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Et dilemma er en mere eller mindre “umulig” situation, hvor ingen
løsninger synes fremkommelige. Det er ikke det samme som at have
et problem, for problemet ligger i en eller anden forstand uden for én.
Et dilemma er noget, man er i. Det er dermed noget mere personligt,
der drejer sig om at skulle vælge, og dette valg har ubehagelige konse-
kvenser, der kommer til at berøre én personligt. Man skal vælge – og
kan ikke – fordi man ikke er parat til at betale, hvad det koster.

Det er denne situation, Jens Berthelsen bygger sin pædagogiske
idé på. Han kobler arbejdet med dilemmaer til forståelsen af en gen-
uin læring, som bliver en personlig proces. Han siger ikke, at dilem-
maet blot skal løses, nej dilemmaet skal snarere uddybes. Det skal
føre frem mod en personlig involvering og stillingtagen.

Over et dilemma er der noget uafviseligt, det trænger sig på i en
dybere forstand, det bliver noget, man ikke uden videre kan afvise.
Derfor er et dilemma en drivkraft, der motiverer for et dybere engage-
ment, for en søgen, der måske kan føre frem mod en afklaring, der
igen kan føre videre frem mod en beslutning, en stillingtagen og et
valg.

Den dilemma-tænkning, der hermed kommer ud af det, siger Ber-
thelsen, lægger vægt på søgen og spørgen – frem for konstatering og
forklaring. Den lægger vægt på divergent frem for konvergent tænk-
ning, mangfoldighed frem for entydighed, noget følelsesmæssigt frem
for noget logisk, noget alment frem for noget specielt. Dermed kom-
mer selve denne tilgang til læringen til at sætte sig et yderst ambitiøst
mål: den vil hele bruddet i vores tænkning, vores stadige dualisme,
hvor vi er spændt ud mellem følelse og fornuft, mellem den digitale
tænkning og den analoge. I stedet skal tænkningen fungere som den
helhed, den engang var.

Når dette læringsprojekt bliver særlig aktuelt i vores opbrudssam-
fund, hænger det sammen med, at vi i dag opsplitter for at kunne stå

7

Forord

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til
undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



fuldstændig frit og ubundet. Vi lever i en verden, hvor spørgsmålet om
sammenhæng hele tiden er op til den enkelte. De store tilværelsesfor-
klaringer er forsvundet, derfor står vi i et dilemma, og derfor lever vi
med konfrontationen at skulle skabe sammenhængen – eller miste
den fuldstændig. Vi skal forbinde de mange opsplittede informationer
– og vi skal træffe de nødvendige valg for at få mening og sammen-
hæng i vores tilværelse. Vi skal gradvis tilegne os en ny holdning til
det kaotiske. Det er en holdning, der både omfatter at kunne sætte
ord på situationerne – og gribe dem konstruktivt an.

Men hvordan gribes noget sådan an i undervisning? I Berthelsens
forskningsmæssige forsøg er der tale om undervisning i slægt med så-
kaldte træningsgrupper eller T-grupper, kendt fra socialpsykologiske
træningsøvelser. Her skal deltagerne inddrage deres egne erfaringer i
en fælles gruppeproces, der overordnet styres og koordineres af særli-
ge trænere. Der er også tale om at inddrage et formaliseret rollespil
omkring rådgivning med egne erfaringer og med bearbejdning i en
gruppeproces. Her ligger en vigtig side ved det udviklingsarbejde, der
berettes om i bogen. Det er også her, der ligger mange muligheder for
at anvende bogens ideer i andre typer af pædagogiske situationer.

En vigtig side ved en sådan forståelse af læring er knyttet til mod-
stand. I den traditionelle form for undervisning vil man kunne hævde,
at modstand blokerer og hindrer at noget læres. I arbejdet med dilem-
maer er det nærmest det modsatte, der er tilfældet. I bogen udtrykkes
det direkte på denne måde: “Modstanden er en naturlig del af lære-
processen og et positivt tegn på, at man er ved at nærme sig et sted,
hvor læring er mulig”. Det sætter rammen for en læring, der er per-
sonlig og eksistentiel eller måske snarere terapeutisk i sit sigte. Og det
er her, der skabes en ny forståelse af vigtige sider ved læreprocessen i
det moderne samfund. Måske netop den side ved postmoderne lære-
processer, der lægger vægt på det grænseoverskridende i situationen –
og så alligevel kravet om at præstere den personlige kompetence med
hensyn til at kunne håndtere disse situationer og træffe de nødvendige
valg. Dilemmaer bliver en del af livsvilkårene, derfor hører de også
hjemme i den pædagogiske tænkning.

Med dette som udgangspunkt, er det indlysende, at dilem-
ma-tænkning har en klar relevans og appel for børn og unge – og må
kunne opfattes som en ny og spændende mulighed i både skole og vi-
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deregående undervisning. Børn og unge vokser op med mange
modsætninger, som ikke uden videre kan gøres usynlige. De skal lære
både at leve med dem og at håndtere dem, de skal lære at stille
spørgsmål, der er konstruktive – og de skal lære at træffe vanskelige
valg. Det er efter min mening en tilgang, der er er i dyb overensstem-
melse med en modernitets-synsvinkel.

Med udgangspunkt i sin faglige afhandling har Jens Berthelsen sat
sig for at formidle sine analyser af dilemma-læring uden at sætte selve
dilemmaets inderste væsen over styr. Det er i sig selv et eksperiment
og et valg, som også koster noget. Men det er efter min mening lykke-
des. Der stilles mange spørgsmål i bogen og flere end der gives svar
på. Bogen kaldes en “faglig fortælling”, hvor læseren er inddraget.
Det er i sig selv spændende og fører frem mod en formidling, der ikke
alene er læservenlig, den er også inspirerende og befordrende for at
tænke videre. Selv at gå i gang med at stille nogle spørgsmål og måske
endda give bud på nogle af bogens mange åbne udgangsmuligheder.

Og det er sådan set ikke den dårligste udgang på at befinde sig i et
dilemma: man begynder at forholde sig til verden på en ny måde.
Man lærer i ordets dybeste betydning.

Per Schultz Jørgensen
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Denne bog har som udgangspunkt undren over egen undervisning. På
Københavns Universitet har jeg som pædagogisk psykolog ofte under-
vist i udvikling af professionel kompetence. På et semesterkursus i
‘rådgivning’ bemærkede jeg en særlig iver og engagement hos de stu-
derende, som jeg ikke var vant til fra anden universitetsundervisning.
Deres arbejdsindsats gik langt ud over hvad man kunne forvente for
at bestå eksamen. En kollega på Århus Universitet havde gjort samme
iagttagelser ved lignende kurser. Deltagerne syntes at blive draget
mod de udfordringer, som var undervejs, tumlede med problemerne,
virkede særdeles engagerede og gav højlydt udtryk for at de havde
lært nyt og anderledes.

