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Forord

Denne antologi er et resultat af det 3-årige forskningsprogram Den humane Vending, 
der med økonomisk støtte fra VELUX FONDEN er blevet til i et samarbejde imellem 
forskere fra flere af de danske universitetsinstitutioner. Programmet har til formål at 
undersøge det humanes nye bestemmelser og samtidig bidrage til en samlende analyse 
af den nye humanvidenskab og dens rolle i det aktuelle videnskabs- og samfundsbillede. 
Udgangspunktet for denne undersøgelse og analyse er seks individuelle forsknings-
projekter om eksemplariske tværvidenskabelige felter, hvor en intradisciplinær human-
videnskab er under udvikling og spørgsmålet om mennesket stiller sig på nye måder:

1) Erhvervsøkonomiens humanisering og menneskets valorisering
 Den humane vending indenfor erhvervsøkonomi, ledelse og værdiskabelse

Sverre Raffnsøe, professor, dr.phil., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen 

Business School

2) Antropologien mellem natur og samfund
 Den humane vending indenfor naturvidenskab, klima og miljø

Kirsten hastrup, professor, D.phil., dr.scient.soc., Institut for Antropologi, Københavns 

Universitet

3) Kulturens politisering og politikkens kulturalisering
 Den humane vending indenfor politisk videnskab og teori

morten Raffnsøe-møller, lektor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund – Filosofi, 

Aarhus Universitet

4) Livet som problem
 Den humane vending indenfor medicin og biovidenskab

Uffe Juul Jensen, professor, mag.art., Institut for Kultur og Samfund – Filosofi, Aarhus 

Universitet

5) mennesket og litteraturen i velfærdsstatsforskningen
 Den humane vending indenfor velfærdstatsforskningen og samfundsvidenskaben

Anne-marie mai, professor, lic.phil., Institut for Kulturvidenskaber – Litteratur, Syd-

dansk Universitet

6) Den psykiatriske menneskevidenskab
 Den humane vending indenfor psykiatri og naturvidenskab

marius gudmand-høyer, adjunkt, ph.d., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, 

 Copenhagen Business School
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Alle disse projekter samt nogle mere overordnede forsøg på at artikulere den hu-
mane vendings karakteristika ses repræsenteret i nærværende antologi. Derudover 
har  Cathrine hasse, professor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, 
Aarhus Universitet, bidraget med en selvstændig artikel indenfor samme tema, imens 
Rasmus Joh nsen, adjunkt, ph.d., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen 
Business School, optræder som medforfatter på en artikel. Vi er i forskningsprogrammet 
taknemmelige for disse arbejder, der har bidraget til at udfolde relevante problemstil-
linger vedrørende den humane vending indenfor yderligere områder.
 Angående tidlige versioner af nogle af artiklerne ønsker programmet ligeledes at 
udtrykke tak til Knut Ove Eliassen, professor, dr.philos., Institutt for språk og lit-
teratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Yvonne Leffler, professor, 
fil.dr., göteborgs universitet, for både frugtbare og kritiske kommentarer.
 Forskningsprogrammet ønsker i særdeleshed at udtrykke stor tak for den generøse 
økonomiske støtte fra VELUX FONDEN og fondsråd henrik Tronier, uden hvilke 
den præsenterede forskning ikke havde været mulig.
 Takkes skal også en række forskningsprogrammer, der enten sideløbende eller 
forud for har gjort det muligt at undersøge spørgsmålet om det humane og de humane 
videnskaber indenfor særlige og selvstændige forskningsområder. Det drejer sig her 
om Ledelse af Selvledelse, støttet af VELUX FONDEN (Raffnsøe, gudmand-høyer); 
Risiko og håb i Sygdomsbekæmpelse. Bidrag til aktuel humanistisk sundhedsforskning, 
støttet af VELUX FONDEN (Juul Jensen); Velfærdsfortællinger, støttet af VELUX 
FONDEN (mai); samt Waterworlds. Natural Environmental Disasters and Social Resi-
lience in Anthropological Perspective, støttet af European Research Council (hastrup). 
 Slutteligt skal der også lyde en stor tak for den praktiske hjælp med manuskriptet 
ydet af forskningsprogrammets assistenter Ditte Vilstrup holm, mathias munch 
og Jeppe groot. Denne taksigelse gælder naturligvis også Aarhus Universitetsforlag. 
I denne forbindelse vil vi også gerne takke Aarhus Universitets Forskningsfond, der 
har bidraget med afgørende økonomisk støtte til udgivelsen af denne bog.
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Indledning til den humane vending

