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Forbemzrkning

Det er alment kendt, at den danske erfaringspaedagogik - ikke blot på voksenud-
dannelsesområdet - i 1970'erne og SO'erne hentede inspiration i den vesttyske dis-
kussion - hos Oskar Negt og andre mere eller mindre kastterske bom af Frankfurter-
skolen og den kritiske teori. Selv arbejdede jeg i 70'erne og frem ti1 midten af 80'erne
med begrebet om hverdagsbevidsthed, udarbejdet af Thomas Leithäuser, og med Ulrike
Prokops begreb om kvindelig livssammenhzng. At anerkende disse inspirationer har
således i dag mest karakter af at bekende sig som del af en generation, for hvem den
kritiske teoris generationer og afskygninger - og kritikken af den politiske okonomi
som uafrystelig horisont - blev en åndelig skcebne.

Når inspirationen sidenhen også har fået karakter af akademisk lobebane, skyldes det
parallelbevaegelser i den danske og den tyske forskningsinteresse. Udfordringen - at
udvikle erfaringsbegrebet ti1 et mere konkret genstandssensitivt niveau uden at tabe
dets kritiske gehalt - er blevet taget op fra flere, forskellige vinkler. Selv ville jeg
xeppe have kastet mig over ambitionen om et sådant teoretisk/empirisk udviklings-
arbejde, uden de 10 års voksenpzdagogisk erfaring, jeg oparbejdede mellem min
magisterkonferens fra Kobenhavns Universitet i 1981 og starten på mit stipendium på
Roskilde Universitetscenter i 1990.

Skont jeg allerede i 1983 gemremforte et storre empirisk og uddannelseskritisk arbejde
udfra begrebet om hverdagsbevidstheden, er det i dag klart, at de erfaringer med
reflekteret empirisk arbejde som på meget forskellig vis er oparbejdet i Tyskland -
Bevidsthedsteoretisk af Leithäuser, Birgit Volmerg, m.fl. i Bremen, kulturanalytisk af
Alfred Lorenzer, Ulrike Prokop, m.fl. i Frankfurt, omkring arbejdsliv og kvindeliv af
Regina Becker-Schmidt, m.fl. - og ikke midst fagforeningsteoretisk og -kritisk af
Christine Morgenroth i Hannover - har vaeret teoretiske livliner for naervaerende
analyse af kvinders laereprocesser i den danske fagbeva‘gelse.

Og da enhver ved hvordan Negt og Leithäuser ser ud, så siger jeg tak for - forskellig -
inspiration ti1 Birgit Volmerg, Christine Morgenroth og Regina Becker-Schmidt.

Den internationale kontakt ligger i Erhvervs- og voksenuddanelsesgruppens historie.
Realiseringen af de besog og diskussioner, der har vaxet af vaardi for mig, er så i
ovrigt muliggjort af Forskerakademiets stotte ti1 forskeruddannelsesprogrammet i
erhvervs- og voksenuddannelse ved Roskilde Universitetscenter, og af stotte fra
Statens humanistiske Forskningsråds "Netvzrk vedr. udvikling af voksenpaedagogik
som teoriområde".



Netvaerket har også haft betydning for den almene teoretiske afklaring. 1 denne
sammenhzeng har szerlig lobende diskussion med mag.art. Birger Steen Nielsen og
samarbejdet om antologien "Arbejde og subjektivitet" (RUC 1994) vazret af vaerdi.

Afhandlingen er et produkt af et samfinancieret projekt/kandidatstipendium under
Forskerakademiet 1990-93. Jeg skylder akademiets okonomiske konsulent Leif Bang-
Udesen tak for juridisk klarsyn og venlige ord, da Fagbevaegelsens interne Uddannel-
ser, som cofinancierede mit stipendium, i 1992 ikke kunne beslutte sig ti1 at financiere
min barselsorlov. Den generelle atmosfaere af kompetente og venlighed har i ovrigt
vaeret kendetegnende for Forskerakademiet i alle sammenhaenge, hvor jeg som
stipendiat har haft brug for kontakt - ligefra min forste foresporgsel om stipendiaters
styrelseslovmaessige placering i 1990, som gav mig en vis "Laurits" i roret med en
lang, teknisk korrekt redegorelse, og en advarsel, der sidenhen skulle vise sig relevant:
Pas på din tid! Lad universitetet passe sig selv! - ti1 mere tekniske problemer.

Roskilde/Kobenhavn
Juni 1995

Kirsten Weber
Forskningsadjunkt, mag.art. et cand.mag.



Kap. 1 Hvorfor kereprocesser?
- Om afhandlingens baggrund, progression og afgraensning

Naervaerende arbejde er produceret i et spamdingsfelt mellem to interesser: min
personlige interesse for voksenalderens laxeprocesser, udviklet og kvalificeret gennem
to årtier (se f.eks. Jensen & Weber 1979, Weber 1981, Johansen & Weber 1983 a&b,
1984, Salling Olesen & Weber 1989, Weber 1990, Weber 1994al) - og den organiserede
forskningsinteresse i fagbevzegelsens uddannelser, bla. FIU, som Erhvervs- og vokse-
nuddannelssegruppen på RUC har opdyrket i samme periode.