Hvad var det, der gjorde, at deltagerne ofte arbejdede langt ud
over den aftalte undervisningstid? Hvorfor gav frustrationerne tilsyne-
ladende mere og ikke mindre energi? Hvorfor blev de ofte mere og
mere optaget af deres gruppes forhold på bekostning af fællesunder-
visningen, andre fag på studiet og sågar deres hjemme- og familieliv?
Hvordan kunne det være, at grupperne gang på gang fik ‘åbenbarin-
ger’ og erklærede, at nu havde de bare forstået ‘det hele’? Nysgerrig-
hed og undren gav min kollega og mig trang til at søge en forståelse.
Langsomt voksede den antagelse frem hos os to undervisere, at det
meste af engagementet kunne forstås ud fra ét bestemt element i den
pædagogiske iscenesættelse af forløbene: Det, at deltagerne ustandse-
ligt – om end ikke særligt bevidst – blev placeret i situationer, der kræ-
vede det umulige af dem.

De tilsyneladende simple deltagerinstrukser og rammer, var – når
de blev gået nærmere efter i sømmene – så modstridende og kompli-
cerede, at deltagerne blev fanget i en uafsluttelig opgave – en opgave,
der reelt ikke var nogen vej ud af, selv om det kunne se sådan ud, og
som de derfor måtte kæmpe videre med. Det var dette særlige stiltræk
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ved undervisningsforløbene, som efterhånden fik tankerne om dilem-
maet som drivkraft for læring og personlig udvikling til at gry.

Når vi er i et dilemma betyder det at vi bliver bremset op. Vi får
lejlighed til at undersøge vores rum nærmere og til at komme i be-
røring med de forhindringer, som vi ellers ofte glider let hen over. Vi
har svært ved at orientere os i feltet og kan ikke finde vejen ud. Vi bli-
ver hængende, bliver ved med at søge eller lever videre med det i bag-
hovedet, uden at det rigtigt afsluttes. Dilemmabegrebet blev derfor
centralt for vores forståelse, ikke blot af undervisningssituationerne,
men også som en mere almen måde hvor mennesker kan få indsigt i
egen personlighed og opnå ny erkendelse på.

Vores arbejdshypotese formulerede vi således: Dilemmaet kan beteg-
nes som et umuligt valg, en umulig situation, fordi kendte veje er blokerede,
man føler sig fanget, og der er er ingen vej ud. Men dilemmaet kan rumme
energi til at bane nye veje. Og det kan rumme muligheder for gennem søgen
efter udveje at møde ukendte sider af sig selv og omgivelserne og tvinge til
stillingtagen ved opfattelser og værdier, man ikke tidligere har sat spørgs-
målstegn ved.

Vi gav os til at undersøge og indkredse dilemmasituationer i vores
undervisning. En kompliceret proces fordi dilemmaer måtte ses i flug-
ten – i en sammenhæng med de processer, som de havde så voldsom
en indflydelse på. Vi havde færten af at være på sporet af et nyt be-
greb, der kunne blive centralt for forståelse af et nyt paradigme, som
den nye ungdomskultur, med bevægelighed og flygtighed i kontakt-
former og engagementer, måske var udtryk for.

Fokuseringen på dilemmaer i undervisning havde ikke til hensig-
ten at lancere en ny pædagogisk retning, men en ny pædagogisk for-
holdemåde. Undervejs i mit arbejde med at undersøge dilemmasitua-
tioner i egen undervisning blev jeg stadig mere klar over, at dilemma-
situationer altid har eksisteret i pædagogiske sammenhænge, men har
været relativt upåagtede eller blot er blevet betragtet som forstyrrelser
i den almindelige undervisning.

Det er næppe tilfældigt at ideen om at undersøge læring gennem di-
lemmasituationer dukker op i en tid, hvor vort gamle naturvidenskabe-
lige verdensbillede på mange områder er kommet til kort, og hvor vi
står famlende over for, hvordan mennesket kan indgå i og rumme en
stadig hastigere udvikling. Spørgsmålet er derfor: Er det muligt gennem
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undervisning at tilegne sig kvalifikationer, som gør en i stand til ikke blot at
‘leve med’, men konstruktivt og kreativt at arbejde sig igennem de dilem-
maer, som i stigende grad præger vor dagligdag? Og kan det føre til, at vi
aktivt søger dilemmaers udfordring frem for at undgå dem? Vil det være
muligt bevidst at lægge dilemmasituationer til rette i undervisningen? Er det
etisk forsvarligt? Hvad kræver det af pædagogisk professionalisme?

Indsamling af materiale førte i første omgang til beskrivelse af en
række undervisningssituationer med dilemmalignende udtryk i rap-
porten “Ingen vej ud”, som i denne bog danner grundlag for beskrivel-
sen af undervisningsforløbet. Projektet udviklede sig fra faglig nysger-
righed og personligt erkendelsesarbejde til ønsket om forskning med
henblik på formidling til andre undervisere og pædagogisk psykolo-
gisk nysgerrige. Forskningsprojektet kan betegnes som eksplorativ
procesforskning og blev udmøntet i en ph.d.-afhandling: “Dilemmaet
som lærer – En fænomenologisk beskrivelse og analyse af dilemmaer og de-
res virke som ændringsformidler i pædagogiske og almenmenneskelige sam-
menhænge”. Afhandlingen blev indleveret og bedømt på ‘Danmarks
Pædagogiske Universitet i efteråret 2000.

På et ret tidligt tidspunkt i projektet opstod ideen om en bogudgi-
velse i feltet mellem faglig professionsudøvelse og akademisk teoriud-
vikling. Bogen er et forsøg på en ny form for faglig formidling, hvor
læseren gennem fortællingen om dilemmasituationer i konkrete
undervisningssituationer får lejlighed til associere til egne oplevelser
og erfaringer og forhåbentligt blive ‘fanget ind’, personligt som fag-
ligt, i dilemmaforståelsen.

Bogen bygger således på ph.d.-afhandlingens materiale. I forhold
til bogen rummer afhandlingen et større antal faglige henvisninger og
litteraturreferencer, en grundig beskrivelse af forskningsprocessen,
tankerne bag formidlingen og definitioner af pædagogisk-psykologiske
og akademiske begreber. Afhandlingen er dog ret let tilgængelig og
skrevet i dagligsprog. For en grundigere redegørelse for bogens bag-
grund og tilblivelse henvises til afhandlingen, som er offentligt tilgæn-
gelig.

