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Rum for forandring 
- metaforers betydning for læring 

og forandringsprocesser 

Brian Kjær Andreasen, Inger Glavind Bo 
og Hanne Dauer Keller 

Indledning 

Metaforer er billeder af virkeligheden - de er kognitive og affektive idealise- 
ringer og abstraktioner af verden omkring os. Gennem en reduktion af virke- 
lighedens kompleksitet til en gennemskuelig logik former metaforen vores er- 
kendelse af verden omkring os og vores måder at tænke på. Det er intentionen 
i denne artikel at skitsere metaforernes betydning for forståelse og erkendelse 
samt præsentere forskellige vinkler på metaforerne rum og forandringsrum. 
Først fremstilles metaforer som fænomen. Hvordan påvirker anvendelsen af 
metaforer vores forståelse og erkendelse af omverdenen? Dernæst gives ek- 
sempler på to forskellige metaforer, der har været anvendt for uddannelse, 
nemlig metaforerne rejse og bygning. Efterfølgende diskuteres rumbegrebet 
bredt som indledning til en præsentation af hver artikel i antologien, efterfulgt 
af de enkelte forfatteres egne overvejelser over rum-metaforen. 

Metaforer 

I næsten alle former for kommunikation finder vi metaforer. I vores dagligdag 
anvender vi metaforer som redskaber, der hjælper os til at skabe mening i vo- 
res forståelse og erkendelse af omverdenen. Her kan vi betragte metaforen 
som en slags filter for vores forståelse og erkendelse. Et filter, igennem hvil- 
ket vi skaber rammerne for vore forskellige fortolkninger. Igennem metaforer- 
ne filtreres vore erfaringer, og en mening tilskrives dem (Bowman 1996-97). 
Gennem tiden har mange forskellige metaforer fundet anvendelse i begrebs- 
liggørelsen af den menneskelige forståelse; f.eks. tabula rasa - den rene tavle 
eller den informationsbearbejdende computer. I nyere tid (og mere aktuelt for 
denne artikel) er metaforen rum i form af udtryk som f.eks. lærings- eller for- 
andringsrum blevet aktuelt. 
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En metafor er en mediator mellem to forskellige fænomener, som fremmer 
vores forståelse. Vi forstår ét i kraft af noget andet. Specielt sprogvidenskaben 
har talt for, at metaforer og sproglige billeder var mere end »blot til pynt«. At 
de snarere udgør selve grundlaget for vores sprog og vores forståelse, og at de 
gennemtrænger begge på kryds og tværs. Sproget er en væsentlig bestanddel 
af den menneskelige erkendelse. Vores evner til at præsentere, udtrykke og ar- 
tikulere, hvad vi tror, vi forstår, er uløseligt forbundet med vores forsøg på at 
forstå. Men måske lige med undtagelse af sprogvidenskabsmænd og enkelte 
fremmelige poeter, så er de færreste af os bevidste om den rigdom af billeder, 
som indgår i vores sprog og i vores forståelser. Når vi i vores kommunikation 
med andre anvender metaforer, så er deres virkning og årsagerne hertil hoved- 
sagelig ubevidste. Det er sjældent, at vi anvender metaforer i fuld bevidsthed 
om deres indflydelse på andres forståelse eller vores egen erkendelse. 

Somme tider kan den sproglige metaforik også være ensidig; således er det 
oftest kun enkelte egenskaber ved en metafor, som »overføres« til det objekt 
eller den begivenhed, som det beskriver. Hvis man f.eks. i sit billedsprog be- 
skriver en politiker som en terrier, er det ikke alle terrierens egenskaber, der 
overføres til politikeren. Kun visse af terrierens egenskaber, såsom dens hid- 
sighed eller udholdenhed, associeres med politikeren. At terriere også har 
krøllet hår og en kuperet hale, har umiddelbart ingen signifikans for den meta- 
foriske forståelse. Det er i disse metaforer - i disse delvise overførsler at nye 
forståelser opstår (Toftgaard 2001). Konstellationen af indbyrdes inkonsisten- 
te eller blot forskellige billeder kan altså kaste lys på et eller flere aspekter ved 
et fænomen, en begivenhed eller en oplevelse. Men anvendelsen af bestemte 
metaforer i beskrivelsen af et fænomen kan selvfølgelig også bidrage til at slø- 
re visse aspekter ved det samme fænomen.1 Det er et interessant fænomen, at 
forskellene mellem metaforens elementer faktisk er lige så vigtige som lighe- 
derne. Netop fordi en metafor er en logisk absurditet (politikeren er jo ikke en 
terrier) opstår der en semantisk og meningsmæssig spænding; man siger om 
noget, at det er noget andet. Faktisk kan metaforen ofte være mest virksom, 
når den er usand (Heradstveit & Bjørgo 1988:66), idet den her effektivt fanger 