1.1 Voksenpaedagogikken mellem to stole: Afhandlingens voksen-
paedagogiske udgangspunkt

Formidlingspunket mellem min forskningsinteresse og den organiserede politiske
uddannelse ligger i laereprocesforståelsen: La‘ring finder sted som en social og histo-
risk saxlig protes, og er således i bred forstand altid "politisk". Mit udgangspunkt
ligger i så henseende i 70'enes og 80'ernes fag- og professionskritiske traditioner,
konkret i den kritiske socialisationsteori. Den position og dens fortsatte udsagnskraft
skal jeg diskutere omfattende nedenfor. For projektets udgangspunkt betyder det slet
og ret, at den formaliserede politiske uddannelse, som fagbevaegelsen har udviklet,
kan opfattes som et krystallisationspunkt for den almene erkendelse, at ingen påvirk-
ninger er neutrale eller vzerdifri. Fagbevaegelsen tager meget konkret hånd om dette,
den bedriver almen politisk oplysning og intern skoling, der vedkender sig en inter-
esse - som her i 90'erne undertiden fremstår naermest rorende gammeldags. Det stiller
bewegelsen og dens uddannelse som et saxlig interessant objekt for en kritisk analyse:
Hvad sker der, når man så konkret udmonter en kritisk erkendelsesinteresse som
positiv oplysning ? Måske kommer den kritiske erkendelsesinteresse forst ti1 ud-
foldelse, når også den kritiske oplysning bliver kritikobjekt ?

Hertil kommer en meget lang rzekke anmeldelser og polemikker i 7O'eme, trykt i ‘Redagogik-
Bladet"/Institut for teoretisk pzedagogik ved Københavns Universitet (vedr. f.eks. Bo Jacobsens
voksen- og erfaringspazdagogiske produktion, projektpEdagogik, m.v.), i tidsskriftet politisk revy
(som medforfatter ti1 "Uddannelsesgruppens" artikler om uddannelsespolitik og arbejderuddan-
nelse) samt i de studenterpolitiske offentligheder omkring det bbenhavnske Studenterråd og
Danske studerendes Fcellesråd.



10 Hvorfor lweprocesser? - Om afhandlingens baggrund, progression og afgrznsning

Jeg betegner min interesse som Zzreprocesteoretisk ti1 forskel fra paedagogisk, ti1 trods
for, at såvel dette projekt som samtlige andre primaere opgaver gennem årene har
vaxet egentlig er voksenpzdagogiske, i fagforeningssammenhang oven i kobet for-
doblet i form af en udviklings- hhv. en evalueringsinteresse.

Jeg opfatter nemlig lazreprocesteorien og på den anden side den historiske rammefak-
toranalyse som nodvendige udgangspunkter for at forstå og udvikle pedagogisk teori
og praksis. Begrebet om rammefaktoranalysen er egentlig en i Skandinavisk sammen-
haeng meget praxist defineret kategori, en sociologisk baseret analysernåde på ud-
dannelserne, der markerer sig ti1 forskel fra traditionel loreplansteori og didaktik
(Lundgren 1984). Jeg anvender begrebet lidt bredere som opsummering af en bred
teoretisk ambition om at indfange hvilke såvel objektive samfundsmaessige (sociologi-
ske) som kulturelle og bevidsthedsmaessige forudsaetninger for uddannelse, såvel som
disse forudsaetningers respektivt modszetningsfyldte karakter. Jeg ser feltet uddannelse
som et, hvor forskellige interesser krydser, og hvor de indre modsaztninger i enkelte
aktorers interesser eksponeres. Min version af rammefaktoranalysen er altså ikke blot
sociologisk, ejheller bekender den sig ti1 den saerlige sociologiske tradition, som de
inspirerende svenske forlaeg ger brug af. Min indgang ti1 feltet uddannelse har på eet
plan karakter af en "interessentmodel", men den teoribaserer og differentierer for-
ståelsen af interesserne hinsides sådanne modellers funktionalisme. 1 dette arbejde,
som er overvejende laareproces-orienteret og subjektivtets-teoretisk, inddrager jeg
således gang på gang den konkrete situation, den historiske setting - fagbevaegelsen
som historisk magtfaktor, som organisation og som kultur*.

Redagogikkens udvikling har heroverfor vaxet praeget af dens forsag på at forstå sig
selv, skabe egen indre konsistens (klassisk almen paadagogisk: Grue-Sorensen 1965
eller voksenpaedagogisk: Breinholdt (e.a.) 1988/Weber 1988) eller helt klassisk skrive
sin egen historie (Grue-Sorensen 1966)3. Denne type lukning om selvstaendiggjorte

2 Arbejdsmåden foreligger illustreret mhp pasdagoguddannelseme i Weber 1993e, mhp universi-
tetsuddannelse i Weber 1990 og mhp daginstitutioner i Weber 1993f.