Mange kolleger og venner har gennem det lange projektforløb ind-
gået i diskussion og bidraget til dybere forståelse af dilemmaets po-
tentiale og til udvikling af dilemmabegrebet. Her vil jeg blot nævne
enkelte: Søren Willert har i et langt forløb i opstarten medvirket til af-
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handlingens tilblivelse og stået bi med kommentarer til udformningen
af afhandlingen. Dorte Eva Ostenfeld og Elsa Schmidt har ligeledes
grundigt kommenteret og diskuteret projektet. Ligesom Jørgen Huns-
dahl, Torsten Ingemann Nielsen, Per Schultz Jørgensen og flere andre
psykologer og pædagoger har givet opmuntring og indgået i konstruk-
tiv diskussion omkring begreber og formidling. Allan Stockholm har
tilbudt illustrationer. Min ægtefælle, Birthe Frey har løbende gennem-
læst manuskript og deltaget i frugtbar dialog om argumenternes bære-
dygtighed og den sproglige formidling. Bedømmelsesudvalget med
Per Schultz Jørgensen, Knud Illeris og Benny Karpatschof har sidst
givet en inspirerende tilbagemelding.

Juli 2001
Jens Berthelsen
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På tærsklen til en ny tid
Vil årtusindskiftet komme til at indbefatte et skift af mennesketype?
Vil den mennesketype, som er udviklet i den vestlige verden siden
middelalderen og især under industrialismen, på flere og flere områ-
der gradvist komme til kort, samtidig med at en anden mennesketype
udvikler sig? Vil det dannelsesideal, der bygger på logisk forståelse,
forklaringer og årsagssammenhænge gennem skoling i systematisk ana-
lyse komme til kort over for kravene om at fungere og bevæge sig frit i
en stadig skiftende omverdenssituation?

Unge i den vestlige verden synes på afgørende områder at fungere
anderledes end deres forældregeneration1. De synes at være i stand til
at manøvrere i netværk uden at kende de enkelte punkter, uden at vi-
de, hvor de vil hen og uden at bekymre sig om, hvor de kommer fra.
De synes mere uafhængige af faste kulturværdier og moralbegreber,
og føler sig ikke bundet til at benytte bestemte løsninger på bestemte
problemstillinger.

De kan frigøre sig fra tid og sted og synes at kunne fungere i deres
aktuelle omverdenssituation uden det forhåndskendskab, som tidli-
gere generationer har opbygget. De kan navigere i kaos uden selv at
gå i stykker, og de kan se det ukendte og uordentlige som en mulig-
hed for virke. De kan lade omverdenen trænge ind i sig og alligevel
være sig selv.

Hvis disse tendenser er udtryk for mere grundlæggende skift af
mennesketype, kan det komme til at betyde et opgør med og en vis
frigørelse fra den naturvidenskabelige tænkning, som på trods af hef-
tig ideologidebat og værdiopgør i 1970’erne stadig præger faglig og
videnskabelig arbejdsform og værdisæt: klarhed, logik, kontrol, syste-
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matik og erkendelse. En tænkning ud fra en underliggende antagelse
om, at ‘tingene’ eksisterer i en relativt uforanderlig virkelighed.

Naturligvis har der i det sidste halve århundrede været mange ten-
denser i videnskaben i retning af at tilgodese en ny måde at opfatte
omverdenen på. For eksempel kan psykologien siges at have udviklet
sig fra en vægtning af det biologiske menneske, til det individuelle
menneske, over det sociale menneske, til det samfundsskabte kul-
turafhængige menneske, hen mod hvad man kan kalde det selvreflek-
sive, omverdens- og gruppeorienterede menneske. På samme vis ses
en udvikling i pædagogikken fra en tvangspædagogik, der byggede på
mekanisk indlæring af traditionsbestemt og nyttig adfærd, til en lyst-
pædagogik, afpasset efter den enkeltes spontane udvikling. Og nu er
der måske en bevægelse i gang mod en nødvendighedspædagogik,
hvor kravet til at kunne fungere i den aktuelle omverdenssituation bli-
ver vigtigt.

Pædagogikken og psykologien har en stor forpligtethed til at gøre
sig omstillingsparat, til at aflære og opgive en stor del af de grundanta-
gelser, som i dag opleves som selvfølgelige – næsten naturgivne – og
til at søge at omstille egne teorier og metoder.

Men også til at støtte udviklingen af en ny mennesketype der kan
fungere et stykke ind i det nye århundrede. En ny personlighedstype,
der er søgende frem for konstaterende, der kan leve med en høj grad
af modsætninger og dilemmaer, der ikke er så bange for det ukendte
og uoverskuelige, der ikke er så afhængig af logiske begrebsafklaringer
og lineær tænkning, der ikke tænker i hierarkier, kausalitet og logisk
samspil, men som i højere grad fungerer ud fra intuition, fornemmel-
ser og tillid til omverdenen med en selvbevidsthed om at komme
igennem på den ene eller anden måde2. Der er tale om et menneske,
der har mindre at støtte sig til, og som i højere grad selv må tage an-
svar for sit eget liv og sin egen personlige læreproces – tage ansvar for
egen læring3 og udvikling. Den nye mennesketype kunne kaldes ‘det
flygtige menneske’4. Det er i den sammenhæng, at bogens hovedtema
skal forstås.

Dilemma kan være et nøglebegreb for det 20. århundredes menne-
skers forståelse af det 21. århundredes mennesker, – en betegnelse for
den situation, den nye generation til stadighed befinder sig i og lever
med, en nødvendig og uundgåelig del af livet, snarere end noget ube-
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hageligt, man gerne undgår. Det ‘flygtige’ fremtidsmenneskes daglig-
dag vil være præget af langt flere dilemmaer, som det relativt ube-
sværet bevæger sig rundt i.

Det 20. århundredes negativt ladede konfliktbegreb må antagelig
erstattes af et mere konstruktivt dilemmabegreb. Allerede nu bliver or-
det dilemma stadig oftere benyttet til at beskrive komplicerede arbejds-
og livssituationer, der ikke kan forstås ud fra den hidtidige konfliktop-
fattelse (som enten-eller-situation og ‘halvhjertede’ kompromiser).

Undersøgelsesmaterialet
Bogen søger at se velkendte pædagogiske situationer fra en anden vin-
kel. Det kan være vanskeligt at frigøre sig fra sine faglige opfattelser
og tage andre briller på – eller måske snarere gøre sig blind og famle
sig vej mod dannelse af et nyt billede – måske endda et nyt verdens-
billede? Det er vanskeligt ikke at falde for trangen til hele tiden at give
forklaringer og afbryde sin spændende men også frustrerende forun-
dringsproces.

At forske i sin egen undervisning er hvad bogen lægger op til og
selv er et eksempel på. Derfor er den især henvendt til mennesker som
beskæftiger sig med ændringsprocesser i mennesker, i institutioner, i
samfund og kulturer.
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Dilemmaer er ikke et nyt begreb

Labyrinter var i oldtiden symbol på livets
dilemmaer: De er uoverskuelige, men hvis
du anstrenger dig kan du finde en vej.

I mange middelalderkirker findes labyrin-
ter, som symbol på livsrejsen som foran-
kret i skæbneside, hvor udfordringen ikke
består i at vælge mellem alternativer, men
‘danse’ med virkeligheden.

