ikke gøres synlige på et niveau for enkeltkommunikation, 
men de kan aktualiseres på temaets område. Det er en af Luhmanns begrundelser for, at kommunika-
tion typisk er styret af temaer. Samtidig er temaer reduktion af den kompleksitet, som sproget åbner 
for. Ved hjælp af temaer kan man kontrollere rigtigheden af sin egen og andres kommunikative adfærd 
i betydningen, om den nu er passende for temaet. I den forstand er temaer også sprogets handlingspro-
grammer (Luhmann, 2006: 198). Det er udledt empirisk, at de sundhedsprofessionelle især diskuterer 
tidligere forebyggelsesbidrag og derudfra kommer med nye ideer til fremtidige handlestrategier. 

I relation til forebyggelsestemaet er socialdimensionen interessant, fordi denne aktualiserer sig ved, at 
kommunikationen, forstået som synlig handlen, i større eller mindre grad binder deltagerne. Derved ud-
siger de også noget om sig selv. Luhmann skriver (Luhmann, 2006: 197):
”Kommunikation tjener også til selvpræsentation og en selvindsigt: og dens virkning kan medføre, at man 
tvinges ind i den form, så man slutteligt må gøre det, som man er blevet tiltænkt i kommunikationen: Forfø-
reren må til sidst elske”. 

Et tema kan altså tvinge bidragyderne ind i en form eller en formning, der kan ende med, at de må gøre 
det, som temaet tiltænker dem. Dette er et centralt empirisk fænomen. En sundhedsplejerske udtaler 
eksempelvis: ”Vi er forebyggere på godt og ondt” og beskriver, hvordan hun oplever sig selv som ekspert 
inden for en form for forebyggelse, der rummer både positive og negative forventninger. De empiriske 
analyser viser, at de sundhedsprofessionelle gør, hvad kommunikationen tvinger dem til at gøre. Fore-
byggelsestemaet implicerer desuden rolleforventninger. De enkelte bidrag handler om værdier, opfattel-
ser af sundhed, erfaringer, vurderinger og interesser. Dermed tjener forebyggelse til selvpræsentation og 
selvindsigt eller med andre ord til den sundhedsprofessionelle rolle. Dette er dog ikke enestående for 
forebyggelse som tema, men gælder generelt for alle temaer, der strukturerer og generaliserer kommuni-
kation. Også andre empiriske temaer som f.eks. værdier, omsorg, deltagelse og sundhedspædagogik åb-
ner for fornyet selvindsigt og et mere afklaret professionelt selvbillede.

Hvordan der videre knyttes an til forebyggelse, afhænger af tilslutningsmulighederne. Med et autopoi-
etisk blik slutter hver operation tilbage til sine egne tilslutningsmuligheder og kan kun bestemme sig 
selv på den måde (Luhmann, 2006: 123). Kun kommunikation kan forandre kommunikation. Kun 
mening kan forandre mening. For forebyggelse, som for andre temaer, afgør forskellen mellem interne 
og eksterne meningsreferencer tilslutningsmuligheden. Tematiseringen afgøres altså af bevidsthedens 
eller kommunikationens meningsreferencer. Hos Luhmann skal meningsbegrebet, som tidligere beskre-
vet, forstås som enheden af forskellen mellem aktuel/potentiel handlen og oplevelse i bevidsthedens og 
kommunikationens operationer (Luhmann, 2006: 122-124). Luhmann skelner mellem oplevelse og 
handling som to former for tilskrivning af mening. Han påpeger, at oplevelse ofte modstilles handling, 
hvilket medfører en problematisk dikotomi (Luhmann, 1981). 

Denne dikotomi rummer ph.d.-projektet flere empiriske eksempler på. Den empiriske analyse af sund-
hedsplejerskernes iagttagelser af deltagelsesbegrebet (del 2, 2.6.3, s. 144-151) viser eksempelvis, hvor-
dan sundhedsplejerskerne betragter barnets oplevelse som et indre psykologisk fænomen, det gælder 
om at nå ind til, mens barnets handling betragtes som et ydre socialt fænomen. Barnets oplevelser ita-
lesættes som noget passivt eller impressivt, mens handlinger opfattes som noget aktivt, ekspressivt og 
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problemorienteret. En sådan dikotomisk tænkning afviser Luhmann, og han genreflekterer forholdet 
mellem oplevelse og handling (med udgangspunkt i intentionelle akter) ud fra tesen om, at enhver skel-
nen må føres tilbage til en operation af en forskel. Både oplevelse og handling fører Luhmann tilbage til 
enheden af de forskelle, der kommer i stand gennem bevidstheds- eller kommunikationsakter. Således 
definerer Luhmann forskellen mellem oplevelse og handling som en tilregning ud fra differencen selv- 
og fremmedreference og iagttagelsen af meningssystemers saglige intentionalitet (Luhmann, 2006: 124). 
Det er med andre ord en forskel mellem indre og ydre reference i den fortsatte meningsproduktion. Den 
indre mening relateres til akten, dvs. handling, og den ydre mening relateres til verden, dvs. oplevelse af 
verden. Hvis mening bliver tilregnet omverdenen, gælder det oplevelse, selv om systemet er deltager som 
oplevende. Hvis mening derimod bliver tilregnet systemets selvreference, gælder det handling, selv om 
en sådan handlen slet ikke er mulig uden omverden (Luhmann, 2006: 124). Forebyggelsens saglige in-
tentionalitet er således kommunikationens fremmedreference (oplevelsesdimensionen), mens selvreferen-
cen er de handlinger, der gøres. Min pointe er, at de sundhedsprofessionelle italesætter forebyggelse med 
referere til handling, og dermed får forebyggelsen en betydelig selvreferentiel karakter. 

3.3.1 Forebyggelse i fire diskurser 
Det ”svinger”, hvordan forebyggelse tematiseres og former kommunikationen i de to pædagogiske ud-
viklingsprojekter, alt efter hvilket interaktions- eller funktionssystem der aktiveres. Med andre ord alt 
efter hvilke iagttagelsespunkter (interaktion) eller funktionskoder, systemerne anvender. Ifølge de empi-
riske analyser er der hovedsageligt tale om fire funktionssystemer, der aktiveres gennem udviklingspro-
jekterne: det politiske system, det moralske system, sygdomsbehandlingssystemet og uddannelsessyste-
met. Dermed tematiseres forebyggelse i fire funktionsspecifikke diskurser: en politisk, en moralsk, en 
medicinsk og en pædagogisk diskurs, som kobler sig operativt til omverdenen på måder, som jeg i det 
følgende vil beskrive. 

Jeg starter med politisk forebyggelse. Med den foregående generaliserende fortolkning og beskrivelse af 
sundhedsfremme som politisk program og den empiriske konklusion om, at sundhedsfremme italesættes 
som forebyggende strategi, står det klart, at forebyggelse (også) kommunikeres politisk. De empiriske ana-
lyser viser imidlertid, at der er tendens til, at den politiske forebyggelse betjener sig af en speciel risikose-
mantik med advarsler om risikoadfærd. Eksempelvis opererer sundhedsplejerskerne med risiko, når de dis-
kuterer Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (Sund-
hedsstyrelsen, 2002). Det sker med referencer til risikoadfærd og normer for, hvad der er normalt og unor-
malt. Risikosemantikken slår også igennem, når de diskuterer styringsstrategier f.eks. de såkaldte 
”fedmestrategier” i relation til børn og unges vægtproblemer. Sundhedsplejerskerne diskuterer løsningsfor-
slag, der skal tjene til at eliminere risikoadfærd, og det kan iagttages empirisk, hvordan de med forskellige 
opfattelser af normalitet kommunikerer idéen om at lære børn og unge at tage ansvar for at undgå sygdom. 

Min pointe er, at politisk forebyggelse sætter forventninger om, at det er normalt at ville undgå sygdom. 
Denne forventning forstærkes tilsyneladende ved at blive formidlet moralsk. Sundhedsplejerskerne for-
venter at kunne gøre børn og unge ansvarlige i forhold til deres sundhed (se f.eks. del 2, 2.3.5, s. 123-
127). Men hvad betyder dog denne moralske kommunikation for forebyggelsen? En luhmannsk for-
tolkning er, at den binder deltagerne. Ifølge Luhmann er både moral og politik relateret til handlinger, 
men på to forskellige måder (Luhmann, 2000b). Moral har koden agtelse/foragt. Et moralsk udsagn 
handler ikke bare om noget, en person gør, men om hele personen. Politik har koden magt/ikke-magt, 

Del 3 Generaliserende iagttagelser - Forebyggelse



239

som gælder de enkelte handlinger, der gøres. Fortolket i forhold til de empiriske iagttagelser betyder 
det, at der kommunikeres: ”Vi foragter dig, fordi du ikke kan finde ud af at leve sundt, og derfor kan vi 
ikke respektere dig som person”. Hos Luhmann fungerer moralsk kommunikation langt mere refleksivt 
end politisk. Hvis en person foragtes, er det langt værre, end hvis en enkelt handling gør.

Gennem de to udviklingsprojekter forholder de sundhedsprofessionelle sig løbende kritisk til deres risi-
koorientering og til den politiske risikodiskurs. De fremhæver, at problemet med risikokommunikatio-
nen er, at den rykker ved nogle grundlæggende forståelser af sundhed og sygdom. Det, de er bekymrede 
for, er, at viden om risiko kommer til at fremstå som en diagnose, der definerer et menneske som sygt, 
selv om mennesket ikke selv oplever sig som sygt hverken kropsligt eller mentalt. Denne bekymring kan 
fortolkes som en del af en medicinsk diskurs. De empiriske analyser viser, at forebyggelse i den medicin-
ske diskurs har til opgave at undgå sygdom, svaghed eller ubehag, og de sundhedsprofessionelle diskute-
rer, hvad der skal kontrolleres og advares imod. Det er de sundhedsprofessionelles opfattelse, at medi-
cinsk forebyggelse er i stand til at identificere flere og flere risikofaktorer for sygdom, før symptomerne 
overhovedet viser sig. Da medicinsk forebyggelse i sidste ende refererer til død, anser de sundhedsprofes-
sionelle det for nødvendigt at blive frigjort fra denne form for medicinsk forebyggelse for at kunne skabe 
rum for det levede liv (sundhedsfremme). Deres forsøg på opgør med medicinsk forebyggelse kan altså 
fortolkes som en kritik af en bestemt form for forebyggelse. En form, der udelukkende bestemmes og 
styres af eksperter, udelader målgruppens egne værdier og holdninger og fokuserer på folks adfærd isole-
ret fra de omgivende kulturelle, sociale, økonomiske og fysiske rammer. 

Gennem eksperimenterne i udviklingsprojekterne afprøver de sundhedsprofessionelle forskellige pæda-
gogiske tilgange til forebyggelse, hvor aktiviteterne knyttets til målgruppernes visioner, oplevelser og 
følelser, hvor sigtet er udvikling af viden, meningsfuldhed og handlekompetence, og hvor sygdomseks-
perters og deres egne saglige referencer (viden) indgår, når det er relevant i de pågældende forløb. Gen-
nem eksperimenterne kommer den pædagogiske forebyggelse således til syne. Pædagogisk forebyggelse 
iagttager muligheder for at gøre forebyggelsesaktiviteterne mere deltager- og handleorienterede, f.eks. 
når der interveneres med råd og advarsler eller vejledning omkring potentielle sygdomme. Det er be-
mærkelsesværdigt, at de empiriske meningselementer i pædagogisk forebyggelse refererer til sygdom, 
ulykke, død – ikke til et bredt og positivt sundhedsbegreb, der har med det levede liv at gøre. Men til 
forskel fra moralsk, politisk og medicinsk forebyggelse er det centrale meningselement læring i forhold til 
formidling af viden om årsager til sygdom. Dermed aktiviseres den primære kode formidlelig/ikke-for-
midlelig og den sekundære kode bedre/værre livsløb (Rasmussen, 2005). 

Min fortolkning er, at politisk forebyggelse trækker på risikokommunikation ud fra funktionskoden 
magt/ikke-magt og inkluderer sundhedsfremme som styringsstrategi. Moralsk forebyggelse iagttager ri-
siko med særligt blik for normalitet og ansvarlighed og foragter personen, der ikke er i stand til at leve 
sundt. Medicinsk forebyggelse er et sygdoms- eller risikofaktorspecifikt anliggende, der er kodificeret syg/
rask med blik for svaghed, ulykke, sygdom og i sidste ende død. Pædagogisk forebyggelse ”bløder op” 
med værdier som deltagelse, involvering, medbestemmelse og handling. På trods af den positive værdiori-
entering trækker pædagogisk forebyggelse (også) på risikokommunikation og refererer til viden om årsa-
ger til sygdom. Pædagogisk forebyggelse kan således iagttages som kommunikation om forholdet mellem 
oplysning om sygdom og læring. Samlet set kan forebyggelsestemaet aktivering af de fire diskurser illu-
streres som på følgende side.
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3.3.2 Risiko og sikkerhed
Da forebyggelse i vid udstrækning refererer til risiko, finder jeg det relevant at undersøge risikokom-
munikation i relation til sundhed nærmere. Dermed forskyder jeg blikket fra de fire diskurser til et 
blik på samfundets sundhedsoplysning som risikokommunikation. Dette afsnit er en fortolkning af, 
hvordan risiko italesættes og beskrives gennem forebyggelse – mere præcist gennem oplysning om 
sygdom. Sundhedsvæsenets risikokommunikation er med til at udstikke retningslinjer for, hvordan 
man som individuel borger kan forsøge at nærme sig gældende normer for sundhed (Svendsen & 
Hansen, 2005). Viden om risikable forhold udtrykker implicit normer og værdier for det sunde liv 
og angiver pejlemærker for, hvordan det enkelte menneske bør handle for at undgå sygdom (Lupton, 
1999). Udarbejdelse af risikoberegninger og risikoprofiler er med til at frembringe statiske definitio-
ner af normalitet. Et empirisk eksempel er Sundhedsstyrelsens rapport om risikokommunikation, 
der selv konkluderer, at selv om man forsøger at gøre formuleringer om risiko mere klare og forstå-
elige, leder de stadig til vidt forskellige fortolkninger (Svendsen & Hansen, 2005). Rapporten for-
holder sig til mediernes centrale rolle i forhold til at bringe forebyggelse og risikoforhold frem i de-
batten og anser sundhedskampagner for vigtige i forhold til at være med til at sætte dagsordenen for, 
hvilke sundhedsmæssige risici borgerne skal forholde sig til og tage ansvar for. En af rapportens ho-
vedpointer er, at risikoberegninger angiver statistiske sandsynligheder, som ikke kan sige noget om 
det enkelte menneskes fremtid, mens det netop er denne kobling mellem en statistisk sandsynlighed 
og det enkelte menneskets liv, som risikokommunikationen drejer sig om (Svendsen & Hansen, 
2005: 28). Iagttages denne pointe i relation til forebyggelse, kan det antages, at samfundets risikolo-
gik søger at forme forebyggelsen.  

Udviklingsprojektet i sundhedsplejen i København rummer en række eksempler på et skolesund-
hedsarbejde med screeninger af børn og unges hørelse og syn og monitoreringer af vægt og højde i 
forhold til normalkurver for vækst. Sundhedsplejerskerne iagttager de konkrete tal som pejlemær-
ker i forhold til, hvordan kroppen skal fortolkes i forhold til, hvad der er normalt og dermed også 
unormalt. Denne tendens til at vurdere sundhed ud fra normalfordelinger er tidligere undersøgt af 
blandt andre Lauritzen og Sachs (Lauritzen & Sachs, 2001). De beskriver, hvordan risikokommu-
nikation får en handlingsanvisende og til tider moraliserende karakter. Problemet er for det første, 
at sundhed ikke vurderes med blik for ’det gode liv’, og dernæst, at risikokommunikationen får 
manipulerende effekt. Guttmann har allerede vist, hvordan personer implicerede i forebyggende 
aktiviteter føler sig forpligtede til at følge bestemte anbefalinger og handle på en bestemt måde – 
f.eks. at tilnærme sig en livsstil, som de sundhedsprofessionelle anbefaler, uden dog selv at værd-
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sætte livsstilen (Guttman, 2000). Ph.d.-projektets empiriske analyser tyder på, at forskellige for-
tolkninger af et givet mål for en risikoreduktion kan være med til at skabe forvirring og øget risi-
kokompleksitet. Især værdiprojektet i Grønland har vist, at når befolkningen præsenteres for infor-
mation om risiko, indledes en fortolknings- og meningsskabende proces, hvor individuelle værdier, 
livsbetingelser, normer og overbevisninger sættes i spil. Også andre forskere fokuserer på, hvordan 
der i en sådan fortolkningsproces opstår mangfoldige perspektiver på risici (Lindbladh & Lyttkens, 
2003; Reventlow et al., 2002).

Som vist i det foregående afsnit dominerer risikokommunikation både den politiske og medicinske dis-
kurs. Ovennævnte rapport fra Sundhedsstyrelsens (Svendsen & Hansen, 2005) analyserer risikokom-
munikation som led i sundhedsfremme og forebyggelse. Rapporten indkredser nogle overordnede pro-
blematikker og giver en generel indføring i risikotænkningen med forskellige bud på betydninger af 
risikobegrebet på tværs af medicinske, antropologiske, sociologiske og kulturelle aspekter. Rapporten 
diskuterer blandt andet, hvorledes risikokommunikation er med til at fremme bestemte værdier og fore-
stillinger om det gode liv, og fordrer aktiv stillingtagen, uanset om man er politiker, sundhedsprofessio-
nel eller borger i øvrigt. Konklusionen er, at det er vanskeligt at lægge klare strategier for sundhedsfrem-
me, fordi perspektiverne på risiko er så forskellige både fra person til person og fra miljø til miljø. Den 
traditionelle sundheds- og myndighedsrolle er i forandring, og der er fra mange sider i samfundet en 
forventning om, at sundhedspolitikere og myndigheder vil gå i dialog med befolkningen og medierne 
om risikoemner (Grønlands Hjemmestyre, 2006)

Både i Sundhedsloven (Sundhedsministeriet, 2005) og Regeringens seneste forebyggelsesprogram 
(Sundhedsministeriet, 2002) kan det iagttages, hvordan der juridisk og politisk opereres med li-
neære kausaltilskrivninger af virkninger og årsager i forbindelse med forebyggelse og sundheds-
fremme. Fælles for begge diskurser er, at der opereres med prognoser. Regeringens forebyggelses-
program er konstrueret med sigte på at kontrollere fremtidig fare og styre adfærds- og livsstilsæn-
dringer ud fra profylaktiske konstruktioner af ”hvis-så-konsekvenser”. Luhmann refererer til Beck 
(1986), der problematiserer, at vi som medlemmer af risikosamfundet har lært, at vi må give os selv 
skylden for vores forestående død (Beck, 1986; Kneer & Nassehi, 1997; Luhmann, 1991). Idet sam-
fundet oplyser sig selv om skader, ulykker og sygdomme, som forudsætter linearitet. Den såkaldte 
profylaktiske fornuft består i at forebygge og dermed undgå, at bestemte muligheder bliver realise-
ret (Schmidt, 2000). Schmidts synspunkt er, at den eneste sikkerhed for at forstå tingene og forhin-
dre dem i at komme bag på os er at kontrollere deres opkomstbetingelser. Med en profylaktisk for-
nuft, der ønsker sikkerhed ved at bestemme over verdens gang, bliver forebyggelse til en form for 
miljø- eller risikokontrol.

En klassisk filosofisk kritik er, at man ikke kan slutte fra fortid til fremtid, og det er den samme kri-
tik, Luhmann indfanger ved at forholde sig til den måde, vi indskrænker det risikable på – ved hjælp 
af viden og tidligere erfaringer. Spørgsmålet er, at hvis man ikke kan beslutte ud fra det, man kender 
til, hvordan kan man så reducere kompleksitet? Med Luhmanns risikoanalyse bliver svaret, at man 
kun ved hjælp af forventningsstrukturer, enten kognitive eller normative, kan reducere kompleksitet 
og dermed skabe grundlag for (risikable) beslutninger (Luhmann, 1991). Luhmann kritiserer forebyg-
gelsens håndtering af begreberne risiko og sikkerhed og påpeger nogle grundlæggende problemer med 
at koble forebyggelsesdiskursen til risikoproblemer. Han betragter risikoelementer (alkohol, rygning, 
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sex, kost, motion) – ikke som spørgsmål om det uventede eller ulykkelige i det hele taget sker – men 
som følge af menneskelige handlinger. Dermed bliver forebyggelse en almen kritik af handling. Luh-
mann mener, at der gemmer sig et ”besynderlig kritisk potentiale” i spørgsmålet om, hvordan syg-
domme og ulykker bliver forklaret og behandlet (Kneer & Nassehi, 1997: 172-183), og problematise-
rer, at formen risiko/sikkerhed bliver en variant af forskellen ikke-glædeligt/glædeligt (Luhmann, 
1991: 28). Med disse kritiske pointer kan der fremsættes en tese om, at når der sundhedspolitisk ad-
vares mod det alt for risikofyldte, har det den fordel, at lederne så samtidig fremtræder som en orga-
nisation eller et politisk system, hvor sikkerhed har høj værdi. Det er glædeligt (sikkerhed) at advare 
mod det ikke-glædelige (risiko). Problemet er, at forskellen risiko/sikkerhed på denne vis giver et 
falskt indtryk af, at man ved at træffe de rigtige beslutninger – her med hensyn til sundhed og syg-
dom med sikkerhed kan undgå risici. Det kan iagttages i Sundhedsstyrelsens rapport om risikokom-
munikation, at den politiske forebyggelse anvender risiko/sikkerhed og dermed sætter forventninger 
til, hvad der kan betragtes som risiko, hvem der er skyld i risiko, og hvordan risiko bør undgås 
(Svendsen & Hansen, 2005: 28). Luhmann foreslår, at vi erstatter forskellen risiko/sikkerhed med 
forskellen risiko/fare, for at der i stedet kan blive fokus på, hvordan og af hvem sygdom og sygdoms-
forventninger kan iagttages. Risiko som er en del af systemers selvreference, mens fare udgør syste-
mers fremmedreference illustreret med dette citat (Luhmann, 1991: 177):
”Enten bliver givne skader set som følger af en beslutning og altså tilskrevet til beslutningen. Så taler vi om 
risiko og beslutningsrisiko. Eller de givne skader bliver set som foranlediget af noget eksternt, altså tilskrevet til 
omverdenen. Så taler vi om fare”. 

Den samme sygdom kan blive tilskrevet noget forskelligt, alt efter om der er tale om noget fremmedre-
ferentielt eller noget selvreferentielt. På den ene side kan sygdom betragtes som udefra kommende fare 
og på den anden side som risiko ved beslutning og handling. Paradokset er, at kun min beslutning kan 
udgøre en risiko for mig selv (Luhmann, 2000a). Det betyder, at risici ikke simpelt kan overføres fra ét 
menneske til et andet eller fra én kontekst til en anden. Risiko er beslutningsrisiko, dvs. et selvreferen-
tielt anliggende. På dette systemteoretiske grundlag antager jeg, at man kun kan forebygge i forhold til 
dels beslutningstagning og dels noget, man kender til og ønsker at undgå. Jeg finder det således adækvat 
at forstå forebyggelse som: 
- at kvalificere risikable beslutninger på baggrund af kvalificeret oplysning om sygdom

Hvilket kan skitseres sådan:

Ny viden om risiko og kommunikation betyder et opgør med det klassiske/rationelle oplysningsideal, 
hvor videnskaben fortæller borgere og politikere om farer og muligheder for at undgå dem med en for-
ventning om, at råd og advarsler efterleves. Luhmanns pointe er, at hvad der kan betragtes som fare i 
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generel forstand, ikke er ensbetydende med risiko for den enkelte borger. Først i forbindelse med hand-
ling bliver farer til risiko for den enkelte (Luhmann, 1991). Ph.d.-projektets empiriske analyser under-
bygger denne pointe. Observationer af udviklingsarbejdet og interviews med unge viser blandt andet, at 
sundhedsplejerskerne fokuserer på børn og unges sundhed, men at de unge ikke deler sundhedsplejer-
skernes risikoopfattelse og ikke altid følger advarsler og råd – enten fordi de er optaget af noget andet 
end traditionel viden om sundhed – eller fordi risiko og sundhed i deres liv får en anden betydning end 
den, eksperterne og politikerne skaber. Et typisk eksempel er samfundets stærke fokusering på overvægt 
og de sygdomme, der følger i kølvandet på fedme. Selv om der globalt set er flere og flere overvægtige 
børn og unge, der får følgesygdomme deraf, giver det først mening og anledning til overvejelser hos bør-
nene og de unge, når deres handlinger udgør en risiko for dem selv. Så længe de selv mener, at deres spi-
semønster og motionsniveau er i orden, ser de ingen grund til at tage forholdsregler, så overvægten ikke 
rammer dem! På lignende vis beretter sundhedsplejerskerne om, at de unge ikke reflekterer over deres 
seksuelle adfærd, før end de selv mener, at deres handlinger tilskynder dem til det.   

En gennemgående individualisering er i flere år beskrevet sociologisk som et karakteristisk træk ved risi-
kosamfundet (Beck, 1986; Giddens, 1996). Den nye danske sundhedslov er et eksempel på, hvordan 
individualiseringen slår igennem som juridisk og moralsk kommunikation på sundhedsområdet med 
individuelle behandlingstilbud og borger- eller patientrettede forebyggelsesinitiativer (Sundhedsministe-
riet, 2005). Med borgernes ansvarliggørelse og den moralisering, der opstår i formidlingen af risici, ska-
ber kommunikationen ’selv-forvaltende individer’, dvs. individer, der styrer sig selv (Petersen, 1998). Det 
selvforvaltende består i, at individet udøver en form for selvdisciplin skabt af normer – om f.eks. ansvar 
for egen sundhed – som er indlejret i det enkelte individ. Den styring, der her er tale om i relation til 
individet, er ikke styring i traditionel forstand, altså en styring, der fremkommer ved en udefrakom-
mende magt, tvang eller påbud, men en styring, der skabes via selvteknologier, der får mennesket til at 
styre sig selv (Foucault, 1988). Den frihed, som de enkelte selvforvaltende individer har, er således en 
særlig magtform, der skaber bestemte måder at tænke og handle på. Dette skaber rum for handling, 
hvor noget er mere legitimt at gøre end andet (Rose, 1992). 

Internationale antropologiske studier viser, hvordan det bliver regnet som samfundets opgave at be-
skytte det enkelte individ mod risici, og hvordan risikobegrebet anvendes til at legitimere og miskre-
ditere bestemte politikker (Douglas, 1994). Det er min fortolkning, at man ved f.eks. at fremhæve 
den individuelle risikobeslutning i relation til ansvar for egen sundhed medvirker til at legitimere en 
politik, der sigter på at skabe ansvarlige og selvforvaltende borgere. Risikokommunikation er således 
ikke neutral, men har moralske og politiske implikationer. Det er yderligere min fortolkning, at den 
moralske forebyggelse, der handler om ansvarliggørelse, slår igennem. Luhmann påpeger, at temaer af 
moralsk karakter har stor bindingseffekt (Luhmann, 2000b: 198). Min konklusion er, at moralsk 
forebyggelse er svær at afvise, samtidig med at den foragter hele den person, der ikke er i stand til at 
leve sundt (undgå sygdom). Yderligere konkluderer jeg, at samfundets øgede fokus på risiko og usik-
kerhed skaber diskussion om den måde, myndigheder og andre organisationer håndterer og kommu-
nikerer om forebyggelse på. Problemet er, at farer begrebsliggøres som risici, og at risiko sættes lig 
med usikkerhed. På den måde bliver risikominimering regnet for noget, der kan modsvare usikker-
hed. Moralsk forebyggelse binder sundhedspolitisk forebyggelse og de, der ellers kobler sig til kom-
munikationen. Moralsk forebyggelse agter det personlige ansvar for at leve op til sikkerhed og om-
vendt foragter ansvaret for ikke at leve op til sikkerhed. 
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3.4 Kvalificering 
Det overordnede mål med de to pædagogiske udviklingsprojekter er at udvikle nye pædagogiske strate-
gier for forebyggelse og sundhedsfremme og at kvalificere deltagerne til at arbejde værdiafklaret i deres 
sundhedspædagogiske praksis. Intentionen er, at de lærer at forholde sig nuanceret og reflekteret til de 
værdier, der sættes på spil i det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Ph.d.-projektet undersø-
ger, a) hvordan der kvalificeres gennem udviklingsarbejdet, b) hvad der kvalificerer dvs. hvilke kompe-
tencer, det implicerer at arbejde værdireflekteret og c) kvalificeringens indhold dvs. projektdeltagernes 
kommunikerede udbytte. Det videnskabelige kvalificeringsbegreb betegner både psykisk og socialt en 
lære- eller udviklingsproces, der resulterer i at kunne noget bestemt i en given kontekst. Iagttagelserne af 
kvalificering afgrænses til værdirefleksion i sundhedspædagogisk praksis, dvs. til iagttagelser af pædago-
gisk kompetence30 gennem udviklingsarbejdet. Den pædagogiske kompetence er blandt andet en evne 
til at reflektere intentionelt. 