3 "Opdragelsens historie" af Knud Grue-Sorensen er et fortrreffeligt eksempel på hvorledes det
enkeltfaglige univers lukker sig om sig selv og bliver ganske vanskeligt at relatere ti1 nogen
oplevet virkelighed som realabstraktion. Grue skelner angiveligt i sine arbejder mellem opdragel-
sen som det faktisk praktiserede, og psedagogikken som tankeme herom - men opdragelsens
historie består af tanker om barn og opdragelse, der af forskellige grunde og med forskellig vsegt
kan findes i filosofi- og idéhistorien. Hverken realhistorien eller idéhistorien strukturerer frem-
stillingen, det gar alene genstanden: barn og opdragelse. Derfor vcegtes forskellige historiske
perioder og forskellige mere eller mindre betydende forfatterskaber ganske vilkåreligt og vaarket
taber enhver indre sammenhamg. Efter min opfattelse er det således selve Grue-%rensens fagop-
fattelse (jvf. Grue-Scxensen 1965) der bevirker, at vaarket - trods sm karakter af eneste starre
verk på dansk - af generationer af lasrer- og pasdagogstuderende opleves som uvedkommende
og kedeligt. Det har slet og ret ikke en indre struktur, der kan relateres subjektivt til. Det lader
sig kun lzese i forlamgelse af enten en realhistorisk eller en idehistorisk ramme, hvilket blev min
generation forundt i de fagkritiske modorganiseringer i 70'eme.
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problemstillinger ses ofte som en iboende tilbojlighed ved kulturområder, der etable-
res som i historisk forstand "unge" videnskaber - og som desvaerre netop gennem
lukningen afkapper muligheden for, at reflektionen over kulturen faktisk kan udvikles
ti1 videnskab. Peedagogik er som alle andre genstandsfelter et socialt etableret og
historisk konstitueret praksisfelt. Redagogikken skiller sig ud som saeregen social
praksisform, og krzever sidenhen sin begrundelse i form af teori, i kraft af de sociale
og historiske funktioner, der er blevet nodvendige, og som den varetager. De er så
helt tydeligt i det konkrete felt: fagbevaegelsen, der definerer uddannelse som en
funktion af og en recept på losning af de historiske opgaver ! Det er endvidere en
steerkt synlig pointe i netop disse år indenfor voksenuddannelsesområdet, hvor
voksenpzedagogik som ny disciplin udvikles, differentieres og underlagges professio-
nalsering i takt med at voksenuddannelsesfeltet udvides, omdefineres, etc. af arbejds-
markeds- og uddannelsespolitiske kraefter (Salling Olesen 1985 + 1993a, Weber 1994a,
199413, Fjord Jensen 1995).

Paadagogikken kan ikke forstå sig selv uden at forstå sine historiske betingelser, sine
rammefaktorer. Nok så vaesentligt er det imidlertid, at paedagogikken ganske ofte i
teori og praksis dokumenterer, at den ikke begribe sin genstand: menneskers laering.
Ligeså lamge der har vaeret didaktik - og det vi1 jo sige siden Comenius - har man
diskuteret paedagogikkens indhold, det didaktiske "hvad", og dens metode, det
didaktiske "hvordan" - og man har gennemgående tolket de indlaeringsresultater, man
kunne registrere som effekter af den pzedagogiske praksis, der igen var begrundet i
den psedagogiske teori. Trods mangeårig diskussion af om der kunne vaere tale om
den såkaldte "intentionelle fejlslutning", om man evt. forveksler intention og resultat -
en falge af f.eks. den strukturalistisk inspirerede institutionskritik - kan man ikke

sige, positionerne er blevet formidlet teoretisk. Man kan stadig finde positioner, der
fastholder, at samfundet reproducerer sig og mennesker socialiseres forholdsvis
uafharngig af den teoretisk pzedagogiske skyggeboksning, der foregår omkring deres
konkrete liv og angiveligt begrunder hverdagens rytmer. Ligeledes kan man i panda-
gogikken stadig finde en lettere idealistisk lukning omkring metoders og organisa-
tionsformers fortraeffelighed - taenk blot på den aldrig helt forstummede diskussion
"for" eller "imod" projektarbejdsformen.

Problemet fordobles i ovrigt uddannelsespolitisk, f.eks. i debatter om skolens og
uddannelsernes socialt nivellerende funktioner. Er skolen en selvstaendig socialt
nivellerende kraft - eller er der storre historiske kraefter på spil, der ger det muligt for
generationer af politikere og skolefolk, at tage historiens gang ti1 sig som resutat af
egne pratstationer ? Debatterne har ikke fort til, at der i paedagogisk teori ret ofte
treeffes sensitive reflektioner over det forhold, at psedagogikkens mål er, at nogen kerer
noget, dvs. at laeringen ikke finder sted uafhzengig af, hvem der laerer, hvornår,
hvorfor, etc. Denne mangeldimension i pzedagogikkens selvreflektion manifesterer sig
aktuelt derved, at der i ekspanderende felter såsom voksenuddannelserne, produceres
megen viden om bestemte deltagergrupper i bestemte typer uddannelse: langtids-
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arbejdslose i uddannelsestilbud, voksne kvinder på daghojskoler, etc. - mens den
paedagogiske psykologi forsat kun kan tilbyde abstrakte og ahistoriske motivations-
kategorier. Der er slet og ret et hul i begrebsapparaterne lige dér, hvor paedagogik-
kens "råstof", laxeprocessen, foregår. Måske er der tilsvarede blinde pletter i de
pedagogiske professioners selvforståelse. Det kan i givet fald ve1 forklares eller i
hvert fald belyses samfundsteoretisk udfra psedagogikkens funktion som funktionali-
seret lonarbejde og som magtudovelse - ved siden af de officielle dannelses- og kvali-
fikationsfunktioner.
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1.2 Fagbevzegelsens "udvidede politisk-kulturelle mandat":
Afhandlingens fagforeningspzedagogiske udgangspunkt

Projektets problemstilling kan samtidig ses som en konkret - og eksemplarisk -
version af fagbevaegelsens krise eller opbrud. Selvom fagbevzegelsen i de skandina-
viske lande (og Belgien) fremdeles har en hoj formel tilslutning, der det blevet et
tiltagende prekaert sporgsmål, hvad der ligger i denne tilslutning. Hvad er det for et
mandat, medlemmerne har givet deres organisation? Er det bare at vaere vaern om de
traditionelle lon-interesser, henholdsvis bestyrer af A-kassen? Er det at vaare garant
for den almene samfundsmaessige solidaritet og velfaerdsstaten? Eller udvikler der sig
nye kulturelle og politiske opgaver og en ny relation mellem medlemmer og organi-
sation?