Marius Gudmand-Høyer, Sverre Raffnsøe og Morten Raffnsøe-Møller

Set over et længere historisk forløb har selve det at være menneske overvejende været 
en sekundær og ofte perifer term for identitetsstiftelse og selvforståelse. Det har været 
vigtigere at betegne sig som herre eller slave, medlem af første-, anden- eller tredje-
standen, som dansker eller tysker, som medlem af en race, trosretning eller stamme. 
Tilsvarende har de karakteristika, som vi er blevet forstået ud fra som samfundsmedlem-
mer, snarere knyttet sig til samfundsfunktion, -status eller -gruppe. Over en periode, 
der i hvert tilfælde strækker sig fra de franske og amerikanske revolutioner, har “det 
humane” eller menneskelige forstået som træk af almenmenneskelighed, individualitet 
og subjektivitet imidlertid i stigende grad vundet bred social og idémæssig centralitet 
og betydning. I dag er det således tydeligt, at det menneskelige har fået en særlig 
overgribende betydning og placering. Denne ændring af det menneskeliges rolle, situ-
ering og beskaffenhed søger vi i denne antologi at forstå og belyse under betegnelsen 
‘den humane vending’. Og vi søger ikke mindst at udfolde det enorme omfang, den 
kompleksitet og tvetydighed, hvormed det menneskelige aktuelt har sat sig igennem 
som et samfundsmæssigt, kulturelt og naturligt fænomen.
 Når vi således i første omgang taler om “det humane” eller “det menneskelige”, 
henviser vi hermed til et ganske bredt og således også temmelig flydende fænomen, 
hvor stadig flere både videnskabelige og praktiske områder er begyndt at inkludere 
forståelsen af mennesket som et genuint fremstillende, ekspressivt og selvfortolkende 
væsen i deres praksis. Politisk og socialt ses en voksende opmærksomhed på mennesket 
som kulturvæsen1 og som bærer af en historisk-sproglig eksistens,2 samtidig med at 
diskussioner om livsmening og herunder religion igen er blevet del af det offentlige rum 
efter lang tids privatisering.3 Parallelt hermed synes vægten på mennesket som kreativt 
og ekspressivt væsen også næsten altomfattende i vores samfund,4 hvad enten det gælder 
arbejdslivets innovationsprogrammer, uddannelsesinstitutionernes orientering imod 

1 Jf. Benhabib (2002): The Claims of Culture og hastrup (2004): Kultur. Det fleksible fællesskab.
2 Jf. Taylor (2004): Modern Social Imaginaries og Taylor (1985): Philosophy and the Human Sciences.
3 habermas (2005): Zwischen Naturalismus und Religion.
4 Florida (2002): The Rise of the Creative Class – and how it’s transforming work, leisure, community and everyday 

life. 
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entreprenørskab eller ideer om socialt iværksætteri. Endelig er ideen om mennesket 
som autentisk, selvstændigt og til en vis grad selvrådende væsen efterhånden blevet 
en forudsætning for vores samfundsforståelse,5 således at væsentlige institutioner, der 
førhen havde selvfølgelig legitimitet, i dag kredser om og søger at realisere sig igen-
nem tiltale og appel til den enkeltes autentiske og selvstændige tilslutning.6 mennesket 
som kulturbærer og kulturskaber, og mennesket som ekspressivt væsen og autentisk 
eksistens, er en forestilling, som indenfor traditionel humanisme giver mennesket en 
særegen værdi, der har vundet hævd som de klassiske humanvidenskabers genstand. 
Nu optræder denne værdi imidlertid i kraft af fænomener, der appelleres til i en langt 
bredere, social og politisk kontekst og følgelig med et sæt af nye betydninger, af ny 
fortolkning og ny værditilskrivning.

En ny opmærksomhed rettet imod det humane
hensigten med denne antologi er derfor at undersøge, hvorledes dette brede fæno-
men og dets nye mulige betydninger er udgangspunktet for og følgen af en kompleks 
historisk proces, hvori den humane vending viser sig i flere forskellige former på én 
gang. Den humane vending kan dermed siges at have tre dimensioner: For det første 
har mennesket fået en ny betydning som afgørende faktor i verden. Verden forekom-
mer at have vendt sig mod det humane, for så vidt som dette opfattes som havende en 
afgørende betydning for selv meget grundlæggende forhold i verden, såsom hele denne 
æras geologiske og biologiske struktur, samt for hvordan disse træder frem og melder 
sig. menneskets omgivelser fremstår som afgørende påvirket af og dermed som vendt 
mod og henvendt til det humane.
 For det andet viser der sig hermed samtidig en ny vending af og i det humane, der 
bevirker, at dette tager en ny form og retning. Samtidig med at menneskene således 
i højere grad forstås som betydningsfulde for de globale omgivelser, fremstår de også 
i stadig højere grad som formede af og ansvarlige overfor samme omgivelser, natur 
og historie. De står i et afgørende forhold til deres omgivelser, et forhold, som er 
afgørende for dem selv, og som de må kunne leve op til. mennesker fremstår som 
væsener, der er eksplicit henvendt mod, og som må kunne løfte deres ansvar i forhold 
til de steder og den klode, som de bebor og går på, snarere end væsener, der er herre 
over og selvbestemmende over deres skæbne og historie. menneskene møder her et 
særligt spørgsmål om ansvar i forhold til en verden, hvis tilstand det enkelte menneske 