Qvortrups kompetencefigur31 rummer tre dimensioner: a) relationskompetence, som har at gøre med ev-
nen til at kommunikere med andre, hvad enten de andre repræsenterer ens egen eller en anden kultur, b) 
refleksionskompetence, som handler om evnen til at kunne iagttage sig selv samtidig med, at man kom-
munikerer med den anden og c) meningskompetence, som er evnen til at identificere en meningshorisont 
for et fællesskab, dvs. evnen til at operere med et kollektivt ’vi’ (Qvortrup, 2004). Den første kompeten-
ceform, relationskompetencen, bygger på iagttagelser af ”fremmedreference” og forudsætter, at man kan 
overvinde en kommunikations dobbeltkontingens (Luhmann, 1998b). For det første skal man kunne 
udvise forståelse for den anden og en form for empati, dvs. evnen til at sætte sig i den andens sted for at 
kunne overvinde kommunikationens meddelelses-, informations- og forståelsesbarrierer (Luhmann, 
1992b). For det andet skal man kunne opretholde forskellen mellem sig selv og den anden. Kommuni-
kation uden denne forskel er ifølge Qvortrup ”ikke-kommunikation”. Den anden kompetenceform, 
refleksionskompetencen, bygger videre på det aspekt, at man skal kunne sætte sig i den andens sted. Det 
er ikke ensbetydende med at se bort fra sig selv, men det betyder øget opmærksomhed på, hvordan man 
ser ud i den andens øjne. Den tredje kompetenceform, meningskompetence, er et udtryk for en evne til 
at håndtere de kollektive værdier, som et socialt system bygger på. Det er en refleksion over inklusion og 
eksklusion med hensyn til det, der gør ’os’ fælles (Qvortrup, 2004). 

Denne kompetencefigur danner baggrund for den følgende generaliserende fortolkning af de sundheds-
professionelles kvalificering. Jeg sætter mig ikke for at udvikle begreber om kompetenceudvikling gene-
relt set, men at sætte de sundhedsprofessionelles kvalificering til værdirefleksion i et abstrakt perspektiv. 
Den tredje empiriske analyse er en refleksiv iagttagelse af de sundhedsprofessionelles kvalificering i den 
forstand, at det ikke blot er en undersøgelse af, hvordan projektdeltagerne kvalificeres/kvalificerer sig til 
noget bestemt, altså en undersøgelse af kvalificeringens indhold, men også en undersøgelse af, hvordan 
de har kvalificeret sig til at iagttage deres egen kvalificering. Ph.d.-projektets videnskabelige mål i den 
henseende er at beskrive, hvordan deltagerne i de to pædagogiske udviklingsprojekter kvalificeres til at 
arbejde værdireflekteret og at reflektere kvalificeringen gennem en dannelsestænkning. Den følgende 
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30 Iagttages kompetencebegrebet mere generelt, kan der indkredses en kompetencesemantik, der gennem de senere år har resulteret i nye forventninger til pæda-

gogiske begrundelser og prioriteringer, primært i samfundets uddannelsessystem, men også i forskellige former for sundhedsprofessionelt arbejde. Hvor der 
tidligere blev lagt vægt på personlige og faglige færdigheder, er der sket en semantisk forskydning: fra færdigheder til kvalifikationer til kompetencer. Qvortrup 
betegner forskydningen ”fra viden til viden om viden”. Det er ikke længere tilstrækkeligt at vide, hvad vi skal vide, men vi skal vide, hvordan vi i en given situation 
tilegner relevante færdigheder (Qvortrup, 2004: 93).

31 Qvortrup henviser til det nationale kompetenceregnskab (Kompetencerådet, 1998 (1999, 2000)) og operationaliseringen af kompetencebegrebet i de såkaldte 
kernekompetencer: læringskompetence, forandringskompetence, relationskompetence og meningskompetence og Kompetencerådets ønske om at kunne fore-
tage målinger, kvantificere kompetencer og derved fremme samfundets kompetenceudvikling.
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fortolkning skal først og fremmest klarlægge de to akser: værdier og dannelse i det analytiske objekt, og 
kvalificering iagttages således både fra værdiperspektivet (kvalificering til værdirefleksion) og fra dannel-
sesperspektivet (andenordensperspektivet på kvalificeringen). Iagttagelserne skal dernæst tjene til at be-
svare forskningsspørgsmålet: Hvad kvalificerer de sundhedsprofessionelle til et professionelt sundheds-
pædagogisk arbejde baseret på værdirefleksion?

3.5 Værdier 
Ph.d.-projektets empiriske analyser viser, at sundhedsprofessionelle står over for værdikompleksitet både 
i deres sundhedspædagogiske praksis og gennem refleksioner over deres praksis. Handlinger og beslut-
ninger er ikke baseret på objektiv viden. De sundhedsprofessionelle oplever at stå i en række situationer, 
hvor deres sundhedspædagogiske beslutningsgrundlag er kontingent – alt kunne også være gjort ander-
ledes – og derfor oplever de, at deres praksis er sat til diskussion. Min fortolkning er, at den sundheds-
pædagogiske kompleksitet relateres til iagttagelser af konfliktende politiske og medicinske interesser 
samt vidt forskellige forventninger til sundhedspædagogisk praksis. Iagttages disse eksterne konfliktende 
forventninger som værdikonflikter bliver spørgsmålet om værdikompleksitet relevant. 

Overordnet iagttager jeg pædagogiske værdier i tre betydninger: I) Værdier som produkt af sundhedspæ-
dagogisk aktivitet/undervisning og deres effekt i sundhedspædagogikken. Denne betydning refererer til 
en dannelsestradition. En gren af traditionen rummer nogle klassiske dannelsesteorier, der bygger på 
den grundlæggende værdi: at udvikle mennesket med autonomi (Klafki, 2001; Peters, 1973). II) Idéen 
om en værdibaseret sundhedspædagogik, der inkluderer nogle grundlæggende principper som f.eks. em-
powerment, dialog, handlekompetence, deltagelse, medbestemmelse, involvering (Jensen, 2004; Sch-
nack, 1998; Schnack & Jensen, 1997; Tones & Green, 2004; Tones & Tilford, 1996). Her er det spørgs-
målet, hvordan værdier forankres i praksis, og et spørgsmål om, hvorledes det er muligt at skabe et fælles 
konsensusbåret værdigrundlag ud fra en demokratisk ideologi. III) Værdier i undervisning (kommuni-
kation). Her er værdier kommunikative størrelser, der reproduceres i undervisningen. En radikal fortolk-
ning af at være dannet forholder sig til, at mennesker formes gennem selvreferentielle processer – at lære 
at lære – som en livslang proces (Luhmann & Schorr, 2000). Dette implicerer, at individuelle værdier 
genkendes og vurderes både som en del af læreprocesser og som en del af undervisningen. Det antages, 
at mennesker er i stand til at genkende og anerkende andres værdier. Værdier overføres ikke, men repro-
duceres i kommunikationen. 

Værdibegrebet er måske et af de begreber, der er brugt og bruges i videst omgang inden for pædagogisk 
forskning og pædagogisk praksis. I stigende grad tages stilling til værdier i forhold til vidt forskellige 
pædagogiske settings og uddannelsesaktiviteter, hvilket både inkluderer akademiske refleksioner i form 
af moralske, filosofiske, kulturelle, sociologiske og socioøkonomiske refleksioner samt pædagogiske re-
fleksioner over læring, undervisning og opdragelse. For at skabe et overblik over nogle forskellige til-
gange og værdibegreber i den akademiske diskussion opererer jeg i udgangspunktet med fire generelle 
iagttagelsespositioner: 1) Klassiske sociologiske teorier, der fokuserer enten på værdier i handling og in-
teraktion eller på værdier som strukturer (normer). Her placerer jeg refleksioner over den klassiske socio-
logiske diskussion om samfundets interessekonflikter – i relation til uddannelse (Weber, 1972) over for 
opfattelsen af uddannelse som normativ integration og reproduktion (Durkheim, 1973), 2) Forskellige 
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filosofisk inspirerede refleksioner over værdier og moralsk dannelse, f.eks. amerikansk pragmatisme 
(Dewey, 1969; Noddings, 2003), britisk moralfilosofi med forestillinger om absolutte værdier (Hirst, 
1974), kantiansk inspirerede idéer om moralsk dannelse (Ven, 1998) eller postmoderne værdipluralisme 
(Rorty, 1997), 3) Aktionsforskning/pædagogisk udviklingsarbejde, f.eks. ”Value Education”, der rum-
mer udvikling af værdibaserede undervisningsprogrammer med på forhånd definerede værdier, der ind-
går som indhold i undervisningen (Raweck & Nesbitt, 2004) og 4) Forskellige ideologiske tilgange til 
sundhedspædagogik i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og sundhedspædagogiske strategier 
(Jensen, 2000b; Jensen & Simovska, 2006; Tones & Green, 2004).

Disse fire positioner skal blot fungere som en oversigt over forskellige værditilgange, og oversigten skal 
blot tjene til at reducere kompleksitet. Målet er at bidrage med en generel fortolkning, der modsvarer 
den værdikompleksitet, som de sundhedsprofessionelle rent faktisk oplever i praksis. Til forskel fra de 
overordnede værditilgange, er det ph.d.-projektets mål både empirisk og mere generelt at konstruere 
teori, der kan reflektere værdikompleksiteten. Mit argument for ikke at gå i dybden med de forskellige 
værdiforståelser inden for de fire tilgange er, at de ikke tilbyder en sammenhængende måde at reflektere 
kompleksiteten i sundhedspædagogisk praksis på. Jeg vil i stedet søge at udvikle et sammenhængende 
bidrag til forståelse og fortolkning af værdikompleksiteten, og til det betjener jeg mig af andre generelle 
referencer. Ud over at hente inspiration i den klassiske danske uddannelsessociologi og -filosofi hos Cla-
dius Wilkens (1911) trækker jeg på Luhmanns systemteori samt Thyssens refleksive dannelsesbegreb 
(Thyssen, 2001). Med blik for systembegrebet og den luhmannske forskelslogik forsøger jeg at kombi-
nere filosofiske og empiriske iagttagelser af værdibegrebet for derigennem at nå frem til en refleksions-
teori, der kan være brugbar for fortolkning af værdier og værdikonflikter i sundhedspædagogisk praksis.

3.5.1 Et filosofisk værdibegreb
Værdibegrebet har traditionelt kunnet iagttages i filosofien, men traditionen er ikke så gammel endda. 
F.eks. talte Platon og Aristoteles ikke om værdier, men om (idéen om) det gode liv, og som filosofisk 
term får værdibegrebet først en særlig betydning i slutningen af 1800-tallet. Inden da var den britiske 
oplysningsfilosofi dog begyndt at operere med et begreb, der alene betegnede tings værd, oftest i økono-
misk forstand, og senere blev værdi et centralt begreb i utilitarismen med ordet ’nytteværdi’. Jeremy 
Benthams (1748-1832) hovedværk hed: ”An introduction to the principles of morals and legislation” (1789). 
I dette værk hævder Benthams, at det er en psykisk kendsgerning, at mennesker udelukkende stræber 
efter at opnå lyst og undgå smerte, og at lyst er det eneste, der er et gode i sig selv. De rigtige handlinger 
er de handlinger, som i forhold til andre handlinger bibringer den størst mulige mængde lyst i forhold til 
smerte. Alle former for lyst og smerte afvejedes i forhold til hinanden ved hjælp af en lykkekalkyle, som 
dannede grundlag for den klassiske økonomi (Lübcke, 1995). 

Først i 1800-tallet fik man en egentlig værdifilosofi som en gren af filosofien, der undersøgte det fælles 
grundlag for forskellige former for vurderinger, f.eks. tekniske, æstetiske, juridiske og moralske vurderin-
ger. Der var tale om en ”værdiernes verden” ved siden af ”tingenes verden” (Kemp, 2003). Den tidlige vær-
difilosofi markerede et metafysisk skel mellem de to verdener, en ontologisk spaltning af verden i værdier 
og facts. Denne skelnen er senere blevet suppleret med en anden klassisk skelnen mellem, om noget har 
værdi i sig selv (absolut værdi, Kant) eller er relativt værdifuldt i forhold til noget andet, som har værdi i sig 
selv (Lübcke, 1995). Når jeg her fokuserer på den klassiske værdifilosofi, ser jeg bort fra videnskaberne og 
tillader mig at konstruere to hovedgrene: en værdietik og en værdigrundlagsfilosofi vel vidende, at der hos 
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nogle filosoffer (f.eks. hedonisterne og utilitaristerne) var tale om værdifilosofi, der var identisk med etik 
forstået som refleksioner over gode handlinger. I værdietikken har værdi altid været relateret til en eller 
anden form for handling, som positivt eller negativt skulle styre menneskelig stræben. Værdifilosofien har 
opereret med et bredere værdibegreb, der typisk betegner noget godt til forskel fra ondt; noget smukt til 
forskel fra grimt; noget ophøjet til forskel fra ikke-ophøjet eller selve det gode, det smukke, det lystbeto-
nede osv. Dette brede værdibegreb er iagttagelsespunkt for en bestemt værdifilosofi, hvor værdier udgør det 
filosofiske refleksionsgrundlag for alle typer af vurderinger. En sådan værdifilosofi beskæftigede blandt an-
dre Claudius Wilkens (1844-1929), Harald Høfting og Kristian Kroman (Koch, 2004) sig med. 

Wilkens var den første uddannelsessociologiske filosof på Københavns Universitet og indledte i 1872 sin 
livslange beskæftigelse med værdibegrebet med artiklen: ”Bidrag til belysning af Psykologiens Betydning 
for Økonomien” (Wilkens, 1872). Wilkens kritiserede de klassiske økonomiske teoretikere (Adam Sch-
midt, David Ricardo og John Stuart Mill), som beskæftigede sig med et værdibegreb i den såkaldte ar-
bejdsværditeori, der bestemte en vares værdi som den mængde arbejde, der var investeret i frembringel-
sen af den (Koch, 2004). Meningen var brugsværdi og bytteværdi, og værdibegrebet fik en anden betyd-
ning end den oprindelige betydning: en vares pris. Opfattelse af værdi som en objektiv faktor blev kriti-
seret af en række økonomer med William Stanley Jevons og Carl Menger i spidsen; de konstruerede en 
subjektiv værditeori, hvori værdien af en vare var udtryk for en relation mellem varen og en vurderende 
forbruger (Koch, 2004: 116). Værdibegrebet udgjordes her af en generalisering af mening i den neoklas-
siske opfattelse, kaldet grænsenyttelæren, hvori den værdi eller nytte, som en forbruger tillagde en vare, 
var bestemt af, hvor mættet forbrugerens behov for varen var. Koch beskriver, at Wilkens uafhængigt af 
den internationale diskussion af værdibegrebet i begyndelsen af 1870’erne formulerede en tilsvarende 
subjektiv værditeori, der udgjorde grundlaget for hans senere værdilære (Wilkens, 1911). Wilkens’ teori 
byggede på en antagelse om, at ethvert objekt forudsætter et objektiverende (begribende) selv, formuleret 
i dette citat (Wilkens, 1872: 492):
”Til Begrebet Værdi hører, filosofisk-psykologisk seet et Dobbelt: Noget, der er Værd, og et Selv, for hvem det er 
af Værd, og som kan føle, skatte, nyde dette Værd, med andre Ord: Værdi er kun til for en nydende og i nydel-
sen umiddelbart værdibestemmende Subjektivitet” 

Hos Wilkens er værdi således noget skjult i det værdibestemmende selv, som alene kan nyde og vurdere 
værdien. Hermed indtog Wilkens et erkendelsesmæssigt iagttagelsespunkt, og værdibegrebet blev for-
skudt fra at have været et økonomisk objektivt og direkte iagttageligt begreb til at være et begreb, der 
skulle iagttages med ”nydelsens blik”. Wilkens’ værdilære (1911) ”Livets grundværdier” er et af den mo-
derne værdifilosofis mest seriøse bud på en værditeori (Koch, 2004). I værdilæren skelner Wilkens mel-
lem ni forskellige typer af værdier, som han kalder værdikredse: økonomiske værdier, virksomhedsvær-
dier, personlighedsværdier, altruistiske værdier (med udgangspunkt i følelsen af sympati), sociale værdier 
(hvor frihed er den vigtigste), tre klassike idealværdier: etiske, logiske og æstetiske samt religiøse værdier 
(Wilkens, 1911). Han rangordner værdikredsene, og gennem en diskussion af værdiernes indbyrdes for-
hold opstiller han tre overordnede værdikredse: 1) Lystværdier (sanselige og økonomiske værdier), 2) 
Personlighedsværdier og 3) Hengivenhedsværdier, som omfatter altruistiske, sociale, ideelle og religiøse 
værdier. Rangordningen er udformet moralsk efter en vurdering af, hvilke værdier der bør foretrækkes. 
De foretrukne er personlighedsværdier frem for lystværdier. Forklaringen er, at man i en valgsituation 
snarere burde foretrække at handle ud fra hensyn til egne og ens nærmestes personlighedsværdier end 
ud fra ønsket om en øjeblikkelig behovstilfredsstillelse. 
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At værdisætte sker inden i det enkelte menneske og udgår fra den enkelte. Den absolutte betingelse for 
et menneskes stræben og virksomhed er menneskets egen frie aktivitet eller handling. Wilkens skriver 
(Wilkens, 1911: 287):
”…Disse Værdier er ikke hvilende Idealbilleder, som Mennesket passivt kan beskue. Heller ikke Resultater, 
der objektivt kan overleveres. De er kun til i den Proces, der betegner, at Mennesket stræber mod dem, aktivt 
hengiver sig til dem, og i denne aktive Stræben føler sig styrket, næret og løftet ved dem. De kan ikke overleve-
res som døde skatte. Hvert individ, hver Slægt maa opdage dem paany eller dog leve sig ind i dem paany og 
sætte dem i sin form. Da Værdien saaledes er i Processen, som Tanken kun deri, at den tænkes, og Viljen kun 
deri, at der villes, i den Proces, der lever sig ind i dem og beaandes ved dem, saa der er en stadig Bevægelse i 
Værdiernes Rige…”. 

Wilkens’ dynamiske og åbne værdibegreb omfatter en stræben og aktivitet i forhold til værdier uden for 
og inden for den menneskelige organisme. Også andre end Wilkens udformer værditeorier, og samtidens 
værdifilosofiske diskurs tager afsæt i en subjekt/objekt dikotomi: at et objekts værdi består i dets forhold 
til et vurderende subjekt, det vil sige, at en værdi er et forhold mellem et subjekt og et objekt. Hvis et 
subjekts forestilling om et objekt er positivt følelsesbetonet, kommer det til udtryk ved, at subjektet be-
gærer det. Koch citerer eksempelvis Christian von Ehrenfels (Koch, 2004: 133) således:
”Vi begærer ikke tingene, fordi vi erkender det mystiske, ufattelige væsens ”værdi” i dem, men derimod tilskri-
ver vi tingene ”værdi” fordi vi begærer dem”.  

En værdi er hos Wilkens en bestemt følelsesoplevelse, hvor selvet tager stilling til et ydre værdiobjekt og 
med sin bevidste vilje stræber efter den. En værdivurdering kan kun angive tingens øjeblikkelige værdi, 
ikke dens varige – og kun værdien for det enkelte menneske, ikke for andre. Wilkens’ værdilære er med 
andre ord en tidlig systemisk eller ’organismisk’ teori, der byggede på den grundlæggende antagelse om, at 
der ikke findes almene værdisæt og ingen fælles, evige eller absolutte værdier og dermed ingen sandheds-
værdier (Wilkens, 1911). Selve livet er grundværdien, som udfolder sig biologisk (organisk), fysisk, psykisk 
og åndeligt, og bestemte personlighedstræk tilskrives værdi. Forestillingen er den, at livet fremtræder i det 
enkelte menneske. Wilkens afslutter sin værdilære med at filosofere over dannelse som noget personligt, 
der er bestemt af ønsket om at realisere hengivenhedsværdierne, og dermed fører dannelse til det, Wilkens 
kaldte ”den sande personlighed” 32. Han udtrykker dermed en livsopfattelse og et personlighedsfilosofisk syn 
på værdiernes verden, der tilhører selvet – en verden ved siden af en tingenes verden forstået som tidens 
positivistiske og naturalistiske verden. Wilkens forsøger således (samtidig med Høffding (Høffding, 1897)) 
at forene tidens positivisme med en mere romantisk livsopfattelse, hvori forestillingen om livets grundvær-
dier og hermed målet med den menneskelige tilværelse tilskrives en afgørende betydning.

3.5.2 Værdibegrebet systemteoretisk set 
Som det fremgår af ovenstående, handlede dansk værdifilosofi i perioden før 1900 om menneskets person-
lighed og frihed. At nyde livets værdier betød en naturlig stræben efter værdier, hvilket forudsatte menne-
skets frie vilje. Værdibegrebet kondenserede forventninger om subjektets bevidste forhold til et emne eller 
en ting, og på denne måde blev værdibegrebet holdt fast af dets modbegreb, som var tingen i sig selv. De 
forventninger, der knyttede sig til noget værdifuldt, satte samtidig restriktioner for, hvad der kunne for-
ventes af en ting. Det værdifulde kunne tilskrives med subjektivt begær, mens en ting var en ting, uden 
værditilskrivning. I dag finder vi ikke på tilsvarende vis en diskurs, hvor værdier på samme måde forud-
sætter, at mennesket er frit og nydende. I systemteoretisk forstand er der snarere tale om en værdikommu-
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nikation, der er refleksiv (Kruse, 2004b; Luhmann, 2000a, 2000b; Thyssen, 2000a, 2000b). Værdibegre-
bet holdes ikke længere fast af et modbegreb om ting, som på Wilkens’ tid, idet ting også tilskrives værdi i 
dag. Begrebet har i abstrakt form fået et nyt flydende modbegreb - en minusside, der følger med (Thyssen, 
2000a), hvilket jeg i det følgende vil redegøre for. Værdibegrebet betragtes som en markering af en forskel 
mellem noget positivt og noget negativt, hvor det positive foretrækkes frem for det negative (Thyssen, 
1995). Denne markering forudsætter en iagttagelse (Luhmann, 2000a). Jeg forskyder nu mit iagttagelses-
punkt fra den klassiske personlighedsfilosofi til nutidige refleksioner over, hvordan værdier kan iagttages, 
hvad de er, når de iagttages, hvad der sker mellem forskellige iagttagere, og hvordan iagttagelsen kombine-
res af konstans og variation (Thyssen, 2004: 15). Dette forudsætter refleksioner over kompleksitet.

Luhmann bygger sit begreb om kompleksitet på en forskel mellem to typer systemer: de systemer, hvor 
ethvert element kan relateres til ethvert andet element; og de systemer, hvor det ikke længere er muligt 
at sætte ethvert element i relation til et andet. Han definerer kompleksitet som sådan (Luhmann, 
2000b: 61-62): 
”Vi betegner en sammenhængende mængde af elementer som kompleks, når hvert element på grund af imma-
nente begrænsninger i elementets tilslutningskapacitet ikke til enhver tid kan sammenknyttes med ethvert andet. 
.. Kompleksitet er for så vidt et forhold, der betinger sig selv: Så snart elementerne må konstitueres komplekst for 
at kunne fungere som enhed for systemdannelsens højere trin, så er deres tilknytningsduelighed også begrænset, 
og derigennem reproducerer kompleksiteten sig uundgåeligt på ethvert højere trin af systemdannelsen..”.

Kompleksitet betegner et systems begrænsning, i og med at kompleksitet forhindrer systemet i at kunne 
iagttage sig selv eller omverdenen fuldt ud. Luhmann skriver (Luhmann, 2000: 62): 
”Kompleksitet i denne forstand betyder selektionstvang, selektionstvang betyder kontingens, og kontingens be-
tyder risiko. Ethvert komplekst forhold beror på en selektion af relationerne mellem dets elementer, som det 
benytter for at konstituere og opretholde sig selv”.

Omvendt leder selektivitet til reduktion af kompleksitet via information om blandt andet systemets vær-
dier, og værdivurderingen er et spørgsmål om selektivitet. Værdierne rummer således kontingens, og de 
er risikable på grund af selektionen – der også kunne være anderledes. 

Med Luhmanns begreb om kompleksitet bliver værdier et tilbud om at reducere kompleksitet, men gen-
nem en sådan reduktion bliver også ny værdikompleksitet konstrueret. Luhmann anvender værdibegrebet 
i tre sammenhængende betydninger. For det første (a) kan værdier betragtes som en blind plet. I opera-
tionen med en forskel markeres noget, og alt andet lades ude. Selve forskellen kan således betragtes som 
en værdi, men denne værdi kan kun iagttages gennem en andenordensiagttagelse. Denne betydning af 
værdi knytter an til (værdi-)vurdering. Værdibegrebet er her en abstrakt forventningsstruktur, der, når 
det anvendes i kommunikation, skaber abstrakte forventninger om kommunikationen. Værdibegrebet 
betegner ikke noget bestemt, det har ingen kondenseret mening ud over at betyde forskelsmarkering, og 
det er tilmed (ligesom andre begreber) ikke identisk med dets partikulære brug i kommunikationen. 
Heraf følger det, at værdier for det andet (b) kan betragtes som tilskrivninger. I denne specialbetydning 
er der tale om et værdibegreb, der angiver en generaliseret vurdering. Det, der adskiller denne betydning 
fra den første, er generalisering eller genkendelse (Thyssen, 2004), hvor genkendelsen kræver hukom-
melse (Luhmann, 2000a). Den generaliserende vurdering vil altid være kontingent. Kontingens betyder, 
at et valg kan være, som det er, men at et andet valg også ville være muligt – at alting kan være anderledes 
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(Luhmann, 2000b; Rasmussen, 2004). Argumentet er, at når en iagttagers forskelsmarkering iagttages, 
kan andenordensiagttageren vælge at iagttage denne forskelsmarkering som en værdimarkering. Værditil-
skrivning er kontingent, idet andenordensiagttageren kunne have valgt ikke at tilskrive forskelsmarkerin-
gen værdi. Det betyder, at der kan opstå konflikter af typen, at en iagttager ikke selv tilskriver sine iagt-
tagelser de værdier, som andre iagttagere tilskriver dem, eller at man måske slet ikke ser sine egne forskel-
smarkeringer som værdiladede. For det tredje (c) anvender Luhmann et fikseret værdibegreb, der angiver 
værdiers specialbetydning som koder i funktionssystemer. Luhmann anvender dette værdibegreb i for-
hold til de samfundsmæssigt uddifferentierede subsystemer, der betjener sig af binært generaliserende 
værdikoder: sandt/falsk, magt/ikke magt, agtelse/foragt, ret/uret, syg/rask, hjælp/ikke hjælp osv., og med 
denne anvendelse af værdibegrebet bliver det muligt at forklare, hvordan et samfund og interaktioner er i 
stand til at betjene sig af forskellige værdier. I det følgende vil jeg uddybe de tre betydninger yderligere.

Som beskrevet i afhandlingens del I bygger Luhmanns epistemologiske program på en antagelse om, at 
erkendelse (viden og værdier) ikke konstrueres via identitet (repræsentation), men via forskelle markeret 
af iagttagende systemer, det vil sige en operativ forskelslogik (Luhmann, 1993). Denne epistemologi 
refererer til tre hovedpositioner: Spencer-Brown’s ”Laws of Forms” (Spencer-Brown, 1971); anden ordens 
cybernetic (von Foerster, 1984 (1981)) og Maturanas biologiske teori om autopoietiske systemer (Ma-
turana & Varela, 1980). Værdier reproduceres gennem iagttagelser i operativt lukkede, selvreferentielle, 
autopoietiske systemer. Pointen er, at enhver forskel implicerer en anden forskel. Noget er indikeret 
(markeret) og således til forskel fra, hvad der ikke er indikeret (det umarkerede). Ifølge Spencer-Brown 
(1971) “a universe comes into being when a space is separated and a distinction is made” er formen forskel-
len, der inkluderer både dens markerede og umarkerede side.  

