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Formål og udgangspunkt Kap. I 

Kap. I Formål og udgangspunkt 

Interpersonel kommunikationstræning kan forstås som en særlig pædagogisk 
metode til at frembringe læring og/eller personlig udvikling. Den kan bl.a. bi- 
drage til at bevidstgøre mennesker om uerkendte ressourcer i deres kommuni- 
kation, men også om utilsigtede konsekvenser af deres måde at kommunikere 
med andre på. 

Bogen diskuterer for det første, om man samtidig og derigennem kan produ- 
cere ny videnskabelig erkendelse. Er det muligt at kombinere træning og forsk- 
ning? Kan man være forskertræner? Kan forskertræneren producere en anden 
eller eventuelt en mere omfattende videnskabelig erkendelse end forskeren? 

For det andet opstiller den en videnskabsteori der - med afsæt i interperso- 
nel kommunikationstræning - ligestiller følelser og intuition med iagttagelse 
og refleksion som videnskabelige erkendekanaler. 

Denne dobbelte kombination - af forskning og træning, samt af iagttagelse/ 
refleksion og følelse/intuition - kalder vi engageret objektivitet. 

"I mødet er sandheden" er således en videnskabsteoretisk de- 
batbog; ikke en introduktion til eller en lærebog om forskellige 
videnskabsteoretiske retninger; ej heller en metodebog. 

Dens genstandsfelt er teorien om interpersonel kommunikation. Den rejser 
som nævnt spørgsmålet om, hvorvidt produktion af ny videnskabelig erken- 
delse inden for denne disciplin kan foregå gennem en særlig form for praksis, 
nemlig interpersonel kommunikationstræning (fremover forkortet: kommuni- 
kationstræning eller KT). Det betyder, at der bliver produceret ny praktisk an- 
vendelig erkendelse hos den, der bliver trænet (i det følgende kaldet deltage- 
ren, den undersøgte eller kommunikatoren) og ny videnskabelig erkendelse 
hos forskertræneren. Vi antager, at man på linie med begrebet forskertræner 
vil kunne tale om en forskerkonsulent, en forskersupervisor, en forskerterapeut 
osv. 
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Kap. I Formål og udgangspunkt 

I det følgende taler vi kun om en videnskabsteori for kommunikationstræning. 
Vi beskæftiger os ikke med andre måder at producere videnskabelig erken- 
delse på inden for teorien om interpersonel kommunikation (f.eks. kvalitativt 
forskningsinterview; deltager-observation o.lign.). 

Titlen "I mødet er sandheden" anslår vores hovedsynspunkt. Vi problema- 
tiserer den traditionelle opfattelse af måden at producere videnskabelig erken- 
delse på. Den har den distante videnskabsmand (m/k) som ideal. For os har 
objektiv eller videnskabelig sand erkendelse at gøre med noget mere omfat- 
tende, nemlig med en særlig kombination af distance, dvs. iagttagelse og re- 
fleksion, og indlevelse, dvs. følelse og intuition. 

Når man fagligt og personligt giver noget af sig selv i mødet med dem, man 
skal undersøge og kommunikationstræne, kan man gøre sig håb om at få sand- 
heden tilbage. Man kan ikke forudsige denne sandhed. Den produceres i kraft 
af kvaliteten af relationen mellem, dvs. i det menneskelige møde, altså i dialo- 
gen mellem forskertræneren og den undersøgte/deltageren. 

Bogen er skrevet på baggrund af vores praksis som universitetslærere, or- 
ganisationspsykologiske konsulenter, supervisorer og terapeuter. De sidste 10 
år har vi afholdt kommmunikationstræning med studerende på kommunikations- 
uddannelsen på Aalborg Universitet og i forskellige virksomheder og organi- 
sationer med andre målgrupper (se kapitel II for en nærmere beskrivelse af 
KT). I den samme periode har vi oplevet, at studerende og kandidater fra 
kommunikationsuddannelsen er begyndt at lave KT i forskellige eksterne sam- 
menhænge. Endelig har vi arbejdet sammen med forskere og konsulenter, som 
har en lignende praksis. 