Gulvlabyrint i
katedralen i Chartres
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Eksemplet fra hvilken bogens dilemmaerfaringer beskrives er et
handlingskompetencegivende kursus i universitetsregi. Sådanne kur-
susforløb synes at bekræfte den antagelse, at dilemmaer for den
lærende allerede forekommer i megen pædagogik, og at det især igen-
nem erfaringspædagogikken, som det pågældende kursus kan siges af
være udtryk for, er muligt at få nærmere indblik i dilemmaers natur
og virkemåde. De her indhentede erfaringer tyder også på, at det er
muligt at tilrettelægge en pædagogik med indbyggede dilemmaer. Det
vil sige, at det er muligt at uddanne mennesker til at kunne fungere i
og med dilemmaer og gennem undervisning at give en rummelighed
til at arbejde og leve med modsætninger, usikkerhed og mangetydig-
hed i en fremadsøgende bevægelighed, at det gennem træning er mu-
ligt at opnå kompetence, hvor omstillingsevne, fleksibilitet, situations-
fornemmelse og intuitiv intelligens er højt prioriteret.
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EN CASE fra en typisk undervisningssituation:

En snes psykologistuderende havde til-
meldt sig til et frivilligt kursus med
mundtlig eksamen for at lære om råd-
givning og gruppeprocesser. Kurset
strakte sig over 4 måneder, en dag om
ugen. Ved starten blev de studerende
opdelt i arbejdsgrupper med 5 personer
i hver.

Om morgenen mødte de i hver sin
gruppe og trænede rådgivning efter
lærerinstrukser.

En af gruppens deltagere havde hjemmefra besluttet sig for at
fremlægge et alment, men reelt problem for en anden af gruppens del-
tagere, der skulle være rådgiver/interviewer. Resten af gruppen skulle
være tavse observatører, samt optage situationen på video.

Klient

Rådgiver

Observatører
Kamarafører
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Det kunne se således ud: Carina fortæller at hun ikke kan holde op
med at ryge, fordi hendes fyr, Henrik er storryger. Carina fortæller om
egne forsøg på at holde op og hvordan hun plumper i når hun er sam-
men med Henrik. Rådgiveren spørger forsigtigt og Carina fortæller
mere og mere om tidligere forsøg, sin families holdninger, vennerne, øko-
nomi, boligforhold, ønsker om at flytte sammen, få børn... Rådgiveren
kommer nu med flere praktiske forslag, om aftaler, metoder osv. Carina
afviser, hun har prøvet det hele og kan forklare hvorfor det ikke kan lade
sig gøre. Rådgiveren ser rådvild på observatørerne, og Carina slutter af
med at sige: jeg sagde jo fra starten at det ikke var let. Rådgiveren
slutter samtalen med at sige: “Ja jeg håber du finder en løsning, nu har
vi i hvert fald fået snakket om det.”

Efter rådgivningsseancen er det observatørernes tur til at frem-
lægge deres iagttagelser. De påpeger på en hensynsfuld måde, at råd-
giveren mistede overblikket, da Carina kom med sin lange redegørelse.
Hun blev så at sige fanget ind i Carinas dilemmaer og blev handlings-
lammet. Det var som om rådgiveren syntes hun som autoritet skulle
forklare og løse den andens problemer og komme med en række forslag.
Dem kunne Carina nemt afvise og dermed slutte seancen med at være i
magtposition over for den lidt slukørede rådgiver, der på sin side slut-
tede med at befinde sig i et autoritetsdilemma.

Videofremvisningen kunne blive en stærk oplevelse for Carina. Ved
selvkonfrontationen blev observatørernes udsagn bekræftet. Carinas
selvbillede blev sammenholdt med omverdens billede. Stof til eftertan-
ke udvikledes i en hensynsfuld og forstående gruppe.

Formiddagens sidste time gik med at lave mødevurdering: Hvordan
fungerer vi sammen? Hvordan er vi over for hinanden? Lærer vi noget?
Kan vi gøre det bedre næste gang?

Om eftermiddagen mødtes gruppen med de andre grupper og hol-
dets lærer. Brudstykker af videoen blev fremlagt, diskuteret og super-
viseret af læreren. Med udgangspunkt i en almengørelse af hændelses-
forløbet kom underviseren med teorioplæg til fælles diskussion, lit-
teraturhenvisninger og retningsliner for, hvordan observatører kan give
en konstruktiv tilbagemelding til rådgiveren. Dagen afsluttedes med at
holdet sammen gjorde status over deres aktiviteter, organisering og
forslag til forbedringer.
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Bogens indhold
Bogen indledes i sin første del med betragtninger over dilemmabegre-
bet, som alle mennesker kan opleve griber ind i deres dagligdag og
måske oplever påvirker os gennem hele livet? Tydeligst mærkes det i
kriser, der både kan føre til afmagt og resignation eller til erkendelse
og udvikling.

Anden del rummer deltageres beretninger og lærers betragtninger
om dilemmasituationer ud fra udvalgte undervisningstemaer: Om
igangsætning af undervisningen. Om deltagernes arbejdsopgaver (træ-
ning i rådgivning). Om brug af video-optagelse som undervisnings-
middel. Om gruppearbejde og ubevidste gruppeprocesser. Om under-
visningens organisering som arbejdsplads. Og om eksamens funktion.
Afslutningsvis foretages en sammenfattende analyse.

Tredje del drejer sig om udviklingen af et koncept for pædagogisk
anvendelse af dilemmasituationer. Om betingelser og konkrete ideer
til en nødvendighedens pædagogik med overskridende læring med
personlig og kompetencegivende erkendelse. Og om muligheder og
begrænsninger.

Oversigt over de enkelte kapitler

1. DEL: DILEMMABEGREBET
1. kapitel – at være i dilemma indeholder psykologiske og pædagogiske
betragtninger over dilemmabegrebet. Dilemmaet søges afgrænset og
sat i relation til: problemet, paradokset, konflikten og den eksistentiel-
le valgsituation. Dilemma søges definitorisk afgrænset.

2. kapitel – rundt om dilemmaet handler om dilemmaer i vor dagligdag:
Hvordan vi oplever at være i dilemma og hvordan vi søger at undgå
dem. Dilemmaer kan på én gang virke frastødende og tiltrækkende og
synes ud over mange hverdagssituationer at spille en afgørende rolle
ved betydningsfulde livssituationer, som f.eks. kriser og vendepunkter.
Måske er dilemmaet indbygget i vort samfundssystem og kultur-
historie, som styring og spore for den enkelte.
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2. DEL: FORTÆLLING OM UNDERVISNING
3. kapitel – pædagogik med upåagtede dilemmaer. Beretningen om de føl-
gende 7 kapitlers pædagogiske temaer indledes med en rammebeskri-
velse, der giver et overblik over undervisningsindholdet og det typiske
kursusforløb.

4. kapitel – optakten. Igangsættelsen af kurserne beskrives hvad angår
deltagermotivation, medlemskab og afgrænsning i forhold til omver-
denen – forudsætninger for dilemmasituationer i undervisningen.
Gruppedannelsen er eksempel på kaotisk indvielsesritual.