Det er naeppe nogen underdrivelse at udnaevne disse sporgsmål ti1 nogle af de
afgorende for for de velfsedssstatslige samfunds demokrati-begreb og fremtidige
udvikling. 1 hvert fald ikke når de som hos Oskar Negt og andre stilles som på den
ene side konkrete kritiske sporgsmål ti1 fagbevaegelsen, på den anden side civili-
satoriske utopier om et uddybet og libertaert demokrati med rod i det levende arbejde
(Negt 1985, Zoll 1988).

Fagbevzegelsens "indre reproduktion" i betydningen: dens organisatoriske kadreud-
dannelse og dens måde at organisere erfaringer og felelser med rod i det daglige
virke som organisationskompetencer er formentlig et af de mere folsomme barornetre
for, hvordan denne protes spaender af. De er langt mere folsomme end organisa-
tionsprocenter (selvom de direkte indvirker på budgetterne) og opinionsundersogelser
(selvom de fanger holdninger og handlingsperspektiver på det niveau, som umiddel-
bart er mest relevant for fagbevaagelsens eksisterende apparat). Vores undersogelse
af uddannelsessystemet befinder sig i hjertet af denne reproduktion - og det har vaxet
fuldsteendig bevidst for opdragsstillerne.

Effektundersogelsens formål blev formuleret således:

"Formålet er at vurdere sammenhzengen mellem FILIS målsztning, undervisningen i praksis,
og deltagernes hverdag og livssituation. Herunder vi1 understigelsen isar:

- belyse hvordan FM-uddannelsen fungerer i forhold ti1 deltagernes hverdagssituation og
handlernuligheder som faslige tillidsfolk, såvel med sigte på arbejdssituationen som på andre
områder

- give en vurdering af szerlig den tvazrfaglige del af grunduddannelsens pedagogiske
tilrettelzggelse og indhold, og sammenhzngen mellem uddannelsens forskellige dele.
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- give et grundlag for en fremtidig integreret evaluerings- og udviklingsproces udfort af
underviserne i FIU, så en pedagogisk revision indgår i den enkelte undervisers planlzg-
ning.

Udgangspunktet for understigelsen er, at FIU-uddannelsens centrale formål er kvalificering
og oplysning af faslige tillidsreprzsentanter, men at denne kvalificering og oplysning ikke
er begrzmset ti1 deres faslige hverv som valgte eller organisationsansatte i snzever forstand.
Det er ikke sigtet at lave en snzver pedagogisk evaluering, men en bredere vurdering af
hvordan uddannelsen som samlet forlob fungerer i forhold ti1 faglige tillidsfolks faktiske
hverdag, og at styrke uddannelsessystemets og undervisernes pzedagogiske selvregulering
og udvikling.

Badgrunden er bla. den udvidelse af fagbevzgelsens opgaver og de zwdringer i fagbe-
vcegelsens virkemåde, som må forventes i fremtiden. Arbejdets zndrede placering i frem-
tidens hverdagsliv, kravet om et uddybet demokrati og den indre strukturudvikling i
fagbevzegelsen Stiller nye krav ti1 de faglige tillidsfolk, og FILS må udvikles udfra disse
behov.

FN-uddannelserne har i hoj grad haft ti1 formål at lzegge grunden ti1 en bred faglig og
politisk aktivitet, der gik videre end ti1 at varetage valgte reprzesentanters traditionelle og
aftalemzssige opgaver. Det må imidlertid også konstateres, at deltagerne langt fia altid
handler politisk og personligt i hverdagen, sådan som man skulle forvente i forhold ti1
uddannelsernes indhold og kursisternes tilkendegivelser under kurserne. Dette er i sig selv
en del af baggrunden for at foretage en effektundersogelse." (Andersen (e.a.) 1993, p. 8)

Sammen med den såkaldte APL-undersogelse4 (Jorgensen 1992, Bild 1993a&b), der
siden har belyst medlemmernes forhold ti1 fagbevazgelsen og velfaerdsstaten, er den
et af de få eksempler på, at fagbevzegelsen har bedt uafhaengige forskere gennemfore
dyberegående analyser af indre anliggender. Specielt effektundersogelsens kvalitative
del rummer en analyse af de subjektive konflikter, som fagbevaegelsens objektive
samfundsmzssige krise afsaetter sig, og det rum, disse subjektive konflikter har ti1
bearbejdning i fagbevaegelsens indre organisation.

Undersogelsen indgik i et bredere defineret forskningsmiljo vedr. fagforeningsud-
dannelser og politisk erfaring (jvf. f.eks. Andersen 1990, Andersen & Sommer 1989,
1991 og 1993, Hansen 1990, Salling Olesen 1990 og 1993c, Sommer 1990, Sommer,