Bogen henvender sig til målgrupper som disse, som har erfaring med KT, 
eller som ønsker viden om KT's videnskabsteoretiske grundlag, altså om hvorfor 

1

Vi startede arbejdet med bogen her med at sætte ord på vores fornemmelse 
og intuitive viden. Hvad var det, vi gjorde, når vi trænede andre? Hvad var det 
erkendelsesteoretiske grundlag for vores træning? Hvad var det, der skete, når 
vi tog fejl? Hvilken slags erkendelse forudsætter KT, og hvad kan den skabe? 
Dagligdagserkendelse, kunst, håndværk, tro eller - hvis det er en forskertræner, 
der leder den - også videnskab? Hvis det sidste er tilfældet, hvilken særlig 
slags videnskab? Skaber KT i så fald kun videnskabelig erkendelse eller for- 
udsætter og skaber den også visdom? 

 

                                                           
1 Bogen diskuterer ikke metodiske spørgsmål som f.eks.: hvad er den videnskabshistoriske 

- herunder pædagogiske - baggrund for KT? Hvad er lighederne mellem centrale pæda- 
gogiske principper i KT som f.eks. "learning by doing", og den pragmatiske forsknings- 
mæssige tradition "action learning" eller "action science". Disse metodiske problemer 
sprænger perspektivet for en videnskabsteoretisk debatbog. 
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I det følgende taler vi kun om den form for KT, der er ledet af en forskertræner. 
Ikke om de mange former for KT, der er ren træning. Disse har kun til formål 
at skabe ny, praktisk anvendelig erkendelse hos deltagerne, hvad enten det 
drejer sig om at forbedre samarbejdet i en gruppe, fremlæggelsen i en forsam- 
ling, ledelsen af en gruppe medarbejdere osv. 

Vi er nået frem til at kalde det erkendelsesteoretiske grundlag bag KT for 
professionelt nærvær (se kap. II) og det videnskabsteoretiske for engageret 
objektivitet (se kap. VIII,3). 

På de næste sider søger vi at focusere på det videnskabsteoretiske grundlag; 
men det sete afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Det gælder også for 
denne bog. Derfor vil vi her præsentere vores perspektiv. Vi har kaldt det for 
den radikale humanisme. 

Et grundlæggende træk ved den radikale humanisme er opfattelsen af, at det 
er muligt at tage skeen i egen hånd og bestræbe sig på at blive subjekt i sit eget 
liv på trods af fremmedgørelse i omgivelserne og i en selv. Her er vi inspi- 
rerede af Erich Fromms tanker om "Flugten fra friheden", af Frankfurterskolen 
og af eksistentialismen.2

Den radikale humanisme indeholder to dimensioner: 
På den ene side et opgør med personlige og sociale fremmedgørende for- 

hold, hvor det menneskeskabte (f.eks. Gud, stat, penge) er blevet natur og har 
taget magten fra subjektet, så det reduceres til og måske også oplever sig som 
objekt. 

På den anden side en understregning af mennesket som aktivt skabende - 
som selv kan medvirke til at skabe mening og forandre sine omgivelser i fæl- 
lesskab med andre, så det bliver subjekt igen. - Denne dobbelthed vil blive 
uddybet i kapitel IV-VII om objektivisme, socialkonstruktivisme, fænomeno- 
logi og hermeneutik. 

Humanismen, som man sædvanligvis tilskriver renæssancefilosoffen Erasmus 
af Rotterdam, har efter vores opfattelse rødder tilbage i den græske nærdemo- 
kratiske polis-tanke, hvor dialogen på torvet spillede en central rolle.3 Grundtvigs 
'det levende ord' ser vi som en dansk udgave. Den radikale tendens finder vi i 
allehånde selvforvaltningsprincipper, herhjemme bl.a. i andelsbevægelsen, 
højskoletanken, foreningslivet, kulturradikalismen, den antikommunistiske del 

Den radikale humanisme beskriver således en bevægelse fra personlig og 
social fremmedgørelse og fortrængning til socialt fællesskab og samhørighed, 
hvor man med en omskrivning af Løgstrup tager 'hånd om den anden'
 

                                                           
2 Fromm (1941), Marcuse (1964), Sartre (1946). 
3 Her ser vi bort fra dennes køns- og klassediskrimination. 
4 Løgstrup (1956). 
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Kap. I Formål og udgangspunkt 

Organisatorisk kan man i dag se en humanistisk tendens i renæssancen for de 
selvstyrende grupper i industrien, i forestillingen om at beslutningerne så vidt 
muligt skal tages af medarbejderne selv, i erfaringerne om at afgørende æn- 
dringer kommer nedefra5, og i understregningen af at organisatoriske ændrin- 
ger må starte med det enkelte menneske.6

Humanismens achilleshæl er den økonomiske fremmedgørelse. Den antaster 
således ikke den grundlæggende herredømmefyldte kommunikation i organi- 
sationerne. Det gælder også for vores radikale humanisme. 