                                                           
1  Ligesom metaforen kan være en katalysator for nye synsmåder og forståelser, så er den 

også et potent virkemiddel for retorikeren. Metaforer kan skabe falske forestillinger om 
sammenhænge og derved have en tilslørende funktion. 
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og styrer vores opmærksomhed gennem overdrivelser, medbetydninger eller 
ved brug af affektive virkemidler. 

Metaforer drejer sig dog ikke kun om logik, semantik og de meningsstruk- 
turer, der knytter sig hertil. Man kan også betragte metaforen som et kulturelt 
fænomen. Tilegnelsen af kulturel viden er en proces, hvorigennem man tileg- 
ner sig en forståelse for kulturens fælles metaforer. Metaforerne giver os sy- 
stematiske måder at forstå, opleve og sanse vores omverden på - eller syste- 
matiske anvisninger for handlinger i den. Vores omgang med metaforer er en 
upåagtet aktivitet, der indskriver sig i kulturelle forståelser og betydningsdan- 
nelser. Når metaforer accepteres som mere end blot talemåder, ligger deres 
værdi i den måde, hvormed de engagerer os i forståelsen af komplekse fæno- 
mener. For at opnå dette konfronterer metaforerne os med kulturelle overbe- 
visninger og billeder. Da metaforer anvendes om vores daglige tilværelse, har 
de selvfølgelig også en historicitet. En forandring i vores anvendelse af meta- 
forer kan også signalere en tilsvarende forandring i vores opfattelse og erfa- 
ring af verden omkring os. På et abstrakt niveau siger metaforer os altså noget 
om teorier eller opfattelser af objekter eller begivenheder i vores liv, i vores 
kultur og i vores tid. I samspillet mellem ord og kontekst bliver der skabt en 
mening, som ikke umiddelbart lader sig reducere til en bogstavelig betydning. 
Hvis vi f.eks. betragter den leksikalske mening af udtrykket »politikeren er en 
terrier«, så vil det ikke give megen mening, og vi tyr derfor til de etablerede 
konnotationer, som inden for rammerne af vores kultur og i vores tid har med 
terriere at gøre. Når vi kalder politikeren for en terrier, vækkes hele dette sy- 
stem af kulturelle eller kontekstuelle konnotationer til live, og en betydning 
danner sig i vores bevidsthed. Man kan altså sige, at metaforen inden for sine 
kulturelt og historisk determinerede rammer organiserer det billede, som vi får 
af politikeren. Inden for rammerne af sin historicitet og kulturelle reference 
vender metaforen op og ned på vores sprog og på verden, som vi er vant til at 
se den; den skaber nye perspektiver og fastholder gamle sammenhænge og er 
dermed på samme tid en katalysator for og et resultat af forandring. 

Metaforerne i vores sprog er med til at bestemme, hvorledes vi fortolker 
vore erfaringer og verden omkring os, og i en antologi som denne må udfor- 
dringen derfor være at bringe metaforerne fra et ubevidst til et bevidst niveau, 
hvor de kan gøres til genstand for refleksion. I de efterfølgende afsnit gen- 
nemgår vi to metaforer for læring og uddannelse som illustration af, hvordan 
metaforer kan forme vores forståelse af et bestemt genstandsfelt. Herefter 
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skitseres kort antologiens ni bidrag, hvorpå de enkelte forfattere reflekterer 
over rumbegrebet i deres artikler. 