4 APL står for Arbejdsliv og politik set i et lonmodtagerperspektiv, et projekt gennemfort af CAR-
MA/Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitetscenter for LO. Som forsk-
ningsprojekt skulle det afdeekke LO-medlemmemes baggrunde, erfaringer og onsker i forhold ti1
arbejdslivet, fagforeningen, velfaerdsstaten og familien. Opdraget er således langt bredere end
FIU-effektundersagelsen, der i hojere grad befundet sig "hjemme i fagbevmgelsens familie", i den
interne offentlighed. Forholdet mellem de to undersegelsers resultater er kort diskuteret i Salling
Olesen & Weber 1993.
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Andersen & Salling Olesen 1993, Weber 1993a&c, Weber & Salling Olesen 1994) der
fra starten af 1980'erne har udviklet sig i og omkring Erhvervs- og voksenuddannel-
sesgruppen på Roskilde Universitetscenter. Forskningsfeltet udviklede sig gennem
enkeltpersoners engagementer i forskellige storre og mindre projekter gradvis ti1 et
teoretisk og praktisk sammenhzengende milj0 med FIU-effektundersogelsen som den
storste sammenhaengende opgave. Projektet blev samfinancieret som kandidatsti-
pendium af Forskerakademiet og LO. Det rummede derfor såvel grundforsknings-
elementer som en ambition om at fungere anvendt og resultatorienteret.
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1.3 Evalueringsforskningens elendighed:
Kvalitative analyser som svar på organisatoriske spsrgsmål ?
- et afledt perspektiv

I arbejdet med effektundersogelsen, såvel som i det efterfolgende kvalitative analyse-
arbejde og i den metodologiske reflektion af kvantitative og kvalitative metoders
samspil og rzekkevidde (Andersen 1995) har det lobende stået ti1 kritisk diskussion,
hvad det betad for forskningen, at dens resultater (også) skulle rette sig direkte ind
i en politisk-organisatorisk sammenhzeng, der ikke blot per se er pragmatisk og
kontant, men tillige modssettungs- og konfliktfyldt.

På den ene side rummes dette "problem" af mit valg af teori og metode: Det er
således den subjektive udformning af fagbevzegelsens indre problemer, der helt
konkret dukker frem i analysen af "Jyttes" laereprocesser i afhandlingens kap. 4. Jyttes
tale er i denne forstand ikke noget "eksempel" eller illustration af fagbevaegelsens
hierarkiske struktur: Jytte og teksten er som produkt og som aktiv aktor hierarkiet!
Svaret på om FIU fungerer,“godt nok" besvares altså så at sige med en komplicerende
fordobling: Lsereprocesserne i FIU afspejler fagbevaagelsens problemer. Man kan ikke
undervise 'sig "ud af" eller vaek fra problemerne ved f.eks. at harmonisere dem,
belzegge dem med ideologiske klicheer, udvikle ny teknikker, etc. Sådanne paedagogi-
seringer af faktiske problemer, et såkaldt funktionelt uddannelseskoncept, vi1 for-
staerke det normative pres på deltagerne, give storre og storre modscetninger, mere
omfattende subjektive ambivalenser. Derimod kan FIU naturligvis udvikles ti1 et
erfaringsrum, hvor de historiske problemer, fagbevaegelsen som sådan har, og som
deltagerne hver på deres vis har erfaret, kan reflekteres, bearbejdes og give anledning
ti1 forsag og eksperimenter med organisationen. Som rekvirent af et evaluerings-
resultat får FIU sådan set ikke nogen teknisk losning, men derimod et kritisk mod-
sporgsmål af typen: FIU fungerer hverken vzerre eller bedre end fagbevaegelsen som
helhed, og vi1 man forbedre på den politiske kvalificering i systemet, må man foran-
dre systemet således, at det i mindre grad spaender ben for sig selv. FIU har fået en
raakke begrundede forslag ti1 organisatoriske tiltag (Andersen (e.a.) 1993, pp. 321 ff):
Et relevant perspektiv for udvikling af uddannelsen er f.eks. en konsekvent teoriba-
seret underviseruddannelse. Men grundlzggende kan hverken uddannelsen eller
udvikling af uddannelsen i sig selv flytte bjerge. Omvendt kunne man f.eks. opblode
skellet mellem uddannelsen som et rum, hvor man oplseres overfor organisationen
som det rum, hvorfra politikken laagges og udvikles.

På den anden side åbner reflektionen for en kritisk diskussion af den aktuelle evalu-
eringsforskning i Danmark. Effektundersogelsen rummer i selve sin design en sådan
implicit kritik (ibid., pp. 10 ff), og jeg har i workshoparbejde under Netvaerket vedr.
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udvikling af voksenpzdagogik som teoriområde5 sidelobende med mit laereproce-
steoretiske udviklingsarbejde illustreret dels vor designs forskellighed fra en rsekke
andre aktuelle måder at evaluere på (Weber 1993b), dels skitseret en reflektions-
ramme, der i hvert fald i nogen grad kan immunisere mod evalueringspragmatismens
"tankefejl" gennem opstilling af krav om en art dobbelt teoribasering af evaluerings-
designs i teori om såvel uddannelse og evaluering som om selve det pågzeldende
genstandsfelt (Weber 1993c, jvf. også Franke-Wikberg & Lundgren 1990, Franke-
Wikberg 1989). Arbejdet i teorinetvaerket har dog også afstedkommet en mere frontal
markering, der fremha‘ver de også prognostiske kvaliteter ved kvalitative og teoriba-
serede analyser på bekostning af den herskende statistisk praegede og socialteknolo-
giske trend i evalueringsforskningen (Weber & Madsen 1995).