5 Taylor (1992): The Ethics of Authenticity.
6 Jf. f.eks. Born & Åkerstrøm Andersen (2005): “Selvet mellem undersøgelse og bekendelse, En inklusions- 

og eksklusionsmaskine”.
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ikke kan holdes ansvarlig for, men som det heller ikke er helt uden skyld i ved netop 
at tilhøre menneskearten.
 I denne kontekst vender mennesket sig således for det tredje mod sig selv, idet det 
tilskyndes til at undersøge, artikulere og redefinere sin egen rolle som producent og 
produkt af den omverden, som sædvanligvis kunne opfattes som den grænse, hinsi-
des hvilken det særligt menneskelige ikke havde hjemme. Dette sker, idet mennesket 
samtidig vender sig ud mod sin omverden. mennesker fremstår som væsener, der er 
udæsket af en afgørende udfordring: De må kunne svare på og kunne stå til regnskab 
for, hvordan de forholder sig til den omverden, de befinder sig i, og som ikke bare er 
et resultat af deres skabelse, samtidig med at de må forholde sig til, at de selv har en 
afgørende indvirkning på de steder, de bebor, og på den indvirkning, disse har på dem 
selv og andre.
 grundlæggende henviser betegnelsen “den humane vending” til en ny, ændret re-
lation mellem mennesket og dets omverden, der bevirker, at det menneskelige i dag 
bliver til på nye måder. Dette gælder både i forhold til det enkelte menneske og men-
neskene i omfattende forstand, eftersom det i begge tilfælde bliver centralt at spørge, 
hvem man er i lyset af denne ændrede omverden. her angår den medierende instans 
i sådanne spørgsmål ikke alene, hvordan den enkelte forholder sig til de mange og 
de mange til den enkelte; spørgsmålet om forholdet til den omverden, som både det 
enkelte menneske og menneskene allerede har sat et afgørende mærke på, kiler sig ind 
som endnu en formidlende faktor, når det handler om identitetsdannelse. mennesket 
og menneskene mødes i stigende grad i endnu et uafklaret spørgsmål om, hvem man 
er i forhold til sin omverden, der allerede fortæller mennesket noget om sig selv. Såvel 
de ændrede relationer som de nye måder, det menneskelige træder frem på, peger 
dermed på en ny vending af menneskers måde at være i og forholde sig til verden 
på, der ændrer det menneskeliges rolle og opgave. De ændrede og stadig uafklarede 
relationer og måder at blive til på melder sig på én og samme tid som felter, der kalder 
på nøjere undersøgelse, og som udfordringer, det bliver presserende at forholde sig til 
og tage stilling til.
 med betegnelsen ‘vending’ søges det markeret, at relationerne mellem mennesker 
og deres omgivelser er i færd med at ændre sig afgørende, og det i en sådan grad, at 
det bliver vanskeligt at opretholde traditionelle konceptioner, der hidtil har kunnet 
foregive at begribe disse relationer; hvorfor relationerne kalder på en undersøgelse 
og genbestemmelse. Den humane vending knytter sig således ikke blot til udbredel-
sen af humanismen eller til den stigende institutionelle og ideologiske betydning af 
begrebet om mennesket, som giver sig udtryk i for eksempel menneskerettigheder7 