Definitionen af iagttagelse (del 1, 1.1.1, s. 32) rummer en logisk cirkularitet, fordi den bygger på en for-
skel mellem en operation (handling) og en iagttagelse (markeret side). Men at gøre er i sig selv en iagtta-
gelse, og hvilken som helst iagttagelse er en operation gennem det at markere en ny forskel. Så operatio-
ner er i denne forståelse kun mulige i et netværk af operationer. Ingen enkelt operation kan fremkomme 
uden et netværk, og netværk er kun muligt gennem operationer (Luhmann, 1990a: 68). Spørgsmålet er 
nu: hvordan er dette muligt? Spencer-Brown foreslår, at “the form of distinction enters itself ”. Formen ko-
pieres ind i sig selv. Denne re-entry gør det muligt at skifte side fra den markerede side til den umarke-
rede side, med andre ord at oscillere mellem indersiden og ydersiden af forskellen, men denne oscilleren er 
kun mulig fra indersiden af et system (Walther, 2004). Iagttages sådan en re-entry fremstår et paradoks. 
Den indførte forskel er både den samme og ikke den samme som den oprindelige enhed af forskellen. 
Luhmanns løsning af paradokset er ikke logisk, men empirisk (pragmatisk): Noget sker – en forskel mar-
keres. Gennem fortløbende operationer skabes autopoietiske systemer. Som følge af det faktum at tiden 
går, kan denne forskel indføres i sig selv og gøre det muligt at iagttage iagttagelsen (Luhmann, 1990). 
Det er kun muligt for iagttageren at iagttage forskellen gennem en ny iagttagelse, fordi forskellen er en 
blind plet. Men ved at iagttage iagttagelsen bliver det netop muligt at iagttage forskellen. Lad mig blot 
gentage, at andenordensiagttagelser er iagttagelser af den markerede side af en forskel, ved at der skelnes 
mellem selvreference og fremmedreference. Systemer bliver autonome, når de kan adskille sig selv fra om-
verdenen. Adskillelserne bliver kun muliggjort operationelt med den simple fortsættelse af systemernes 
egne operationer (autopoiesis). Men disse operationer kan kun blive kontrolleret, tilregnet og iagttaget i 
systemerne, hvis systemerne – hvert system på sin egen måde – har reflekteret over forskellen mellem selv- 
og fremmereference, og dette er kun muligt i form af en system-intern forskel (Luhmann, 1998b). 
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I den første af Luhmanns betydninger (a) af værdibegrebet, kan en værdi defineres som en præference: en 
operation med en forskel mellem plus og minus, hvor plussiden foretrækkes frem for minussiden. Én af 
Thyssen formuleringer lyder sådan: ”En værdi er et smertepunkt hvor plus går over i minus” (Thyssen, 1995). 
Værdier konstrueres gennem operationer af iagttagelse. Værdier er forskelle. Den ene side af forskellen er 
bedre end den anden, og denne side foretrækkes. Hver værdi fremtræder på grænsen mellem acceptabelt/
ikke acceptabelt, og grænsen opretholdes, ellers vil der ikke være tale om en værdi. En værdivurdering er 
en operation med en værdi, hvor enten den positive eller den negative side markeres. Som førsteordens-
iagttagelse er værdier usynlige for iagttageren. Kun den markerede side af værdien kan iagttages. Som 
førsteordensiagttagelse er værdivurderingen også usynlig for iagttageren, fordi værdier er blinde punkter 
gennem operation med dem. Således er både en værdi og en værdivurdering – med både dens markerede 
og umarkerede side – kun mulig at iagttage gennem iagttagelser af iagttagelser: gennem andenordensiagt-
tagelse. Forskningsprojektets begreb om værdiafklaring betegner denne andenordensiagttagelse.    

Som følge af dette kan værdier iagttages som dele af komplekst opererende systemer, og dermed kan de 
ikke iagttages som isolerede forskelle. Værdier må kunne erkendes og genkendes – ellers forsvinder de i det 
samme øjeblik, som de er opstået (Thyssen, 2000a, 2004). Luhmann betegner værdier ligesom viden som 
udtryk for forventningsstrukturer (Luhmann, 1995c). Forventningsstrukturerne kan være kognitive eller 
normative og bruges til reduktion af systemintern kompleksitet. Når forventningsstrukturer skuffes, kan 
det iagttagende system reagere på to måder. Enten kan systemet reagere kognitivt ved at forandre sine 
forventningsstrukturer (viden og værdier), eller det kan reagere normativt ved at afvise iagttagelsen og 
beskytte sine værdier. Hvis vi f.eks. møder andre opfattelser af sundhed end vores egen, kan vi enten for-
andre vores sundhedsbegreb kognitivt – med ny viden, acceptere nye normer eller forandre vores værdier – 
eller reagere normativt ved at afvise de ”fremmede opfattelser” for derved også at beskytte vores egen.    

Luhmann forstår vurdering som en aktiv indsats på baggrund af forholdet mellem selvskabelse og frem-
medskabelse (Luhmann, 2000a, 2000b). Min fortolkning er, at vurdering ”står på” værdier. Vurderingen 
består i at bruge værdierne, men de bliver først synlige gennem refleksion over vurderingen. Når man op-
retholder og viderefører sine værdier, må man forholde sig til forholdet mellem sine egne værdier og om-
verdenens værdier og trække en grænse mellem sig selv og omverdenen. Opløses grænsen, forsvinder vær-
dierne. Ved at reflektere over omverdenens værdier og derefter søge at selvorganisere egne værdier, bliver 
man ikke blot refleksiv, men også selvrefererende. Forskellen mellem selvreference og fremmedreference 
bruges til at reproducere og genintroducere egne værdier. Iagttaget fra dette autopoietiske perspektiv be-
tyder værdireproduktion, at man tager stilling til fremmedværdier og kombinerer sin vurdering med or-
ganisering af de værdier, man selv skaber. Hverken det psykiske system (bevidsthed) eller de sociale syste-
mer (kommunikation) begrunder deres valg, men opretholder deres autopoiesis ud fra iagttagelse af for-
skelle. Pointen er her, at værdier kommer til udtryk gennem den enkeltes iagttagelser og præferencer. 

Dette værdibegreb er helt alment og dækker over alle samfundets systemer, organisationer og interak-
tioner (Luhmann, 2000b), og Thyssen opererer i sine analyser med en værdidiskurs33, der kondenserer 
værdier og værdiforestillinger, der er på spil i samfundet i dag (Thyssen, 2000b). Hos Thyssen optræ-
der værdier i organisationer som præmis for beslutninger og handling. Værdierne er ikke bestandige, 
og Thyssen viser, hvordan de iagttages med forskellige blikke fra forskellige positioner. Værdier har 
høj kompleksitet, og Thyssen beskriver dem metaforisk som ”en flyderamme af forskelle” (Thyssen, 
2000; Thyssen, 2001). Ph.d.-projektet betragter hermed værdier som midlertidige forskelle, der ikke 
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tilstrækkeligt lader sig beskrive med et hvad, men også kræver et hvordan. De adskiller sig fra nor-
mer ved at være flygtige og uigentagelige, hvilket jeg vender tilbage til. 

I den anden betydning (b) opererer Luhmann med en generaliseret vurdering. Han markerer forskel-
len mellem programmer og værdier som to måder at arbejde med forventningsstrukturer på (Luh-
mann, 2000b: 372). Et program er et kompleks af betingelser for rigtigheden, hvilket vil sige den 
sociale afhængighed, af adfærd. Programmer er generaliserende og ikke bundet til specifik personlig 
handling. I kontrast til programmerne etablerer værdier præferencer i valget mellem handlingsalterna-
tiver. Luhmann henviser til Jürgen Freidrichs’ klassiske sociologi ”Werte und soziales Handlen” (Frei-
drichs, 1968: 113), hvor værdier er bevidste eller ubevidste forestillinger om det ønskværdige, forestil-
linger, der viser sig som præferencer i valget mellem handlingsalternativer, og han definerer selv vær-
dier som (Luhmann, 2000b: 372):”generelle, individuelt symboliserede synspunkter, der indebærer at 
foretrække særlige tilstande eller hændelser”.

Selv handlinger kan vurderes i den betydning – f.eks. sundhedsfremmende, forebyggende som udtryk 
for omsorg, respekt for tro, som villighed til at hjælpe, undskylde osv. Da al handling kan vurderes ud 
fra positive og negative synsvinkler, kan man dog ikke sige noget om rigtigheden af en handling ud fra 
dens vurdering (Luhmann, 2000b: 372). Der må forhandles fra begivenhed til begivenhed. Ph.d.-pro-
jektet forholder sig til sundhedsprofessionelles kommunikation, der iagttages som oplevelser og 
(tale)handlinger. Oplevelser knyttes til indholdet, altså den saglige del af kommunikationen, mens 
handlinger indikerer aktører og knyttes til den sociale dimension. Da al handling kan vurderes ud fra 
positive og negative synsvinkler, og man ikke kan sige noget om rigtigheden af en handling ud fra dens 
vurdering, skal der et andet kriterium til; man må have noget at vurdere ud fra. Handlinger kan vurde-
res i betydningen sundhedsfremmende, men ikke som ”rigtigt sundhedsfremmende” uden at referere til 
en utopisk, logisk rangordning. Alligevel er værdier ikke uden betydning for den måde, det forventede 
kan forventes på – og den måde, der handles på. Værdierne må udtrykkes i synspunkter og foretrækkes, 
ligesom deres betydning må forhandles fra situation til situation på afvekslende vis. Forhandlingerne 
forudsætter værdimarkeringer og formes af værdivurderinger. Ifølge Luhmann kommer værdiers betyd-
ning af differencen mellem værdier og programmer (Luhmann, 2000b: 373). Hvis f.eks. et program skal 
kunne udføre sine særlige opgaver bedst muligt, må det være formuleret meget komplekst, kunne æn-
dres og alligevel rumme en form for stabilitet. Hvis eksempelvis sundhedsfremme som politisk program 
skal kunne udføre sine særlige styringsopgaver bedst muligt, må programmet være formuleret meget 
komplekst, kunne ændres, være fleksibelt og situationsafhængigt, med andre ord må programmet være 
kontingent. Set i forhold til sundhedsfremmes kontingens, letter en form for værdikonsensus kommuni-
kationen om programmets kontingens, dvs. kommunikationen om programudvikling, situationsbestemt 
tilpasning og måske også forandring (Luhmann, 2000b: 373). Det kan udledes empirisk, hvordan de 
sundhedsprofessionelle kalder værdikonsensus for ”fælles værdigrundlag”, og betegnelsen anvendes tilsy-
neladende, fordi den indeholder generelle udgangspunkter for kommunikationen som er svære at be-
stride, og fordi den bygger på forventninger om, at alle må være enige heri. 

Luhmann opererer med en metafor om en sonde: ”I kommunikationen anvendes værdier som ”en slags 
sonde” ved hjælp af hvilken, man kan afprøve om også mere konkrete forventninger og løsningsforslag kan 
fungere” (Luhmann, 2000b: 373). Værdier kan således optræde som generelle vurderinger, og de kan 
også få denne sondestatus i konkrete situationer, som man i et givent øjeblik står i, hvor man vil afprøve 
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og vurdere noget bestemt. Konsekvensen er, at en rangorden af værdier ikke kan fastlægges én gang for 
alle, men at den må håndteres på afvekslende vis, dvs. opportunistisk (Luhmann, 2000b: 373).

Værdier er organiseret f.eks. i ideologier, trosretninger, etiske kodeks. Systemer former værdielementer og 
relationer, mens de producerer komplekse værdinetværk, som individuelle, grupper, sociale klasser, kul-
turelle netværk eller samfund tilslutter sig. F.eks. former sundhedspædagogiske værdimønstre deltagel-
sesprincipper, idealer om handlekompetence, brede eller snævre opfattelser af sundhed og velvære. I vo-
res nutidige samfund er værdier ikke længere objekter for direkte iagttagelse. De kan ikke opfattes som 
udtryk for tingenes identitet, fordi en anden iagttager altid vil kunne iagttage dem anderledes. Derfor 
kan vi ikke fastlægge endelige normative begreber, der dækker betydninger af værdier. Hvis vi forsøger, 
vil det altid være at åbne døren for en anden iagttagers spørgsmål: Hvem siger det? Hvis interesser imø-
dekommes? Hvem behøver det? Dette leder mig nu frem til antagelsen om, at værdier i et moderne sam-
fund må være formuleret i en form, der kan modsvares af kontingens (Luhmann, 1998b). 

Den tredje specialbetydning af værdibegrebet (c) angiver, at koderne i funktionssystemerne er vær-
dier, og de er fikserede. Luhmann markerer en vigtig forskel mellem interaktionssystemer og differen-
tiering af funktionelle systemer, som opererer med binære koder, der er relaterede til systemernes 
funktioner, f.eks. sand/falsk i videnskabssystemet eller magt/ikke magt i det politiske system (Luh-
mann, 2000b). Et funktionssystem opererer altså i et medie med en fastlagt kode, hvilket giver funk-
tionssystemet form. I videnskabssystemet er mediet viden, og den højeste værdi kan ikke diskuteres, 
den udgøres af koden sand/falsk. Dette teoriapparat har to strenge: funktion/ydelse/refleksion og me-
die/program. Et funktionssystem har en funktion, der betegner, hvad det er for en opgave, systemet 
løser; en ydelse, der betegner, hvad systemet leverer til omverdenen, og en refleksionsteori, der beteg-
ner, hvordan systemet iagttager sin egen funktion og ydelse. F.eks. er videnskabssystemets opgave at 
producere viden, ydelsen er at levere ny viden til samfundet, og videnskabssystemet betjener sig af 
refleksionsvidenskab for at kunne forholde sig til sig selv. Den anden streng er Luhmanns teori om 
medie og program. I ethvert funktionssystem er der udviklet et generaliseret symbolsk medie (f.eks. 
sandhed), der muliggør den funktionsspecifikke kommunikation, og funktionssystemet opererer med 
en fastlagt kode. I videnskabssystemet er koden sand/falsk, i det politiske system er koden magt/ikke 
magt, i moralsystemet er koden agtelse/ikke agtelse, i kunstsystemet er værdikoden skøn/uskøn osv. I 
denne fortolkningsrammes indledende afsnit har jeg f.eks. beskrevet iagttagelser af, hvordan sund-
hedsfremme og forebyggelse sætter sig igennem i forhold til værdikoderne i det politiske system, mo-
ralsystemet, sygdomsbehandlingssystemet og det pædagogiske system.

Jeg har anvendt Luhmanns begreb om program i mine generaliserende fortolkninger af sundhedsfrem-
me. For lige at ridse op betegner et program kommunikative indretninger, der sigter mod at begrænse 
rummet for mulige beslutninger. Programmer er en måde at ordne forventninger på, når man opgiver 
den begrænsning, der består i enkeltpersoners adfærdsmuligheder (Luhmann, 2000b: 372). Et program 
selvstændiggør sig i forhold til roller, idet adfærden reguleres og gøres forventelig af mere end én person. 
Således har jeg fortolket sundhedsfremme ikke blot som en rolleydelse, men som et program. En af Luh-
manns pointer er, at et funktionssystem ikke kan lave om på mediet og koden, men kun på systemets 
programmer. De kan laves om eller skiftes ud. Der findes desuden engangsprogrammer, men også pro-
grammer for løbende gentagelse. Videnskaben kan eksempelvis ikke lave om på, at der skal produceres ny 
viden, og den kan heller ikke lave om på, at de overordnede spørgsmål relaterer sig til sand/falsk viden, 
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men videnskaben kan lave om på sine programmer, det vil sige teorier og metoder. Pointen er, at værdi-
koden ligger fast, mens værdier i den anden specialbetydning (b) (generelle, individuelt symboliserede 
synspunkter, der indebærer at foretrække særlige tilstande eller hændelser) kan anvendes til justeringer. 

3.5.2.1 Værdier som kommunikation
Sociale værdier og deres mere stabiliserede former (normer) er produceret og reproduceret gennem kom-
munikation. Som beskrevet i afhandlingens del I forstår Luhmann kommunikation som en syntese af 
tre selektioner, nemlig som enheden af information, meddelelse og forståelse. Kommunikationen er rea-
liseret, når og for så vidt forståelsen kommer i stand (Luhmann, 2000b: 188). En kommunikativ hand-
ling er alter-ego’s selektion af information og meddelelse og ego’s samtidige selektion af forståelse. Som 
sådan er det grundlæggende spørgsmål: Hvordan er koordineret selektivitet mulig? En handling er kom-
munikation, der bygger på iagttagelser, dvs. en operation, der markerer forskelle, men kommunikation 
er ikke i sig selv et socialt system. Først når den ene kommunikative handling afløses af den næste, som 
må relatere sig til den foregående handling, er der tale om et socialt system (Luhmann, 1992b). På den 
måde producerer kommunikation som proces både elementer og relationer mellem elementer, og der-
med producerer kommunikation det sociale system som et iagttagende system med dets egne forvent-
ningsstrukturer: værdier, viden og normer.   

Definitionen af kommunikation bygger på forskellen mellem psykiske og sociale systemer. Forsknings-
projektet har fastlagt læring som en mental proces og sundhedspædagogik som en kommunikativ proces. 
Systemteoretisk set er psykiske, sociale og biologiske systemer operativt lukkede. Psykiske systemer opere-
rer med tankevirksomhed (følelser, tro, erfaringer osv.), og sociale systemer opererer med kommunikation 
(Maturana & Varela, 1980). Der kan ikke opstå kommunikation uden tankevirksomhed og omvendt. 
Ingen kommunikation kan kontrollere tankevirksomhed, ligesom ingen tanker kan kontrollere kommu-
nikation. Tanker er kun relevante for kommunikation som kommunikation, og hvordan dette vil påvirke 
den fortsatte kommunikation kan kun besluttes ved mere kommunikation (Luhmann, 1994). Dette be-
tyder, at man må skelne mellem individuelle og sociale værdier. Jeg betragter individuelle værdier, der 
f.eks. er knyttet til smag, følelser og overbevisninger, som dele af læreprocesser og anser dem for højst 
relevante for sundhedspædagogikken. Disse individuelle værdier udgør meningsfulde refleksionskatego-
rier over og i forbindelse med den enkeltes læring/kvalificering/sundhedsfremme. Psykiske systemer kan 
gennem deres iagttagelser af egne og andres iagttagelser blive mere bevidste om deres værdier og derved 
stabilisere eller forandre deres individuelle værdier og – måske vigtigst – opbygge ny individuel værdi-
kompleksitet ved at gøre sig selv mere følsomme over for deres omverden. Ved øget følsomhed reflekteres 
den eksterne sociale værdikompleksitet sammen deres egen interne værdikompleksitet. For yderligere ud-
dybning kræver dette dog en psykologisk teori, som jeg i afgrænsningens øjemed afholder mig fra.  

Kun sociale værdier kan iagttages empirisk, fordi individuelle værdier kun er relevante for kommunika-
tionen som kommunikation. Det er nu relevant at skelne mellem individuelle værdier og personlige vær-
dier. Som sådan er personlige værdier produkter af kommunikation i betydningen selektion af informa-
tion, meddelelse og forståelse i interaktion mellem ego og alter-ego. Personer er produkter af kommuni-
kation og som sådan dele af et socialt system. Formen person tjener til at reducere kompleksiteten i et 
kommunikationssystem ved at indsnævre forventningerne til deltagelse – og dermed undlade individu-
elle motiver, værdier og følelser (Luhmann, 1995a). At være en person betyder tilregning i et kommuni-
kationssystem. Dette forklarer, hvorfor de sundhedsprofessionelle kan blive tilregnet (og selv opleve at 
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have) forskellige værdier i forskellige situationer, hvilket tydeligt fremgår af den empiriske analyse af 
værdier i Grønlandsprojektet (del 2, 2.2, s. 88-107). Analysen viser, at deltagernes værdier er vidt for-
skellige i forhold til, om de er på arbejde, hjemme sammen med deres grønlandske familier, sammen 
med venner, i kirke, sammen med andre forældre i skolen osv. Desuden beskriver projektdeltagerne vidt 
forskellige værdier, når de reflekterer over forskellige settings: i skolen, blandt de ældre, i familierne, på 
arbejdspladsen, i bygder, i Nuuk (storby) samt i forbindelse med forskellige typer forebyggende og sund-
hedsfremmende samarbejde med andre professioner. Kommunikationen af personlige værdier må derfor 
adresseres disse specifikke settings og specielle sociale systemer.  

3.5.2.2 Sammenfatning
Værdier produceres gennem operationer af iagttagende systemer. Ph.d.-projektet definerer værdibegrebet 
som en operation med en forskel mellem +/-, hvor den positive side fortrækkes frem for den negative 
(Thyssen, 1995). Værdier kommer til syne i operationer med disse forskelle og via allerede stabiliserede 
værdier i iagttagende systemer. Værdier er forventningsstrukturer, som et iagttagende system bruger til 
at reducere kompleksitet med i forhold til en handling eller en begivenhed. Værdier kan bruges til at 
vurdere valget af en handling – f.eks. om den er sundhedsfremmende, men de kan ikke bruges til at 
begrunde eller vurdere rigtigheden af handlingen med. Gennem løbende iagttagelser kan de iagttagende 
systemer reagere kognitivt på introducerede værdier ved at forandre deres forventningsstrukturer (vær-
dier) eller reagere normativt ved at afvise de introducerede værdier og beskytte egne værdier og normer. 
Normerne kan yderligere blive stabiliseret med argumentation, som andenordensiagttagelser. 

Værdier indeholder en begrebslig cirkularitet og et logisk paradoks. Luhmanns løsning er at acceptere vær-
dier som selv-referentielle, logisk paradoksale iagttagelser. Værdier har intet andet ontologisk grundlag end 
at være forskelle markeret af iagttagere. Den pragmatiske mulighed er at iagttage iagttagerens iagttagelser. 
Dette gør det muligt at skelne mellem: en vurdering som en iagttagelse og værdi som en forskel; vurdering 
som en førsteordensiagttagelse og værdiafklaring som en andenordensiagttagelse, hvilket jeg vil uddybe 
nærmere i det følgende afsnit. Gennem førstordensiagttagelser med værdier (værdimarkeringer) er kun den 
markerede side af en forskel synlig, værdierne er blinde punkter. For at iagttage en værdi (de blinde punk-
ter) og dermed den umarkerede side af forskellen, må iagttageren iagttage iagttagelsen (vurdering). 

Wilkens’ (1911) forskel mellem noget (objekt), der er værd, og et selv (subjekt), for hvem det er værd, 
udgør en ontologisk iagttagelse. Jeg vil tillade mig at fortolke den systemteoretisk, så en værdi forstås 
som enheden af forskellen mellem iagttagelsen af det, der er værd for iagttageren. Som iagttager har 
selvet kun adgang til iagttagelser, intet andet (Thyssen, 2004: 19). For at iagttage værdier må der ind-
sættes forskelle mellem det ydre, der er værd, og det indre, så der kan skelnes mellem, hvad der hører til 
systemet, der iagttager, og hvad der hører omverdenen til. Den systemteoretiske konklusion er, at det 
ydre må skabes med indre midler og omvendt, så det ydre bliver årsag til det indre, som giver adgang til 
det ydre. Værdier skabes med iagttagelsens midler og bliver årsag til iagttagelsen, som samtidig giver 
anledning til den fortsatte forskelsmarkering eller værdivurdering. En værdi er en iagttagelse af enheden 
af forskellen mellem plus og minus, hvor plussiden foretrækkes frem for minussiden. Ingen af siderne i 
forskellen kan stå alene. En værdi kan ikke kun være plussiden, for uden minusside var der ingen grænse 
og dermed ingen værdi. I kombination med Luhmanns andet (generelle) værdibegreb, hvor værdier be-
tegner generelle, individuelt symboliserede synspunkter, der indebærer at foretrække særlige tilstande 
eller hændelser, forstår jeg værdi som:
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En iagttagelse af en abstrakt forskel mellem +/-, der formes som et individuelt symboliseret synspunkt 
med præference for særlige positive tilstande. 

Denne forståelse betinger, at en værdi skal kunne genkendes, og den må derfor have en vis konstans 
trods bevidsthedens variation. Jeg må altså operere med en vis orden i kraft af forventningscentre (Thys-
sen, 2004: 38), så værdierne kan genkendes. Genkendelse er dog kun mulig for psykiske systemer34. 
Værdier i kommunikation udtrykkes via sprog. Her er det ikke genkendelse, men hukommelse, der gør 
sig gældende (Luhmann, 1998a). Mellem Wilkens’ subjektive nydelse og objektive værd og Luhmanns 
selv- og fremmedreference indsætter jeg en tredje kategori: det sociale, forstået som en nogenlunde stabil 
måde at iagttage på, så værdier kan kommunikeres som noget velkendt, og det bliver muligt at kommu-
nikere om værdier, uden at man skal starte med en plus/minus markering hver gang.

3.6 Værdiafklaring
For at udvikle en fortolkningsmodel i forhold til den værdikompleksitet, der viser sig empirisk, bygger 
jeg videre på Luhmanns systemteori og de to grundantagelser: 
A. Den epistemologiske antagelse om, at viden og værdier skabes ved at operere med en forskel og gen-

nem denne operation bliver stabiliseret i allerede eksisterende systemer af forskelle. 
B. Den sociologiske antagelse om, at sociale fænomener som værdier og normer er konstituerede ved 

kommunikation og ikke af handlinger eller af strukturer (Leydesdorff, 2002; Luhmann, 1994). Vær-
dier, der kan iagttages, er kommunikerede værdier. Pointen er ikke at iagttage værdier som resultat af 
handling, men som resultat af kommunikation. Først og fremmest adskiller dette kommunikative 
koncept klart læring fra undervisning og gør det muligt at operere med en teoretisk forskel mellem 
individuelle værdier og sociale værdier. For det andet betyder konceptet, i kontrast til en stor del af 
forskningslitteraturen inden for værdifeltet, at værdirefleksioner ikke kun er et moralsk anliggende 
knyttet til handling. Værdier ses bredt som forventningsstrukturer i al kommunikation. Det betyder, 
at såvel værdier som værdikonflikter i sociale sammenhænge er produkter af kommunikation. 

Hvis et værdibegreb skal gælde for sundhedsarbejde, må det kunne rumme kompleksitet og refleksivitet. 
De forskellige empiriske systemer: psykiske systemer, sociale interaktioner, sociale funktioner og organi-
sationer må forholde sig kritisk til deres egne værdier i sundhedspædagogisk praksis, hvilket inkluderer 
værdier i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Sundhedsprofessionelle henviser til mange 
forskellige teoretiske kommunikationsteorier, metoder, moralske og etiske traditioner, der bygger på 
deltagerorienterede perspektiver. Sundhedsplejerskerne henviser f.eks. til ”Du bestemmer”, ”Aktiv vurde-
ring”, ”Den anerkendende samtale” osv. De har alle et fundamentalt problem, der kan beskrives i ét 
spørgsmål: Hvad vil det sige at erfare andres værdier, når de kommer fra vidt forskellige kulturer, set-
tings eller sociale arenaer? De sundhedsprofessionelle i Grønland kommer selv fra forskellige professio-
ner og bringer professionel viden, erfaringer, normer og værdier med ind i dialoger i det sundhedspæda-
gogiske arbejde. Sundhedsfremme og forebyggelse i samfundet har udviklet sig i en retning, som de-
monstrerer en forståelse af ”hele familiens, skolens eller borgerens sundhedsfremme”, og forebyggelse er 
blevet et spørgsmål om at beskytte bygder, skoler, lokalmiljøer mod sygdom og ulykke. Men hvordan 
skal de professionelle relatere deres egne værdier til deres professionelle værdier? Og hvordan skal de rela-
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tere nye værdier til deres uddannelsesmæssige baggrund som f.eks. sygeplejerskerne, der har en bag-
grund inden for biomedicin, hvor den pædagogiske deltagelsesværdi er forholdsvis ukendt? Hvordan 
sætter de borgernes værdier på spil i en faglig dialog? Hvordan sætter de deres egne værdier på spil?

Ifølge Thyssen kan der i værdirefleksion indføres nye forskelle: 1) Forskellen mellem individuelle og kollek-
tive værdier, 2) Forskellen mellem empiriske og normative værdier og 3) Forskellen mellem argumenterede 
og ikke argumenterede værdier (Thyssen, 1995). Luhmann skelner mellem moral og etik som iagttagelser 
af første og anden orden (Luhmann, 1989). Da værdier ikke har ontologisk status, men er knyttet til iagt-
tagelser, er der tale om forventninger til værdier. Med Thyssens forskel mellem empiriske og normative for-
ventninger kan individuelle og kollektive livsformer indstille sig empirisk (erfaringsmæssigt) og normativt 
på hinanden gennem deres spontane og uundgåelige iagttagelse af hinanden. Når mennesker iagttager, 
lærer de, hvad de kan forvente af hinanden. Empiriske forventninger opstår løbende, når vi iagttager, hvor-
dan andre, men også vi selv håndterer saglige, sociale og subjektive forhold. At de er empiriske, betyder, at 
hvis vi skuffes, tager vi ved lære og justerer vores forventninger. Empiriske forventninger er således fleksible 
og kan justeres – de kan styrkes eller svækkes ved at blive refleksive. Normative forventninger opstår, hvor 
vi åbenlyst indgår en kontrakt på et domæne, hvor vi lever (arbejder, virker, leger) sammen. Der opstår 
gensidige forpligtigelser, hvilket knytter an til moral. En kontrakt fastlægger gensidige krav, som er baseret 
på værdipunkter eller komplekser af værdier, som vi hver især står til regnskab for. Ifølge Thyssen binder vi 
os således til kriterier for vurdering af handlinger, hvilket fører os over i moralen (Thyssen, 1995).