Netvserket vedr. udviklmg af voksenpaadagogik som teoriområde fungerede under Statens hu-
manistiske Forskningsråd fungerede over et opar år i begyndeksen af 90'eme i form af en rsekke
workshops, hvor forskere fra de voksenpsedagogiske miljger ved AUC, RUC, Danmarks Lasrer-
hajskole og Knbenhavns Universitet diskuterede deres interessefelter. En afsluttende publikation
er i skrivende stund under udgivelse (Rasmussen & Salling Olesen (Ed.) 1995), ligesom et par af
workshoppene fortsat fungerer. Så sent som i april 1995 afholdt "Workshop vedr. erfaringsbe-
grebet" således seminar på RUC om sin publikation "Arbejde og subjektivitet" (Nielsen (e.a.)
1994)
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1.4 Problemformulering

Afhandlingens problemformulering har over de knap 5 år projektet har fungeret
indsnsevret sig betydeligt. Opdraget lod oprindelig på en videreudvikling af fagbe-
vsegelsens "korttidspaedagogik" (Weber 1989), hvilket sserlig i kraft af de empiriske
arbejder blev udvidet ti1 en analyse af fagbevsegelsens uddannelseskultur i det hele
taget (Andersen (e.a.) 1993, pp 248 ff). Rapporteringen rummede ligeledes et stort og
frugtbart materiale vedr. undervisernes kvalifikationer og uddannelsesbehov, der er
delvis oparbejdet (Weber 1993a). Professionsteori og evalueringsteori har også vaxet
selvstsendige genstande for analyse, jvf. ovenfor. Når afhandlingen i dag foreligger
som et overvejende bevidsthedsteoretisk arbejde med ganske få tekster, der alle
handler om ufaglaerte kvinders erfaringsdannelse, skyldes det tre ting.

For det forste fremstod denne gruppe kvinder endnu mere tilfredse end de ovrige
deltagere i FIU (jvf. nedenfor afsnit 2.6 og 2.7), hvilket kunne undre i lyset af den
lobende kritik FIU har stået for fra bevaegelsens egne "feminister". Vi stod med et
"skudsikkert" og populaart forskningsresultat, som vi var politisk lidt utilpasse ved.
For det andet forte det dyberegående analysearbejde med teksterne efter min egen
opfattelse ti1 så klare og teoretisk sammenhaengende billeder af erfaringens potentialer
og dens organisatoriske inddsemning, at de var vaxd at bygge på. Og endelig gav
eftersegningen af de konsspecifikke lasringsdynamikker gennem sammenkaedningen
af Regina Becker-Schmidt's genintroduktion af psykoanalytiske differentieringer god
mening, både som analyseramme for det empiriske materiale og som selvstaandig
teoriudvikling.

De teoretiske problemer afhandlingen bidrager ti1 belysningen af er derfor flg.:
- Udfra min hidtidige produktion og som videreudvikling af et teoretisk udgangs-

punkt, der knaxetter samspillet mellem subjektivitet og samfund: i hvilket omfang
kan begreberne om hverdagsbevidsthed og erfaring forklare erfaringsdannelsen og -
blokeringerne i fagbevaagelsens formaliserede uddannelser ?

- Udfra de konkrete statistiske resultater af FIU-effektundersogelsen og et velkendt
syndrom i voksenpaedagogikken, den såkaldt kvindelige uddannelsesnarkomani:
hvordan oplever og erfarer voksne ufaglazrte kvinder deres realitet formidlet i
fagbevaegelsens optik ?

- Som metodisk modested mellem disse to sporgsmål: kan den dybdehermeneutiske
tolkningsprocedure (Lorenzer/Volmerg) og det sociale laeringsbegreb med dets
psykodynamiske indhold af modseetning og ambivalens indfange kvindemes sub-
jektive oplevelser ?

- Samt af hensyn ti1 verden i almindelighed: hvilken betydning har disse forsag og
analyser for voksenpaedagogisk teenkning ?
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1.5 Afhandlingens opbygning

I konsekvens af disse udgangspunkter er afhandlingen bygget op således, at jeg i kap.
2: Uddannelse, lzereprocesser og holdningsdannende undervisning, uddyber min
lzreprocesforståelse, og endnu engang przsenterer mine grundlEggende teoretiske
positioner, begrebeme om hverdagsbevidsthed og erfaring. Problemet stilles her
alment: under hvilke omstamdigheder laerer folk noget - og under hvilke omstaendig-
heder bidrager formaliseret kering ti1 det ?

I kap. 3: Social Izering: et begreb for kvinders erfaringsdannelse, uddyber og ud-
vider jeg begrebsrammen. Uddybningen foretager jeg gennem en afsqning af de
indrepsykiske dynamikker i erfaringen, mens udvidelsen består i en mere formidlet
og synlig kereprocesopfattelse. Sidstnzvnte er netop vaesentligt i forhold ti1 den
problemstilling i paedagogikken, jeg skitserede ovenfor. 1 afsnit 3.2. diskuterer jeg med
"den sociale kering" som inspiration dels selvreguleringsbegrebet, dels erfarings-
begrebets indfangning af k0nnet. Jeg udm0nter diskussionen i forhold ti1 det moderne
kvindelivs modsaetninger. 1 afsnit 3.3. diskuterer jeg en raekke nuanceringer af be-
tydningen af ubeuidste processer for erfaring og tankning, og felger inspirationen fra
Becker-Schmidfs begreb om social laxing op med en psykodynamisk uddybning:
a&bivalensbegrebet, pravehandlingen og "den dobbelte forn=gtelse" (Freud og den
ungarsk-j0diske psykoanalytiker Sandor Ferenczi (1873-1933)). Jeg opfatter disse afsnit
som varsentlige praeciseringer i forhold ti1 den hidtidige erfaringsteoretiske diskussion
i Danmark, og laesere, der geme vi1 hurtigt ti1 afhandlingens keme, kan med fordel
hoppe herhen med det samme. Kapitlet afrundes med en kort opsamling i forhold ti1
FIU, det faglige arbejde og pedagogik.