7 Jf. messer (1993): “Anthropology and human rights”.
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eller samfundsmæssige ideologier om homo œconomicus,8 der tilbyder klare bud på det 
menneskeliges anvendelse i bestemte samfundssfærer. Betegnelsen ‘den humane ven-
ding’ insisterer derimod på, at det på den baggrund rejser sig som et åbent og samtidig 
afgørende spørgsmål, hvorledes man overhovedet kan vende sig mod og tale om det 
menneskelige og dets rolle. Denne sammenhæng har været længe undervejs og melder 
sig aktuelt bredt som en ny overgribende horisont, der sætter betingelser, som det 
er nødvendigt at forholde sig til og komme på omgangshøjde med, men stadig i vid 
udstrækning også er uafklaret og dermed også problematisk at klargøre. Først ved i en 
vis åbenhed nøjere at udforske, hvordan en sådan træder frem, og hvilke betingelser 
den sætter i forskellige konkrete sammenhænge, kan man afklare de udfordringer, den 
rejser, og de muligheder, den åbner.
 Ambitionen med denne antologis række af artikler er således ikke at præsentere en 
ny videnskabelig retning eller en ny samlet tilgang. Vi søger i stedet at præsentere et 
nødvendigt undersøgelsesfelt, der stadig er i færd med at træde frem, og som kalder 
på en nøjere undersøgelse. Det humane må undersøges og afdækkes konkret, netop 
i de forskellige sammenhænge, hvori det træder frem. Kun således kan man afdække, 
hvorledes det menneskelige nærmere træder frem og forpligter her.
 Det centrale udgangspunkt for antologiens undersøgelser er derfor, at det humane 
er blevet et diffust men ikke vilkårligt fænomen, som har åbne, mangfoldige og alligevel 
afgørende betydninger i og på tværs af samfundssfærer og institutioner. Dermed bliver 
den humane vending også et mellemværende, som videnskaberne om mennesket må tage 
op som en udfordring på en ny måde, der muligvis vil indebære, at de må ændre form 
og opgave. Antologien skal således forsøge at reflektere en situation, hvor videnskaber, 
der traditionelt tilhører andre hovedområder, arbejder sig ind på og gør sig gældende 
på felter, der traditionelt har tilhørt de humane videnskaber; men på den anden side 
ligeledes en situation, hvor videnskaberne om det humane arbejder sig ind på og gør 
sig gældende indenfor og i relation til felter, der tidligere sædvanligvis defineredes i 
opposition til det humane. Denne situation fremstår rent empirisk derved, at samfunds-
mæssige områder som miljø og klima, sundhed og sygdom, teknologi og information, 
økonomisk styring og optimering, velfærdstilbud og -forståelse i stigende grad fremviser 
og integrerer ‘humane faktorer’ som afgørende for deres virkemåde (som forbrug og 
livsformer, som livsstil og kultur, som iteration og selvforståelse og som kreativitet og 
værdsættelse). Samtidig afspejles den i det forhold, at en række humanvidenskabelige 
discipliner genopstår som bindestregsdiscipliner, såsom tekno-antropologi, sundheds-
filosofi, velfærds-litteraturstudier, eller som nye tværfaglige områder, såsom fødevare-
forskning, humanøkologi og miljøvidenskab eller forskning i det aldrende samfund. 

8 Jf. Persky (1995): “Retrospectives: The ethology of homo economicus”.
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En sådan undersøgelse og gentænkning af humanvidenskabens genstand og opgave må 
således samtidig søge at forholde sig til, hvorledes menneskevidenskaberne kan aktua-
lisere deres emner, tilgange og bidrag, så at de kan blive en central samtalepartner for 
de andre deltagere i denne diskussion af det humane og dets betydning.

Udforskning af mellemværender
For så vidt som alle disse forhold, der karakteriserer den humane vending, træder ac-
centueret frem, hvor de humane videnskaber mødes med de andre videnskabelige og 
samfundsmæssige hovedområder, danner undersøgelsen af de mellemværender, hvor 
disse står i et forhold til hinanden, et særligt privilegeret felt i forsøget på at begribe, 
hvad der bliver til med den humane vending, og hvilke udfordringer det rejser især 
for de humane videnskaber. Det er netop for at kunne gennemføre en undersøgelse, 
der både tager hvert enkelt mellemværende alvorligt og samtidig gør det muligt at 
sammenholde de heri indeholdte divergerende versioner af den humane vending, at 
alle antologiens artikler har følgende tre hovedelementer til fælles:
 For det første deler alle artiklerne en eksplorativ bevægelse med det formål at udfor-
ske, hvilke nybrud og hvilke nye emner for viden og former for videnskabelighed der 
træder frem med de forskellige variationer over den humane vending. Det drejer sig 
om at registrere konkrete måder, hvorpå det humane optræder, men også hvorledes 
de humane videnskaber gør sig gældende, og med hvilken selvforståelse de forholder 
sig. Samtidig handler det om at undersøge, hvorledes de humane videnskaber allerede 
inviteres indenfor i eksisterende videns- og praksisformer, der traditionelt tilhører 
andre hovedområder, og på hvilke måder og med hvilken selvforståelse videnskaber 
lokaliseret indenfor andre hovedområder i de nævnte kontaktflader intervenerer i og 
bidrager til at undersøge felter, der traditionelt udforskes af de humane videnskaber. 
Kort sagt drejer det sig med den eksplorative bevægelse om at udforske en række 
(fremmede) områder, hvori det humane melder sig på en særlig (fremmed) måde.
 For det andet har alle antologiens bidrag en eksemplarisk bevægelse tilfælles. De nye 
genstandsområder, der udforskes, undersøges og analyseres således med henblik på at 
vurdere deres forbilledlige karakter. Artiklerne spørger, i hvilke centrale henseender 
den humane vending, således som den gør sig gældende i de respektive mellemværen-
der, markerer en signifikant forskydning i forhold til forståelsen af det menneskeliges 
karakter og status og i forhold til de humane videnskabers overleverede værdisæt og 
rolle at spille. I hvilken udstrækning aftegner der sig en ny problematik i de nye felter? 
Og i hvilken udstrækning kan denne problematik siges at være repræsentativ og særlig 
væsentlig for de aktuelle spørgsmål, der melder sig i forbindelse med det humane og 
menneskevidenskaberne.
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 For det tredje kobler antologien den eksplorative og eksemplariske bevægelse sam-
men med en bestemt topografisk bestræbelse. med denne er det hensigten at bidrage til 
en afgrænset og udvalgt kortlægning af, hvad der er i færd med at gøre sig gældende 
med den humane vending indenfor de forskellige mellemværender med andre praksis-
sammenhænge og videnskabeligheder end de traditionelt humanistiske. Formålet med 
en sådan orientering er ikke at danne sig et komplet overblik over de forandringer, der 
aktuelt præger humaniora og de humane videnskaber i bred forstand. I stedet for en 
sådan almen kartografi over de humane videnskaber er anliggendet med kortlægningen 
en langt mere fokuseret topografi, der skal bestå i mere detaljeret beskrivelse af udvalgte 
lokaliteter, netop for så vidt som og således som disse træder frem i forhold til deres 
omgivelser. I disse felter er noget i færd med at hænde, som synes at være dagsordens-
sættende; samtidig med at det i for høj grad stadig er uudforsket, netop fordi de nævnte 
udviklinger ikke alene stadig er nye og aftegner sig i udkanten af traditionelle hovedom-
råder, men også er svært begribelige og vanskeligt placerbare, i og med at de bevæger sig 
på tværs af de gængse hovedområder og deres begrebslighed. Dette er også en følge af 
den overordnede pointe, at videnskaben altid selv er en vigtig del af den samfundsmæs-
sige praksis.9 Videnskaben udgør ikke en egen lukket isoleret verden hinsides verden og 
må derfor anskues i sammenhæng med den øvrige verden.10 En given videnskabelighed 
må forstås som et indspil i en samfundsmæssig sammenhæng, der henter en del af sin 
bindende kraft herfra og får sin gyldighed i den kontekst, hvori den gør sig gældende, 
også selvom den ikke lader sig reducere hertil. Følgelig lader den videnskabelige erken-
delse og dens forpligtende karakter sig ikke uden videre overføre uforandret på tværs 
af tid og rum.11 Dette har den paradokse følge, at kun ved at betragte og analysere de 
videnskabelige udviklinger i deres specifikke og særegne kontekst bliver det muligt at 
få blik for de mere og mindre almene træk og tendenser, de sætter, og som gerne sætter 
sig igennem på lignende og dog andre måder i andre områder.