5. kapitel – den professionelle relation. Om hvorledes kursets praktiske
rådgivertræning gang på gang fører deltagerne ind i professionsdilem-
maer, som de må kæmpe med.

6. kapitel – at få spejlet holdt op. Om hvorledes deltagernes selvbilleder
gennem videokonfrontation giver anledning til produktive dilemmaer.

7. kapitel – gruppeliv. Om hvorledes deltagernes træningsgrupper ud-
vikler sig og indvikler sig i kollektive dilemmasituationer med fantasi-
er om gruppens ubevidste.

8. kapitel – tvedeling. Om hvordan dobbeltheden, f.eks. mellem mål og
middel, mellem det indlevende og det kalkulerende, kan sætte delta-
gerne i dilemmaer.

9. kapitel – eksemplarisk arbejde. Om undervisningsholdet betragtet
som arbejdsplads, hvor det er muligt at studere organisatoriske for-
hold, bl.a. struktur og kultur.

10. kapitel – vejen ud. Undervisningsforløbet afsluttes med en eksa-
men, hvor kravene fører til deltagernes bearbejdelse af deres dilemma-
situationer.

11. kapitel – dilemmamønstre. Undervisningens dilemmasituationer
sammenfattes og analyseres. Træk ved deltagernes situation og typiske
dilemmaforløb fremhæves.
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12. kapitel – at undervise med dilemma. Om tilrettelæggelse af undervis-
ningen og lærerrollen – herunder lærerens egne dilemmaer.

3. DEL: FREMTIDSPÆDAGOGIK
13. kapitel – dilemmalæring. Teoretisk ramme, hvor læring i dilemmasi-
tuationer sættes i relation til fem former for erfaringsdannelse, og en
model for grænseoverskridende læring udvikles.

14. kapitel – fremtidsmennesket. Om et sandsynligt paradigmeskift, hvor
udvikling af ny personlighed kræver en alternativ type kvalificering.

15. kapitel – dilemmapædagogik. Fra erfaringerne fra undervisningsfor-
løbene opstilles betingelser og konkrete ideer til en undervisning, der
sigter mod udvikling af personlig kompetence gennem dilemmasitua-
tioner.

16. kapitel – begrænsninger og muligheder. Bogen afrundes med betragt-
ninger om afhandlingens teoriudvikling, dens etiske og praktiske be-
grænsninger, samt perspektiver for udvikling af en ny børnekarakter.

Læservejledning
Bogen har i nogen grad håndbogskarakter på den måde, at den ikke
nødvendigvis bør læses fra begyndelsen til enden. F.eks. er hele be-
skrivelsen af de forskellige undervisningstemaer – som hver belyser en
indgang til dilemmaet – ikke nødvendig for forståelsen af dilemmaers
virke. Frem for en fremadskridende, målrettet beskrivelse er der
snarere tale om en spiralproces, hvor læseren gang på gang møder de
samme temaer, men med nye udtryk og fra nye vinkler.

Læseren kan udvælge efter interesse og nysgerrighed: Forordet
omhandler baggrund og motivation; indledningen samfundssyn og
denne konkrete oversigt. Første del er den mere filosofiske og almene
sammen med kap. 14 om fremtidsperspektiv. Anden del rummer for-
skellige undervisningstemaer, der afsluttes med sammenfattende ana-
lyse i kap. 11-12. I tredje del om udvikling af nye lærings- og under-
visningsformer fremlægges i kap. 13 teorier om læringsformer og
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grænseoverskridelse. Og kap. 15 om dilemmapædagogik opstiller kon-
krete modeller.

Ny tilgang
Dilemmaer synes at have en sådan karakter, at de ikke lader sig be-
skrive med traditionelle begreber og metoder. De kan ikke reduceres,
men må opleves i sine naturlige sammenhænge. De forsvinder hvis
man ikke selv forsøger at være i dem. Bogen er en faglig fortælling om
en jagt på dilemmaer, hvor undersøgeren selv er nødt til gang på gang
at lade sig fange ind for at blive i stand til at give et signalement af di-
lemmaet. Der er tilstræbt overensstemmelse mellem indhold og form.
Mellem forskning, pædagogik og formidling. Stilen er søgt tilpasset
kvaliteter og forholdemåder, som er karakteristisk for dilemmaers
fremtrædelsesform. Det vil sige, der er lagt større vægt på:

• søgen og spørgen frem for konstatering og forklaring
• divergent tænkning frem for konvergent tænkning
• mangfoldighed frem for entydighed
• det følelsesmæssige frem for det logiske
• det almene frem for det specielle.

Således er der valgt livsverdenens sprog med billedlige udtryk, meta-
forer, associationer, antydninger og flertydighed for at opnå dilemma-
ers livsnærhed, svarende til den måde deltagerne udtrykte deres be-
skrivelse af dilemmasituationer på, og svarende til den tilgang ud-
forskningen havde.

I teksten er udtryk for dilemmaer og situationer med dilemmakva-
liteter fremhævet med kursiv. Rammer med citater og tegninger skal
gerne åbne for associationer for at folde den konkrete beskrivelse ud
alment.
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Hensigten med denne bog er snarere at finde en ny forståelse end en
ny fagteori. Den kan være første skridt i en ny måde at forholde sig til
læring på. Efter at dilemmaet er lært at kende, kan det måske beskri-
ves klarere, og det kan måske lade sig gøre at udvikle større fagteorier
om ‘dilemmaet som lærer’ og koble den til anden pædagogisk nytænk-
ning, hvor forstand og følelse ikke adskilles, og hvor refleksionen kan
ske i selve situationen i en intim sammenknytning af det personlige,
det faglige og det pædagogiske.

Hensigten er at åbne mod en begyndende forståelse af dilemmaer
som udviklingsmulighed frem for som hindring.
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Signalsprog

Det skrevne sprog med sin logiske kate-
goriale semantik viger gradvist for det tal-
te sprog og billedsprog som formidler fler-
tydigt og emotionelt. Unge reagerer mere
på signalværdier end på logiske sammen-
hænge. Billedsprog (metaforer, ikoner,
overskrifter, ordsprog, lydmalende ord)
rummer ikke som det skrevne sprog en rig-
tig forkert oversættelse, men rummer
kommunikation på flere niveauer.

Nogle mennesker vil opfatte dette snegle-
hus som et sigende udtryk for at være i di-
lemma: ‘Det er lige sådan jeg har det, når jeg
er fanget i et dilemma. Jeg er snoet op inde i
en tyk skal, føler mig alene, ingen kan hjælpe
mig’. Hos andre vækker billedet ingen for-
nemmelser eller forståelse.