Den bygger på en fortvivlelse og en tro. Vi er fortvivlede over menneskers 
forspildte muligheder: Vi bliver rystet over alle de rituelle konflikter, vi ser på 
arbejdspladser, som tapper folk unødigt for energi. Vi er ofte vidne til medar- 
bejdere, der er ophidsede over en chef eller en kollega, og som ikke kommer 
ud med deres irritation til rette vedkommende, men højst snakker om den til 
andre ("skylle- eller kopirumssolidaritet"). 

Vi sidder p.t. i et sommerhus på fjerde uge langt fra verden. Her kommer Spi- 
noza's "sub specie aeternitatis" (under evighedens synsvinkel) virkelig frem. 
Kan det betale sig med al den indestængte ophidselse, disse mange rituelle 
konflikter, når man tænker på, at om hundrede år er alting glemt? Hvem bliver 
lykkeligere, smukkere eller mere produktiv af et mavesår eller en blodprop?7

Vores humanisme bygger videre på en tro på, at mennesker i dagens Dan- 
mark har langt flere ressourcer, end dem vi bruger. Disse potentialer kan un- 
dertiden komme i spin under de rette betingelser, f.eks. i forbindelse med KT 
(se kap. II). Det er uanset, om man er timelønnet i en selvstyrende gruppe, som 
skal lære at give og modtage kritik, eller en gruppe universitetsstuderende, 
som træner sig i at give feedback. Vi tror med andre ord helt naivt, at det er 
muligt for mennesker at opnå større personlig og social rigdom gennem mødet 
med andre mennesker. Og vi bliver kede af at høre de mange projektioner, (der 
ensidigt lægger skylden på andre (ledelsen, konen og situationen)) og energitap- 
pende og resignerede udsagn om, at "det nytter alligevel ikke", "det kan ikke 
lade sig gøre, fordi..." 

Inspireret af den tyske dialogfilosof Martin Buber skelner vi mellem individ 
og personlighed.8Personlighed definerer vi som det at udvikle sine ressourcer/ 
potentialer sammen med andre, så man udfolder den person, som man i "vir- 
 

                                                           
5 Peters og Waterman (1982) s. 205ff.  
6 Morgan (1993) s. 292, Argyris (1992) s. 8, 36. 
7 Eliot & Breo (1984). 
8 Buber (1965) s. 183-184. 
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keligheden" er. Søren Kierkegaard taler om at blive det selv, som du i virke- 
ligheden er.9 Vi opererer således her med et moralsk begreb om final kausa- 
litet.10

På tilsvarende måde mener vi, at et godt parforhold er karakteriseret ved, at 
man, i kraft af den måde man er på som person, bidrager til, at den anden kan 
få sine hidtil ubrugte ressourcer og kvaliteter i funktion. - At blive et individ 
opfatter vi derimod som at udvikle sin adskilthed og særegenhed. Med Buber 
i hånden vil vi sige, at vi er for personligheden, men imod individet, fordi 
personlighed betoner samhørighed og fællesskab med andre, mens individ- 
aspektet kan føre til egocentri.11

Vores radikale humanisme bygger endvidere på en pragmatisk opfattelse af, 
at vores videnskabelige arbejde enten direkte eller indirekte skal kunne bruges 
af nogen. Ved nogen forstår vi ikke blot det videnskabelige "establishment", 
men de mennesker, som vi indgår i et praksisfællesskab med, f.eks. instruktø- 
rer, interne konsulenter, medarbejdere, ledere og studerende. Deres brug af 
vores arbejde bidrager til at skabe mening og til at give os fast grund under 
fødderne til at videreudvikle vores tanker. 

Endelig bygger vores radikale humanisme på opfattelsen af træneren og 
forskertræneren som de ubrugte muligheders jordemoder, advokat og rådgi- 
ver, der bestræber sig på: 

- at gøre det meningsfuldt, fornøjeligt og ikke-undertrykkende at lære i for- 
bindelse med KT. 

- at bidrage til at gøre mennesker kønnere og gladere ved at få flere af deres 
faktiske ressourcer i brug. 

- at bidrage til integration af krop og hoved, teori og praksis, følelser og intel- 
lekt, maskulin og feminin tilgang i en læreproces, der tager udgangspunkt i 
praksis. 