Oversigt over antologiens artikler
Antologiens artikler angriber altså den humane vending med afsæt i hver deres særlige 
samfundsmæssige og (tvær)videnskabelige kontekst og dennes topografi og præsenterer 
samtidig gennem de eksplorative undersøgelser både områdets særlige og eksemplariske 
træk som producent af og udtryk for en human vending.

9 Jf. hastrup (1999): Viljen til Viden. En humanistisk grundbog. Schmidt (1998): Det videnskabelige perspektiv: 
Videnskabsteoretiske tekster.

10 Jf. Shapin (1994): A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England. Shapin 
(2008): The Scientific Life: A Moral History of a Late Modern Vocation. 

11 Jf. Raffnsøe (2002): Sameksistens uden commonsense: En elliptisk arabesk. 



17

I N DLEDN I Ng

R E T U R T I L I N DhOLD

Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.

1) Sverre Raffnsøes artikel om “Det kolossale menneske – Den humane vending i 
det antropocæne landskab” tager topografien ganske bogstaveligt, for her undersøges 
netop, hvorledes vores geologiske og geografiske “sted” (topologi) i stigende grad 
kommer til syne som menneskeskabt gennem menneskets i stigende grad “kolossale” 
aktivitet, samtidig med at mennesket kommer til syne som skaber og skabt af den om-
givende natur og dermed også som ansvarspådragende og -havende menneske. Dette 
har for nylig udmøntet sig i forestillingen om, at vi er ved at entre en ny ‘antropocæn’ 
epoke. Artiklen viser således, hvorledes man med afsæt i så forskellige perspektiver 
som geologiens, økologiens, biologiens og især (landskabs)æstetikkens kan afdække en 
historisk paralleludvikling, hvor mennesket i stigende grad har formet sin omverden 
igennem sin aktivitet og har erkendt og udtrykt sig selv i spejlet af dennes effekter. I 
landskabsæstetikken viser dette sig i, hvordan mennesket møder og afficerer sig selv i 
en tiltagende tvetydig erfaring af, at naturen er menneskepåvirket, imens de efterhån-
den enorme menneskelige bylandskaber snarere er menneskeovergribende, således at 
det gammelkendte forhold imellem menneske og natur synes at vende sig rundt. Den 
menneskelige verden fremstår således samtidig som et uudgrundeligt net af menne-
skelige handlinger og effekter i en omverden, hvor disse indgår og transformeres, og 
hvor mennesket dermed må finde sin eksistens og sit ansvar, idet det lader sig afficere 
heraf. Artiklen viser, hvorledes dette påkalder sig en menneskelig ansvarlighed, som 
ikke kun angår de ofte nævnte effekter, såsom global opvarmning eller miljøbelastning, 
men også giver sig udtryk i ansvarlighed for at gøre de forskellige former for viden, vi 
har om omverdenen, effektive i forhold til en omverden, der er vores, og som angår os.