I denne bog er der i forbindelse med den skrevne tekst indsat ram-
mer med billeder, citater og andre udtryk. Ikke for at uddybe selve tek-
sten men for at give læseren hjælp til at løfte sig ud af teksten og as-
sociere til beslægtede fænomener.
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Noter
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DET TREDJE F

Den klogskab, som kaldes fornemmelse,
har sin suveræne bestemmelse

et sted hvor forstand og fornuftighed
fordufter som letbenet luftighed

Gruk af Piet Hein

1. Riesman (1985) betegner bedsteforældregenerationen som ydrestyrede, forældre-
ne som indrestyrede og den nye generation som gruppestyrede mennesker ‘med
antennerne ude’, Ziehe (1989) taler om selvcentrerede individualister med nar-
cissistiske personlighedstræk og Giddens (1984) om den ‘flygtige mennesketype’.

2. Intuition er et nøglebegreb i denne bog: Intuition opfattes her som en menneske-
lig og professionel kvalifikation til at opfatte flertydige signaler og handlemæssigt
reagere på flere planer. Det bygger på integration af intellekt og emotioner, re-
fleksioner over erfaringer og forestillingsevne. Intuition kan opfattes som en hur-
tigere og bredere funktionsmåde end logisk problemløsning, jf. Østergaard
(1992).

3. Jf. Bjørgens (1995) slagord fra 1990’erne.
4. Giddens (1994 og 1996) angiver en tendens under senmoderniteten mod uaf-

hængighed af tid og rum og afhængighed af systemer: Den nye generation bevæ-
ger sig friere i tillid til, at de overordnede systemer fungerer.
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Udtrykket ‘dilemma’ indgår i vort dagligsprog. Det er noget, vi alle
kan komme til at befinde os i. Dilemmaet er noget, vi umiddelbart
oplever. Selv om vi kan tale om det og oplever at have en fælles forstå-
else af, hvordan det føles, og hvor svært det er at komme ud af, er det
sjældent, at vi direkte forholder os til dilemmaets væsen. Det er nær-
mest underforstået.

Som pædagogisk begreb vil der i dette kapitel blive søgt en ind-
kredsning af dilemmaets funktion og dets beslægtethed med psykolo-
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KAPITEL 1

At være i dilemma
– psykologiske og pædagogiske
betragtninger over dilemmabegrebet

� Når vi ikke kan se skoven for bare træer, dvs. ikke kan opfatte helhe-
den, fordi opmærksomheden er rettet mod detaljerne, kan vi komme
i dilemma og føle os afmægtige, for jo mere man anstrenger sig, jo
vanskeligere bliver det.

� Når vi udsætter den ubehagelige beslutning, og det så bare bliver
sværere og sværere kan vi opleve os i dilemma (mellem ubehaget ved
at skulle udføre handlingen og ubehaget ved ikke at få udført hand-
lingen).

� Når vi gør det vi har lyst til og samtidig får dårlig samvittighed over
ikke at gøre det, man godt ved, man burde, kan man opleve, at man
er i dilemma (mellem lyst og samvittighed).

� Når vi bremser os selv i at foretage væsentlige handlinger, som f.eks.
at beslutte sig for at skifte job, få barn eller blive skilt, kan vi opleve
os i dilemma (mellem at forblive i en utilfredsstillende situation eller
at springe ud i det ukendte med risiko for at miste).
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giske begreber som: Problemet, det eksistentielle valg, konflikten og
paradokset.

De følgende kapitler handler om den mangfoldighed af måder di-
lemmaer kan fremtræde på gennem oplevelse, iagttagelse og reflek-
sion. Det er denne erkendelsesform, som er bogens kerne.

Problemer og dilemmaer
Mens et problem som regel har en løsning, logisk eller teknisk, er der
ingen ‘sand løsning’ på dilemmasituationen: Sorteper bliver ved med
at cirkulere ...

Som en allerførste tilnærmelse kan dilemmaet siges at være et slags
problem uden egentlig løsning!1 Betydningsmæssigt er der et klart slægt-
skab mellem de to ord, problem og dilemma. Hvis en person fortæl-
ler, at han er i et dilemma – ja, så har han dermed også fortalt, at han
har et problem. Omvendt: hvis han fortæller, at han har et problem –
så kan vi ikke deraf slutte, at han også befinder sig i et dilemma.

Rent begrebslogisk er problem et større begreb end dilemma. Alle
dilemmaer er tilsyneladende problemer. Men ikke alle problemer er
dilemmaer. For en yderligere indkredsning må det personlige ‘ejerskab‘
betragtes, dvs. forholdet, i psykologisk forstand, mellem en person og
dennes problemer, subsidiært dilemmaer.

Et problem vil typisk være noget, som en person siges at have. Et
dilemma er til gengæld noget, personen er i, eller befinder sig i. Pro-
blem-uden-dilemma får dermed karakter af noget, der i mental for-
stand befinder sig dér-ude i forhold til personen, som har det. Der er
en ‘mental afstand’ mellem problemet og dets bærer. Dette behøver
ikke at udelukke, at problemet helt eller delvist kan være af psykolo-
gisk, og i den forstand indre, art.

Dilemma er omvendt et inderliggjort eller personliggjort problem.
Problembæreren ikke blot ‘har et problem’. Den pågældende har der-
udover også et ‘problem med sit problem’. Problemet er ikke dér-ude
eller dér-henne, mens ‘jeg’ er her. Når jeg taler om problemet, taler
jeg dermed samtidig om mig selv og mit forhold til problemet, dvs.
dilemmaet.

Hvad er det for omstændigheder der kan blive udslagsgivende for,
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om et bestemt problem tildeles status af dilemma eller ej. Hvis en
person har et bestemt problem, og han godt ved hvad der skal gøres,
for at problemet kan ophøre med at eksistere, men blot ikke har nået
at tage sig af det endnu, så er der intet dilemma. Hvis problemet er et
som personen måske efter en tid at have strittet imod – har måttet ac-
ceptere som uløseligt, har måttet lære at leve med, så vil personen der
resignerer samtidig have udfriet sig af mange af de personlige dilem-
maer, som måske før udgjorde en del af problemkomplekset. Nu har
han ‘bare’ et problem, hvilket i sig selv kan være ubehageligt nok.

Derimod taler vi om dilemmaer i forbindelse med problemer, når
vi netop ikke ved hvordan vi skal tackle det. Vi bakser fortsat med
problemet, ønsker at få gjort noget ved det, ønsker os ud af det. Men
af den ene eller anden grund er vi endnu uafklarede, usikre, vi sidder
fast...

Problemer søges ofte løst ad logisk vej. Muligheder gennemtænkes
og afprøves en efter en. Blindgyder kortlægges og undgås en anden
gang. Og forsøg, der fører nærmere mod løsning, huskes, man forsø-
ger at bevare overblikket. Eller man prøver sig frem mere eller mindre
tilfældigt, men alligevel så systematisk, at dårlige forsøg undgås se-
nere.