Kap. 4: Tillidsrepraesentanter og tolkningsrammer falder i to dele. Furst praxenterer
jeg kort de konkrete problemstillinger, som fagbewegelsens interne uddannelser
kvalificerer ti1 - den objektive side af kereprocessen, den realitet, som psykodynamik-
ken som ovenfor beskrevet tager livtag med. Egentlig skal kapitlet som helhed laeses
som en metodisk og metodologisk presentation, men i konsekvens af sagen hhv
teorien kan det ikke rigtig gores meningsfuldt uden kendskab ti1 laxeprocessens eller
erfaringens objektive side. Problemstillingeme i fagbev=gelsen "omgiver" ikke blot
laereprocesseme i FIU, de konstituerer dem. Efter at have praesenteret "opgaverne" viser
jeg, hvordan teorien og metoden eksponerer dette historiens xervaer i hverdagen: Den
fagligt aktive kvindes omgang med bevaegelsens autoritetsstrukturer. Eksemplet, "Jytte
og Guds udvalgte", przsenterer således den teksttolkningsprocedure, der er metodolo-
gisk begrundet i den kritiske bevidsthedsteori.

Kap. 4 rummer derefter en gennemgang af teksttolkningsproceduren - sådan ret
kontant med referenter tilbage ti1 teorirammen i kap. 2 og 3, og med referenter frem
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ti1 en kort, men dog lidt bredere diskussion af psykoanalytisk teksttolkning i afsnit
4.4. Inden denne diskuterer jeg (afsnit 4.3.4), hvorledes netop denne kvalitative
metode moder den videnskabelige offentligheds valideringskrav, og jeg afprover
Steinar Kvales kriterier for forskellige niveauer af kommunikativ validering i forhold
ti1 den teoretiske og metodologiske position, jeg har anlagt. Det resulterer i en kritik
af Kvale for at reproducere en art positivistisk opfattelse af forholdet mellem teori og
empiri - mens man dog også skylder hans forfatterskab, at det i dag synes (mig)
muligt i samfunds- og bevidsthedsteoretiske arbejder at springe ret direkte ti1 en
kvalitativ analyse uden forst at afgramse sig negativt i forhold ti1 en positivistisk
normativitet.

Der ligger i ovrigt sammenvzvet med den metodiske fremstilling en raskke teoretiske
uddybninger i form af referenter ti1 saxligt symbolbegreberne hos Freud og Lorenzer.
De kunne have ligget i den almene fremstiling af hverdagsbevidsthedsbegrebet i kap.
2, eller de havde kunnet placeres som videreudvikling af fremstillingen af Ferenczi's
realitetsbegreb (parallelt med Winnicott referenten) i kap. 3.

I kap. 5: Kvinder i uddannelse, praasenterer jeg så to bredere analyser af, hvordan
lasring foregår i sammenhaengen mellem livshistorie, hverdagsliv og den formaliserede
uddannelse og undervisning. Jeg viser, hvordan den subjektive sammenlxeng faktisk
kan vaere ganske anderledes end den, der kan ses af eller i selve uddannelsen. Analy-
seme er foretaget på eet sammenhxngende tekstmateriale, produceret af to ufaglzrte
kvinder og en RUC'er. Teksten er kest problemsogende og passager er fortolket
(dybde)hermeneutisk. Analysen peger på, at kvindemes subjektive udbytte af ud-
dannelsen adskiller sig maxkbart fra dens nominelle og funktionelle formål, og også
i et vist omfang fra deres egen ekspliciterede opfattelse af, hvad der foregår. Den ene
kvinde, Mona, bruger uddannelsen som en art nodtvungent vadested i forhold ti1 en
rzkke nodvendige forandringer i sin voksne livsform. Den anden, Mette, trzkker en
raekke sociale og personlige gevinster ud af opholdet, der dels kompenserer for van-
skelighederne i hverdagens faglige arbejde, dels stabiliserer hendes hverdagsliv som
helhed. Hos begge kvinder antyder omgangen med autoriteter og med mandlige
sådanne, at de er baerere en generationsspecifik vanskelighed ved at vedkende sig
ensket om autonomi. Det ligger ikke i analysens mål og specificerthed at vurdere,
"hvad det nu er med far", men nok at vaakke eftertanke: alle mennesker rummer hver
deres individuelle variant af en familial socialisering, nogle specifikke dispositioner
for at erfare verden - og dette komplekse forhold skal respekteres.

Kvinderne repraasenterer på den måde og netop i kraft af deres egen fremstilling to
konkrete eksempler på en viden, vi alle i voksenpaedagogiske praksissammenlxenge,
godt er opmaarksomme på: at der foregår noget subjektivt forskelligt i hver eneste
enkeltmenneske, selvom pedagogisk praksis egentlig forudsaetter at subjektive
processer kan samordnes, både i rytme og indhold; at det, der lixes, ikke er identisk
med det, der er undervist i, hvorfor megen undervisning reelt kunne undvaeres eller



Hvorfor lzreprocesser? - Om afhandlingens baggrund, progression og afgrzmsning 21

som minimum reorganiseres således, at folks lzereprocesser kunne finde deres egen
rytme; men også at uddannelsen som rum i hverdagen og som livsafsnit både hjaelper,
styrker og kvalificerer voksne mennesker. Vi ved blot langt mindre om hvorfor og
hvordan, end vi almindeligvis forudszetter.