Metaforer for læring og uddannelse 

Der findes mange læringsmetaforer, som beskriver eller illustrerer lærings- og 
undervisningssituationen. De metaforer, som vi bruger om undervisning og 
om læring, fortæller ofte om dybereliggende »læringsfilosofier« og om, hvor- 
dan vi ser os selv i relation til undervisningsgerningen - altså hvad det vil sige 
at lære og undervise. Læring og undervisning er i sagens natur meget kom- 
plekse fænomener, men lærings- og undervisningsmetaforerne giver os forstå- 
else for disse komplekse fænomener ved at henlede vores opmærksomhed på 
deres vigtigste aspekter - også de aspekter, som f.eks. vedrører følelser, æste- 
tiske oplevelser og moralske praksisser. Man kunne sige, at metaforen lader os 
forstå en lille flig af dét, som aldrig kan forstås fuldt ud, og metaforen kan om- 
vendt skabe en mere sanselig og ikke fuldt ud begrebslig »forståelse« af et 
komplekst fænomen. Kendetegnende for metaforen er, at den indeholder en 
række implicitte betydninger og komprimerer en sammensat oplevelse i et 
mere simpelt billede. I denne funktion viser metaforer os bestemte forståelses- 
mønstre; forståelsesmønstre som på brøkdelen af et sekund kan formidle en 
forståelse og indsigt, som ellers ville være uopnåelig. Metaforer åbner os over 
for nye muligheder. De appellerer til såvel følelserne som fornuften og sans- 
ningen, og de hjælper os derved til at håndtere det, der er svært at begribe. 

Valget af metaforer kan grundlæggende ændre vores syn på og håndtering 
af et fænomen. F.eks. sidestilles uddannelse ofte metaforisk med at rejse. Vi 
møder fra tid til anden udtryk som dannelsesrejse, uddannelsestopologi2 o.l., 
der bærer vidnesbyrd om en sådan metaforik. Inden for rammerne af denne 
metaforik rettes vort fokus på uddannelsens bredde og alsidighed; på dannel- 
sesrejsens diversificerede geografi. Man kunne hævde, at jo flere forskellige 
rejseerfaringer vi gør os i vort uddannelsesforløb - desto bedre. 

Alternativt kan vi operere ud fra en metafor, der beskriver uddannelse som 
en bygning. I uddannelsesterminologi finder vi jo også ord som overbygning, 

                                                           
2 »Uddannelsestopologi« er den geografiske metafor, som Undervisnings- ministeriet an- 

vender om »... det 'landskab' af uddannelsesmuligheder, som de uddannelsessøgende 
bør tilbydes at kunne bevæge sig rundt i.« (Undervisningsministeriet 2000). 
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uddannelsesstruktur, basisuddannelse, grunduddannelse, pædagogisk stillad- 
sering o.l. I dette tilfælde vil vi være optaget af fundamentet for de forløb, 
som vi følger. Er fundamentet ustabilt, og trænger det til at blive stivet af? Ud- 
viser »uddannelsesbygningen« en tilstrækkelig soliditet? Hvis uddannelse 
sammenlignes med en bygning, skulle det ønskede resultat gerne være en vel- 
bygget og solid bygning, som er bestandig over for sine omgivelser. Denne 
metafor vil uvægerligt lede vort fokus i retning af vurderinger af uddannelsens 
soliditet, bestandighed og opbygning, snarere end dens bredde og forskellig- 
hed. 

Når vi taler om uddannelse ved brug af metaforer, belyser vi således det 
svært forståelige eller abstrakte ved at forbinde det med noget, som vi lettere 
kan tage stilling til - noget som vi kan se, høre og føle. Men det er dog vigtigt 
at huske på, at en sådan metaforisk belysning kun vil påpege visse aspekter på 
bekostning af andre. Metaforen retter vores blik mod bestemte aspekter af en 
kompleks virkelighed, men ikke mod dens helhed eller totalitet. Metaforen er 
et simplificeret billede af en verden, som er for kompleks at forstå på andre 
måder, og dens billeder skaber sindstilstande, der får tanker til at vokse - der- 
for er modtagelighed over for metaforen en dyd. Men lige så vigtigt er det dog 
at være opmærksom på metaforens udstrækning og på, hvilke erkendelses- 
mæssige begrænsninger/muligheder en bestemt metaforik måtte have. 

Rummetaforen 

I en antologi om forandringsrum er det mest fundamentale spørgsmål, som 
man må stille sig selv: Hvad gør rum-metaforen til et velegnet udtryk for læ- 
ring og forandring? Rum er ret beset et tvetydigt eller dualistisk begreb; på 
den ene side kan begrebet rum referere til en del af en større helhed og på den 
anden side til helheden selv. Politikens Store Nydanske Ordbog fortæller os, at 
rum kan forstås som: »En særskilt del af et større hele«, men samtidig, at be- 
grebet også kan referere til helheden af det større hele. Som begreb betragtet 
er rum derfor lidt af en kuriøsitet, idet det på samme tid kan referere til en hel- 
hed og en »delhed«. Bag begrebet ligger således en betydning om såvel en be- 
grænset som en ubegrænset udstrækning. 