Hvis problemet er blevet et dilemma, er den følelsesmæssige kom-
ponent stærkere. Hvis man gang på gang løber panden mod muren
forstærkes frustrationen, ønsket om at nå målet, tvivlen, håbet .....
Overblikket mistes og en kognitiv (logisk) uklarhed og forvirring er-
statter målsøgende arbejde.

Mens problemer kan synes store som bjerge, når vi står foran dem,
og ubetydelige som bakker, når vil lægger dem bag os, opleves mange
dilemmaer snarere som stier, der bliver stadig vanskeligere at skelne
for til sidst at forsvinde i tåge. Og bagefter, når vi ikke er i dilemmaet
mere, er det vanskeligt at huske.

Hvordan kommer vi ud af dilemmaer? Dette sker typisk ikke ved, at
vi som ved problemløsning ‘modtager de relevante oplysninger’, ‘for-
står hvad vi indtil da ikke har forstået’, foretager os det fornødne
el.lign. Ved dilemmaer beslutter vi os snarere ud af dem. “Nu kan det
være nok – så får det briste eller bære!”2
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Valgets dilemma
I Gyldendals Fremmedordbog gives to betydninger af ordet ‘dilem-
ma’: (1) valg mellem to muligheder og (2) knibe. Det er min antagelse,
at et dilemma er det særlige problem (knibe), som består så længe en
person holdes fast eller lader sig holde fast i og ikke kan finde vejen ud
af en valgsituation, der opleves som personligt betydningsfuld.

Sproglige talemåder opererer med en række dramatiske billeder på
personlige dilemmaer. Blandt disse kan følgende eksempler nævnes:

Pest og Kolera
Personen befinder sig i et dilemma hvis valget som skal træffes, står
mellem pest og kolera. Begge valgets muligheder er ubehagelige, uøn-
skede. Rarest ville det være, hvis man kunne blive fri for overhovedet
at vælge, f.eks. ved at overgive dilemmaet til nogle andre. Eller hvis en
tredje, mindre ubehagelig valgmulighed pludselig bød sig til. Men når
talemåden bruges sker det netop som en markering af, at disse flugt-
veje ikke findes. Der er ingen vej udenom. Valget skal træffes, og det
skal træffes mellem de to ubehagelige størrelser. Just heri består di-
lemmaet. Når valget er truffet, forsvinder dilemmaet.
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Dilemmaer er personlige

De fleste husker sikkert at Peter
Plys en dag gik rundt i sneen og
fulgte et spor. Og at der efter Gris-
lingen har sluttet sig til, kommer
flere og flere spor. Og husker sik-
kert også at deres fantasier om at
det skulle være farlige væseldyr lø-
ber af med dem. Og at der blev flere og flere spor. Til sidst var der man-
ge farlige væseldyr foran dem. Og så erkender de, at det er deres egne
spor, de har fulgt.
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Lyst og Pligt
Et lidt mere komplekst dilemma tegner sig hvor det – med en anden
talemåde – er ‘lysten og pligten’, der udgør valgets muligheder. At ly-
sten udpeger noget ønsket, det siger sig selv. Pligt kan lyde lidt mere
alvorstungt, men behøver ikke stå for noget negativt. Dilemmaet, og
kniben, opstår, når lysten og pligten konkurrerer og er ligeværdige.
Når sammenhængen, vi befinder os i, er sådan beskaffen at valget af
pligtens mulighed nødvendigvis må give anledning til et lysttab, mens
valget af lystens alternativ fører til uansvarlig pligtforsømmelse i en
grad, vi ikke bryder os om.

Æslet mellem de to høstakke
Der er også tale om et dilemma i fablen om æslet der dør af sult, fordi
det ikke kunne vælge mellem to lige store og lige attraktive høstakke.
Vi kan more os over æslet. Det kunne jo f.eks. bare have begyndt med
den ene stak, og så have taget den anden bagefter. Men for æslet var
det et dilemma.

Valet och kvalet
At befinde sig i valget (i valet) er det samme som at befinde sig i kni-
ben eller pinen (i kvalet), siger vore svenske brødre. ‘Så skynd dig at
få valgt, få det overstået i en fart, så vil dermed også din kval være slut
og også dilemmaet’. – Indtil det dukker op igen....!

At slutte ud fra ovenstående talemåder kan der ikke siges meget godt
om at befinde sig i et dilemma. Tilstanden er tilsyneladende psykisk
belastende. At søge efter vejen ud af dilemmaet eller på anden vis sø-
ge det neutraliseret – og jo før jo bedre – det synes at være det eneste
fornuftige man kan gøre, når først man er kommet for skade at lande i
et dilemma.

Det eksistentielle valg
Valgets dilemma har også en anden side, siger Kierkegaard. Det er ik-
ke kun ubehageligt. Det drager os også. Det har vor ‘Sympathie’. Vo-
ver vi ikke valget med den spændingsfyldte angstens kriblen, så vinder
vi heller ikke den ægte eksistens. Tværtimod taber vi os selv, påpeger
Kierkegaard:
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“Valgets emotion er angsten”, siger Søren Kierkegaard. Umiddel-
bart kunne dette føre til den slutning, at Kierkegaard også var af den
opfattelse at det gjaldt om at bringe sig i disse valgsituationer. Men
sådan forholder det sig ikke.3

Angsten er for os mennesker “en sympathetisk Antipathie og en
antipathetisk Sympathie”4, siger Kierkegaard. Sagt i mere jævnt
sprog: Angst er en tiltrækkende frastødning og en frastødende tiltrækning.
Angsten lægger på den ene side et pres på os, når den er der, og er
som sådan ubehagelig. Det er angstens ‘antipathetiske’ side. Men
angsten bringer os samtidig i kontakt med vores frihed til at vælge og
med vores hidtil ikke realiserede muligheder og dermed også i kontakt
med dilemmaet. Dilemmaet er derfor den knibe, vi befinder os i, når
valget opleves som personligt væsentligt, uden at vi af den grund kan
gøre os klart, hvad vi kan og tør og bør vælge.

Men dilemmaer stikker derfor dybere end til at undgå en ubehagelig
situation. Det eksistentielle valg som har holdt Kierkegaard fanget
gennem hele sit forfatterskab5, er det valg der psykologisk menings-
fuldt for den enkelte rækker langt ud over foreliggende muligheder, det
banale problem, men også langt ud over udforskningen af andre mulig-
heder, det forskende problem, det vil sige helt derud, hvor gud eller an-
den moralsk ‘dommer’ findes.

Ethvert menneske, og dermed også deltagerne på det kursus bo-
gen bruger som eksempel, får muligheden for at bevæge sig mod sine
grænser i eksistentiel forstand, når de befinder sig i dilemmaer. Og
underviseren kan også blive nødt til at bevæge sig mod sine grænser
gennem nødvendigheden af at møde den anden, hvor den anden er og
‘kræve den etiske fordring’6: At involvere sit inderste jeg i det, der kan
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Derimod vil jeg sige, at dette er et Eventyr, som ethvert Menneske har at be-
ståe, at lære at ængstes, for at han ikke enten skal fortabes ved aldrig at
have været angest, eller ved at synke i Angesten; hvo, der derfor lærte at
ængstes retteligen, han har lært det Høieste.