2) Kirsten hastrups artikel “mennesket på kanten mellem natur og samfund – Den 
humane vending i et antropologisk perspektiv” kredser også om landskabet, som bliver 
et centralt fænomen i den såkaldt topografiske tendens indenfor antropologien. hvor 
antropologien i tidligere epoker har taget afsæt i kulturen eller samfundet som den 
(lukkede) verden, hvor menneskelig mening og aktivitet havde sin plads, er stedet nu 
rykket i centrum som den porøse kontekst, hvor natur og kultur, historie og tilste-
deværelse, lokalt og overgribende findes sammenvævet og i spil med hinanden. med 
afsæt i, hvordan de grønlandske fangeres livsforms udfordres af en hastigt opvarmende 
og forandrende natur, viser artiklen, hvorledes deres situation kun lader sig forstå som 
mennesker, der handler på kanten: mellem historie og fremtid, hvor de skal håndtere 
truslen mod en traditionel livsform og udsigten til og anticiperingen af en ny; mellem 
det lokale og det globale landskab i form af omformning af de historiske og stedslige 
livsbetingelser og i lyset af de regionale forandringer og muligheder, som globaliserin-
gen bringer. Artiklen sporer dermed en human vending, for så vidt menneskets handlen 
på kanten af natur, kultur og sted fordrer, at både natur- og kulturvidenskaber forstår 
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mennesket som “verdensskabende” væsen, og for så vidt de må bedrive videnskab med 
menneskets ansvar for en historiceret klode som udgangspunkt.

3) Uffe Juul Jensen behandler i “Den fortrængte vitalitet og det humanes genkomst – 
En human vending i biologi og samfund” forskydningen, sådan som den kommer til 
udtryk især i de medicinske videnskaber. Det konstateres her, at der det seneste halve 
århundrede er foregået en forandring i den biovidenskabelige praksis, der nu også 
tillader, at menneskene griber ind og ændrer deres egen biologi og dermed i princip-
pet også den biologiske normalitet, som tidligere kunne forudsættes. Samtidig har 
der etableret sig et stærkt biovidenskabeligt paradigme, som antager, at sygdom og 
sundhed primært kan og må bestemmes ud fra afvigelse fra eller overensstemmelse 
med statistiske og biologisk bestemte normalværdier, som endda er blevet en del af 
borgeres og patienters dagligdagsforståelse gennem udbredelsen af måleværdier, BmI-
tal og teknologier til selvmåling. Over for dette påpeger artiklen en mere fundamental 
forståelse af sundhed og sygdom, hvor sundhed består i evnen til at forme nye normer 
for sine kropslige funktioner i en omskiftelig omverden, imens sygdom netop består 
i en erfaring af ikke at kunne reetablere normale funktioner i en given situation. Det 
er denne erfaring af, at “kroppen taler”, der får den syge til at søge læge for at få hjælp 
til at genetablere den. På denne baggrund bestemmer artiklen det humane som men-
neskers fælles bestræbelser for at overvinde det kropsligt, eksistentielt, kulturelt eller 
samfundsmæssigt forankrede. Og den diskuterer i denne forbindelse også, hvorledes 
en styrkelse af de former for praksis, hvor undertrykte og underprivilegerede søger at 
ændre deres virkelighed, samtidig med at de udvikler deres viden og kan bidrage til 
en radikal human vending, som blandt andet gør vores erfaring og viden om medicin 
og biologi til en udvikling for ikke blot nogles frihed, men for alles frie udvikling. Den 
humane vending i biovidenskab og medicin er således også en vending, hvor de, der er 
udsatte, lidende og unormale, gives ikke blot en politisk, men også en epistemologisk 
stemme i udviklingen af vores sygdoms- og sundhedsforståelse.