Helt basalt er rum en fysisk metafor. Brugen af rum som en metafor frem- 
hæver m.a.o. en »rumlig« verdensfænomenologi ved at konstruere viden som 
følge af en logik i organiseringen af et fysisk rum. Lad os derfor først se nær- 
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mere på nogle af de karakteristika, der kendetegner det fysiske rum. Det fysis- 
ke rum er et spatialt afgrænset område med én, ingen eller flere ind- og ud- 
gange, som man kan bevæge sig ind og ud ad. Det fysiske rum vil altid være 
en spatial afgrænsning i forhold til et andet område eller et andet rum. Det vil 
sige, at det fysiske rum har et antal demarkationer, typisk i form af vægge, 
som adskiller det fra et andet område eller fra andre rum. Ofte vil et fysisk rum 
være kendetegnet ved et bestemt fysisk miljø i rummet. Ligeledes er der be- 
stemte aktiviteter knyttet til det enkelte fysiske rum, f.eks. bader man i bade- 
rummet og sover i soveværelset. Generelt kan vi derfor sige, at det fysiske 
rum er en udstrækning af »noget« - som enten er »optaget af« eller kan »opta- 
ges af« noget andet. 

Når det fysiske rum anvendes som metafor for forandring, så indikerer det 
også forståelsen af et absolut rum. Metaforen for det fysiske rum refererer til 
en »ting-i-sig-selv« og til en ting, som besidder en egen eksistens og ontologi, 
der er uafhængig af sit indhold. Man kunne sige, at dette rum har »container- 
karakter«, eller at det fungerer som en passiv »arena«, inden for hvilken tin- 
gene sker (Simonsen 1999:6-7). 

Metaforen rum er dog ikke kun en fysisk betegnelse. Det er også en funk- 
tionel betegnelse (at rumme, at være rummelig eta). Derved omhandler meta- 
foren også en abstraktion af funktionen. Man kan sige, at rummet i denne be- 
tydning anvendes som en metafor for det abstrakte ved at gengive det konkre- 
te. Rummet bliver derved et forståelsesskema, et billede eller en metaforisk 
model, som på et konkret niveau gengiver noget abstrakt og sætter det ind i en 
genkendelig udtryksform og derved underordner abstraktionen en konkret (og 
i dette tilfælde rumlig) logik. 

Der findes selvfølgelig også andre (og bredere) forståelser af rummet end 
det fysiske og absolutte rum, men det fysiske rum repræsenterer uden tvivl 
den mest »common-sense-agtige« opfattelse af rummets karakter - og det ud- 
gør derfor også metaforens forståelsesgrundlag eller dens primære menings- 
skabende fokus. 

Rum er i sin fysiske betydning, ligesom konstruktionsmetaforen, en meget 
bred metafor. Da der i den fysiske verden findes mange forskellige slags rum, 
eksisterer der da også mange forskellige måder, som abstraktionen kan ansku- 
es på. I uddannelseslitteratur støder man på mange sådanne »sammensatte 
rummetaforer«, f.eks. forandringsrum, læringsrum, refleksionsrum, praksis- 
rum etc. 

10 



Brian Kjær Andreasen, Inger Glavind Bo og Hanne Dauer Keller 

Sammensatte rum-metaforer af denne type skaber mening, dels ved at lade 
en abstraktion fungere som et konkret rum, men også gennem konstellationen 
af ord, der ikke umiddelbart synes at have nogen naturlig (i.e. fysisk) sam- 
menhæng. Begrebet »forandringsrum« er et sådant sammensat og modsæt- 
ningsfyldt billede. Begrebet præsenterer en ikke-fysisk, ikke-tingslig og ab- 
strakt enhed i en tingslig fremtrædelsesform. Forandring anskueliggøres i en 
rumlig logik og konceptualiseres, som om den rent faktisk havde de samme 
karakteristika som et konkret og fysisk rum. Konstellationen af begreberne 
forandring og rum er m.a.o. ikke en »naturlig« konstellation. Formodentlig 
ville faktisk en sammensat metafor, der fokuserede på temporal begræns- 
ning/udstrækning, have haft et bedre intuitivt forståelsesgrundlag, f.eks. for- 
andringsproces, forandringsforløb eller forandringsstrøm. 