- at bidrage til produktivitetsforøgelse gennem opløsning af kommunikations- 
problemer. 

Den radikale humanisme er vores perspektiv. Omsat i praksis er det en lede- 
tråd og retning i vores arbejde, som kan være vanskelig og undertiden umulig 

                                                           
9 Citeret fra Rogers (1961) s. 166. 
10 Aristoteles (1961, opr. ca. 350 f.kr.) s. 211. En handling er således god i den udstræk- 

ning, den er forårsaget af ønsket om at indfri sit mål, dvs. blive endnu mere sig selv som 
person. 

11 Buber (1965) s. 184. 
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at realisere. Både på grund af vanskelige ydre (økonomiske/sociale/kulturelle) 
og indre (psykiske) forhold; men også på grund af vore egne menneskelige be- 
grænsninger især mht. at reflektere uhildet over egen praksis. 

Inden vi til slut giver en oversigt over vores grundbegreber, vil vi gerne under- 
strege, at praktiske eksempler fra træningssituationer i det følgende er marke- 
ret med indrykket tekst; centrale begreber med kursiv; længere citater med 
dobbelt indrykning; mens opsamlinger efter hvert kapitel er markeret med skyg- 
ge:  

Den radikale humanisme er altså vores overordnede filosofi, livssyn eller 
eksistentielle perspektiv. 

Den måde, det udmønter sig på i et erkendelsesteoretisk grundlag, kal- 
der vi for professionelt nærvær. Det understreger, at både distance og ind- 
levelse må indgå i videnskabelig og øvrig professionel erkendelse (jvf. 
kap II). 

Det professionelle nærvær viser sig inden for videnskab i det, vi kalder 
engageret objektivitet. Det er vores videnskabsteoretiske grundbegreb. Det 
betegner en særlig, interpersonel måde at lave videnskabeligt arbejde på. 
Det adskiller sig fra den distancerede objektivitet, fordi vi har en anden 
filosofi. Vi er her i verden, fordi vi har en praksis, dvs. fordi vi vil noget i 
et praksisfællesskab med andre. Vores betegnelse for denne særlige viden- 
skabelige praksis er forskertræning, dvs. den samtidige forskning og træ- 
ning (se kap. VIII). 

Konsekvensen af vores hovedsynspunkt om, at "I mødet er sandheden" er, 
at der her bliver tale om en interpersonel videnskabsteori. 

Vores sandhedskriterium for denne videnskabelige praksis er en krydsning 
mellem det, vi kalder et udvidet falsifikationskriterium (se kap. IV), og 
det vi betegner som den p.t. mest sammenhængende fortolkning (se kap. 
VII). 

Da erkendelse efter vores opfattelse her produceres gennem interperso- 
nel kommunikation, får begrebet professionelt nærvær en dobbelt betyd- 
ning. - Det samme gælder i øvrigt begrebet engageret objektivitet. Inter- 
personel kommunikation kan nemlig - afhængig af perspektiv - betragtes 
både som vores genstand og metode. 

Begrebet blev udviklet igennem en undersøgelse af lærere; det viste sig, 
at de, der praktiserede professionelt nærvær, var dem, der bedst produce- 
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rede ny erkendelse hos deres elever. Her var begrebet et interpersonelt 
kommunikationsteoretisk begreb (set fra undersøgerens perspektiv, hvor- 
fra professionelt nærvær er genstand) og et erkendelsesteoretisk begreb 

Professionelt nærvær er således en interpersonel kommunikationsteori 
om den genstand, man undersøger som forskertræner. Men det er også en 
erkendelsesteori om den måde, professionelle kommunikerer i andre sam- 
menhænge. Her var der tale om lærere. I andre sammenhænge har vi brugt 
begrebet produktive dialoger til at beskrive lederes vellykkede praksis, 
dvs. professionelle nærvær over for medarbejdere.12

 
 

Udvidet falsifikation og p.t. mest 
sammenhængende fortolkning 

                                                           
12 Kristiansen og Aagaard (1993) og Bloch-Poulsen & Kristiansen (1996). 
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Niveau: Grundbegreb: 

Filosofi Radikal humanisme 

Erkendelsesteori Professionelt nærvær 

Engageret objektivitet 

Videnskabelig praksis Forskertræning 

(set fra lærerens perspektiv, hvorfra professionelt nærvær er en metode). 

Sandhedskriterier 

Videnskabsteori 
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