Spørgsmålet er nu, hvad det er, vi iagttager, når vi iagttager med blik for værdier? Den stadige vækst i 
kompleksitet i værdierne gør, at værdierne ikke har et rodfæste, at de iagttages på vidt forskellig vis, 
hvorved det bliver usikkert, hvad det er, der iagttages (Thyssen, 2000a). Hvordan kan vi nu vide, om det 
er værdier og ikke normer, vi får øje på? Hos Luhmann er normer værdier, der er blevet til vaner. Nor-
mer mere end værdier og får karakter af at være forventningsstrukturer ligesom viden. Jeg definerer nor-
mer som forventningsstrukturer, der tjener til at reducere den værdimæssige kompleksitet. Normer gør 
det muligt at kunne betjene sig af værdiernes saglige indhold, og normer er derfor generaliserede vurde-
ringer. Billedligt talt er normer værdier, der er stivnet, mens værdier er en flydende orden under stadig 
forandring (Thyssen, 1995). En norm er altså baseret på værdier, der er blevet til vaner. Værdier er abso-
lutte i det øjeblik, de markeres, men de forandres over øjeblikke. Værdier er på denne vis flygtige og van-
skelige at fastholde, definere eller afklare. Så hvis værdier skal ekspliciteres, må de fikseres. 

3.6.1 Moral, etik og andre specialiseringer
Som beskrevet i afsnittet om forebyggelse sætter samfundets forebyggelse ind i forhold til at rationalisere og 
evidenstilskrive risici. Luhmann kritiserer risikokonceptet i den prognostiske virksomhed samt synsvinklen 
’etiske principper’ for at være risikabel i sig selv (Luhmann, 1995: 215). Problemet er, at forebyggelsens råd 
og advarsler, der vurderer følgerne af ikke at handle efter advarsler, men ikke følgerne af oplysningsvirksom-
heden. For ph.d.-projektet får det den betydning, at det ikke er muligt at opløse problemer i moralsk prak-
sis og komme med løsningsmodeller, men at det er muligt at reflektere over moralsk praksis, så man bliver 
både afklaret og ikke afklaret i forhold til de problematikker og værdikonflikter, der er i spil i sundhedspæ-
dagogisk praksis. Hvis for eksempel en sundhedsplejerske kommenterer et barns aktivitetsniveau som uhen-
sigtsmæssigt i forhold til barnets trivsel, er der tale om moral. Hvis en forebyggelseskonsulent i Grønland 
forsøger at få unge til at vælge bestemte fritidsaktiviteter, f.eks. sport, teater, musik, sejlads, for at undgå 
uhensigtsmæssige alkoholvaner, er der tale om moral35. De sundhedsprofessionelle kan ikke undslå sig 
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35 Som beskrevet i afhandlingens afsnit om videnskabsetik er etik er refleksion over moral (del 1, 1.5, s. 72)
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vurderinger af deres handlinger og dermed agere moralsk36, men det er først i og med, at de reflekterer over 
egne og andres vurderinger, at der åbnes for en argumentation, og at værdierne bliver synlige og åbne for 
debat og udvikling. En del af værdiafklaringen er derfor også iagttagelse af moralsk praksis. Værdier er mere 
generelle end moral, der knytter sig til en bestemt handling, i en bestemt situation, på et bestemt tidspunkt. 

I den klassiske værdietik og værdigrundlagsfilosofi markeres der ikke forskelle mellem etiske værdier og 
alle andre værdier. Som beskrevet i afsnittet om videnskabsetik opererer Luhmann med et funktionsspe-
cifikt skel mellem etik og alt andet. Dermed lukkes etikken med sine værdirefleksioner som et selvrefe-
rerende system, der kan iagttages af f.eks. sundhedspædagogik eller videnskab. Luhmann betegner etik 
som moralens anden orden (Luhmann, 1989, 1995b). Som tidligere beskrevet beskriver han moral som 
en særlig art kommunikation, hvis generaliserede medie er agtelse og foragt, og dermed afgrænses mora-
lens sfære til bestemte normer, regler eller værdier (Luhmann, 1995: 211). Etik er moralbeskrivelser eller 
moralens refleksionsteori. Luhmann diskuterer samfundets værdikoder og problematiserer den traditio-
nelle etik, der forsøger at begrunde moralen (Luhmann, 1995b). Det mener Luhmann ikke er muligt, 
hvilket skyldes, at forestillingen om moralsk konsensus, i Luhmanns forstand, er idealistisk og utopisk. 
Etikkens opgave er derfor at reflektere over kontingent moral. 

På lignende vis kan der differentieres en række specifikke værdiafklaringer:

De funktionsspecifikke andenordensiagttagelser er kodificerede og derfor på forhånd bestemte, mens de ikke-
funktionsspecifikke andenordensiagttagelser er komplekse refleksioner. Der knytter sig f.eks. ingen bestemt 
kode og refleksionskategori til sundhedsfremme, der som tidligere vist kan iagttages både som politisk pro-
gram, ideologi eller andet. Skemaet skal ikke forstås, som at værdiafklaring er en videnskabelig disciplin. Vær-
diafklaring er ingen videnskab i sig selv men et spørgsmål om retorisk at anlægge blikke på værdierne. Derfor 
må de enkelte iagttagere lægge sig fast på en værdiposition, der gør det muligt at være bevidste om forskelle 
som succes/fiasko, acceptabelt/ikke-acceptabelt, godt/dårligt. Denne position kan ligge inden for forskning 
såvel som inden for en konkret sundhedspraksis. Etiske positioner repræsenterer værdiløsninger som krav til 
moralske handlinger. Sundhedsfremme repræsenterer krav til komplekse sundhedsfremmende aktiviteter. 

Del 3 Generaliserende iagttagelser - Værdiafklaring

Niveau Førsteordensiagttagelser Andensordensiagttagelser

I. Generelt Værdimarkering Værdiafklaring

II. Funktionsspecifikt:

Moralsk Agtelse/foragt Etik

Videnskabeligt Sand/falsk Videnskabsteori

Pædagogisk a. Formidlelig/ikke-formidlelig
b. Bedre/værre

Pædagogik som refleksionsteori

III. Ikke-funktionsspecifikt Omsorg ?

Forebyggelse ?

Sundhedsfremme ?

Figur 26

 
36 Men ikke alle vurderinger af handlinger er moralske. Kriteriet er +/- agtelse.
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De empiriske analyser viser, at sundhedspædagogisk praksis er genstand for en række krav og forvent-
ninger om etiske overvejelser, og at det er vanskeligt at få et overblik over dem, idet der er mange ratio-
naliteter på spil. Min konklusion er, at de sundhedsprofessionelle derfor på den ene side må lægge sig 
fast og overveje, hvordan og hvornår deres personlige grænser støder sammen i kommunikationen. På 
den anden side må det personlige overvindes for at nå til en fælles beslutning om grundlaget for de mål 
og handlinger, der udføres. I organisationer gør det sig gældende, at for at tage beslutninger må et be-
slutningsgrundlag konstrueres, og dette må bygge på værdimarkering (Thyssen, 2000b). 

Ph.d.-projektet forholder sig til værdiafklaring som et grundlag for beslutningstagen i de to sund-
hedspædagogiske udviklingsprojekter forud for handling, hvilket også begrunder forskningsprojektets 
formål. Af de empiriske analyser fremgår det, at værdiafklaring ikke blot omhandler en afklaring af 
viden og holdninger, men også af form, forstået som omgangsform og dermed socialitet. Endvidere er 
det udledt empirisk, at værdiafklaring fordrer valg og refleksion over valgets konsekvenser. Disse valg 
er ikke gennemskuelige for sig selv, men de rummer forhold, der fastlægges som konstante eller varia-
ble, vel vidende at det kan ske på andre måder. Thyssen ser en art forførelse koblet til værdiafklaring, 
fordi værdier ”lokker” med deres stærke og upræcise motivation (Thyssen, 2000a). Værdiafklaring 
handler om at være tro mod sine egne værdier uden at påføre sig selv en maske, som både tilslører og 
skærmer og dermed forhindrer en ægthed i forhold til at omgås andre mennesker (Thyssen, 1995). At 
kommunikere sine værdier forstærkes normativt, når man som professionel påtager sig et konkret an-
svar for en konkret opgave. 

Via iagttagelser af kommunikerede værdier i sundhedspædagogisk praksis såvel som i refleksioner over 
praksis, viser det sig, at en række forskelle er vigtige at tage i betragtning. Det drejer sig om forskellene:
- Vurderinger vs. værdier
- Vurderinger (førsteordensiagttagelser) vs. værdiafklaring (andenordensiagttagelser)
- Personlige værdier vs. individuelle værdier
- Andres værdier vs. egne værdier, herunder egne værdier i andres øjne
- Forskellige funktioner og roller relateret til forskellige sociale og kulturelle kontekster

Empirisk set er idéen om at have en sammenhængende professionel identitet baseret på stabile værdier svær 
at etablere. Det er min fortolkning, at det er en af hovedforklaringerne på, at de sundhedsprofessionelle er 
interesserede i at tilegne sig refleksiv kompetence. Løsningen er ikke at søge at etablere et fast og stabilt 
værdigrundlag i sundhedspædagogisk praksis. Når de sundhedsprofessionelle kvalificeres til at reflektere 
over værdikompleksitet i deres praksis, opbygger de kompetence i at arbejde med værdikompleksitet.

3.7 Dannelse
Ph.d.-projektets analytiske objekt er konstrueret omkring et begreb om refleksiv dannelse, der refere-
rer til formen ”at lære at lære” (Luhmann, 2006). Desuden betjener ph.d.-projektet sig af dannelse 
som en kontingensformel for iagttagelsers selv- og fremmedreference (Thyssen, 2001). Derudfra har 
jeg defineret et dannelsesbegreb, der betegner kontingent omgang med kontingente værdier. Denne op-
tik gør, at dannelse iagttages gennem blik for værdier, hvilket får konsekvens for de empiriske fortolk-
ninger. Lad mig kort repetere strategien: først og fremmest er kvalificeringsperspektivet afgrænset til 
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iagttagelser af de sundhedsprofessionelles egne værdiiagttagelser, og dernæst er værdiiagttagelserne 
reflekteret gennem en dannelsestænkning. Konsekvensen af at anvende det definerede dannelsesbe-
greb er, at de empiriske fortolkninger gøres blinde for deres egne iagttagelser. Problemet er, at værdi-
refleksion iagttages som dannelse, og at dannelse dermed ikke fortolkes som andet end, hvad der har 
med værdier og selvrefleksion at gøre. Iagttagelserne bliver dermed cirkulære: værdirefleksion kvalifi-
cerer dannelse, som er værdirefleksion. 

Min konklusion er, at det dannelsesbegreb (kontingent omgang med kontingente værdier), jeg har an-
vendt, ikke er velegnet som andenordensbegreb, fordi det ikke er en iagttagelsesledende distinktion men 
en fortolkning i sig selv. Ud over denne analysestrategiske ’blindgyde’ har det – med en vis selvfølgelighed 
– vist sig umuligt at iagttage et fænomen, der ikke italesættes blandt de sundhedsprofessionelle. De taler 
ikke om dannelse, og dermed bliver de empiriske fortolkninger snarere spekulative end refleksive. Disse 
analysestrategiske problemer vil jeg i det følgende forsøge at råde bod på ved at klarlægge mit iagttagelses-
grundlag og viderefortolke dannelsesproblematikken. De følgende afsnit har således fire funktioner:
1. At redegøre for dannelse som kontingensformel
2. At indkredse et pædagogisk begreb om dannelse  
3. At diskutere dannelse til værdiafklaring i relation til de empiriske konklusioner
4. At eksplicitere mit eget sundhedspædagogiske dannelsesideal. 

3.7.1 Dannelse som kontingensformel
Historisk set kan der ifølge Luhmann og Schorr iagttages fire hovedforskydninger i uddannelsessyste-
mets kontingensformler: fra perfektion til perfektibilitet til dannelse til lære at lære (Luhmann & Schorr 
1988, 1979). Således har der budt sig forskellige epoker og betydninger til. Før det 18. århundrede kan 
dannelse iagttages som menneskelig perfektion relateret til stand og anden natur- eller samfundsafhæn-
gighed. Gennem det 18. århundrede kan dannelse iagttages som perfektibilitet, der bygger på en human 
fuldkommenhedstradition. Det gælder om at finde sig selv som menneske og frigøre sig fra selvfølgelig-
hed. Hen mod slutningen af det 19. århundrede kan dannelse iagttages som læreduelighed, mens en 
refleksionssemantik gør sig gældende i kraft af det moderne samfunds høje kompleksitet. Og i det 20. 
århundrede, om det så sker med betegnelsen dannelse eller ej, så kan dannelse stadig iagttages som kon-
tingensformel, der nu tilpasser sig tabet af funderede kanoniske sikkerheder. På den ene side gør idéen 
om livslang læring sig gældende, og på den anden side bliver læring til en form for beslutningskompe-
tence. Det afgørende er, at man i anvendelsessituationer kan lære noget om, hvad der er værd at lære, og 
hvordan man kan anvende det lærte. Den klassiske kontingensformel dannelse, der bygger på en sub-
jektfilosofisk forestilling om, at det enkelte menneske skal ophøje menneskeheden i en orientering mod 
det almene, erstattes af et dannelsesbegreb med en kerne af social kontingens og en form med to sider: 
den ene side rummer ubestemthed og den anden bestemthed. Ifølge Luhmann reagerer uddannelsessy-
stemet med begrebet dannelse på tabet af samfundsmæssige rolleformende holdepunkter for, hvad men-
nesket er eller skal være (Luhmann, 2006: 205). Dannelse bliver dermed en resurse for håndtering af 
usikkerhed. Dannelse kan iagttages som uddannelsessystemets reaktion på kontingens. Luhmann ud-
vikler ingen teori om dannelse men iagttager dannelse som kommunikation – som kontingensformel – 
og forholder sig kritisk til begrebet på flere måder. Han formulerer det f.eks. sådan (Luhmann, 2006): 
”Dannelse er en kontingensformel med sukker på!” eller ”Dannelse er en uklar pædagogisk semantik – et ord, 
der flyder godt fra tungen, men som anvendes i alle mulige og umulige betydninger”. 
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På trods af Luhmanns kritik opretholder jeg en forestilling om, at det moderne mennesket dannes og 
danner sig selv i en anden figur, gennem iagttagelse af anden orden, og dermed åbner jeg for den mo-
derne erfaring med kontingens, der betyder, at en iagttagelse kan være som den er, men at en anden 
iagttagelse også ville være mulig. Refleksive dannelsesdimensioner som f.eks. professionalisme, kvalifice-
ring, læring, forhold til andre mennesker, sociale fællesskaber og værdier rummer kompleksitet som et 
overskud af muligheder, der tvinger til selektion med kontingens til følge. Som beskrevet i afsnittet om 
sundhedspædagogik er kontingens ikke en problemstilling, der vedrører et sagsforhold, men en pro-
blemstilling, der vedrører iagttagelse af sagsforhold. Samfundets funktionssystemer må udvikle kontin-
gensformler for på den ene side at formatere deres særlige omverden og på den anden side erfare denne 
omverden som utilgængelig, dvs. kontingent, og de må med Luhmanns udtryk udvikle kontingensform-
ler, dvs. formler, der gør det muligt at forholde sig til dette overskud af muligheder (Qvortrup, 2002b). 
Kontingens er ifølge Luhmann et pædagogisk vilkår. Uddannelsessystemet reagerer med kontingens-
formlen dannelse på tabet af eksterne tilknytningspunkter for det, som mennesket er eller burde være 
(Luhmann, 2002: 186). Dannelse er i den forstand udviklet som kontingensformlen for pædagogikkens 
selvfrembragte usikkerhed og selvbeskrivelse.

3.7.2 Et pædagogisk begreb om dannelse
Iagttaget fra det pædagogiske system kan dannelse ses som samlebetegnelse for lære- og udviklingspro-
cesser. I det klassiske dannelsesbegreb (perfektibilitet) har individualitet en central betydning. Indivi-
dualiteten idealiseres som det, der repræsenterer det almene, det dannende. Luhmann beskriver det 
klassiske dannelsesideal som en tilstræbt tilstand, og pædagogikken må stimulere til, at den enkelte selv 
gør noget for at opnå den (Luhmann, 2006). Hos Klafki er det meningsfuldt at skelne mellem i det 
mindste to forskellige måder at anvende dannelsesbegrebet på (Klafki, 1983). For det første som et be-
greb om retning eller mål med undervisning eller opdragelse (og dermed også kvalificering). Denne 
dannelsesoptik reflekterer over intentioner ud fra et normativt dannelsesbegreb, der knyttes til mål – vel 
at mærke ikke-operationelle mål, men mål som idealer, der selvfølgelig kan iagttages på forskellig vis. 
For det andet kan dannelse i Klafkis forstand anvendes som et deskriptivt begreb om et selvbestem-
mende subjekts (selv)formning som resultat af undervisning eller opdragelse. Som sådan kan dannelse 
sammenlignes og sættes i forhold til andre deskriptive begreber som f.eks. læring, socialisering, kompe-
tenceudvikling eller anvendes til beskrivelser af pædagogiske resultater.

Jeg vælger at forstå en pædagogisk dannelsesproces som en læreproces, men en bestemt type. I den Hum-
boldtske tradition er der tale om et aktivt, bevidst subjekt, der dannes gennem en læreproces. Ifølge Sch-
nack står dannelse i modsætning til tilpasning, fordi der i tilpasningsprocesser er tale om et passivt subjekt 
(Schnack, 1998). Ifølge Qvortrup handler dannelse om at kunne sætte sig i andres sted, om at man kan 
forestille sig andres dannelse. Dannelse er dermed at iagttage distinktionen mellem mig/os og de andre 
(Qvortrup, 2002b). En person er dannet, hvis personen kan iagttage, hvad der konstituerer forskellen mel-
lem mig/dig eller os/dem. Qvortrup definerer dannelse som en selvbevidst evne til forskelsrefleksion 
(Qvortrup, 2004). Med denne definition og blik for den personlige læreproces vil jeg indkredse to gene-
relle betingelser for, at der kan være tale om dannelse: a) At mennesket forholder sig til social kompleksi-
tet/kontingens (Rasmussen, 2004) og  b) At mennesket udvikler en selvbevidst evne til at iagttage såvel 
egne iagttagelser som andres måder at iagttage på (Qvortrup, 2004; Thyssen, 2001, 2004). Begge betin-
gelser fordrer både førsteordens- og andenordensiagttagelser. Desuden vil jeg gøre to metodologiske præ-
misser sig gældende: Dels skal de processer, der fører til dannelse, beskrives med dannelsesteori (ligesom 
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læringsteori beskriver læreprocesser), dels kan der ikke iagttages dannelse uden et begreb om dannelse. 
Som det fremgår af de empiriske analyser af de sundhedsprofessionelles kvalificering og dannelse gen-
nem udviklingsarbejdet, må en forventet kvalificering ses i forhold til den faktiske kvalificering. Jeg vil 
hermed lade dannelse betegne andenordensiagttagelser af forholdet mellem forventet og faktisk kvalifi-
cering og dermed iagttagelser af forventninger om ændringer i de grundlæggende forventningsmønstre, 
som bevidstheden lægger til grund for sine operationer37, hvilket kan illustreres således:

Denne figur danner udgangspunkt for den følgende diskussion om dannelse til værdiafklaring. 

3.8 Diskussion om dannelse og værdiafklaring
Den tredje empiriske analyse iagttager både deskriptiv og normativ dannelse i de to pædagogiske udvik-
lingsprojekter. Deskriptiv dannelse refererer til de sundhedsprofessionelles værdirefleksion, mens norma-
tiv dannelse knyttes til de dannelsesidealer, der markeres normativt i udviklingsarbejdet. Analysen har 
blandt andet vist, hvordan disse idealer gøres gældende i kommunikationen, og hvordan de åbner for 
diskussion om udvikling af sundhedspædagogisk praksis. Både praksis og idealer er dermed sat til dis-
kussion gennem udviklingsarbejdet. 

Det analytiske objekt afgrænser refleksiv dannelse som kontingent omgang med kontingent værdier. Som 
beskrevet er et analysestrategiske problem at anvende dette dannelsesbegreb som andenrodensbegreb. 
Min egen kritik går på, at iagttagelserne og fortolkningerne kommer til at fremstå som forsøg på at be-
vare dannelsesbegrebet – et ’redningsforsøg’ knyttet til værdier. Et andet problem er, at selve indholds-
bestemmelsen er uklar. Hvad er dannelsens indhold? Rasmussen giver et bud på en almendannelsesfor-
skrift, der lyder: ”Hvad kan jeg gøre ved mig selv for at kunne være noget for alle og enhver og for andre” 
(Rasmussen, 2004). En sådan betydning ville i sig selv være en værdi eller en etisk fordring. De empiri-
ske analyser viser imidlertid, at projektdeltagerne snarere kvalificeres til en fortolkende iagttagelsesevne, 
dvs. en kompetence, der på den ene side rummer evnen til at iagttage andres og egne værdier og på den 
anden side evnen til at spille en bestemt rolle som person. Den empiriske identitetsproblematik: ”Hvad 
står jeg for”? – er fortolket som et dannelsesspørgsmål, og de kommunikerede sundhedspædagogiske vær-
dier er fortolket som udtryk for de sundhedsprofessionelles dannelse gennem udviklingsarbejdet. 

Et resultat af de sundhedsprofessionelles erhvervede iagttagelsesevne er, at deres socialitet iagttages med 
ny alter-ego-erkendelse: ”mig selv/os i den andens/de andres øjne” – en gennemgående stærk empirisk 

Figur 27
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Faktisk 
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37 Det metodologiske problem ligger i at bestemme, hvornår der er tale om dannelse. Hvis dannelse iagttages som resultat eller produkt af deltagelse og lære/ud-

viklingsprocesser i det pædagogiske udviklingsarbejde, hvornår er der så tale om dannelse, og hvornår er der tale om andet? Og da der ikke er tale om dannelse 
empirisk set, forstærkes problemet.
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selvdimension. Det, der er opnået gennem eksperimenterne i udviklingsprojekterne, er især den form for 
refleksiv dannelse, der kan ses som resultatet af at arbejde med sig selv. Det er endvidere en dannelse, 
der ikke kan erhverves uden om det professionelle sundhedsarbejde. Med andre ord: det er en dannelse, 
der ikke kan erhverves med den klassiske humboldtske distance til omverden. Dannelsen behøver et 
omverdensforhold med accept af afhængighed. Samtidig kan den empiriske dannelse fortolkes som en 
form for frihed fra et forudbestemt indhold i arbejdet samt en metodefrihed, der til forskel fra at arbejde 
efter fastlagte metoder bygges op omkring refleksioner over målgruppernes værdier. Denne form for 
refleksiv dannelse bevæger sig ikke på et plan, der er bestemt af forholdet mellem egne værdier og mål-
gruppens værdier – ej heller som et emancipatorisk grundvilkår. Dannelsen indtager positionen iagtta-
ger af anden orden, og frihed fås ikke uden usikkerhed. Friheden er vel at mærke frihed til at selv at ad-
ministrere en selvproduceret usikkerhed (Luhmann, 2006: 216).    

Qvortrups pointe er, at iagttageren nødvendigvis må krydse over sine egne værdier og samtidig være 
tolerant over for andre iagttagere, der ikke har de samme værdier. Thyssen betegner dannelse som en 
evne til smidigt blikskifte (Thyssen, 2004: 157). Grundlaget for disse abstrakte og metaforiske dannel-
sesidéer er kompleksitet og strukturel kobling baseret på forstyrrelser, som et system selv producerer, og 
som samtidig udfordrer systemets fleksibilitet altså dets muligheder for at reagere på begivenheder i om-
verdenen (Luhmann, 1997: 118). Ved at koble sig til et andet systems forventninger, f.eks. det politiske 
systems forventninger om sundhedsfremmende og forebyggende interventioner, påvirker de sundheds-
professionelle deres sensibilitet (irritabilitet) og styrer måden de lader sig forstyrre på. Dette har to sider. 
På den ene side må de sundhedsprofessionelle tage bestik af det tilkoblede system – omverdenens for-
ventninger. På den anden side kan de trække på deres egen kompleksitet, og her må identiteten dannes 
og værdigrundlaget udformes, så de kan rumme, at deres viden og værdier spiller sammen med vurde-
ringer og skønsprocesser formet efter andre koder og værdier i omverdenen. 

De sundhedsprofessionelles selvbillede kan altså bruges til at forstærke differentieringen og selektiviteten 
i forhold til deres iagttagelser af omverdenens iagttagelser. Men i systemteoretisk perspektiv er det ikke 
nok, for at der er tale om moderne dannelse. Thyssen skriver (Thyssen, 2004: 137-138):
”Der er tale om en ekstra dyd, som kaldes dannelse, dersom Jeg (iagttageren) kan skifte blik, så han i øjeblik-
ket kan se en sag fra mange sider, også Dus (den anden iagttagers), og jumpe mellem blikke,… Moderne dan-
nelse handler ikke om pensum eller smal kompetence, men om at iagttage på mange måder og have blik for 
mange blikke, så Jeg kan læse deres spil og måske selv spille med dem. Da hvert blik rummer et hensyn, bliver 
Jeg dannet ved at kunne tage hensyn til Dus hensyn og afbalancerede hensyn. Det kan ikke ske sagligt, da 
hvert blik har sin egen saglighed, og der ikke er overordnet saglighed for, hvordan saglige hensyn kalibreres”

Iagttaget fra Thyssens perspektiv betyder dannelse, at de sundhedsprofessionelle må lære at se en sag fra 
mange sider og tage hensyn til andres hensyn til dem selv. Dannelse bliver en evne til ikke blot at iagt-
tage, men også at iagttage, hvordan andres iagttagelser er forskellige fra ens egne. Denne dannelse for-
udsætter ifølge Thyssen, at man udvikler en evne til ”smidigt blikskifte” (Thyssen, 2004). 

Det har vist sig empirisk, at når sundhedsplejerskerne ikke kan gemme sig anonymt bag deres sund-
hedsfaglige rolle, bliver de synlige og får identitet som personer. Denne form for identitet og personlig 
synlighed står i modsætning til den faglige synlighed, som de selv beskriver, er øget gennem deres eks-
perimenter/egne projekter. For de fleste handler det om professionel synlighed, også selv om de har 
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vægtet deres personlige værdiafklaring højt undervejs. For Thyssen handler det om at vise sit ansigt for 
at bryde den anonymitet, der hører med til professionaliteten, for at udvise hensyn, anerkendelse og 
respekt (Thyssen, 2004: 138). Han skelner mellem anerkendelse forstået som en formel social afgørelse 
og respekt, der er en moralsk kategori, som retter sig mod personen som helhed, også hendes formo-
dede perspektiver (agtelse/foragt) (Thyssen, 2004: 137). Sundhedsplejerskerne beskriver f.eks. oplevel-
ser af manglende anerkendelse og respekt som et afgørende problem i forhold til deres målgrupper 
børn, unge, forældre, skolen og samfund. De oplever ikke den voksne omverdens respekt for deres mål 
med sundhedsarbejdet i skolen, og de mangler anerkendelse af deres sociale status. De forsøger at løse 
problemet ved at tilstræbe en personlig synlighed, og gennem hele udviklingsforløbet har de oplevet, 
at værdirefleksionerne spiller ind på en opklarende og positiv måde. Det er dog en ret endimensional 
løsning, og de skelner ikke mellem deres selvanerkendelse og omverdenens anerkendelse. Set fra Thys-
sens synspunkt får de snarere vist sig selv som personer, der kan anerkendes socialt eller respekteres i 
forhold til ”den jeg er” - ”mine værdier”, end de opnår evne til at kunne tage hensyn til andres hensyn. 
Sundhedsplejerskerne kan ikke dirigere omverdenens blikke, men kun fortsat lære at iagttage de for-
skellige måder, der iagttages på, og fortsat lære personligt at lade sig forstyrre af omverdenens rollefor-
ventninger og reflektere over forskellige måder at tackle forventningerne på. 

Thyssen opererer med to idéer om dannelse (Thyssen, 2004). Den traditionelle dannelse er en tålmo-
dig evne til at håndtere omverdenens (konstante) blikke, forventninger og konflikter. Den moderne 
dannelse er en evne til ikke blot til at iagttage, men også til at iagttage konflikterne mellem egen og 
andres måde at iagttage på (Thyssen, 2004: 157). De sundhedsprofessionelles idé om dannelse er en 
idé om, at man evner at gøre sig synlig for dermed at kunne håndtere omverdenens forventninger og 
samtidig kunne håndtere de sammenstød og konflikter, der er i sundhedsarbejdet. Med Thyssens filo-
sofi kræver refleksiv dannelse, at man lærer at skifte blik mellem første og andenordensperspektiver og 
mellem selv- og fremmedreference. Evnen til blikskifte gør det muligt at få øje på de normer, antagel-
ser og værdier, der udgør grundlaget for den viden og praksis, man har. Desuden gør blikskiftet det 
muligt at få øje på sig selv – set i andres øjne, og en vurdering af disse forskellige blikke danner vur-
deringsgrundlaget med hensyn til iagttagelseskonflikter. En af Qvortrups pointer er imidlertid, at 
evnen til blikskifte altid vil være begrænset af den enkelte iagttagelse. Qvortrup påpeger desuden, at 
dannelse er måder at vide noget på. 