4) I artiklen “Patientpersonen og imødegåelsen af maniodepressive selvmord – En 
human vending i psykiatrisk praksis” undersøger marius gudmand-høyer en human 
vending med afsæt i en historisk forskydning i løbet af det 20. og 21. århundrede. 
Artiklen beskriver, hvorledes moderne selvmordsimødegåelse i forbindelse med en 
markant psykisk sygdom efterhånden har bragt sig i en situation, hvor den på en ny 
markant måde både forudsætter og fremmer et humant selvforhold som uomgængeligt 
for denne aktivitet, for dens praksis og dens interventionsformer. Det handler således 
om et skred fra en ældre problematisering i første halvdel af det 20. århundrede, hvori 
selvmordet fremstilles som en næsten iboende kraft hos den melankolske patient, der 
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forener en voldsom drift og urokkelig beslutsomhed med en bemærkelsesværdig op-
findsomhed og duelighed med hensyn til de forhåndenværende midler, til en samtidig 
problematisering, der snarere refererer til et indviklet kompositum af forskelligartede 
omstændigheder, som først når de er sammenstillet i en bestemt konstellation, peger i 
retning af en flygtig og forbigående selvmordssituation, i hvilken den specifikke syg-
domstilstand alene optræder som blot én faktor iblandt en lang række andre. med afsæt 
i en langstrakt historisk forandring, der ligeledes beskrives i kraft af forskydninger fra 
blandt andet den endogene fare til den eksogene risiko, fra det institutionelle til det 
ekstitutionelle, fra det patologiske til det salutogeniske, peger artiklen på, hvorledes den 
psykisk syges måde at forholde sig til sig selv og sin særlige suicidale situation bliver 
den væsentligste del – såvel for patientpersonen som for behandlingskulturen – af selve 
den forebyggende og foregribende aktivet, der har til formål at imødegå selvmordets 
fuldbyrdelse. På den måde bliver udviklingen i psykiatrien også eksemplarisk for to 
bredere samfundsmæssige tendenser, som bidrager til den humane vending: dels en 
tendens til at installere processer, der skal subjektivere og ansvarliggøre individet på 
måder, der bevidst “sporer” dette i bestemte dialektikker mellem samfundsmæssig norm 
og eksistentielt selvforhold, så at det samfundsmæssigt ønskværdige tilstræbes igennem 
selvforståelse og selvansvar snarere end institutionel og sanktioneret magtudøvelse; 
dels en humant inkluderende tendens til at se, forstå og håndtere det ‘ikke-normale’ 
som en forlængelse eller overdrivelse af i øvrigt humane faktorer og derfor imødegå 
eller behandle dette ‘ikke-normale’ i overensstemmelse hermed.

5) Anne marie mais artikel “hvirvel og vending – En human vending i litteratur og 
velfærdsstatsstudier” sporer en mangfoldig og forskelligartet human vending i vel-
færdsforskningen fra en interesse i økonomi, magt og institutionelle arrangementer 
til en bredere interesse i de værdier og kulturelle selvforståelser, som er bærere af og 
udviklingskræfter i velfærdsstaten. Dermed undersøges en human vending, både for 
så vidt at humane aspekter af velfærdsstaten rykker i fokus, og for så vidt at humanvi-
denskabelige discipliner bliver del af forståelsen af velfærdsstaten og dens kulturelle, 
kunstneriske og livsmæssige baggrund. Artiklen opregner fire måder, hvorpå litteratur- 
og kunstforskning bliver en del af den nye undersøgelse af velfærdsstaten: nemlig i 
analysen af den specifikt kunstneriske erkendelse af velfærdslivets centrale tematik; i 
undersøgelsen af forfatteres og kunstneres deltagelse i opbygningen af og debatten om 
velfærdsstaten; i analysen af litteraturens og kunstens skiftende samfundsfunktioner; 
og endelig i den relevans, som litteratur-, kunst- og sprogvidenskabelige metoder og 
begreber får for andre fagligheder. men denne humane vending er samtidig en tovejs-
bevægelse: humanvidenskaberne kaldes ikke bare til hjælp med klassiske emner og 
metode; samtidig ændres humanvidenskabernes fokus, emner og metoder af den nye 
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opmærksomhed og interaktion, og dermed bliver det humane i humanvidenskaberne 
også forandret.