Inden for rammerne af en »rumlig« verdensfænomenologi er forandrings- 
rummet således at forstå som en forceret relation mellem noget spatialt og no- 
get temporalt og betegner derved en inkonsistent billed-hybrid. Den anvender 
rum som en metafor til at konkretisere det abstrakte (forandringen) og til at 
skabe et »ikke-rum«3, som, for at give mening, må forbindes med temporale 
konnotationer snarere end spatiale. 

Som en metafor for forandring er rum faktisk et misvisende billede. Bil- 
ledet af et kvalitativt temporalt fænomen - iscenesat, som om det var spatialt, 
er simpelthen ulogisk og forkert; det er en begrebsmæssig anomali. Men net- 
op af denne årsag er der da også tale om en spændende formativt intenderet 
metafor. Anskueliggørelsen af forandring i en rumlig logik skaber grundlaget 
for etablering af et nyt erkendelsesmæssigt skema, der konceptualiserer et 
ikke-rums kvaliteter. Den ulogiske konstellation af begreberne forandring og 
rum tvinger os m.a.o. til at gentænke begge begreber og acceptere en bredere 
forståelse af, hvad der konstituerer rummet. 

Antologien 

Hvis common sense-forståelsen af rum hovedsagelig består i en forståelse af 
rum som en fysisk afgrænsning, så bidrager antologien til at brede forståelsen 
ud og overskride den umiddelbare opfattelse af metaforen. Overordnet sond- 
rer vi mellem tre typer af forandringsrum: 

                                                           
3  I betydningen et ikke-fysisk rum. 
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Generelle forandringsrum. Livet igennem befinder vi os som mennesker i 
både sociale, kulturelle og eksistentielle forandringsprocesser. Det generelle 
forandringsrum dækker over den almindelige udvikling, som mennesker gen- 
nemgår i livsløbet. 

Usædvanlige forandringsrum. Det vil sige forandringsprocesser af mere ra- 
dikal eller ekstrem karakter - positive såvel som negative. 

Iscenesatte forandringsrum. Her menes forholdsvis institutionaliserede el- 
ler planlagte situationer eller relationer, der har til hensigt at skabe forandring 
inden for et nærmere defineret område (Bardo 2000). 

Inden for denne overordnede sondring findes de enkelte forfatteres opfat- 
telse af metaforen rum. Nogle opfatter rummet som et fysisk rum, andre ser 
rummet som mentalt eller socialt. Nogle lægger mest vægt på rummets fysis- 
ke konnotationer (konstruktion, struktur, rammer), mens andre mest interesse- 
rer sig for rummets rummelige betydninger (relationer, processer). I det føl- 
gende bliver de enkelte artikelbidrag præsenteret, og hver forfatter beskriver 
derefter den måde, rum-begrebet anvendes i hans eller hendes artikel. 

Inden for temaet om de generelle forandringsrum finder vi i antologien fire 
artikler. 

Jan Brødslev Olsens artikel Længsel handler om at være i en række eksi- 
stenstilstande. Det drejer sig først om længslen efter nærvær og evighed be- 
friet fra den lineære tids tyranni, dernæst om oplevelsen af at eksistere i et 
tidslogisk eksistensrum og til sidst om muligheden af at opleve nærvær som 
eksistenstilstand i det tidslogiske rum. 

Brian Kjær Andreasens artikel Mellem subjekt og objekt omhandler, hvorle- 
des sociale og ikke-sociale fænomener erkendes. Der gøres op med et erken- 
delsesmæssigt indre-ydre forhold, og Piagets begreb om adaption foreslås 
som den proces, der kan etablere en syntese mellem det indre og ydre. Der ar- 
gumenteres for et socialt og konstruktivistisk syn på erkendelse. Erkendelse er 
forhandlet, og gennem forskellige relationer tager forståelsen form. Det disku- 
teres, hvorvidt erkendelsen bør anskues som en generel struktur eller som op- 
delt i domæner, og hvilken forskel der er på erkendelsen af fysiske objekter og 
sociale objekter, bl.a. med henblik på værdiers betydning. Piagets generelle 
epistemologi anvendes i denne forbindelse til at godtgøre pointer om socialitet 
og selvets sociale udvikling. 