Med begrebet refleksiv dannelse indtager ph.d.-projektet først og fremmest det lumannske synspunkt, at 
mennesket dannes og danner sig selv i en anden figur, som betegnes iagttagelse af anden orden, der an-
giver, at mennesket iagttager sig selv, gennem sig selv, og gennem iagttagelse af andres iagttagelser (Luh-
mann, 1998a, 1998b, 2000a). Med en form for refleksiv dannelse bliver det muligt at fokusere på pro-
jektdeltagernes reference til sig selv som systemreference, hvilket indebærer en afdækning af det, som 
deltagerne dannelsesmæssigt henregner til sig selv (selvreference), og det, de henregner til omverdenen i 
kommunikationen (fremmedreference). Thyssens to hovedteser er, at I) Moderne dannelse må bestå i at 
kunne håndtere iagttagelser af anden orden og II) Moderne dannelse har ikke enhedskarakter (Thyssen, 
2001). Dannelse kan dermed ikke forstås ud fra forklaringer om tilpasning til den ydre verden. Reflek-
siv dannelse kan ikke sidestilles med tilegnelse af et fast værdisæt eller tilegnelse af omverdenens værdier. 
Filosofien er, at dannelse så må være en ”variabel kapital”, som kan forklares ud fra en ”flyderamme af 
forskelle”, der befrier det enkelte menneske fra et fast værdiindhold. Netop befrielsen fra de oprindelige 
værdier er den moderne dannelses kendetegn, mener Thyssen (2001). 
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På baggrund af ovenstående generaliserende fortolkninger vælger jeg her afslutningsvis at illustrere dan-
nelse relateret til værdiafklaring sådan:  

Gennem refleksiv dannelse gives mulighed for at iagttage grundlaget for den primære iagttagelse. 

3.8.1 Mit eget eksplicitte dannelsesideal
Ph.d.-projektet har tydeliggjort, at kvalificering til værdiafklaring og den dannelse, der kan fortol-
kes i relation hertil, forsyner sundhedspædagogisk praksis med nye blikke, erkendelser og forvent-
ninger. Jeg håber, at det i det mindste står klart, at værdier sætter mere på spil, end de foregiver. De 
empiriske konklusioner kan egentlig stå for sig selv, men relateret til dannelsesdiskussionen giver de 
et signalement af, hvordan deltagerne i de to udviklingsprojekter kobler tale, følelser og normer til 
sundhedspædagogisk praksis. Jeg runder af med systemteoretisk at konkludere, at dannelse relateret 
til værdiafklaring ikke er, hvad det enkelte menneske viser i kraft af sit væsen, men hvad kommu-
nikationen iagttager, mennesket gør, ved selv at iagttage og skabe, justere og forpligte sig ind i en 
værdisammenhæng. Ud fra teorien om autopoiesis kan iagttageren ikke gennemskue sig selv og sin 
omverden, men det, der iagttages, får en social form i kommunikationen. Det har vist sig, at 
værdirefleksion kvalificerer evnen til at iagttage sig selv, sådan som man forestiller sig, at man ser 
ud for den anden. 

En konklusion er, at når sundhedsprofessionelle iagttager værdier og andre forskelle i praksis, er de 
blinde for den forskel, de iagttager med. Den kan dog være synlig for andre iagttagere, og måske for 
dem selv på et senere tidspunkt. De er derfor henvist til andre, når de skal udvikle kompetencer. 
Dannelsen viser sig i den dobbelte beherskelse af et personligt og fælles sprog, der kan italesætte vær-
dier. Dannelse relateret til værdiafklaring implicerer et personligt bidrag i kommunikationen, men 
også erkendelse af andre bidrag med andre forudsætninger. Med andre ord en erkendelse af, at ingen 
ejer samtalen og dens resultater. Mennesket er dannet, hvis han/hun ikke blot kan iagttage og disku-
tere, hvilke værdier der er på spil, men også iagttage og diskutere konflikterne mellem sine egne og 
andres værdier. De empiriske analyser viser, at de sundhedsprofessionelle gennem udviklingsarbejdet 
øver sig i at stille egen viden og egne værdier til rådighed for andre, dvs. stille deres egen kompleksitet 
til rådighed for kommunikationen. Endvidere viser analyserne, at kommunikation er en betingelse 
for dannelse. For at arbejde sundhedspædagogisk med forebyggelse og sundhedsfremme er der brug 
for evne til at spille en særlig rolle som person (kompetence) og en dannelse, der kan støtte egen og 
andres værdiafklaring og den ’risikable beslutningstagen’. 

Figur 28
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Ph.d.-projektet har selvsagt intet dannelsesideal, men et videnskabsideal, hvilket indebærer refleksioner 
over de forskellige dannelsesprocesser i udviklingsprojekterne, både de sundhedsprofessionelles, de sund-
hedspædagogiske konsulenters og min egen. Da jeg ikke står uden for, men er en del af kommunikatio-
nen, skaber det ideelt set resonansbund for de øvrige deltageres dannelse. Mit eget sundhedspædagogi-
ske dannelsesideal skal derfor her til slut ekspliciteres:
Dannelse er deltagelse i kommunikative iagttagelser af sundhed, der dels skaber ramme for social erkendelse 
og anerkendelse af viden og værdier og dels resonansbund for de sundhedsprofessionelles udvidede evne til iagt-
tagelse (kvalificering) og egen sundhedsfremme. 

Dette ideal kræver lidt uddybning: 
a. Det grundlæggende kriterium er deltagelse, fordi det ikke er muligt at fortolke uden deltagelse (se 

afsnit om hermeneutik). I det pædagogiske udviklingsarbejde, går jeg desuden efter at inkludere del-
tagerne, dvs. at gøre dem til adressater og opfordre dem til at yde deres bidrag til kommunikationen. 

b. De kommunikative iagttagelser er et udtryk for, at iagttagelserne skal kommunikeres for at blive 
gjort til genstand for yderligere kommunikation. Den empiriske kommunikation danner ramme om 
både social erkendelse og anerkendelse. 

c. Den sociale erkendelse handler om at få øje på den viden og de værdier, der sættes på spil i forhold til 
sundhed. Anerkendelsen handler om at acceptere iagttagelserne som værdier – ikke nødvendigvis i 
form af enighed, men i form af respekt for andres værdier. Det kan diskuteres, hvorvidt man, hvis man 
er dybt uenig, overhovedet kan anerkende værdierne. Denne diskussion er ikke udfoldet empirisk.

d. Ordet ’resonansbund’ bruger jeg, fordi kommunikationen om den sundhedsmæssige viden og de 
værdier, der sættes i spil, dels er et mål i sig selv, men også sigter mod, at de sundhedsprofessionelle 
lærer (kvalificeres til) at håndtere kommunikationen i deres sundhedspædagogiske praksis og dermed 
udvider deres evne til at iagttage andres værdier og andres måder at iagttage på.

e. Endelig inkluderer dette dannelsesideal min egen evne til forskelsrefleksion – som forsker i min 
videnskabelige praksis samt i forhold til min egen sundhedsfremme.
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Metodekritik

Metodekritik
Gennem ph.d.-projektet er jeg blevet opmærksom på, at der sættes overordentlig meget på spil med pædago-
gisk udviklingsarbejde som forskningsstrategi. De to udviklingsprojekter har trukket på en ideologisk nor-
mativ metode, der søger at udvikle pædagogiske begreber og nye strategier for forebyggelse og sundheds-
fremme. Iagttaget som forskningsstrategi opstår der med denne normative udviklingsmetode nogle viden-
skabelige udfordringer. Metoden er nemlig ikke på alle fronter lige velegnet som forskningsstrategi. Pædago-
gisk udviklingsarbejde laver nye koblinger mellem forskning og praksis, men set fra et forskningsperspektiv 
er det også en strategisk krævende opgave at håndtere koblingerne videnskabeligt. Det handler nemlig ikke 
kun om at formidle ideologier og teorier til de sundhedsprofessionelle i praksis, men også om at samarbejde, 
indhente data, tilrettelægge pædagogiske processer, og det handler om interessekonflikter. Denne kritik fo-
kuserer på nogle af de metodiske vanskeligheder, der har kunnet iagttages i de to udviklingsprojekter. Fra to 
iagttagelsespositioner, en pædagogisk og en diskursiv, redegør jeg først for nogle af vanskelighederne. Med 
ph.d.-projektets videnskabelige blik (del 1, s.) identificerer jeg derefter tre hovedproblemer, der danner bag-
grund for en genbeskrivelse og perspektivering af pædagogisk udviklingsarbejde som forskningsstrategi.

Reproduktion
Det overordnede mål med udviklingsarbejdet er at skabe forandring. Der er empirisk overensstemmelse 
mellem den kommunikerede kvalificering og udviklingsarbejdets grundbegreber og ideologi, hvilket 
fører til fornyede overvejelse over, hvad det er, det enkelte udviklingsprojekt gør. Målet med det følgende 
afsnit er at redegøre for en pædagogisk kritik af det ideologiske projekt. Jeg starter med at skelne mellem 
to typer succeskriterier og dermed to forskellige idéer om kvalificering. Den ene idé går ud på at afprøve 
en ideologi eller teori om ”demokratisk sundhedspædagogik” eller ”participatory approach” (Jensen et 
al., 2000; Tones & Green, 2004; Tones & Tilford, 1996) med tilhørende begreber, der skal skabe foran-
dring og rum for kompetenceudvikling, kvalificering eller læring i en sundhedspædagogisk praksis. Set 
fra et systemteoretisk perspektiv er bygger denne idé bygger på en forestilling om, at pædagogisk forsk-
ning kan a) ’informere’ (Rasmussen, 2005) sundhedsarbejdet. Den anden idé går ud på at tilrettelægge 
en undervisning, der b) ’forstyrrer’ workshopdeltagerne, med henblik på at tilbyde dem nye refleksions-
kategorier, så de bliver i stand til at forholde sig til beslutninger og værdier i praksis og dermed tage stil-
ling til, hvordan opgaverne bedst løses. Denne idé bygger på en forestilling om strukturel kobling mel-
lem undervisning og kvalificering (læring) (Luhmann, 2000). 
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De empiriske konklusioner viser (del 2, s. 211), at den sundhedspædagogiske ideologi med kerneværdi-
erne involvering og deltagelse slår igennem i praksis som en særlig diskurs om involvering og deltagelse. 
De værdier, de normer og den viden, der ifølge ideologien forudbestemmer god praksis, kommunikeres 
ureflekteret. Projektdeltagerne beskriver ukritisk, at den deltager- og forandringsorienterede sundheds-
pædagogik fører til bedre praksis. Den empiriske analyse af værdier (delanalyse 1) viser, at de kommuni-
kerede værdier og kernebegreber ved udviklingsarbejdets afslutning er synonyme med værdierne i de 
teoretiske oplæg ved udviklingsarbejdets start. En mulig fortolkning er, at undervisningen ansporer til 
diskussioner om deltagernes egne oplevelser i praksis, og da de søger at blive bekræftet, opleves undervis-
ningens afsæt i den sundhedspædagogiske ideologi som et ”skulderklap” snarere end en forstyrrelse, der 
kan give anledning til nye reale dannelsesprocesser. Hvis denne fortolkning findes gyldig, er der tale om 
bekræftende læring og undervisning snarere end befordrende for selvstændig kritisk stillingtagen. Ana-
lysen rækker dog ikke til at klarlægge, hvorvidt der er sket det ene eller det andet. 

På baggrund af de empiriske konklusioner fremstår nu den hovedpointe, at udviklingsarbejdet er med 
til at kvalificere nye forståelser, der kan bekræfte eller videreudvikle gamle, og da det sker uforbehol-
dent, uden refleksivt modspil fra deltagerne, betyder det, at undervisningens teorier og begreber repro-
duceres. Der stilles ikke spørgsmålstegn ved den semantik, der anvendes i undervisningen. Reproduktio-
nen skaber i sig selv et ideologisk dilemma, der har karakter af en værdikonflikt, idet den sundhedspæ-
dagogiske teori, der introduceres i undervisningen, refererer til handlekompetence som dannelsesideal 
og drejer sig om at tilrettelægge muligheder for målgruppers (børn og unges) medbestemmelse, involve-
ring og kritiske stillingtagen. Typisk drejer det sig om at tage afsæt i målgruppernes opfattelser af sund-
hed og derudfra organisere sundhedspædagogisk praksis. Et dilemma er, at dette ikke sker i udviklings-
arbejdets primære målgruppe – blandt deltagerne. Selv om det ifølge udviklingsarbejdets ideologi er 
uhensigtsmæssigt at forsøge at forudbestemme god praksis, italesætter projektdeltagerne netop deres 
udbytte knyttet til ”de nye anvisninger, vi har fået”. Selv om der gennem udviklingsarbejdet vises inte-
resse for deltagernes praksisbegreber, bliver de kun ringe grad inkluderet i udviklingsarbejdet. 

Med denne kritik fokuserer jeg på, at der ikke sker pædagogisk refleksion over meningselementerne 
i praksis. Men hvad er pædagogisk refleksion? Ifølge Rasmussen (2004) er pædagogik en refleksi-
onsvidenskab, der anlægges på et spekulativt grundlag. Udviklingsprojekterne har indarbejdet en 
bestemt sundhedspædagogik, der er optaget af at opstille mål for sundhedsfremmende og forebyg-
gende aktiviteter i form af handlekompetence og forandring ud fra en forestilling om, at de rigtige 
mål kan bestemme valget af midler. Sundhedspædagogikken er demokratisk orienteret, og den 
grundlæggende idé går ud på at inddrage sundhedsprofessionelle og borgere i sundhedsarbejdet 
(participation) ved at lade dem bidrage med egne erfaringer, der kan anvendes til at undersøge mu-
ligheder for at handle sundhedsfremmende. Da der er adskillige mulige veje til et sundere liv, og 
det er vanskeligt at prioritere, opfordres deltagerne til at definere deres forandringsbehov og mål for 
sundhedsfremme. På denne baggrund gøres sundhedspædagogikkens egen ideologi til et funda-
ment, der skal erkendes. Forandring, læring og udvikling gøres til både indhold og mål, og dermed 
bliver forandring, læring og udvikling til grundlaget for forandring, læring og udvikling. Ideolo-
gien har fundet og fastlagt sine værdier, som dermed er blevet til normer for god sundhedspædago-
gik. Min kritik er, at sundhedspædagogikken ikke indstiller sig på at lære. Med luhmannsk optik 
er det et problem, at den ideologiske orientering ikke indskriver sig i et andenordensiagttagelsespa-
radigme og ikke trækker på kontingens som grundvilkår. Ideologiens værdier gøres til metodologi, 
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og derved bliver udviklingsarbejdet autoritært og dogmatisk. Dette problem kunne eventuelt løses 
ved at lade konteksten, historien og den viden og de erfaringer, deltagerne bidrager med indgå i 
udviklingen af den sundhedspædagogiske metode. Med dette kritiske blik på den pædagogiske ide-
ologi er det min overbevisning, at det ikke desto mindre fortsat er vigtigt at iagttage, hvilke kom-
petencer der støtter pædagogisk værdirefleksion. 

Ideologi og metode - et iagttagelsesproblem 
Ph.d.-projektet antager, at begreber kondenserer forventninger på bestemte måder, så forskellige forvent-
ninger fortætter sig i begreberne (Andersen, 2003: 31). Derfor vil der altid sideløbende med en bestemt 
mening fremstå nogle forskellige diskurser, der modsvarer meningen med en differentiering. Målet med 
det følgende afsnit er at redegøre for denne differentiering i forhold til den ideologiske og metodiske 
iagttagelsesproblematik.

Ph.d.-projektets metode er deskriptiv i den forstand, at den markerer forskelle, der kan anvendes ved iagt-
tagelse af sundhedsprofessionelles iagttagelser. Metoden skal ikke fastlægge normer for, hvad god og min-
dre god forebyggelse, sundhedsfremme eller sundhedspædagogik er, men den er normativ i den forstand, at 
den skal bidrage til en identificering af de værdier, der er på spil i sundhedsarbejdet. Denne begrænsede 
normativitet er ikke udtryk for et manglende pædagogisk forskningsideal, men blot for at den videnskabe-
lige ambition og opgave er at iagttage værdier (forskelle) knyttet til god sundhedspædagogisk praksis. 

Det videnskabelige udgangspunkt er en skelnen mellem videnskab og pædagogik. Denne videnskabelige 
uddifferentiering kompliceres gennem ph.d.-projektets organisering og konstruktion. Problemet er, at en 
del af de empiriske iagttagelser er ’farvede’ af den forholdsvis stærke (normative) teoribygning. De to 
pædagogiske udviklingsprojekter er konstruerede i det videnskabelige system ud fra den normative 
sundhedspædagogiske teori med tilhørende begreber som handlekompetence (Schnack, 1998), deltagelse 
(Hart, 199�) og involvering (Jensen & Simovska, 2006). Det videnskabelige iagttagelsesfelt er således 
selvkonstrueret og tilmed ud fra en normativ teoribygning. Der er tale om både et ideologisk og et me-
todisk iagttagelsesproblem. Det ideologiske iagttagelsesproblem skal ses i forhold til det pædagogiske 
mål om at udvikle en deltagerorienteret sundhedspædagogik i praksis, mens forskning anses for en re-
fleksionsøvelse, hvor opgaven er at producere en viden om, hvad der sker, når man arbejder med værdi-
afklaring og udvikler nye begreber i praksis. Forskningens succeskriterium er ny viden, mens det pæda-
gogiske succeskriterium er forandring. Problemet opstår, hvis forskningen er ideologisk og derfor inten-
tionel, hvis forskningen vil noget med praksis og ikke afgrænser sig til sit eget succeskriterium: videns-
produktion. Det metodiske iagttagelsesproblem, som traditionelt kaldes ”forskning i egen praksis” 
(Jarvis, 1999), kan kobles til spørgsmålet om, hvordan man undersøger begreber, som man selv bruger? 
Dette spørgsmål har jeg behandlet i afhandlingens del 1.4. Selv om ph.d.-projektets udgangspunkt er en 
klar adskillelse mellem videnskab og pædagogik, er det klart, at både det ideologiske og metodiske iagt-
tagelsesproblem er en udfordring. Hovedproblemet er som ovenfor beskrevet, at ph.d.-projektets empiri 
– de to udviklingsprojekter – er en del af en normativ ideologi.

Begrebsreproduktionen, som jeg har redegjort for i det foregående afsnit, er et eksempel på, at de to 
udviklingsprojekter er normativt informerede. F.eks. bliver det klart, at den demokratiske idé om del-
tagelse slår igennem og former deltagelsesdiskursen i praksis. Projektdeltagerne kalder perspektivet på 
udviklingsarbejdet ”deltagerorienteret sundhedspædagogik”. Hvor deltagelsesbegrebet havde andre 
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betydninger forud for udviklingsarbejdet – i sundhedsplejen betød deltagelse f.eks. fysisk tilstedevæ-
relse, modtagelse af omsorg, middel til intervention eller motivation (del 2.3.5) – fastlægges idealbe-
tydningen ”dialogisk interaktion” som betingelse for god praksis, og dermed føjer den introducerede 
normative sundhedspædagogik sig til sundhedsplejens værdigrundlag (del 2.9.2.4). Mine analyser 
viser, at deltagerne i begge udviklingsprojekter aktivt forholder sig til og transformerer de pædagogi-
ske begreber. Problemet er at den viden og de værdier og begreber, de sundhedsprofessionelle anven-
der i praksis, tilsidesættes til fordel for de nyintroducerede pædagogiske begreber i udviklingskommu-
nikationen (se f.eks. del 2.8.2: Kvalificeringstype V Begrebsafklaring). Min fortolkning er, at der er ri-
siko for, at den introducerede ideologi fastlægger normer for god sundhedspædagogisk praksis, hvilket 
kan ’sløre’ den videnskabelige opgave, som også er at producere viden om de værdier, der kan iagtta-
ges i de sundhedsprofessionelles iagttagelser af deres praksis. 

Tre empiriske hovedproblemer 
Iagttages de to udviklingsprojekter med det videnskabelige blik for forholdet mellem pædagogisk forsk-
ning og pædagogisk praksis, kan der identificeres tre metodiske hovedproblemer. Overordnet handler 
det om, at projektdeltagernes muligheder for at eksperimentere i praksis er influeret af politiske interes-
ser og om kode- og rolleforvirring. Allerede efter første projektfase bliver det tydeligt, at forholdet mel-
lem forskning og udviklingsarbejde konstrueres forskelligt afhængigt af iagttagelsespositionerne. Ph.d.-
projektets udgangspunkt er en klar adskillelse af motiverne for videnskab og praksis, men dette ud-
gangspunkt deles ikke af projektdeltagerne, de sundhedsprofessionelle og de politiske aktører. I begge 
udviklingsprojekter viser det sig, at det er vanskeligt at adskille de politiske, pædagogiske og videnskabe-
lige koder, hvilket giver anledning til frustration og rolleforvirring. De tre hovedproblemer er: 1) organi-
satoriske problemer, 2) fortolkningsmæssige problemer og 3) problemer med transformationer. 

De organisatoriske problemer relaterer sig til rolleforvirringer, interessemodsætninger og styringskon-
flikter. Den videnskabelige interesse i vidensproduktion modsvarer ikke umiddelbart praktikernes og de 
politisk/administrative aktørers interesserer i udvikling af sundhedsfremme og forebyggelse. I flere kon-
krete sammenhænge kan den politiske interesse fortolkes som et politisk styringsforsøg i en på forhånd 
fastlagt retning, hvilket skaber forvirring og en vis skepsis blandt projektdeltagerne, og de rejser spørgs-
målet: ”Skal vi udvikle noget i samarbejde med vores målgrupper for andres (politikernes) skyld”? ”Skal 
sundhedsfremme forstås som en bestemt politisk strategi”? Deltagernes skepsis relateres også til den viden-
skabelige interesse: ”Skal vi eksperimentere, fordi forskerne skal have nogle data i kassen”? 

Set fra den videnskabelige position slår de organisatoriske problemer også igennem i forskningen. De to 
udviklingsprojekter bliver fulgt af inspirationsgrupper bestående af eksperter inden for sundhedsområ-
det og styregrupper bestående af de administrative og politiske ledere fra de involverede organisationer. 
Det viser sig hurtigt, at projekternes interne motiver overtages af politiske interesser, der ser udviklings-
arbejdet som et led i en restrukturerings- eller reformstrategi, hvor forskning hovedsageligt inddrages for 
at legitimere nogle politiske forebyggelsesstrategier. Desuden slår forskningens rolleproblematik igen-
nem. Designet bygger på den reflekterede dobbeltrolle (forsker eller konsulent), hvilket dog viser sig van-
skeligere at praktisere end forventet. I mange konkrete tilfælde betyder begge dele, at kommunikationen 
i udviklingsarbejdet blokeres af kodeforvirring38. Trods dette har konfrontationen mellem politiske inte-
resser og aktørinteresser tilført det videnskabelige projekt ny erkendelse, uden det overordnede videnska-
belige mål er blevet forandring. 

 
38 Fænomenet ’kodeforvirring’ går igen mange steder i forskningsjournalen, som jeg hermed blot må henvise generelt til, fordi det kommer for vidt at give eksempler på 

det her.
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Endvidere er det min fortolkning, at når der politisk fokuseres på udvikling, ses der bort fra videnskabe-
ligheden, og kun det, der kan udtrykkes politisk og har politisk relevans, trækkes frem. Det drejer sig 
typisk om monitoreringsparametre, styringsstrategier og effektmålinger. F.eks. er et prioriteret indsats-
område i Grønland forebyggelse af selvmord blandt unge. Politisk fokuseres der på selvmordsforebyggel-
sens resultater, dvs. på antal selvmord over en periode. Organisationskompleksiteten øges i og med, at 
projektdeltagerne fokuserer på deres egne mål og metoder i selvmordsforebyggelsen. Konsulenterne fo-
kuserer ideologisk på de unges livsopfattelser – hvad det vil sige at være en god kammerat og deres mu-
ligheder for at lære at tage stilling til problematikken. Jeg selv fokuserer på, hvordan projektdeltagerne 
kvalificeres til værdireflekteret arbejde med selvmordsproblematikken. Et af problemerne med de mange 
foci er, at den politiske diskurs hverken forholder sig til sundhedspædagogiske metoder, til forsknings-
spørgsmål eller til de pædagogiske videnskabelige problemstillinger. Det forhindrer tilsyneladende ikke 
politisk irritation, hvis forskningens motiver og resultater ikke har form, så resultaterne kan støtte de 
politiske styringsbestræbelser. Når målet er at nedbringe antallet af selvmord blandt unge, er det f.eks. 
irriterende, at udviklingsrabejdet opererer med begreber som deltagelse og handlekompetence, der opfat-
tes som ikke-målbare størrelser, og det er vanskeligt for den politiske kommunikation at forbinde forsk-
ningens interesser for unges sundhedsbegreber med selvmordsforebyggelse. Omvendt: selv om jeg selv 
vurderer, hvad der er god og dårlig forskning, er jeg afhængig af politisk støtte, hvilket besværliggøres af 
ovenstående konflikt. 

Hertil kan knyttes en række fortolkningsmæssige problemer både inden for og uden for det videnska-
belige system. Set fra et systemteoretisk perspektiv ligger det fast, at pædagogisk forsknings funkti-
onskode sandt/falsk og funktionen er produktion af videnskabelig viden (Rasmussen et al., 2007). 
Hvis forskerne afviser spørgsmålet om sandt/falsk, ekskluderer de sig selv fra videnskaben. Forsk-
ningsprogrammer er kontingente, så hvordan forskerne vælger at producere viden, og hvilke kriterier 
de har for sand viden, er forskelligt. Selv inden for samme organisation vælges forskellige kriterier. 
Gennem diskussioner om de to udviklingsprojekter i det videnskabelige miljø, konkret i Forsknings-
programmet for Miljø- og Sundhedspædagogik, iagttager jeg f.eks., hvordan det for nogle forskere er 
tilstrækkeligt, at man er med til at løse miljø- og sundhedsmæssige problemer ud fra identificering og 
velbegrundede argumenter. For andre, deriblandt mig selv, er kriteriet, at man underlægger produce-
ret viden gyldighed, systematik og gennemsigtighed, så det bliver muligt at undersøge, om det sande 
kan være sandt. Disse kriteriemodsætninger forstyrres gensidigt og kan iagttages som fortolknings-
konflikter i den videnskabelige diskurs. 

En anden type fortolkningsproblemer kan identificeres i forhold til udviklingsarbejdets bærende sund-
hedspædagogiske ideologi, hvor det er befolkningens opfattelse af sundhed, der skal danne basis for de 
sundhedsfremmende handlinger, der foretages. Præmissen for at arbejde med opfattelser af sundhed er 
et medie (sprog), der kan udtrykke opfattelserne. Jeg selv er tilbøjelig til at antage, at vi har et fælles 
sprog, hvilket ikke kan tages for givet. Dette bliver særligt tydeligt, når vi laver udviklingsarbejde i den 
grønlandske kultur. Hvis man eksempelvis regner med, at den grønlandske borger skal udvikle handle-
kompetence og dermed fremme sin sundhed i form af at kunne tage kritisk stilling og involvere sig i 
samfundsmæssige problemstillinger, møder man stor lokal skepsis. Man taber status og kraft, hvis man 
går kritisk ind i diskussioner med fremmede (del 2.2.6.1). De empiriske analyser viser desuden, at det 
grønlandske sundhedsbegreb er væsensforskelligt fra det danske (del 2.6.2). Sundhed opfattes ikke som 
det modsatte af sygdom, men som ”at alt er på rette plads”. 
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Det tredje problemfelt handler om transformation, hvor semantiske problemstillinger igen gør sig gæl-
dende. Spørgsmålet er, hvordan de erfaringer, der gøres i de enkelte sundhedsprojekter, transformeres til 
kommunikation i pædagogiske udviklingsarbejder og videre til videnskabelig kommunikation. Hvordan 
gøres erfaringerne gennem udviklingsarbejdet tilgængelige for videnskaben? Projektdeltagere i de to ud-
viklingsprojekter har beskrevet deres sundhedspædagogiske eksperimenter, og mange – især sundheds-
plejerskerne – udtrykker sig sædvanligvis inden for en samfundsmæssig eller medicinsk diskurs, som 
former deres beskrivelser og opfattelser af sundhedsfremme og forebyggelse. Denne diskurs er forskellig 
fra den pædagogiske, udviklingsarbejdet betjener sig af. I Grønlandsprojektet er fænomenet især muligt 
at iagttage. Kun ca. halvdelen af deltagerne taler eller forstår grønlandsk, og derfor øges kompleksiteten, 
når idealet er at tage udgangspunkt i befolkningens opfattelse af ”det gode liv”. Den sproglige udfor-
dring ligger i at gøre målgruppernes sundhedsopfattelse tilgængelig for kommunikationen i udviklings-
arbejdet, og videre, via forskningsprojektets fortolkninger, at transformere udviklingsarbejdets kommu-
nikation til videnskabelig kommunikation.