6) I artiklen “menneskelig motivation og værdiskabelse – Den humane vending 
indenfor ledelse og organisation” undersøger Sverre Raffnsøe og Rasmus Joh nsen, 
hvorledes den megen aktuelle tale om de menneskelige faktorers positive betydning 
for værdiskabelsen i det moderne arbejdsliv må ses i forlængelse af en langstrakt lø-
bende vægtforskydning i retning af det humane. Artiklen dokumenterer, hvordan det 
20. århundrede karakteriseres af en vending fra ledelse og organisation som en form 
for “kunst” eller håndværk til en genstand for videnskabelig forståelse og optimering 
i Scientific management, human Relations og human Ressource management. I 
denne udvikling spiller de videnskabelige inspirationskilder og deres paradigmer for 
menneske og værdiskabelse en afgørende rolle. Således var inspirationen for Scientific 
management en optimering af “den menneskelige motor” i den industrielle produktion 
og hentede her inspiration fra såvel medicin som mekanik og fokuserede derfor på den 
ene side på en optimering og fintuning af mennesket i en sådan mekanisk og biologisk 
henseende og på den anden side på de menneskelige begrænsninger, der førte til træt-
hed, nedslidning og dysfunktion. Artiklen fremstiller derpå, hvorledes det resterende 
århundrede såvel som vores eget har været vidne til et stigende fokus på indre og ydre 
psykiske ressourcer og barrierer for organisatorisk værdiskabelse. I dette udvikler der 
sig et tæt parløb imellem på den ene side ledelsesteori og erhvervsøkonomi og på den 
anden side humanpsykologi. Dette er en human vending i flere henseender: Ikke bare 
inddrager ledelsesteori og erhvervsøkonomi i stigende grad humanpsykologiske model-
ler og forståelser i både teori og praksis, men humanpsykologien udvikler sideløbende i 
stort omfang sine human- og relationsforståelser i netop dette samarbejde. I forlængelse 
heraf viser artiklen også, hvorledes fokus på eksperimenteren med og optimerings-
trang omkring menneskelig kreativitet, affektivitet, selvvaretagelse og kooperativitet i 
erhvervsorganisationen bliver eksemplarisk og en form for “humanlaboratorium”, der 
får en langt mere bred samfundsmæssig og ideologisk gennemslagskraft og dermed 
kommer til at tone den bredere humane vending på tværs af kontekster og aktiviteter. 
Artiklen redegør således for, hvordan det menneskelige efterhånden tildeles rollen 
som et afgørende tyngdepunkt i arbejdsmæssige og organisatoriske sammenhænge. 
Fra i begyndelsen af det 20. århundrede at figurere som en ydre begrænsning på pro-
duktiviteten, hvis negative betydning og indflydelse det drejede sig om at minimere, 
tildeles mennesket som menneske efterhånden positionen som den primære kilde til 
værdiskabelse såvel som den afgørende ledelsesgenstand og -betingelse.
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7) Cathrine hasses “Robotten og maigret – Den humane vending i de tekniske viden-
skaber” tager afsæt i, at det menneskelige ikke alene bestemmes af de såkaldte human-
videnskaber eller de umiddelbare egenskaber, vi tilskriver mennesker, men snarere i en 
stadig dynamisk dialektik med såvel andre videnskaber som med de måder, hvorpå vi 
i andre aktiviteter modulerer både det menneskelige og det ikke-menneskelige. med 
en undersøgelse af forsøgene på at konstruere en android, socialt interagerende robot, 
der ligner et menneske så meget som muligt, undersøges bestemmelsen af det men-
neskelige med robotten som spejl, kontrast og modsætning, med det resultat, at det 
afdækkes, hvor mangfoldigt og modsætningsfyldt det menneskelige er. Dette er ikke 
en tilfældighed, men har en eksemplarisk karakter, idet det menneskelige kommer til 
syne på stadig nye og mangfoldige måder i skabelsen, interaktionen med og refleksio-
nen af andre legemer, artefakter og omgivelser. Dette forhold bliver imidlertid særligt 
accentueret i relationen til de androide robotter, fordi disse fremviser, udfordrer og 
forskyder de menneskelige ideer om egen funktion og idealitet.

8) Sverre Raffnsøes artikel “humanioras produktive kriser – Den humane vending 
i sit videnshistoriske landskab” undersøger, hvorledes den humane vending gør sig 
bredt gældende, dels i differentieringen og udviklingen af de discipliner og fagligheder, 
hvorigennem videnskaberne undersøger vores verden, dels i de måder og erkendelses-
interesser, der præger disse og de videnskabelige aktiviteter mere generelt. Artiklen 
undersøger således, på hvilke måder den humane vending gør sig gældende og præ-
ger vores epistemiske univers. Igennem en videnshistorisk eksposition viser artiklen 
samtidig, at denne epistemiske vending har en lang forhistorie, hvor udlægningen og 
undersøgelsen af det humane har været en løbende udfordring for videnskaberne, deres 
disciplinære opdeling og hierarki og deres ledende erkendelsesinteresser. Tilsvarende 
diskuteres det også, hvorledes de traditionelle humanvidenskaber og deres selvforstå-
else har udviklet sig i samspil og demarkering med andre videnskaber. I forlængelse 
heraf spørges, i hvilken forstand de seneste årtiers integration af humane faktorer i 
traditionelt naturvidenskabeligt dominerede områder karakteriserer en human vending 
i vores epistemologiske landskab. Artiklen dokumenterer her, at der ikke primært er 
tale om en områdemæssig ekspansion, men i højere grad er tale om en udvikling, hvor 
begreberne om det menneskelige udfordrer og strides med, men også legeres med og 
befrugter hinanden. Og først og fremmest understreges det, at denne humane vending 
ikke er en afsluttet bevægelse, men snarere en åben udvikling, som vi er midt i.

9) I antologiens afsluttende artikel “Kosmologi og revolution – Den humane ven-
ding som kopernikansk vending” af Sverre Raffnsøe og morten Raffnsøe-møller 
overvejes det, hvilken form for vending den humane vending i grunden er. Dette 