Søren Kierkegaard
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gavne mit yderste jeg i min professionelle funktion i fremtiden. Di-
lemmaet er også et moralsk valg.

Skematisk kunne forskelle og ligheder mellem problem, konflikt og
dilemma forenklet skitseres således:

Udfordringen
“Det er besværligt med – det går ikke uden...”. Ordene er indledningen
til Benny Andersens rimede hyldest: “Tale til Kvinden”7. Men citatet
kan også bruges til at udtrykke noget væsentligt omkring menneskers
almindelige forhold til dilemmaer.

På den ene side, så ved vi godt, at ‘det skal til’: Det går ikke uden ...
Så må vi tage omkostningerne, alt bøvlet med..! ‘Det går ikke uden’ –
Tilværelsen ville blive kedelig, livet blive fattigere foruden. På den anden
side kan vi til hver en tid mobilisere tusinde gode undskyldninger for al-
ligevel at skaffe os henstand; vente lidt endnu, for det er besværligt med...

Vi drages mod modsætningen. Vi drages mod det, vi afskyr, som
rengøringsmanikeren mod snavset, som nonnen mod vagabonden, som
den uselvstændige mod den dominerende. Vi gifter os med personer
der har det, vi ikke selv har. Vi drages mod det ufornuftige, det bizarre,
det meningsløse. Vi søger udfordringen, det farlige og det ukendte. Vi
forlader det trygge og etablerede, og drages mod dilemmaer.

Men vi frygter at havne i det ufærdige, det uafsluttede og risikerer at
skulle blive i dilemmaet – måske altid. Vi ser andre bakse med deres
dilemmaer gennem et helt liv, og vi kan måske ane nogle af vores ‘ulo-
giske sider’, som vi gang på gang handler ud fra8. Vi fornemmer at
der er tale om stærke kræfter i os, og at de ledsages af stærke følelser
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PROBLEM: kognitivt valg – ofte manglende kognitive valgmuligheder

KONFLIKT: kognitivt og følelsesmæssigt valg – ofte modstrid

DILEMMA: følelsesmæssigt og moralsk valg – ofte med kognitiv uklar-
hed.
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af håb og lyst, tvang og nødvendighed, frustration og pine, afmagt og
isolation, men også befrielse og frihed, nærhed og kontakt, glæde og
rigdom, erkendelse og ideer.

Et dilemma er et problem, som er gået ‘under huden’. Et problem,
hvis løsning ikke kan fremskaffes ved, at ‘man’ eller ‘nogen’ tager det
på sig og ‘gør, hvad der skal gøres’. Jeg må sætte mig selv i bevægelse,
også på de ‘indre linier’. Jeg må afklare mig så vidt muligt. Jeg må ac-
ceptere min del af ejerskabet af problemet, min del af ansvaret for at
nærme mig en afklaring. Det kan virke besværligt. Nogle gange kræ-
ver det overvindelse. Vi har til en vis grad mulighed for at glide af el-
ler gribe de dilemmaer, der krydser vores vej.

På en måde er forklaringen dilemmaets modsætning9. Forklaringer
bruger vi for at slippe for besværet, til at komme fri, komme væk fra
spændingen og ubeslutsomheden.

Konflikt og dilemma
At være i dilemma og at være i konflikt, kan opleves på samme måde.
Usikkerheden og tvivlen kan være fælles. Og også udfordringen og
muligheden for at flytte sig. Konflikter kan være dilemmaer. Men
hvad er forskellen?

Konflikt betyder sammenstød eller modstrid mellem personer eller interes-
ser. I konflikten står altså modsatrettede ønsker eller synspunkter over
for hinanden. Når ønskerne eller synspunkterne optræder i samme
person, kalder vi det en personlig eller indre konflikt10.

Den psykiske konflikt kan siges at være emotionel, når der er riva-
lisering mellem bevidste eller ubevidste behov eller følelser, eller at
være kognitiv (forstandsmæssig), når der er uoverensstemmelse mel-
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...man skal bringes eller bringe sig selv i en situation, hvor man er nødt
til at træffe valget, ellers løber situationen med en.

Gustav Lysholt Hansen, Skoleleder
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lem den aktuelle situation, og personens allerede eksisterende viden
og forventninger. Konfliktens løsning indebærer et valg af den ene
mulighed og afkald på den anden. Eventuelt kan et kompromis kom-
me på tale.

Dilemma betyder på græsk ‘dobbeltsætning’: En figur, der opstiller
muligheder, der udelukker hinanden og indeholder hinanden. Lige meget
hvad man gør, er det forkert. Et tvangsvalg mellem flere ubehagelige
forhold. Jo mere man nærmer sig en mulighed, jo kraftigere frastøder
den. Man bliver holdt fanget i en klemme, man er i et dilemma11. Der
findes ingen tilfredsstillende løsning, og mulighederne opfattes oftest
som uklare.

Når vi er i en konflikt, mærker vi der er noget, der trækker i os. Vi
er enten udmærket godt klar over hvad det drejer sig om, eller vi bli-
ver det efterhånden. Vi vejer for og imod mange gange, måske i lang tid
uden at vide hvad der er bedst for os at gøre. På et tidspunkt kan det
opleves som om, alle lodder falder i den ene vægtskål. Den anden bliver
ganske let og uden vægtige argumenter. Beslutningen ligesom tager
sig selv – og afgørelsen er ikke svær. Det er ikke så tungt at give afkald
på det, som nu pludselig ikke er så meget værd.

Sådan er det ikke med dilemmaet, der bliver konflikten ved med at
være der. Uklarheden forbliver. Mulighederne bliver suppleret med
flere og flere. Det kan godt være, at nogle af tingene bliver klarere,
men det gør det ikke lettere at vælge, beslutte sig og handle rimeligt.
Hvis eller når man kommer ud af dilemmaet, er det ikke fordi man
vælger en af de tilstedeværende muligheder, men snarere fordi per-
spektivet skifter, eller rammer sprænges – man begriber andre måder at
forstå og handle på.

Derfor er det ikke alle konflikter, der kan kaldes dilemmaer. I di-
lemmaet er der en iboende modsætning i konflikten. Umulige muligheder,
der på en gang indeholder hinanden og udelukker hinanden. Man kan sige,
at dilemmaet indeholder komplementære modsætninger12. Der er dog
ikke tale om logiske modsætninger, men modsætninger der for det på-
gældende menneske eller for en gruppe af mennesker er uforenelige.

Dilemmaer er derfor en særlig art konflikter hvor det der er for, og
det der er imod ikke er af samme art. Man kan ikke veje dem på sam-
me vægt, for de står ikke i simpel modsætning til hinanden.

Et eksempel på et dilemma er en personlig konflikt mellem frihed
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