Pædagogisk udviklingsarbejde som forskningsstrategi
Som beskrevet kan der identificeres nogle strategiske problemer relateret til forskningsbaseret pæda-
gogisk udviklingsarbejde. Koordineringen af de forsknings-, udviklings- og praksisinteresser, der gør 
sig gældende, kræver overblik og differentiering. På den ene side er det væsentligt, at der i kommuni-
kationen kan differentieres mellem forskning og praksis med adskilte funktioner. En uklar eller 
manglende adskillelse mellem funktionerne kan føre til enten en uintenderet legitimering af den pæ-
dagogiske eller uddannelsespolitiske praksis, bl.a. gennem reproduktion af praksisdiskurser, eller til at 
forskningen i sit udgangspunkt bliver normativ, ideologisk, politisk og kommer til at stå i vejen for 
sin primære funktion: produktion af ny viden. De to udviklingsprojekter har klare politiske og ideo-
logiske udgangspunkter, som det har vist sig vanskeligt at adskille fra praktiske og videnskabelige 
interesser. Som beskrevet kan der samtidig i praksis opstå irritation eller negligering, hvis forsknin-
gens resultater ikke har en form, der kan støtte handlinger i praksis. I modsætning til i aktionsforsk-
ningstraditionen, hvor det anses for at være en dyd, at det der skal udforskes og planlægges i samar-
bejde mellem forsker og praktiker for at sikre begge parters engagement i et fælles projekt, anser jeg 
det for afgørende, at der skelnes klart mellem udviklingsspørgsmål og forskningsspørgsmål. Adskil-
lelsen er blandt andet vigtig for at kunne skabe klarhed mellem de forskellige interesser og roller. De 
empiriske analyser viser netop, at rolleforvirringen medfører, at en stor del af kommunikationen 
handler om at udrede de forskellige interesser.

På den anden side er det væsentligt, at der i kommunikationen skabes forbindelser mellem forskning og 
praksis. Det empiriske problem er, at der i pædagogisk praksis ses bort fra videnskabens kode, og der 
fokuseres udelukkende på det, der kan udtrykkes i en anvendelsesterminologi. Af hensyn til praktikerne 
nedtones forskningens ambition om mere eller mindre indviklede videnskabelige metoder til dataind-
samling og fortolkning. Omvendt er jeg som forsker tilbøjelig til at se bort fra resultaternes anvendelig-
hed, og det bliver ikke vigtigt, om ny videnskabelig viden kan støtte praktiske og politiske beslutninger. 
Disse problemer er let forståelige set på baggrund af de funktionelle kodificeringer. Det er min ople-
velse, at pædagogisk udviklingsarbejde er en risikabel forsknings- og udviklingsstrategi, fordi der stilles 
store krav til kommunikationen om at håndtere flere koder, som deltagerne gensidigt forpligtiger sig til. 

Metodekritik - Pædagogisk arbejde som forskningsstrategi



273

I: Interaktion II: Organisation

Karakteristik Nærhed/fravær Medlemskab

Forventninger Individuelle og personlige værdier Roller/programmer

Refleksion Nærhedsprincipper Beslutningsgrundlag/værdier

Figur 29

Disse vanskeligheder fortolker jeg som spørgsmål om, hvordan differentiering/kobling mellem hhv. pæ-
dagogisk praksis og pædagogisk forskning kan finde sted. Der må skelnes klart mellem de forskellige 
motiver og interesser, der er knyttet til hvert system, hvilket blandt andet betyder, at der skelnes mellem 
forskningsspørgsmål og udviklingsmål – og for dens sags skyld også mellem udviklingsopgaver og ikke-
udviklingsopgaver. Med Luhmanns begreb om strukturel kobling (Luhmann, 2000) bliver det relevant 
at diskutere, hvordan en relativt usandsynlig kobling mellem pædagogisk forskning og sundhedspæda-
gogisk praksis bliver mere sandsynlig. Forbindelsen mellem pædagogisk forskning og sundhedspædago-
gisk praksis kan selvfølgelig tage form af gensidig forstyrrelse (strukturel kobling), men den er højst 
usandsynlig pga. systemernes forskellige funktioner og ydelser. Så spørgsmålet er, om der kan findes et 
fælles tema, der som medie kan gøre koblingen mere sandsynlig. 

Jeg vil fremsætte to bud på en løsning. Det første er en fælles interesse i at producere viden/teori, idet 
såvel forskning som praksis er vidensbaseret (se del 1.3.4). Det, der adskiller forskning og praksis deres 
perspektiv på viden (hhv. sand/falsk og nyttig/unyttig), og dermed er der forskellige motiver til at sam-
arbejde om vidensproduktion. Mit andet bud er at betragte det pædagogiske eksperiment ikke blot som 
medie i udviklingsarbejdet, men også som et kommunikativt trick (Luhmann, 2000), der gør en kob-
ling mellem forskning og praksis mere sandsynlig. De to funktionssystemer er netop karakteriseret ved 
hver deres relativt stabile kode, så når forsknings- og udviklingsinteresser i sundhedspædagogisk praksis 
skal koordineres, kan det ikke ske på en funktionsspecifik måde (Rasmussen, 2005). Kommunikationen 
må baseres på interaktion og organisation. Jeg foreslår, at pædagogisk udviklingsarbejde som forsknings- 
og udviklingsstrategi iagttages som 1) interaktion, dvs. med samtidig sanselig tilstedeværelse af personer 
med rollerne: praktikere, udviklingskonsulenter og forskere og 2) en organisation med betingelser for 
medlemskab, rolleforventninger, beslutningsprocedure; en organisation, der løser særlige sundhedspæda-
gogiske opgaver med beslutninger truffet på grundlag af værdier. Det pædagogiske eksperiment kan 
skitseres sådan:

Det har vist sig empirisk, at det pædagogiske eksperiment åbner for frugtbare diskussioner blandt 
projektdeltagerne. Dermed tjener kommunikation knyttet til eksperimentet til at skabe koordineret 
selektivitet mellem praktikere, konsulenter og forskere. Jeg henviser her til en udbredt model, der 
kobler videnskabeligt baserede pædagogiske eksperimeter til praksis og bygger på forestillingen om 
et ”laboratorium”. Modellen anvendes f.eks. på forsøgsskoler og i forsøgsundervisning (Kruse & 
Wistoft, 2005). En repræsentant for forestillingen er forskningsstrategien ”Design Experiments”, der 
har fået renæssance som en ny bevægelse (Cobb et al., 2003). Denne strategi går ud på at skabe et 
særligt miljø for samarbejde mellem forskere og praktikere, så det bliver muligt at lægge videnska-
belig indsigt til grund for praktiske eksperimenter, og på den anden side bliver det muligt for for-
skerne at studere eksperimenterne ’live’. Til forskel med det pædagogiske udviklingsarbejde udføres 
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eksperimenterne i dertil indrettede eksperimentelle pædagogiske miljøer og ikke ’ude’ i praksis. I 
lighed med det pædagogiske udviklingsarbejde er der vanskeligheder forbundet med både at tilgo-
dese krav om videnskabelighed og krav om udvikling af håndterlighed i praksis (Burkhardt & 
Schoenfeld, 2003). Selv hvis eksperimenterne gennemføres i undervisningen på skolerne, er der tale 
om et særligt socialt system, der er omverden for såvel forskning som praksis. Jeg fastholder derfor, 
at det pædagogiske eksperiment foretages i praksis og gøres til genstand for iagttagelse i henholds-
vis pædagogisk forskning og sundhedspædagogisk praksis, hvilket ikke skal forstås som en genbe-
skrivelse af en aktionsforskningsstrategi. Jeg argumenterer i stedet for for en iagttagelsesstrategi. Eks-
perimentet iagttages som medie, der åbner tilslutningsmuligheder for pædagogisk forskning og pæ-
dagogisk praksis. Med dette blik bliver eksperimentet i luhmannsk forstand iagttaget som (løst 
koblet) medie for formning af en mere fast kobling (form) mellem videnskabelig viden og praksi-
steori. Det pædagogiske eksperiment fastsættes således som refleksionsmedie i forskningsstrategien 
pædagogisk udviklingsarbejde. Således forbliver forskning og praksis omverden for udvikling. Som 
interaktionssystem kan strategien iagttages ud fra sin logik om nærhed mellem personer. Forskerne 
forsker, praktikerne praktiserer, og konsulenterne udvikler. Som organisationssystem kan strategien 
iagttages ud fra medlemskab, rolleforventninger, beslutningsgrundlag (værdier).

Pædagogisk udviklingsarbejde iagttages selvfølgelig af dem, der deltager i det (borgere, sundhedsprofes-
sionelle, konsulenter, forskere, politikere m.fl.), og det kan iagttages videnskabeligt som empirisk sociali-
tet. Udviklingsarbejdets omverden er disse iagttagere, og det kan ikke gribe kausalt ind i deres iagttagel-
ser. Mit succeskriterium for, at et pædagogisk udviklingsarbejde kan fungere som forsknings- og udvik-
lingsstrategi, er, at der skabes forbindelse mellem en videnskabelig vidensproduktion og udviklingsarbej-
dets mål, handlinger og forandringer i praksis. Organiseringen er vigtig for f.eks. hvilke gensidige 
forpligtigelser deltagerne binder sig til i forhold til mål, planer, dataindsamling, implementering m.m. 
Hvem gør hvad hvornår? Og hvordan besluttes det? Ideelt set skal praktiske bidrag kunne indgå i en 
videnskabeligt tematiseret kommunikation, ligesom videnskabelige bidrag skal kunne indgå i professio-
nernes praktisk tematiserede kommunikation. Det er min tese, at disse gensidige bidrag (koblinger) bli-
ver mere sandsynlige gennem det pædagogiske eksperiment som refleksionsmedie (Wistoft & Kruse, 
2005). Såvel forskning som praksis har en interesse i pædagogiske eksperimenter som grundlag for pro-
duktion af viden, men de har forskellige perspektiver og motiver. Hvis det pædagogiske eksperiment 
gøres til tema for kommunikationen, muliggør det på den ene side en adskillelse og på den anden side 
en forbindelse mellem forskning og udvikling af praksis. Betragtes eksperimentet som resultat af plan-
lagt handling, bliver det tydeligt, at det knytter sig til processer og ikke til viden. En processuel koordi-
nering af forskning og udvikling af praksis omkring pædagogiske eksperimenter muliggør koblinger, der 
kan knytte an til forskellige sæt af forventningsstrukturer, dvs. forskellige vidensformer, der kan ud-
møntes i videnskabelig viden og praksisviden. Den videnskabelige vidensproduktion må kunne under-
lægges en transparent gyldighedstest. Testen kan kun varetages i videnskabssystemet, hvilket betyder, at 
forskningen må stille en række krav til det pædagogiske udviklingsarbejde, for at dette kriterium kan 
opfyldes. Koden sand/falsk er konditionerende og ligger således fast, ellers er det ikke videnskab, men 
valg af program (de videnskabelige teorier og metoder) er kontingent, så hvilke kriterier, der mere præ-
cist anvendes, vil altid blive genstand for forhandling. 
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Summary

Summary

Qualifying Value Clarification in Health Education
– A Systems Theoretical Contribution

Abstract
Health professionals working in the field of health education and promotion experience certain value cla-
shes: their professional and personal values, the values of their clients or of the health services clash with 
pedagogic values such as participation, involvement, learning and competence development. This Ph.D. 
project concerns itself with the exploration and development of the knowledge about values and health 
pedagogics related to competence development among health professionals. The purpose is to contribute 
to systematic knowledge development with a view to support and diversify the significance that is foun-
ded in theory and relevant to practice of working with values within various cultures and selected settings: 
schools, local communities, educational institutions and political organisations. The Ph.D. project more-
over aims to diversify a number of more general and abstract concepts and connections relatable to health 
pedagogics as reflection theory. These general concepts are: health pedagogic, health promotion, disease 
prevention, values and value clarification and at least the concept of “Bildung”. The overall value theme is 
elucidated by two pedagogic development projects that transform as well as challenge specific practices in 
health pedagogics. This forms the basis of the development of a critical, constructive and practice-oriented 
perspective on competence development within health pedagogics. Empirical and system-theoretical 
knowledge is generated about pedagogical competence within health promotion and disease prevention 
and the knowledge about how development work and pedagogic experiments can strengthen this compe-
tence. This contributes to a discussion about professional competence development and the qualification 
for health-pedagogical work with values not necessarily expressed through ethical rules but rather in fun-
damental views, reasoning, linguification and reflections. In conclusion, the Ph.D. project discusses the 
concept of ‘Bildung’ focused on health education building competencies in value clarification. 

General objective
The objective of the Ph.D. project is to contribute to a systems-theoretical framework of interpretation 
related to value clarification in health education. The Ph.D. project starts out by investigating two edu-
cational development projects to describe some empirical findings from the research in health education. 
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It then goes on to illustrate the demand for a conceptual understanding of the complexity of values and 
value clarification among health professionals. To satisfy this demand, the thesis modifies a frame of 
interpretation to describe the complexity of values in health education (Luhmann, 1990b; Thyssen, 
1994). The Ph.D. project suggests a concept of value that is based on systems-theoretical epistemology 
(Luhmann, 1990a, 1993) related to the communicative turn in sociology (Leydesdorff, 2002) and the 
logic of distinctions (Spencer-Brown, 1971). Finally the Ph.D. project discusses the notion of “being 
educated” (Bildung) and proposes criteria of observation for building competencies for value clarifica-
tion in health education as a starting point for a more general theory. 

The research questions are: 
- How do health educators observe and communicate values related to their practice? 
- What qualifies health educators to practice value clarification?

Methodology
The Ph.D. project is a theory-based interpretation of observations of communication from the empirical 
perspective described above. Before conducting analyses and making interpretations, the thesis distin-
guishes between health education and educational research (Luhmann, 2006; Rasmussen et al., 2007); 
between those aspects that pertain to developmental work and those that pertain to educational research. 
The methodological aim is to reflect the developmental projects (educational practices) and the research 
through hermeneutic interpretations. To do so, the idea is to make a possible connection between the 
communication of scientific knowledge and knowledge in educational practice. The dialogues between 
researchers, decision makers and educators, represented by public health service nurses, primary care nur-
ses, health promoters, teachers and health promotion supervisors, are crucial to the research approach.

In order to formulate research questions that open for tests of validity, the Ph.D. project separates the 
aims of research from the aims of the developmental work. Explicating assumptions, methods, strategies 
of analyses and interpretations (observations) the Ph.D. project strives to achieve transparency. The re-
search oscillates between action research (local experiments), and qualitative empirical research (prima-
rily workshops and experimental work) in the development of relevant concepts and theories. 

The theoretical framework is based on the general theory of social systems, as it is put forward by the 
German social theorist Niklas Luhmann (Luhmann, 1995) and leading scholars of systems theory (An-
dersen, 2006). This is deliberately done to serve one main purpose, namely that of analysis. The inten-
tion is to try out systems theory when it comes to practical analysis of value clarification among health 
professionals. The Ph.D. project aims to modify a model of ethics as second-order cybernetics (Thyssen, 
1992; von Foerster, 1992) for reflecting on value complexity.

To construct a theoretical model of value clarification, the Ph.D. project addresses two basic assumpti-
ons of Luhmann’s general systems theory: 

A: The epistemological assumption that knowledge (as well as values) is produced by operating with a di-
stinction and by the stabilisation of this distinction existing within an already existing system of distinction 
(Qvortrup, 2004b: 17). Values are not conceptualised ontologically: values are not representations of an ideal 
world – the basis of absolute intrinsic values - or representations of a structural (linguistic or social) reality. 
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B: The sociological assumption that social phenomena such as values and norms are constituted by 
communication and not by actions or structures (Leydesdorff, 2002; Luhmann, 1994). Observable va-
lues are communicated values. The point is not to observe values as results of actions but as results of 
communication. This means, first of all, making a clear distinction between learning and education, 
which makes it possible to formulate a theoretical distinction between individual and social values. Mo-
reover, this communicative concept, in contrast to a large segment of educational research literature, 
does not restrict value reflection to the formation of the moral self and moral education (Ven, 1998), but 
considers value as a wider concept inherent in communication in general. 

Values are interpreted as empirical phenomena in health education and health promotion by describing 
them as communicative observations in social systems. The research deals with observations in a doub-
led-up, second-order perspective through observations of the communication (Andersen, 2003, 2006). 
Two strategies of second-order analysis (Andersen, 2003, 2006) are used for the interpretation of 
communication in the development projects focusing on participants’ values and value conflicts in their 
educational practice and experiments.  

The Ph.D. project focuses on value complexity in health educational communication. The radical inter-
pretation of “being educated” holds that individuals are formed through self-referential processes; we are 
always “learning to learn” as part of a lifelong process (Luhmann & Schorr, 2000). This implies that 
individual values are recognised and appreciated as part of a learning process and an educational pro-
cess. Moreover, it anticipates that individuals are able to recognise and cope with the values of other 
individuals. Traditionally, moral education covers values, norms and ethics, but as an implication of the 
notion of being educated, moral education is no longer thought of as the transfer of norms and values 
from one generation or human being to another, or from one situation or setting to another. Values are 
observed as temporal constructs in communication, including educational communication. 

The structure of the thesis is divided into three main parts. After the introduction, the first main part 
states an epistemological and methodological figure together with a historical statement of the develop-
mental approach as a research strategy. The methodology inscribes itself in a radical hermeneutical 
paradigm (Rasmussen, 2004). The second main part contains three empirical analyses of the health 
professionals’/participants’ observations of: 1) Value and value conflicts 2) Health promotion and pre-
vention 3) Qualification and ‘Bildung’ during developmental work in health education. This second 
part ends up with systematic empirical conclusions. The third main part is a general frame of interpre-
tation including the following concepts: a) Health education, b) Health promotion, c) Disease preven-
tion, d) Value e) Value clarification and f) ‘Bildung’ as second-order concept followed up with a gene-
ral systems theoretical discussion. A methodological critic of the research strategy is finally reflected 
into a systems-theoretical perspective. 

The field of observations
The empirical findings are based on observations made in two pedagogical development projects that 
focus on participatory approaches: “Values in Health Education and Promotion in Greenland” and “Values 
in Public Health Nursing at Schools” carried out by the Research Programme for Environmental and He-
alth Education at the Danish University of Education (Jensen et al., 2006; Wistoft et al., 2005; Wistoft 
& Schnack, 2006). The projects deal with different issues in relation to values with in a wide variety of 
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settings and educational challenges ranging from primary care over public health to adult education in 
several different institutional settings in Greenland and the municipality of Copenhagen. Research on 
the projects is undertaken in collaboration with a number of organisations in Greenland and Denmark. 

The participants represent different levels of the health systems involved, such as health visitors, local 
educators and ministerial and municipal officials. Seven ongoing local health projects in the municipa-
lity of Nuuk in Greenland are being studied as part of the first project, which runs from January 2004 
to December 2006 and involves the participation of health professionals from selected health districts, 
nurses and health visitors engaged in promotional practices, educators in health education and promo-
tion and supervisors from the Home Rule Government. In the second project, 145 health visitors in the 
municipality of Copenhagen participated in four-day workshops during the autumn and winter of 
2004/2005 and sixteen of them designed their own experience projects together with pupils, teachers 
and parents at the schools where they work during the period April 2005 to Marts 2007.  

The two development projects view health education and promotion from a societal perspective that 
includes environmental aspects and are based on an empirically descriptive and critically constructive 
theory of health promotion and education (Jensen, 1997, 2000). Both projects are designed in three 
phases: Phase 1 focuses on the identification of values, conflicts of values, and descriptions of the local 
projects; Phase 2 focuses on experimentally facilitated processes within action and participation in dif-
ferent settings and workshops; Phase 3 focuses on documentation and reflection on values and experi-
ences. In this final phase “being rooted in health educational practice” is the main purpose along with 
national health conferences on ‘Value Clarification & Changes’ in Greenland and Denmark. Dialogue 
workshops, questionnaires, focus group interviews and in-depth interviews are carried out to clarify 
values and the challenges they present to future health promotion. 

The aims of the developmental work are to reflect on the values of health professionals as part of their 
contribution to health promotion; to provide a critical view at the often conflicting values facing the 
field of health promotion and prevention; to set an agenda for sustainable development, participation 
and education; and to promote health through appropriate educational approaches and the development 
of professional pedagogical competencies. The purpose is to continue experimenting and to develop and 
evaluate new strategies in order to identify current ideologies within the field of health promotion and 
education. The challenges of the differing discourses of health, moral and ethical traditions of various 
cultures essentially consist in understanding the values and feelings of others by taking the ‘participa-
tory perspective’. The concept of health is a key concept and is seen as valuable because health implies 
that some things in life are better than other things. The value of health education includes the concept 
of health and principles of participation and action. The concepts of action and participation are key 
elements in an action competence approach developed in Denmark in relation to health promotion and 
health-promoting schools (Jensen, 2004; Schnack & Jensen, 1997).

Empirical findings  
Health educators face value complexity in their health educational practice as well as in their re-
flections on practice. Actions and decisions are no longer based on traditional norms and values or 
on objective knowledge. The educators are left in different situations where their educational action 
and choice of rationale are contingent and subject to discussion. This internal complexity is related 
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to the observation of external conflicting interests and different expectations in relation to health-
educational practices. The purpose and outcome of health education are discussed in public as well 
as in special interest groups.

The question of value complexity is highly relevant when we consider the often conflicting values that 
prevail in the field of health promotion and prevention. The participants generally (health professionals) 
refer to WHO-defined health as “a state of physical, mental and social well-being, and not only the ab-
sence of disease and disability” (WHO, 1986) and indicate that a healthy life is not only a question of 
treating or preventing disease but also a question of the quality of life and “living the good life”. A good 
life is not just being alive, but living for the realisation of individual and social values – although they 
ask, what values? 

The health visitors at the schools in the municipality of Copenhagen are trained nurses with competen-
cies in public health policies and services. Their health promotion practice demonstrates a commitment 
to “the whole pupil”, including their families, and to improving and protecting the health and well-
being of the school community. In contrast, the health educators in the Greenlandic project come to the 
field of health promotion from different professions, bringing different values, traditions, knowledge and 
ideologies to the table. They acquire the competencies needed to clarify and relate the values and fe-
elings that are associated with these various settings, cultural (indigenous) traditions and different visi-
ons – not to simply leave the values and value conflicts as they are, juxtaposing them, as it were, without 
attempting to relate them to one another. Inasmuch as the health promotion processes and the dia-
logues with the indigenous people and pupils occur, different models of relationships relevant to the 
clarification of health education and health promotion have been defined, . 

Observation of the communication that occurs at the workshops and listening to the participants’ descrip-
tions of several experiments has made it clear that there is such a high degree of value complexity in the 
field of health promotion and education that it is difficult to differentiate between and prioritise values. 

A general empirical finding is that the participants find it difficult to separate their ‘own values’ from 
their professional values in their communication. And it has become clear from the experiments that 
they are only able to observe values through their own values.   

Moreover, an interesting finding is that the participants do not reflect on their own health and health 
promotion as learning processes through their professional work. Their professional and private concepts 
of health lead separate, parallel lives. The values they express may therefore tell us more about the social 
context to which the values are connected than it does about the participants’ own values.            

Value complexity in the different health educational practices is high – both inside and outside of the 
professional functions. Thus the participants find contrary and conflicting values in their professional 
functions, e.g.: 
a. Promoting healthy learning processes conflicts with maintaining social control,
b. Being a public health expert conflicts with working towards participatory health education,
c. Connecting with powerful guidelines of health behaviour and lifestyle conflicts with participation in 

decision making, 
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d. Having an educational background in biomedical science conflicts with working with a broad con-
cept of health, 

e. Being part of a biomedical disease treatment system conflicts with the ideology of action competence,
f. Local healthy policies conflict with lifestyle recommendations made by the National Health Service, 

and 
g. Carrying out national prevention strategies conflicts with aims in regard to participation in health 

promotion.

An internal ideological conflict has become observable from the research position. It has thus become 
clear that the participants reproduce the health promotion ideologies about participation and action com-
petence introduced in the workshops as a formative ideal for educational practice. In this way the ideolo-
gies stating professional norms like empowerment strategies, participatory approaches and the promotion 
of action competence come to be based on citizens’ own visions about a healthy lifestyle. The implementa-
tion of these ideological norms does not occur without occasioning new conflicts that lead to reflections, 
which in turn create more value complexity. This raises the problem of contingency. Throughout their 
experiences, the participants assert that their educational norms are artificial because they are produced 
by educational ideologies that could be changed according to the context. So the ‘necessary approach’ is 
contingent because under different conditions the participants may have to accept different norms. 

Through dialogue with health educators, the supervisors investigate and develop the concept of value 
and experiment with different processes of value clarification. The first step has been to discuss ‘value’ 
and ‘clarification’ as observations and then combine and reflect on them. The participants are not intere-
sted in the term ‘value’ as such, but in ‘value’ insofar as it stands for ‘valuing’ as a process. Moreover, it 
becomes empirically clear that valuing and clarifying are closely connected. It is, for example, difficult 
for the health visitors to identify conflicts of values between the adolescents and themselves during the 
dialogues about health; instead they consider whether or not the dialogue takes place from a participa-
tory perspective. They value the educational activities rather than clarifying the values in the dialogues. 

The two projects have developed ways of clarifying not just the concept of value but also that of clarifi-
cation. It has become clear what the health educators say about values, how they relate value to their 
concept of health, and how they include the values of their target groups. Further more it has became 
clear how they become observers, how they manipulate communication with the values, and how they 
observe and reflect on values in their health dialogues.  

Conclusion - building value clarification competencies
I define health education as communication that intends learning about health and promotes participa-
tion in healthy lives. Health promotion includes mental health and well-being, a healthy environment 
and spirituality. In public health, different attempts to transfer biomedical conceptions and values about 
healthy living in order to change the lifestyle of the population are common and of high political prio-
rity. Often, these attempts fail to recognise the individual, social or cultural values of healthy living. 

The Ph.D. project constructs the concept of value as: “an operation with a distinction between +/-, where 
the positive side of the distinction is preferred rather than the negative” (Thyssen, 1995). Values create a 
“point of pain” where minus turns into plus. Values are made by operations of observing systems. Values 
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are the distinctions. Valuing is the operation with a value marking either the positive or negative side. As 
first-order observations, values are hidden from the observer: only the marked side of the value is obser-
vable. As a first-order observation, valuing is also hidden from the observer because values are blind 
spots during the operation (valuing). Thus values and valuing, with both their marked and unmarked 
sides are only “visible” through the observing of observations: second-order observations. Value clarifica-
tion is only possible as a second-order observation.     

Values organised in value systems are, for example, ideology, beliefs or ethics. Operating systems form 
value elements and relations, producing complex interlocking constellations of values that an individual, 
a group, a social class or a community holds. For example, the value pattern in action forms participa-
tion, mental health and well-being. Differential systems must take a critical view of their own values 
(e.g. facing the field of health promotion) to understand social reality by operating as an interconnected 
system in society.

In contemporary society, values are no longer the objects of direct observations. They cannot be envisa-
ged as the identity of things that another observer might see differently. Nor are they to be found in 
final normative postulates. The establishment of such postulates always opens the door for a critical que-
stion from a second observer. Who says so? Whose interests does it serve? Who needs it? This leads us to 
the assumption that the values of contemporary society must be formulated in the modal form of con-
tingency (Luhmann, 1998).

Social values and their more stabilised forms, viz., norms, are established and reproduced through 
communication. Luhmann conceptualises communication as the synPh.D. project of three selections: 
information, utterance and understanding (Luhmann, 1995c: 147). One communicative act is the alter 
ego’s selection of information and utterance and the ego’s contemporary selection of understanding. In 
this way the fundamental social question of how coordinated selectivity is possible can be conceptua-
lised. One such act of communication (observation marking a distinction), is not a social system. The 
next communicative act must relate to the preceding act (Luhmann, 1992). In this way, the communi-
cative process produces both elements and relations between elements – producing a social system as an 
observing system with its own structures of expectations: knowledge, values and norms.                 

Qvortrup defines competence as second-order knowledge, i.e., knowledge of the conditions of knowing. 
Second-order knowledge is knowledge of knowledge. In other words, competence is reflexive or situated 
knowledge implying the capacity for self-observation (Qvortrup, 2004b). To develop competencies for 
value clarification, the knowledge and values of mental systems, social interactions, social functions, and 
organisations in relation to the field of health promotion must be examined critically. Being competent 
is to have the ability to identify values and value conflicts  relevant to different situations. Health educa-
tors are not only capable of categorising what they see; they also have the ability to consider their own 
observations together with their own values.