Gitte Duus' artikel: I gruppens rum handler for det første om at undersøge 
rummetaforen nærmere og med inspiration fra Eiler Rasmussen hentes begre- 
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berne rum og legeme. Disse begreber anvendes som metaforer i en fremstil- 
ling af Bions gruppeteoretiske begreber, først og fremmest grundantagelses- 
gruppen og arbejdsgruppen som to niveauer, der eksisterer i en gruppe. Som 
eksempel på identificering af gruppetilstand, hvor grundantagelsesgruppen er 
fremherskende, præsenteres en case. Til uddybning af arbejdsgruppens begre- 
ber præsenteres en systemteoretisk model, som ligeledes udfolder dynamik- 
ken mellem de to niveauer i grupper. En anden case inddrages, og det vises 
hvordan tendens til gruppereggression kan have sit udspring i begge niveauer 
i en gruppe. Kolbs læringsteori inddrages og den anvendes på gruppens lære- 
proces. 

I Inger Glavind Bos artikel Det sociale rum - Et rum med differentierende 
muligheder og magt tænkes social interaktion og samvær ud fra Bourdieus 
rumbegreb for at illustrere og undersøge konsekvenserne af, hvad vi kunne 
betegne som et sociologisk rumbegreb. Via eksempler hentet fra observationer 
af samvær mellem kontaktpersoner og børn/unge illustreres betydningen af 
»det sociale rum« for deres konkrete møde og samvær. Rumbegrebet kan her 
ses som en måde at medtænke og tage højde for strukturelle styrkeforhold i 
forståelsen af potentialer og barrierer for forandring i socialt arbejde med ud- 
satte børn og unge. 

Der er to artikler, der omhandler de usædvanlige forandringsrum. 
Margit Haarder indleder sin artikel Tabets lærdom med tre fortællinger om 

kvinder, hvis børn ved de sociale myndigheders mellemkomst har været eller er 
anbragt uden for hjemmet. Fælles for kvinderne er, at de gennemlevede stærke 
følelsesmæssige reaktioner på anbringelsen og dens konsekvenser. Efter indle- 
dende overvejelser over kvindernes reaktioner føres læseren til forskellige teo- 
retiske rum, som beskæftiger sig med menneskets udvikling, dels den 'al- 
mindelige' fremadskridende udvikling, som er tæt sammenhængende med al- 
mene biologiske og psykologiske forandringer, dels - og især - de muligheder 
for udvikling og forandring, vi gives i ekstreme situationer. Et andet fællestræk 
ved de tre kvinder er netop, at de efter deres børns anbringelse har bevæget sig 
fra selv at være forældre til anbragte børn til at have etableret overskud til at 
rådgive andre voksne i lignende situationer. Derfor inddrages igen viden fra 
teoretiske (og kliniske) rum og fra kvinderne selv i forsøg på indkredsning af, 
hvilke faktorer som kunne facilitere en sådan udvikling. 

Jan Brødslev Olsens artikel Livsforandring og eksistensrum handler om de 
mere eksistentielle forandringer, som tilværelsen ind imellem byder på. I ar- 
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tiklen udfoldes en række betragtninger om skyld, ansvarlighed og livsfaser. 
Gennem artiklen inddrages forskning om voksne i midtlivet, som har gennem- 
gået eksistentielle forandringsprocesser. Somme tider kan individueringspro- 
cesser være smertefulde og implicere tab, lidelser og afsavn. Men selvom 
sådanne begivenheder kan være smertefulde, kan de også være livgivende 
og endda til tider udgøre et positivt afsæt for voksnes individueringsprocesser. 

I det sidste forandringsrum, som vi har benævnt iscenesatte forandrings- 
rum, befinder sig tre bidrag. 

I Karin Kildedal og Erik Laursens artikel Kontrol og læring i tætte samar- 
bejdsrelationer gennemgås tre læringssituationer med hver deres karakteristi- 
ka mht. social kundskabsrelation, informationsretning og magt- og kontrolre- 
lation. De tre læringssituationer er den uformelle mesterlære, sidemandsoplæ- 
ring i et kompetencehierarki og kollegial sparring. Derefter uddybes pointen 
om, at faglig udvikling sker gennem social integration. Læring og socialise- 
ring diskuteres gennem præsentation og diskussion af Lave & Wengers teori 
om situeret læring, Dreyfusbrødrenes færdighedsindlæringsfaser og Schöns 
ideer om praksisviden og refleksion af denne. 

Hanne Dauer Keller undersøger i artiklen Læring på arbejdspladsen mulig- 
hederne for læring på arbejdspladsen qua de sociale relationer. Det teoretiske 
fundament findes i situeret læringsteori, hvor læring ses som en del af mennes- 
kers deltagelse i sociale praksisfællesskaber. Læring drejer sig om at tilegne sig 
forudsætninger for at deltage i en bestemt social praksis. Teorien anvendes til at 
analysere arbejdspladslæring for nytilkomne i to forskellige praksisfællesska- 
ber, der konkret arbejder med aktivering af kontanthjælpsmodtagere. 

Lone Kroghs artikel Det er faktisk morsomt at lære og at fordybe sig... 
handler om, hvorledes VEU-reformen, der sigter på at give voksne med ud- 
dannelses- og erhvervserfaring øgede muligheder for uddannelse bl.a. via 
masteruddannelse, fordrer fornyelse i uddannelsesinstitutionerne. VEU-refor- 
men sætter rammen for muligheder og barrierer på det institutionelle plan og 
på det individuelle niveau. Universitetet beskrives i en overgangsfase mellem 
en form for videnssyn, der kaldes modus 1, og et, der kaldes modus 2. 

Refleksioner over rumbegrebet 

Ud over sondringen i tre forandringsrum udfolder den enkelte forfatter i dette 
afsnit rum-metaforen inden for sit eget faglige eller empiriske felt. I de føl- 
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gende refleksioner beskriver forfatterne til de enkelte artikler, hvordan de op- 
fatter rumbegrebet, og hvordan de anvender rummetaforen. 

Rumbegrebet i artiklerne om de generelle forandringsrum: 

Jan Brødslev Olsens artikel Længsel 
Artiklen er holdt i en skønlitterær/essayistisk form og søger at udfolde det fy- 
siske rum som billede på en række eksistenstilstande. Artiklen beskriver gen- 
nem en række glimt i første del længslen efter og oplevelsen af nærvær og 
evighed som eksistenstilstande, der er befriet fra den lineære tids tyranni. 
Rummene er stakittet, stranden, havet, himlen, skyerne. Dernæst følger en be- 
skrivelse af overgangen til tidstyranniet og den form for eksistenslogik, der 
udgår herfra. Rummene er kontoret og gangene. Endelig åbnes for mulighe- 
den for at øjne de sprækker, der er i det tidslogiske eksistensrum for ople- 
velsen af nærvær som eksistenstilstand. Rummene er vejen og bilen. 

Gitte Duus' artikel I gruppens rum 
I Gitte Duus' artikel er selve begrebet rum søgt udforsket. Forståelsen af rum i 
modsætning til legeme er hentet fra arkitekturens verden, og er en gennemgå- 
ende distinktion i denne artikel. Eiler Rasmussens uddybning af forskellen på 
disse to perspektiver danner således udgangspunkt for en forståelse af de to 
begreber: Tilstedeværelsen i et rum er en til dels påtrængende tre-dimensional 
oplevelse, som vanskeligt kan ses i sin helhed, men som i høj grad kan sanses 
og føles omkring os. Dette er væsensforskellig fra oplevelsen af et legeme, 
som ses udefra og ikke i samme grad oplevelsesmæssigt trænger sig på rundt 
omkring os. Således er rumoplevelsen en oplevelse, der for det første er på- 
trængende tre-dimensionel, hvor et legeme strengt taget kan opfattes to-di- 
mensionelt. Pointen her i forhold til tilstedeværelse i grupper er, at oplevelsen 
her i højere grad er »rum-orienteret« fremfor »legeme-orienteret«, i det man 
befinder sig inde i gruppen. Dermed er dette karakteristika ved rum, at det kan 
sanses rundt omkring os men ikke overskues i sin helhed, en anden pointe i 
forhold til gruppeoplevelser. Denne tydeliggørelse af, at forståelse og ople- 
velse er forskellig henholdsvis indefra og udefra, fremhæves som en vigtig 
pointe i tilgangen til gruppers forandringsprocesser. Der argumenteres for et 
dobbeltperspektiv, som kombinerer disse to forståelser, rum og legeme per- 
spektiv. 
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