The two pedagogical development projects: “Values in Health Education and Promotion in Greenland” 
and “Values in Public Health Nursing at Schools” build on an understanding of the values of others 
through a ‘participatory perspective’; as such they have a fundamental problem described in the que-
stion: what does it mean to acknowledge the value perspectives of others, when the others come from 
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different cultures, settings, and social arenas? Health educators come from different professions in the 
field of health promotion and bring traditions, knowledge and ideologies into the dialogue. Public he-
alth has developed in a way that demonstrates a commitment by the whole school to improve and pro-
tect the health and well-being of the school community. The criterion for building competencies for 
value clarification in health education is that health educators can conceptualise their comprehension. 
The empirical findings as well as the theoretical frame of interpretation indicate the importance of the 
ability to make conceptual distinctions. In educational practice as well as reflection on educational prac-
tice there are certain distinctions that are important to conceptualise: 

- Valuing (first-order observation) vs. clarifying (second-order observation)
- The attribution of values of “the other” (alter) vs. values of “me” (alter ego) in the observation of va-

lues in communication
- The personal values (alter ego) in different social and cultural (semantic) contexts vs. the sense of in-

dividual values (important in building individual beliefs and in the interpretation of emotions as well 
as social norms)

- Personal values vs. generalised values like different functions and role identity related to the 
communication

The idea of having a coherent professional identity based on stable values is difficult to establish. In in-
terpretation, this is one of the major explanations why professionals experience value complexity. The 
solution is not to establish a common or general value-based educational practice. Instead, the Ph.D. 
project concludes in reflecting on the diversity of values in order to build a professional capacity for co-
ping with value complexity. A re-interpretation of being educated is a self-aware ability to reflect on dif-
ferences and to build the capacity for this reflection (Qvortrup, 2004a). In this conception, it is a que-
stion of reflection on the internal and external complexity of a system. The point is that the understan-
ding of observers must not be limited by their own values, and at the same observers must be tolerant 
towards others who do not share their values. In my conception, “building competencies for value clari-
fication in health education” means qualifying the ability to observe the distinctions between individual 
valuing methods vs. social valuing methods in health education. This ability can not be developed by 
the individual professional in a vacuum; rather, as the theory and the empirical work suggest, the de-
velopment of competences for value clarification is promoted by interactions – explicit communication 
about valuing and value clarification.

The ability to face values and value clashes or conflicts in a participatory health educational practice 
implies a possibility to build competencies in value clarification. This includes a framework for lear-
ning and developing concepts and practice. Furthermore, it is important that educational manage-
ment recognises the need for reflexive competencies (‘Bildung’) in value clarification. A reflexive set-
ting can only be constructed through the communication of knowledge, norms and values in prac-
tice. This ‘Bildung-practice’ is promoted through supportive educational management and relevant 
cultural, educational and political social capital. The general conclusion is that these competencies are 
supported and stimulated by the establishment of a reflective educational environment where values 
are observed by employing the concepts of valuing and clarification. The aim is not to change or 
transfer norms into practice but to bring educators into situations where they produce new knowledge 
of health promotion and education. 
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Appendiks 

Dette appendiks er en fortolkning af de betingelser, der gør sig gældende for det pædagogiske udvik-
lingsarbejde i Grønland. Det har været muligt at iagttage empirisk, hvordan sundhedspædagogik i 
Grønland praktiseres med hensyn til værdier og normer i det grønlandske sundhedsvæsen, i skolen og 
sundhedsuddannelserne, i den grønlandske sundhedspolitik med sin særlige politiske kultur og ikke 
mindst i forhold til Grønlands kultur- og kolonihistorie. Disse iagttagelser generaliseres i en fortolkning 
af udviklingsarbejdets rammebetingelser. Jeg har af begrænsningsmæssige grunde måttet fravælge en 
tilsvarende analyse af betingelserne for udviklingsprojektet i skolesundhedsplejen i København og nøjes 
med at referere til den historiske analyse af sundhedsplejens selvbeskrivelse, der er beskrevet i afsnittet 
om forebyggelse og sundhedsfremme i afhandlingens del 2.

Rammebetingelser for udviklingsarbejdet i Grønland
Udviklingsprojektet i Grønland refererer til en række samfundsmæssige og kulturelle forhold, hvor be-
stemte normer, værdier, værdikonflikter og problemstillinger gør sig gældende. Lad mig pointere, at den 
følgende fortolkning af disse rammebetingelser ikke er en ontologisk fortolkning, men en fortolkning 
ud fra en system/omverdensoptik. Det betyder, at rammebetingelserne kun kan være det i omverdenen, 
systemet iagttager som rammebetingelser. Desuden har de rammebetingelser, jeg vælger at beskrive, 
forskellige systemreferencer, der afhænger af, hvilken differentieringsform, der benyttes. Forventnings-
strukturerne ser forskellige ud, alt efter hvilket system der iagttages som iagttager. Ved at acceptere kon-
tingens bliver alle iagttagelserne refleksive, og rammebetingelsernes gyldighed beror udelukkende på et 
begrundet valg af vilkårlighed.

Indtil videre har jeg opereret med fire iagttagelsespunkter i struktureringen af de empiriske analyser. 
I det følgende afsnit benytter jeg det samlede samfundssystem som en grundlæggende systemrefe-
rence (Luhmann, 2006, 2002) vel vidende, at når jeg relaterer rammebetingelserne til interaktioner, 
resulterer det i andre fortolkninger. Da min fortolkning bygger på mine iagttagelser af, hvilken om-
verden af forventninger der skaber betingelser for udviklingsarbejdet, vil det ud fra system/omver-
denslogikken ikke nødvendigvis svare til de sundhedsprofessionelles egne opfattelser af betingel-
serne. Det kan i givet fald kun undersøges eller efterprøves empirisk. I kraft af de empiriske analyser 
kan jeg imidlertid argumentere for, at udviklingsarbejdets rammebetingelser implicerer iagttagelser 
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af: samfundets organisering, det politiske system, sundheds- og uddannelsesvæsenet, koloni- og kul-
turhistorien. Iagttagelser af disse områder er nemlig gået igen gennem udviklingsforløbet og har 
haft betydning for diskussionerne undervejs (se evt. forskningsjournalen, bilag 4). Min fortolkning 
tager først og fremmest udgangspunkt i disse erfaringer fra udviklingsarbejdet, og derudover inddra-
ger jeg andres (forskeres, politikeres og samfundsdebattørers) iagttagelser. Rammebetingelserne ud-
gør som sådan ikke noget selvstændigt empirisk tema, men beskrives med reference til andres viden-
skabelige iagttagelser. En systemteoretisk pointe er, at ingen omverden kan få indflydelse på de 
sundhedsprofessionelles kvalificering, hvis den ikke iagttages af de professionelle selv. Det epistemo-
logiske udgangspunkt er, at ingen iagttagelse åbner for verden, kun for en iagttaget verden. De iagt-
tagelser, der er iagttaget gennem det grønlandske udviklingsarbejde, lukker sig om sig selv, hvilket 
ikke skal forstås som en absolut lukkethed. De lukker sig operativt, hvilket betyder, at de iagttager 
andre blikke i deres omverden, hvorefter de udvikler sig. Derved bliver samfundet dobbelt kom-
plekst: dels er der mange blikke, dels mangedobles alle blikke i deres sammenstød med andres blik-
ke. Thyssen skriver (Thyssem, 2004: 148):
”Jeg kan iagttage som han vil. Iagttagelser er, som tanker, toldfrie. Men Jeg kan ikke handle og ikke engang 
sige, hvad han vil. Et samfund lægger sig fast på et system af regler, et lovkompleks, som ikke kan reguleres af 
iagttagelser, kun ydre handlinger”. 

De sundhedsprofessionelle iagttager deres professionalisme (systemets inderside) og professionalitet (sy-
stemets yderside) gennem deres omverdensafhængighed, og de professionelle handlinger er reguleret af 
forholdet til omverdenen (Wistoft & Nordtorp, 2004). Sundhedspædagogisk praksis med sundheds-
fremme og forebyggelse som sociale aktiviteter er afhængig af de forventninger, omverdenen kommuni-
kerer. Den følgende beskrivelse er en fortolkning af, hvilke forventninger de sundhedsprofessionelle står 
over for med blik for det grønlandske demokrati, den politiske kultur, nogle styrings- og velfærdsbestræ-
belser samt organiseringen af uddannelse og sundhed. Afsnittet har tre mål: For det første at beskrive 
det grønlandske samfunds organisering med blik for, hvordan magtforhold konstrueres og ikke mindst 
opleves og påvirker befolkningen. I denne sammenhæng fokuseres på bureaukrati, ambivalenser og selv-
undertrykkelse (Lynge, 2003). Centrale magtrelationer – herunder afmagtsforhold – iagttages i forhold 
til den politiske kultur og kolonihistorien. Samfundet betragtes som en stat med en magtelite (Christi-
ansen & Togeby, 2003), og med dette blik fortolkes ulighed. For det andet at sætte disse relationer ind i 
en mere generel sociologisk og historisk sammenhæng og fokusere på, hvordan ulighedsbetingelserne 
varierer fra et segmentært over et stratificeret på vej mod et funktionelt uddifferentieret samfund. Ud-
gangspunktet her er en bestemt forestilling om samfundets udvikling, hvad angår differentiering, hvor 
Luhmann forestiller sig, at det samfund, vi har i dag, er funktionelt differentieret (Luhmann, 2002). 
For det tredje at give et politisk billede af dels uddannelsesvæsenets samfundsmæssige udfordringer med 
fokus på folkeskolen og et begreb om grønlandisering, dels sundhedsvæsenet med fokus på sundheds-
fremme og udviklingen af en sundhedssemantik.

Et postkolonialt samfund 
Grønland har haft hjemmestyreordning siden 1979 med eget Landsting og Landsstyre, der udgør lan-
dets regering. Alt efter hvilken politik der aftales, etableres forskellige direktorater, der hver især ledes af 
et landsstyremedlem. Iagttages samfundets overordnede ansvarsområder er Hjemmestyret primært ga-
rant for retsorden og infrastruktur samt for politisk demokrati. Grønland kan defineres som en stat, selv 
om ganske særlige forhold gør sig gældende. Landet mangler flere af de institutioner, der skal til for at 
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være en stat, f.eks. kan Grønland ikke udstede pas og kørekort, retssystemet er en del af det danske, lige-
som pengevæsenet er dansk. Det grønlandske samfund er organiseret med sine egne institutioner f.eks. et 
politikorps og en politiuddannelse, som stadig er et dansk anliggende, selvom politiuddannelsen forgår i 
Grønland. Kirken er en central medlemsinstitution, der er associeret den danske folkekirke med egen 
grønlandsk biskop. Den overvejende del af befolkningen er medlemmer, hvilket gør kirken til en relativt 
stor institution, men ved siden af kirken findes også andre mindre trossamfund spredt rundt omkring i 
landet. Socialvæsenet rummer komplekse hjælpesystemer, der er institutionaliserede og højt politisk prio-
riterede. Sundhedsvæsenet og sundhedsuddannelserne har siden 1992 været et grønlandsk anliggende, 
hvilket jeg vender tilbage til senere i dette afsnit. Uddannelsesvæsenet rummer folkeskole, mellemlange 
videregående uddannelser og akademiske uddannelser, og Grønland har eget universitet. I takt med at 
hjemmestyret har overtaget uddannelsesansvaret fra den danske stat, er en række nye uddannelser blevet 
etableret eller udbygget. Der er f.eks. oprettet gymnasier, og det er blevet muligt at tage forskellige er-
hvervsuddannelser eller en sygeplejerskeuddannelse i Grønland. Landsstyret opfatter Grønland som et 
velfærdssamfund, hvor uddannelsesvæsenet og sundhedsvæsenet, som det pædagogiske udviklingsarbejde 
refererer til, regnes som centrale velfærdsorganisationer. I uddannelseslovgivningen er der f.eks. lagt vægt 
på, at de mellemlange og videregående uddannelser i sundhedsvæsenet har niveaureference til danske, 
nordiske og visse internationale sundhedsuddannelser (Grønlands Hjemmestyre, 2005c). 

Den oprindelige grønlandske kultur refererer til fortællinger overleveret af Inuit (det oprindelige grøn-
landske folk) gennem årtusinder og til en række værdifulde kulturelle fænomener som f.eks. myter, ri-
tualer, maske- og trommedanse og måneseancer (Sonne, 2006). Hjemmestyret danner overordnet ram-
me om et samspil, der i dag tilgodeser bevarelse af værdierne fra ’den kulturelle arv’ og fra nye kulturer 
med henblik på en fælles grønlandsk kultur (Lange, 2001). Grønland har sit eget sprog med dets dialek-
ter og en retskrivning, der i dag gør det teknisk muligt at udtrykke sig nuanceret på grønlandsk (Nico-
laisen, 2006). Med hjemmestyreordningen i 1979 blev Grønland ved lov monolingvalt grønlandskspro-
get, men dansk har stadig en særlig bureaukratisk sprogstatus. Således bestemmer hjemmestyrelovens § 
9, at det grønlandske sprog er hovedsproget, men at der skal undervises grundigt i det danske sprog, og 
folkeskoleforordningen af 1979 bestemmer, at undervisningssproget er grønlandsk (Langgård, 2003). 
Hjemmestyret støtter offentlige begivenheder med flag, sange, hædersbevisninger til helte som sports-
folk, forskere, livreddere, opdagere, kunstnere store fortællere m.fl. Desuden anviser Hjemmestyret den 
rette form for aktiviteter, f.eks. inden for miljø- og sundhedsfremme, behandling, forebyggelse og sætter 
normer for løsninger af en lang række moralske problemstillinger, der vedrører landets velfærd. Når 
Hjemmestyret anviser disse rette former, er det inden for forebyggelse og sundhedsfremme først og 
fremmest livstruende problemstillinger, der søges løst, og i de beskrevne handlestrategier prioriteres 
f.eks. selvmord, alkoholisme, incest, omsorgssvigt, vold mv. (Paarisa, 2003). De løsningsmodeller, der 
hyppigst anvises, har karakter af begrænsninger og forbud ud fra forskellige idéer om adfærdsregule-
rende og forbrugsdæmpende effekter, f.eks. forbud mod selvmord, forbud mod handel med narkotika 
eller begrænsninger i forhold til handel med alkohol. Endelig omfordeler Hjemmestyret samfundets 
økonomi og sikrer fordelinger til bygderne og de svage, og den grønlandsk/arktiske regionaløkonomi er 
helt afhængig af offentlige initiativer. Der er således tradition for et stort offentligt ejerskab af det øko-
nomiske produktionsapparat (Christiansen & Togeby, 2003). 

Dette offentlige ejerskab har rødder i kolonistyrets økonomihistorie, som jeg her kort vil skitsere. I 1782 
udsendte den danske stat en instruks vedrørende den Kongelige Grønlandske Handel (Bro, 1996: 80). 
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Instruksen opridser en række handelspolitiske og administrative principper hvilende på tidens humani-
stiske værdier i Danmark. Ifølge Lynge er denne instruks ideologisk set helt forskellig fra den handels-
politik, der på samme tid kunne iagttages på den anden side af Davisstrædet i samspillet mellem Hud-
son Bay Company og de canadiske Inuit (Lynge, 2004b). Instruksen cementerede det danske handels-
monopol i Grønland primært med henblik på ”datidens olieindustri”, dvs. tran fra sæl- og hvalfangsten. 
I vareforsyningen opererede man med et sæt af enhedspriser, der var uafhængige af de forskelle i trans-
portomkostninger, der nødvendigvis måtte være i forbindelse med forsyningstjenesten langs den vidt-
strakte kyst. Varepriserne måtte ikke svinge, og det var til grønlændernes fordel. Desuden havde Dan-
mark forsyningspligt over for den del af den grønlandske befolkning, der slog sig ned i kolonierne (Lyn-
ge 2004). Instruksen indeholdt retningslinier vedrørende den sociale kommunikation mellem danskere 
og grønlændere. Således blev det indskærpet, at handelsfolkene skulle omgås grønlænderne i fred og 
fordragelighed, og det understregedes, at man skulle passe på ikke at komme til at fornærme Inuit (Bro, 
1996) Kolonisationen bed sig fast på et tidspunkt, hvor Danmark med filantropien (den der elsker men-
nesket) oplevede et højdepunkt med hensyn til humanisme. Oplysningstidens humanisme var kendeteg-
net af brydninger mellem adel og kirke, og mennesket blev betragtet som havende en ret i sig selv, men 
det skulle passes på, og der skulle drages omsorg for det (Bro, 1996). Ifølge Lynge har instruksen stået 
stærkt i godt 150 år med værdier som ”fred, fordragelighed, socialt ansvar, respekt, omsorg og ingen 
udnyttelse” med andre rod social bæredygtighed. 

I befolkningen er der i dag en grundlæggende tillid til Hjemmestyret. Lynge fremhæver en typisk hold-
ning: ”Man behøver ikke dø af sult, der er en ’ handelsforvalter’, der sørger for én” (Lynge, 2004b). Samtidig 
er der en grundlæggende mistillid til velfærdssamfundet, som har betydning for forventninger til vel-
færdsinstitutionerne hermed også til sygdomsbehandling, forebyggelse og uddannelse. Ifølge Lynge er 
den generelle holdning: ”Vi er lige så gode som danskerne – vi vil have de samme rettigheder”, hvilke skin-
ner igennem som norm i samfundet samtidig med en grundlæggende følelse af at være offer for dansker-
nes kolonisation (Lynge, 2004a). Denne offerfølelse præger sammen med rettighedsholdningen befolk-
ningens sygdoms og sundhedsopfattelse. Det er almindeligt, at folk søger behandling for sygdomme 
uden at føle sig forpligtet til selv aktivt at medvirke til sundhedsfremme – ud over at søge lægehjælp eller 
bede om behandling. For eksempel er det helt almindeligt, at kvinder i en moden alder gentagne gange 
søger at få foretaget abort uden at have et ønske om at gå i dialog om prævention med sundhedspersona-
let på lægeklinikken, hvorfor de følelsesmæssige belastninger, etiske refleksioner over livets ukrænkelig-
hed, sociale begrundelser, sygdomsrisici og sjælelige komplikationer ikke diskuteres i det professionelle 
rum (Wistoft, 2005a, 2005b). Den almindelige opfattelse er ifølge Lynge, at samfundets sundhedspro-
blemer skal tackles af eksperter og ovenfra. Lynge forklarer holdningen historisk med reference til kul-
turmødet i 1800-tallet mellem Inuit og de danske handelsfolk, der affødte den grundlæggende hold-
ning, at man som grønlænder har to valg: man kan vælge at leve isoleret – alene med sin familie og sør-
ge for at brødføde kone og børn ved fangst og jagt, eller man kan hægte sig på koloniernes værdier (kaf-
fe, sukker, tobak og salmesang), hvilket i sig selv afføder to nye muligheder: man kan gøre, hvad man 
får besked på (af koloniherrerne), eller man kan gøre, hvad man får lov til. Denne autoritære opfattelse 
ligger ifølge Lynge dybt indlejret i det moderne samfund og har betydning for, at Grønland i dag forbli-
ver et stærkt autoritært samfund. Han skriver (Lynge, 2003: 28):
”Selvundertrykkelsen er stadigvæk det helt store problem. Gennem kolonitiden var det Grønlands Styrelses 
store held, at de gamle Inuit-dyder hed tilbageholdenhed, beskedenhed og fåmælthed. Det styrkede hånden 
både blandt handelens og blandt kirkens folk. Autoriteterne blev aldrig udfordret. Men i et selvstyrende 
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Grønland er det en meget uhensigtsmæssig arv at lade gå videre, fordi der kommer til at ligge en slags bag-
vendt logik i det hele. Disse i sig selv smukke karaktertræk kommer til at styrke det misbrug, som det er deres 
funktion at forhindre, så det koloniale uvæsen så langt fra at blive afskaffet med selvstyret tværtimod nemt 
kommer til at bide sig fast i forskellige forklædninger”.

Befolkningens ambivalente forventninger til velfærdsstaten kan i forskellige sammenhænge betragtes 
i relation til disse Inuit-dyder som en form loyalitet over for landets hjemmestyre koblet til postkolo-
nialt bureaukrati. Olsen beskriver, hvordan ”grønlandskhed” som en form for national identitet kob-
les til autoritetsfølelsen (Olsen, 2004). Den stærke identitetsfølelse og ønsket om at være ”herre i 
eget hus” er således en del af hjemmestyreloyaliteten, hvilket kan fortolkes dels som udtryk for, at 
politik rangerer højt i agtelse, og dels som udtryk for ønsker og visioner for samfundsudviklingen 
samt som krav om, at det grønlandske folk bliver respekteret i planlægningen og udformningen af 
politikker. Politiske synspunkter ses som en slags kræfter, der skal balanceres, hvilket primært regnes 
for Hjemmestyrets opgave. 

Grønlands Hjemmestyrer en organisation med beslutningskompetence og medlemskaber (Luhmann, 
2006), dvs. en organisation, der kan træffe beslutninger. Som organisation tager Hjemmestyret man-
ge lokale hensyn f.eks. til de svage, de stærke, bygders særlige problemstillinger, byernes velfærd, fast-
holdelse af ritualer og traditioner, ønsker om udvikling og fornyelse, nationalisering, globalisering 
osv. Hjemmestyret har derfor mange mål: bedre sundhed, beskyttelse af miljøet, balanceret økonomi, 
mere forskning (viden), udbygget infrastruktur, bedre beredskab osv. og ikke mindst mange forhold 
til personer. Hjemmestyret tager ansvar for de borgere, der har arbejde, udannelse og velordnede so-
ciale forhold samt for den del af befolkningen, der lever uden formel indtægt, uddannelse eller ar-
bejde og heller ikke mere kan forsørge selv sig via fangst og jagt. I denne befolkningsgruppe mødes 
ofte svært belastede familier, der er truede af alkoholisme, vold og anden kriminalitet. Hjemmestyrets 
medlemmer orienterer sig først og fremmest efter de lokale hensyn og de forskellige personer. Man 
styrer efter regler, og regelstyringen er raffineret fra at bygge på rettigheder til i dag at bygge på for-
pligtelser. Den nationale velfærdspolitik rummer således forventninger om ”befolkningens eget an-
svar og den enkeltes egne pligter” (Enoksen, 2006). 

Set med en lumannsk optik er der tale om en politisk kommunikation, der formes ud fra den over-
ordnede værdikode magt/ikke-magt og samtidig opererer med programmer om beskyttelse og 
grænsesætning (Enoksen, 2006). Velfærdsniveauet skal beskyttes, hvilket kan betragtes som en 
form for grønlandsk nationalisme, og når de svage eller bygderne ikke kan klare sig selv, tager 
Hjemmestyret sig af dem, og det sker med grænser for, hvad der skal ydes og gøres. Desuden sæt-
tes grænser for forbrug via afgifter m.m. I et interview med en stationssygeplejerske (Borre, 2006) 
bliver Hjemmestyrets ansvarlighed paradoksalt fremstillet. Sygeplejersken mener, at samfundets 
omsorg for bygderne primært består i grænsesætning. Ved at afgrænse bygderne geografisk med 
eksempelvis nedlæggelse af de faste bådruter (2005) og økonomisk med minimale økonomiske bi-
drag isoleres og marginaliseres bydgebefolkningen, og den sociale ulighed og uligheden i sundhed 
cementeres. Borre opfatter Hjemmestyret som delvist fraværende i forhold til bygdevelfærden, da 
politikerne ikke påtager sig det konkrete ansvar for det lave civilisationsniveau, der rummer om-
sorgssvigt, incest, drab, vold og forurening. Der er i dag en betydelig økonomisk og social forskel 
mellem bygder og byer.
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Ved nu at forskyde blikket fra iagttagelser af velfærdspolitik til iagttagelser af magtforhold kan ulighe-
den i det grønlandske velfærdssamfund iagttages. Jeg vælger at iagttage ulighed ud fra et eliteperspektiv 
(Christiansen & Togeby, 2003). Gennem det pædagogiske udviklingsarbejde har det vist sig, at en min-
dre, sammenvævet ledergruppe lukker sig om sig selv uden mulig tilkobling. Undervejs har frustrationer 
over modsatrettede forventninger mellem projektmagere og ledere lukket kommunikationen yderligere. 
Karakteristisk for magtudøvelsen er et tilsyneladende urokkeligt medlemskab på de forskellige professio-
nelle niveauer, hvilket cementerer samfundets hierarkiske orden. Man kan være født leder, der viderefø-
rer en værdimæssig arv, eller man kan være rekvireret (Lynge, 2003). I udviklingsarbejdet er en bestemt 
holdning gået igen: uanset hvordan man er leder, bør det modsvares af medarbejdernes lydighed, som 
følgelig forventer, at lederen modsvarer lydighed med ansvarlighed og omtanke. Dårlig ledelse tilgives 
hurtigt i loyalitet over for de personer, der bestrider lederrollerne. Inspireret af amerikanske elitestudier 
med reference til C. Wright Mills (1956), der i ”The Power Elite” beskriver en magtelite, der er sammen-
sat af de personer, der indtager toppositioner i staten, erhvervslivet og militæret, har Christiansen og 
Togeby analyseret og beskrevet den grønlandske elite (Christiansen & Togeby, 2003). Personer med top-
stillinger i forskellige sektorer i samfundet udgør en sammenhængende magtelite, fordi der er stærke 
samarbejdsrelationer imellem dem, fordi de foretager hurtige karriereskift på tværs af sektorerne, og for-
di de har et fælles socialt netværk og omgangskreds. Selv om Grønland befolkningsmæssigt er et lille 
land med kun 55.000 indbyggere, er der mange forskelligartede opgaver, der skal løses, og man må nød-
vendigvis bruge de samme personer flere steder. Lægger man dertil traditionen for det store offentlige 
ejerskab af det økonomiske produktionsapparat, kan denne sammenhængende magtelite iagttages 
(Christiansen & Togeby, 2003: 81). 

Både i kolonitiden og op til Hjemmestyret i 1979 var de centrale beslutningstagere i Grønland ho-
vedsageligt danskere, og embedsstanden var først og fremmest dansk. Med Hjemmestyrets indførsel 
var det tanken, at befolkningen selv gradvis skulle overtage stadigt flere opgaver, hvilket ikke kunne 
gennemføres fra den ene dag til den anden, fordi kun få var kompetente og havde de relevante kvali-
fikationer. Derfor behøvedes kompetent arbejdskraft fra udlandet – primært Danmark. I dag er der 
stadigvæk mange danskere, der i kortere eller længere tid opholder sig i Grønland, hvilket er særligt 
markant inden for sundhedsvæsenet. Her rekrutteres i vidt omfang både embedsmænd, sundheds-
personale og personer til de ledende positioner fra Danmark. Et af de krav, der ifølge de amerikan-
ske elitestudier kan stilles til et samfunds elite, er, at den i så vid udstrækning som muligt ligner den 
befolkning, som den udgår fra. Dette gælder i høj grad den grønlandske elites sammensætning in-
den for politik, erhverv og uddannelse, mens der inden for sundhedsvæsenet i højere grad forudsæt-
tes bestemte uddannelser, hvorfor også toppositionerne forudsætter, at man har oparbejdet stor kom-
petence i sundhedsvæsenet snarere end, at man ligner befolkningen (Christiansen & Togeby, 2003). 
Man kan f.eks. ikke blive embedslæge uden en lægevidenskabelig eksamen og mange års erfaring. 
Der er derfor en konflikt mellem afspejlingskravet og kvalitetskravet i sundhedsvæsenets magtelite. 
Her er der ikke de samme kvalitetskrav og ingen specielle grunde til, at eliten skal være bedre ud-
dannet eller have mere fremtrædende erhvervspositioner end resten af befolkningen. Samfundets 
afspejlingskrav er ifølge Christiansen og Togeby mest relevant i forhold til den politiske elite, bortset 
fra at tendensen er, at grønlænderne også kræver af deres politikere, at de er intelligente velkvalifice-
rede, og en diskussion om politikernes dobbeltsproglighed gør sig aktuelt gældende. Problemet er 
dog ofte, at eliten skal rekrutteres fra en meget lille gruppe, hvilket gør, at kvalifikationskravene til 
elitepersonerne ikke altid kan honoreres. 
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Den grønlandske elite har brug for at opretholde Grønland som nation, og ifølge Christiansen og To-
geby er eliten fortrinsvis koncentreret i Nuuk, hvor netværkene mellem de forskellige elitepersoner er 
tætte. Professionelle og private relationer har let ved at flyde sammen, fordi man bor tæt på hinanden og 
ofte har familiære bånd. Eliten er altså sammenvævet, hvilket kan give særlige problemer. Sammenvæ-
vetheden udgør faktisk et demokratisk problem for det grønlandske samfund, fordi den kan svække den 
kontrol med eliten, som er nødvendig i et demokrati (Christiansen & Togeby, 2003: 99). De tætte rela-
tioner og personsammenfald kan vanskeliggøre placeringen af ansvar i tilfælde af dårlig ledelse, fordi 
venskaber, familiebånd og gensidige organisatoriske afhængigheder bruges som ’dække’ over hinanden. 
Relationerne kan også indvirke negativt i kraft rygtedannelse, der giver anledning til mistillid, skænde-
rier og frygt. Hvor den politiske elite kan betragtes som en åben elite med mulighed for udskiftning, er 
der i samfundet familier, hvis medlemmer i særlig høj grad opnår høje positioner og dermed udgør en 
del af den sammenhængende magtelite. Sundhedseliten består af kvalificerede embedsmænd, der orien-
terer sig mod forskning, magt, økonomi, kompetencer, teknik og behandling, og sundhedseliten afleve-
rer ydelser til befolkningen, både den del af befolkningen, som de selv udgør, og den del, de definerer 
som svage eller svigtede. Som noget nyt orienterer enkeltpersoner i eliten sig mod sundhedsfremme og 
forebyggelse, hvilket endnu ikke har betydning for magtkoncentrationen.  

Sættes disse elitebetragtninger ind i et mere generelt historisk og sociologisk perspektiv, kan samfundets 
ledelse beskrives ud fra nogle traditionelle differentieringsformer. En del af Hjemmestyrets ydelser er 
demokrati, og det grønlandske demokrati er ungt. Grønland har kun været omfattet af en formel demo-
kratisk styreform siden den danske grundlovs ændring i 1953 og kolonistyrets formelle afskaffelse (H. 
Petersen, 2003). Præ-demokratisk magt udøvet af kolonimyndigheder og postkolonial demokratisk magt 
udøvet af Hjemmestyret bidrager i dag til den politiske kommunikative kode. Et demokrati kræver et 
etos – altså en befolkning og et fællesskab (Korsgaard, 2001). Hjemmestyret forsøger at skabe en ramme 
omkring landets velfærd – et ”vi” – og definerer fælles trusler i form miljøfarer (isen smelter), forurening 
(konsekvenser for fødevarer) og befolkningens sundhedstilstand (livsstilssygdomme og risici). Disse trus-
ler eller bekymringer har tilsyneladende ingen adresse, dvs. der er ingen aktører, der kan tilskrives ansva-
ret, men demokratiet bekymrer sig i fællesskab, hvilket bruges som et politisk mål om at skabe yderligere 
sammenhold. I landstyreformand H. Enoksens nytårstale (2006) udtrykkes en lang række fælles vær-
dier, der afspejler et tygt, dybt og solidt familiært fællesskab. Enoksen orienterer sig efter familieværdier 
(+/-familie) og sætter forventninger om sammenhold, gode viljer, jævnbyrdighed, håndsrækninger. De 
voksne opfordres til at optræde som forbilleder for børn og unge. Nationale værdier udtrykkes som for-
ventninger om hensyn til forskellige tætte samarbejdsrelationer f.eks. ”det gode naboskab”, og et over-
ordnet mål er at undgå konfrontation. En form for værdigeneralisering karakteriser det forhold, at der i 
forhold til samfundets udvikling og differentiering må ske en udvidelse af det politiske samarbejde, som 
kan tage brede hensyn og skabe solidaritet. Semantikken om den politiske koalition signalerer forvent-
ninger om, at fællesskabet og den nationale familie står over en egentlig statslig politik. Et grundlæg-
gende budskab er, at ”vi” må påtage os afsavn og lidelse for at give plads til alle (Enoksen, 2006). 

Luhmann (2002) anvender begrebsparret inklusion/eksklusion som supplement til de klassiske sociologi-
ske begreber differentiering og integration. Han viser, hvordan inklusions- og eksklusionsforholdene va-
rierer fra segmentært over stratificeret til funktionelt differentierede samfund. I et funktionelt differentie-
ret samfund er princippet, at hvert enkelt funktionssystem (uddannelse, politik, sygdomsbehandling, det 
sociale hjælpesystem osv.) ordner sin egen inklusion uden at medinddrage andre funktionssystemer. 
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Gennem den funktionelle differentieringsform adskiller uens systemer sig fra hinanden m.h.t. funktion 
i samfundet. Inklusion/eksklusion knytter sig til en saglig kommunikation (ikke en social). I Grønland 
møder jeg imidlertid mindst to andre inklusions- og eksklusionsordner. Den ene er familiære netværk af 
gensidige, personlige tjenester og fordele, hvor inklusionsprincippet er interaktion, dvs. den aktive delta-
gelse af hele personen. Den anden er en tendens til eksklusion, hvis man ikke er grønlandsk nok. Det er 
den arkaiske kultur, hvor der inkluderes og eksluderes efter familie, slægt, alder, køn osv., der slår igen-
nem. Luhmann opererer med de tre samfundsformer: 1) I segmentære samfund er inklusionen et resul-
tat af tilordning til bestemte segmenter i samfundet. Man kan kun tilhøre ét og ikke flere delsystemer, 
og et liv uden for et delsystem er ikke muligt, 2) I stratificerede samfund følger inklusionen/eksklusio-
nen en hierarkisk dogmatisk differentiering. Ligesom i segmentære samfund kan man kun tilhøre ét 
delsystem, og dette system er lukket og 3) Funktionelt differentierede samfund, hvor delsystemer af for-
skellig slags skelner mellem sig selv og omverden (Luhmann, 2002). 

Med blik for disse tre samfundsformer kan Grønland på den ene side betragtes som et segmentært sam-
fund med ligestillede systemer, der ordnes under et overindividuelt jeg. Jeg’et er familien. Der benyttes 
symboler om fælles afstamning og absolutte venskaber. Jeg’et (samfundet) engagerer befolkningen mul-
tifunktionelt, hvilket betyder, at det er enkeltsituationer og enkelthandlinger, der danner grundlag for 
vurderinger, beslutningstagning og nye handlinger. Segmenteringen betyder, at befolkningen skal be-
handles ens, og differentieringen sker i forhold til slægtskaber/ikke slægtskaber eller venskaber/fjendska-
ber (Enoksen, 2006). Overlevelse uden for segmenter er nærmest umulig, man er altid tilhørende en 
bygd, en by, en familie, en alder, et venskab, og inklusionen bliver ved med at være bundet til forvent-
ninger om bofasthed. På den anden side kan Grønland betragtes som et stratificeret samfund, der er 
hierarkisk ordnet (Christiansen & Togeby, 2003). Der tillades kun lav kompleksitet, og systemer iagtta-
ger tilsvarende systemer. Der skelnes mellem økonomiske og ikke-økonomiske tilhørsforhold, og eksklu-
sionen bliver reguleret gennem familieøkonomien, altså på basis af segmenteringen. Kommunikation 
sker fra et centrum (byen, Landsstyret, Hjemmestyret, civilisationen) til periferien (bygderne, fangerne, 
de uciviliserede). Problemet er at udøve magt i periferien. Det er samfundets (familiernes) overhoveder, 
der deltager i det politiske delsystem. Med Luhmanns kommunikationsteori kan samfundets kommuni-
kation udelukkende iagttages som interaktion, hvor semantikker overleveres mundtligt, og der er derfor 
begrænset mobilitet. Samfundet opretholdes gennem normer, og derfor sker samfundsændringer gen-
nem sammenbrud af normer, f.eks. gennem kontakt med andre befolkningsgrupper eller gennem foran-
dringer i status (ulighed) eller tilhørsforhold til et segment. 

Siden hjemmestyreordningen i 1979 og især her i det nye årtusinde opstår i stigende grad en eksklusions-
politik, som er eksplicit udformet og derfor veldokumenteret (kilder). Eksklusion er ikke længere noget, der 
kun sker for individer, men grupper eksluderes, hvilket især har betydning for erhvervsmuligheder (fangere 
og jægere) samt for bygdesamfundene. Politisk bliver socialdisciplinære forholdsregler taget i brug, som står 
i åbenlys kontrast til samfundets ’oprindelige værdier’ om fællesskab og sammenhold, og derfor kun er 
politisk bestemt for den inkluderende befolkningsdel (arkiv/Grønland IV/forår 2006/13.4.2006).

Det er påfaldende, at der med hensyn til differentieringen centrum/periferi – ved siden af de svære proble-
mer med alkohol, selvmord, incest og andre omsorgsvigt – lægges øget vægt på at opbygge et nationalt 
fællesskab og på udbygningen af de nationale institutioner. Stratificeringen betyder lighed i en ramme af 
ulighed. Samfundets styring, politiske beslutninger og semantikker produceres i de højere lag, der råder 
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over økonomien, hvorimod de nedre lag administrerer hverdagsproblemer og overlevelse. Et uafhængigt liv 
– uden for en husholdning eller en økonomisk bistand – er vanskelig. De højere lag fastlægger, hvilke 
grupper der er værdigt til at tage del i den lagspecifikke kommunikation. Luhmann beskriver, hvordan et 
moderne samfund af strukturelle grunde må give afkald på en sådan enhedsregulering af inklusion og 
eksklusion. Det overlader dette spørgsmål til dets funktionssystemer, og det fremherskende princip er at 
betragte funktionssystemerne som uens. De deler sig efter særlige funktioner. Selv om der med hjemmesty-
reordningen har været omfattende strukturforandringer i det grønlandske samfund er segmenteringen og 
stratificeringen ikke afløst af en funktionel differentieringsform, som vi ser i den vestlige verdens moderne 
samfund. En gennemgribende dogmatik om ensartethed præger kommunikationen. Der skelnes mellem 
lige/ulige og ens/uens, og problemet er i dag, at samfundet ikke kan rumme en større kompleksitet.

Skole og sprog 
Med Hjemmestyret blev det indlysende, at uddannelse skulle være et fælles velfærdsgode. Det grønland-
ske samfund har på kort tid skullet udvikle sig til et moderne samfund forstået på den måde, at det 
skulle opbygge kompetence i at producere forskellige uddannelser. I dag, hvor uddannelse regnes for at 
være en nødvendighed, forventes det, at man tager minimum en grundskoleuddannelse til forskel fra 
tidligere – da kunne man klare sig uden skoleuddannelse f.eks. ved jagt og fiskeri, og kun udvalgte per-
soner blev tilbudt udannelse (Petersen, 2004). Lærerseminarierne i Grønland blev oprettet i Nuuk i 
1847 og i Ilulissat i 1848. Seminarierne tilbød dengang det grønlandske fangersamfund den første (og 
eneste) grønlandske uddannelse, og her uddannedes lærere og lægmandspræster til at være ”brobyggere” 
mellem grønlandsk fangerkultur og dansk kristendom (Wilhjelm, 1997). På trods af den tidligt uddan-
nede lærerstab og etablerede skole, er der lang tradition for at sende både børn og unge til Danmark for 
at tage grundskoleuddannelse eller videregående uddannelse (Petersen, 2004). 

Folkeskolen i Grønland er i dag knyttet til en forestilling om oplysning og om at være et moderne sam-
fund – en nationalstat. Historisk hænger nationalstatstanken også tæt sammen med at få nationale sko-
ler (Korsgaard, 2001). Politisk betragtes den grønlandske folkeskole i dag som et velfærdsgode, som skal 
give alle i befolkningen de samme muligheder for at få skolegang og for at kunne klare sig i samfundet. 
Selv om Landstinget har åbnet op for etablering af privatskoler i Grønland, regnes privatskolerne stadig 
som noget unødvendigt, for folkeskolen skulle gerne være ”god nok til alle”. Videreuddannelse i Grøn-
land er en mulighed inden for en række forskellige fag og erhverv. Universitetet udbyder ligeledes kandi-
datuddannelser (Hjemmestyret, 2005a), mens det på det akademiske uddannelsesområde er almindeligt 
at studere i Danmark eller andre lande (Hjemmestyret, 2005c). Fjernstudier og virtuel undervisning/
vejledning udgør en stor del af såvel erhvervsuddannelserne som de videregående uddannelser, mens 
også udviklingen af eksisterende og etablering af grønlandske uddannelsestilbud er en del af landets 
uddannelsespolitik og velfærdsudvikling (Hjemmestyret, 2005b).

Hjemmestyret har i disse år særligt fokus på den del af uddannelsesvæsenets produktion af uddannelse, 
der relaterer sig til skolebørns læring og kompetenceudvikling. I statusrapporten Atuarfitsialak (2000), 
”Den gode skole”, lægges op til en gennemgribende modernisering af folkeskolens undervisning, hvilket 
stiller krav til lærernes kompetenceudvikling – også på det sundhedspædagogiske område. Seminariet i 
Nuuk, Ilinniarfissuaq, spiller sammen med Grønlands Pædagogiske Center, Inerisaavik, en væsentlig 
rolle for kvalificeringen af undervisningen i skolen, så den modsvarer børn og unges kompetencebehov. 
Her afgrænser jeg iagttagelserne til de særlige udfordringer, der er knyttet til fremmedsprogskompetence 
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og sundhedspædagogik, fordi det er dem, der har vist sig betydningsfulde gennem udviklingsarbejdet. 
Et af målene med den grønlandske folkeskole er at give befolkningen en national identitet, men i be-
folkningen hersker der en del identitetsforvirring (Lynge, 2004a). En del af forvirringen tilskrives al-
mindeligvis samfundets tosprogssituation, der rummer ambivalenser, værdikonflikter og tvetydigheder 
(Langgård, 2003). Såvel den politiske debat som mediernes kommunikation om sprog viser, at der er en 
række uløste problemer, og sprogspørgsmålet optager befolkningen, både hvad angår følelser og kompe-
tenceudvikling. Begrebet grønlandisering betegner en politisk bevægelse, der opstod i 1970’erne i forbin-
delse med et forslag om, at det grønlandske sprog skulle opgives. Grønlandsk blev hermed opfattet som 
et truet sprog, og i forbindelse med Hjemmestyrets indførelse satte den såkaldte grønlandisering ind. 
Racistiske holdninger og etnisknationale diskurser opstod og gjorde sig gældende. Traditionelle tanke-
gange præger endnu i dag samfundsdebatten om sprog, og grønlandiseringsdiskursen rummer tre cen-
trale holdninger (Langgård, 2003: 216):
- At det grønlandske sprog er truet og derfor skal beskyttes, som var det en museumsgenstand
- At de unges sprog er dårligt fordi de ikke kan den traditionelle fangerkulturs ordforråd
- At låneord skal bandlyses og erstattes af grønlandske ord, uanset om man kan finde et bekvemt ud-

tryk på grønlandsk eller ej

Folkeskolens mål om fremmedsproglig kompetenceudvikling rummer i dag en betydelig ambivalens. På 
den ene side skal de primært grønlandsksprogede børn og unges fremmedsprogskompetencer styrkes, 
hvilket skaber problemer i forhold til grønlandiseringen. På den anden side betyder grønlandiseringen 
ikke nødvendigvis en kvalificeret tilfredsstillende grønlandisering. I uddannelsesvæsenet er denne pro-
blematik senest blevet taget op i en statusrapport for folkeskolen (Direktoratet, 2000). Ifølge Langgård 
er de kompetencer, modersmålsundervisningen skal give børnene, det basale grundlag for befolkningens 
demokratiske kompetencer (Langgård, 2003: 225), med andre ord grundlaget for medbestemmelse, 
involvering og udvikling af handlekompetence (Schnack, 1998). 

I modsætning til den politiske diskussion om grønlandisering ses i dag også en ungdom og en uddannel-
sesudvikling, der på én gang refererer til både moderne og oprindelige værdier og signalerer en moderne 
kompetenceudvikling. Lange beskriver den grønlandske ungdom, som hun kalder ”Hjemmestyrets 
børn”: ”De har jo en drivkraft som afspejler så positive ressourcer – at de positive sider må frem lige såvel som 
de dele af befolkningen som er belastede, har alkoholproblemer osv” (Lange, 2005). Pointen er, at de unge, 
der i dag får undervisning og uddanner sig på mindst ét fremmedsprog (dansk og/eller et andet), og 
samtidig oplever et samfund i betydelig forandring, er resurser i forhold til svære sociale problematikker, 
samfundet også rummer. Via uddannelse er de ’nye’ unges samfundsindsigt og engagement (vilje) resul-
teret i en åbenlys handlekraft, der sætter sig igennem i sport, udholdenhedsaktiviteter, musik og kunst.  

Sundhedsvæsenets historie 
Mens der er lang tradition for at uddanne landets lærere, er sundhedsuddannelserne for alvor udbygget 
med overtagelsen af ansvaret for sundhedsvæsenet og sundhedsuddannelserne i 1992. I Grønland eksi-
sterer i dag følgende sundhedsuddannelser: en sundhedshjælperuddannelse og en sundhedsassistentud-
dannelse som overbygning til sundhedshjælperuddannelsen; specialiseringsmoduler til: fødselsassistent, 
specialassistent i kønssygdomme og laboratorieassistent; bachelor i sygepleje; en række uformelle uddan-
nelser, der har karakter af kvalificering gennem kurser for ufaglærte, f.eks. en portøruddannelse, bygde-
sundhedsarbejderuddannelse eller forebyggelseskonsulentuddannelse; en tandklinikassistentuddannelse; 
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en tandplejeruddannelse; turnus og introduktionsuddannelse for yngre læger samt uddannelse til spe-
ciallæge i almenmedicin. Selv om sundhedsuddannelserne efterhånden er udbyggede, importerer sund-
hedsvæsenet stadig en stor del af sin teknologi fra Danmark (Christiansen & Togeby, 2003). Teknolog-
importen og den stadige import af arbejdsstyrke præger især måden, der formuleres behandlingshandle-
strategier og ydelsesprofiler på. 

Hvordan sundhedsvæsenet styrer efter teknologiske behandlingsprincipper, og hvilke forventninger der 
er til sundhedsvæsenets kontrol, har en historisk forklaring (Lange, 2005). I 1988 nedsatte Grønlands 
hjemmestyre (Landsstyret) Det Sundhedsfaglige Råd, og det fremgik bl.a. af kommissoriet, at ”Det 
Sundhedsfaglige Råd har til opgave at fremkomme med forslag til, hvilke ændringer, herunder økonomiske, 
der bør gennemføres indenfor sundhedsvæsenet i forbindelse med en hjemmestyreovertagelse af dette”. På dette 
tidspunkt var sundhedsvæsenet i Grønland et dansk anliggende, ansvaret for det grønlandske sundheds-
væsen hørte til under den danske stat ligesom det danske sundhedsvæsen. Det grønlandske sundheds-
væsen var i flere år organiseret under Grønlandsministeriet nedsat af den danske regering og senere un-
der Sundhedsministeriet. Overordnede beslutninger vedr. det grønlandske sundhedsvæsen blev således 
taget i Danmark, og den semantik, der gjorde sig gældende, handlede om kontrol. Til at føre kontrol 
med Grønland var der dels en landslæge, som både stod for den overordnede sundhedsadministration 
og samtidig var embedslæge, og dels en oversygeplejerske. Begge opholdt sig i Grønland. I Danmark 
satte man i 80’erne tiltagende fokus på forebyggelse og prioriterede den danske forebyggelse politisk og 
økonomisk, men Grønland fik ikke tildelt midler specielt til forebyggelse. Det grønlandske sundhedsvæ-
sen var udelukkende et behandlingssystem. Generelt var befolkningen ydmyge over or autoriteter. Folk 
var vant til, at andre udefra bestemte, at lægens ord gjorde sig gældende, så patienter lagde ofte deres liv 
og ansvar for deres liv over til lægens beslutninger. Ansvarsfordelingen og beslutningshierarkiet havde 
gjort sig gældende gennem mange år i og efter kolonitiden. Men i slutningen af 80erne var der blandt 
sundhedspersonalet og i befolkningen en tiltagende opmærksomhed på og drøftelse af behov for at tage 
medansvar for egen sundhed og personlig udvikling. Der opstod et ønske om, at beslutninger omkring 
borgerne blev taget på tættere hold, i Grønland, i lokalmiljøet, og om, at behandling kunne ske i Grøn-
land. Ifølge Lange var det grønlandske sundhedsvæsen et behandlingssystem, sundhedspersonalet kom-
munikerede sygdom og behandling, hvilket segmenterede kontrolkommunikation i sundhedsvæsenet.

Diskussionen udtrykte på den tid et typisk spørgsmål: skal vi i Grønland have samme niveau af sund-
hedsservice som i Danmark? Skal vi så bygge hospitaler i alle bygder? Hvilket ikke var økonomisk reali-
stisk (Lange, 2005). Selvom ansvaret for folkesundheden i Grønland stadig var placeret under den dan-
ske stat, markerede grønlandsk sundhedspolitik allerede i 1989 et markant skift i visioner. Man ville 
lægge kursen om. Fokus på helbredelse skulle forskydes til fokus på livskvalitet, og Det Sundhedsfaglige 
Råd anbefalede Landsting og Landsstyre, at landet tilsluttede sig WHO’s Ottawa Charter (WHO, 
1986), hvilket skete tre år senere. Hermed blev det besluttet, at folkesundhed, der indtil da udelukkende 
havde inkluderet sygdomsbehandling og forebyggelse, skulle suppleres med sundhedsfremme. Det over-
ordnede ønske var, at befolkningens sunde livsførelse skulle opprioriteres.

Ideologien bag Landstingets tilslutning var, at Ottawa Chartret signalerede den sundhedsstrategiske 
tænkning, der skulle understøtte sundhedsvæsenets udvikling; det var den vej Grønland ville. Befolk-
ningen skulle medinddrages i beslutningen om egen sundhed, og samfundet som helhed tilsluttede sig 
at sætte fokus på det gode liv. Visionerne var, at alle de beslutninger, der blev taget generelt i samfundet, 
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skulle kunne forsvares ud fra den sundhedsstrategiske tænkning i Ottawa Chartret. Ifølge Lange stod 
det klart, at sundhedsvæsenet fremover skulle arbejde med et sundhedsfremmende sigte og samtidig 
sikre en god sygdomsbehandling. Med disse intentioner overtog Hjemmestyret ansvaret for sundheds-
væsenet fra den danske stat 1. januar 1992 og dermed ansvaret for den sundhedspolitiske udvikling. 
Den generelle holdning var, at man ikke længere kunne helbrede sig til sundhed, og at man i højere 
grad end tidligere måtte medtænke de sundhedsmæssige udfordringer, samfundet stod over for. Det var 
med henvisning til disse historiske visioner, at en række konkrete handlingsstrategier for at fremme 
sundhedstilstanden i befolkningen blev udarbejdet i 2003. Deraf fremgår det blandt andet, ”at befolk-
ningens sundhed og trivsel skal fremmes gennem aktiv deltagelse, der bygger på dialoger med afsæt i egne res-
sourcer, holdninger og visioner om sundhed” (Paarisa, 2003). 

Folkesundhed i dag
I Hjemmestyret har der været tradition for, at behandling og forebyggelse primært varetages af sund-
hedsvæsenet, men med tilslutning til Ottawa Chartret skulle sundhed være et fælles anliggende. Der 
blev tale om fælles udfordringer, fælles opgaver og fælles ansvar. I dag tager folkesundhedsarbejdet både 
afsæt i sundhedsvidenskabelige undersøgelser (Bjerregaard et al, 2005) og i de sundhedsmæssige udfor-
dringer, der opstår lokalt i bygder og byer. Hensigten er, at nye initiativer ikke alene varetages af sund-
hedsvæsenet, men at forebyggelse og sundhedsfremme koordineres i tæt samarbejde mellem de nye stor-
kommuner og sundhedsvæsenet, så både det enkelte menneske, familien, skolen, arbejdspladsen, de små 
samfund, bygder og de større byer tager medansvar for sundheden (Grønlands Hjemmestyre, 2006). 

I dag er sundhedsvæsenets overordnede vision at tænke og arbejde med et sundhedsfremmende sigte og 
samtidig sikre en god sygdomsbehandling (Paarisa, 2003), men sundhedsvæsenet er alligevel først og 
fremmest i sin selvbeskrivelse behandlende med juridisk reference til, at har alle ret til behandling. En 
væsentlig juridisk dimension er, at alle har krav på lige adgang til sundhedsvæsenet, og derfor er der 
etableret institutioner med akut beredskab i alle større byer (Bjerregaard, 2004). Sundhedsvæsenet betje-
ner en befolkning, der er spredt over et stort geografisk område. På trods af ligeretsprincippet opererer 
sundhedsvæsenet med ulige behandlingsbetingelser dels pga. de forskellige geografiske og klimatiske 
forhold, og dels spiller forskellige normer, traditioner og levevilkår ind på prioriteringen af ydelser (Bjer-
regaard, 2004). Bygderne har ikke et formaliseret akut beredskab (Borre, 2006). Sundhedsvæsenet er 
inddelt i seksten sundhedsdistrikter omtrent svarende til den kommunale inddeling, og hvert distrikt 
har et sygehus eller et sundhedscenter. Mange bygder har adgang til behandling via de kompetencer, 
som enten en stationssygeplejerske eller en sundhedsmedhjælper har, mens andre bygder må klare sig 
med de kompetencer, en ufaglært bygdesundhedsarbejder har. Et af sundhedsvæsenets overordnede mål 
er, at bygderne jævnligt besøges af personale fra distriktssygehusene, hvor der udføres almindelige kon-
sultationer samt børneundersøgelser og vaccinationer (Bjerregaard, 2004). Forebyggelse og sundheds-
fremme i Grønland er centralt organiseret i Paarisa, der er Hjemmestyrets afdeling for forebyggelse og 
sundhedsfremme i Direktoratet for Sundhed. Det lokale forebyggelsesarbejde er landet over organiseret i 
tre regionale netværk kaldet Nord-, Sydøst- og Midtregionen (Paarisa, 2003). I alle større byer er der 
ansat forebyggelseskonsulenter med forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Nogle forebyggelseskonsu-
lenter bygger deres faglighed på erfaringer med sundheds- og fødselshjælp og er ellers ufaglærte, mens 
andre har uddannelse som pædagog eller socialrådgiver. Et specialdesignet arktisk forebyggelseskonsu-
lentkursus er udbudt i 2006, hvor alle landets forebyggelseskonsulenter forventes at kvalificere sig yderli-
gere inden for det sundhedsfremmende og forebyggende område i Grønland. 
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Folkesundhed som politik rummer nogle modsætninger og værdikonflikter. En sundhedspolitisk ambi-
tion om borgerinddragelse kobles f.eks. til forbud, advarsler og restriktioner med reference til epidemio-
logisk forskning om sygdomsmønstre, dødelighed og risikofaktorer. I forbindelse med udarbejdelsen af 
det nye folkesundhedsprogram har Statens Institut for Folkesundhed (DK) udarbejdet en rapport om 
sundhedsforholdene (Bjerregaard, 2004). Rapporten fokuserer på livsstilssygdomme og særlige grøn-
landske risici i forhold til helbred og miljø. Den tilstræber at beskrive den samlede befolknings helbred 
(i modsætning til den enkelte patients), og sundhed måles ved forekomst af sygdom eller død, dvs. nogle 
negative aspekter af sundhedstilstanden. Rapporten danner baggrund for folkesundhedsprogrammet, og 
dermed slår risikosemantik og sygdomsmønstre igennem. Som politik trækker folkesundhed således på 
viden fra den arktiske epidemiologiske forskning, der afdækker befolkningens helbredsproblemer, hvil-
ket fremgår af de områder, der prioriteres i rapporten: psykisk helbred, selvmord, ulykker og vold, bevæ-
geapparatets sygdomme, uønsket graviditet og abort, hjerte-karsygdomme, diabetes, fedme, kræft, ry-
gerlunger, kronisk obstruktiv lungesygdom, infektionssygdomme, tandsundhed og allergi. 

Folkesundhedsprogrammet betragter forebyggelse og sundhedsfremme som centrale indsatsområder i 
arbejdet med at forbedre folkesundheden. Forebyggende indsatser rettes mod hele befolkningen eller 
mod befolkningsgrupper, der har særlig stor risiko for at udvikle sygdom, dvs. raske mennesker, for at 
forhindre at sygdom overhovedet opstår (Bjerregaard, 2004). Sundhedsfremme betragtes som en del af 
forebyggelsen – som en forebyggende strategi. Kun enkelte sundhedsfremmeprojekter har vundet indpas 
i sundhedssektoren. Primært har de fundet sted på andre arenaer: private foreninger, frivilliggrupper 
(f.eks. afholdsforeninger), sociale aktiviteter (f.eks. til forebyggelse af selvmord blandt unge), patientfor-
eninger (f.eks. Grønlands Lungeforening). 

De nationale sundhedspolitiske målsætninger er udformet i to hovedgrupper. Den ene type mål handler 
om at fremme borgernes evne, vilje og muligheder for at leve et sundt liv, og rettes mod de velfærdsinsti-
tutioner, hvor der arbejdes pædagogisk f.eks. i sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, ældreplejen samt i de 
institutioner i socialvæsenet, der beskæftiger sig med lokalt sundhedsarbejde, f.eks. foreninger, sports- og 
fritidsklubber, arbejdspladser, skoler mv. Den anden type mål er på flere områder tiltænkt en adfærdsre-
gulerende og forbrugsdæmpende effekt f.eks. med afgifter på alkohol og tobak (Bjerregaard, 2004), og 
da folkesundhed som politisk strategi i væsentlig grad operationaliseres inden for denne måltype, giver 
det udslag i politisk risikotænkning med reference til livstilssygdomme og dødelighed.