Kap. 2 Uddannelse, kereprocesser og
holdningsdannende undervisning

2.1 Uddannelsesfunktioner, effekt og laereprocesser

Udgangspunktet for dette projekts eftersegning af laereprocespotentialer hos voksne
er som sagt "effektundersogelsen" af Fagbevzgelsens interne Uddannelsessystem, FIU.
Projektets problemstilling er generel: under hvilke omstrendigheder laerer folk noget
? - og specifik: under hvilke omstsendigheder bidrager formaliseret undervisning og
uddannelse ti1 laering ? - og konkret: hvorledes bidrager netop denne undervisning ti1
laering hos netop disse deltagere ?

Denne interesse blev ikke fuldt ud indfriet i forbindelse med afrapporteringen af
effektundersogelsen i bogen "En oplevelse for livet" (Andersen (e.a.) 1993). Når man
anskuer uddannelse i fagbevzegelsesregi med det formål af undersege dens effekt, så
ser man nemlig på uddannelsens funktioner. Fagbevzgelsen er et organiseret mini-
samfund - en organiseret social enhed med mange funktioner. De forudszetter og
påvirker hinanden, de har en egen intern offentlighed og et relativt praxist defineret
forhold ti1 offentligheden i ovrigt (ibid. p. 69 f). Derfor kan fagbevwgelsen under-
laegges samme type funktionsanalyse som enhver anden organisation eller som
samfundet i ovrigt. Ligger focus således, er det ikke laeringen som sådan, men dens
i en eller anden forstand aflzeselige spor i omverdnen, man ser på. Man fokuserer på
den objektive side af sagen, den empirisk dokumenterbare funktion af uddannelsen.
Dermed risikerer man at tabe selve den tråd, der skal forbinde forståelsen af laaringen
og dens effekter - formidlet gennem undervisning og uddannelse - eller på anden
måde (jvf. Weber 1993a). Tråden er den subjektive faktor, det personlige aspekt, det
elementaere forhold, at uddannelse ikke har effekt i omverden uden formidlet gennem
mennesker og deres psyke. Der er nogen, der lzerer. Hvilke funktioner man end
tilkender uddannelse - det vaere sig socialiserende, kvalificerende eller sorterende
(Andersen (e.a.) op.cit., p. 17 fr> - så er funktionen under ingen omstamdigheder
noget, uddannelsen som udvendig instans slet og ret påforer mennesker. Socialisering
finder sted som aktiv subjektiv tilegnelse af omverdnen, når individerne selv tilegner
sig vaerdier og normer, ofte i subjektiv kamp med egne indarbejdede forestillinger og
op mod ydre autoriteter. Kvalificering er blot een dimension i denne subjektive protes
(jvf. f.eks. Larsen 1992, Salling Olesen 1993b). Den kommer frem, hvis det er den, man
eksponerer teoretisk. Men den eksisterer ikke "i sig selv": Hvis man ser bort fra nogle
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helt enkle faxdigheder, som kan laeres mekanisk, er kvalificering forbundet med
personlig udvikling. Fazllesnaevneren for de subjektive elementer er, at kvalificering
og socialisering kun sker gennem deltagernes Izreprocesser.

Analyse af holdningsdannende uddannelse, som er FIU's formål, kraever i sig selv et
bredt laeringsbegreb, fordi "holdning" betegner det empiriske udtryk for komplekse
bevidsthedsmzessige forhold - ikke blot viden, felelser og deres sociale rodder, men
også integration af disse i et bestemt perspektiv, evt. endog i en eksplicit norrnativitet
(Skyurn-Nielsen 1974). Holdningsdannelse må forstås med et keringsbegreb, der
rummer både subjektiviteten, kulturen og samfundet. Det rummes af erfaringsbe-
grebet (Negt & Kluge 1972, Mortensen 1983, Salling Olesen 1985), som folgelig også
var den primaere lzereprocesteoretiske reference i effektundersogelsen.

Ved at anskue lcering som erfaringsdannelse har jeg bortvalgt de fleste af de laerepro-
tesopfattelser, der dominerer paadagogik og didaktik. Det er overvejende kognitivt
orienterede (ind)lzeringsbegreber, og det er overvejende kvantitativt orienterede
evalueringsopfattelser, f.eks. karaktergivning, som historisk har domineret skolen og
uddannelsessystemet. Imidlertid kan man ikke blot vende sig ti1 folkeoplysningen og
dens mindre formaliserede sammenhaenge for at finde et bredere lzeringsbegreb.
Denne sektors kritik af uddannelsessystemerne har nemlig vaeret praeget af en vis
skepsis overfor teori overhovedet, og dens kritikker har haft komplementaer snarere
end syntetiserende karakter (Pedersen 1985, Lonstrup 1988, Christensen 1993).

Horisont for laereproces-"programmet" i dette projekt er i ovrigt en konstaterbar
teoretisk polarisering i den aktuelle danske pzedagogiske forskningsoffentlighed. Een
aktuel position, der ssetter Niklas Luhmanns begreb om autopoetiske systemer ind
som keringsbegreb (f.eks. Cederstram (e.a.) 1993) taber helt den subjektive faktor af
syne. Sidelobende er der stor interesse for "praksislzering", som imidlertid gennem-
gående begrebsszettes kognitivt (Dansk paedagogisk tidsskrift 1993b, Bredslev Olsen
1993) og stor interesse for teorier, der generelt begrebssaetter menneskers livshistorisk
oparbejdede kompetencer. Det gaelder begreber som f.eks. "tavs viden" eller "intuition"
(f.eks Schön 1988, Dreyfus & Dreyfus 1986, Dansk paedagogisk Tidsskrift 1993a) samt
på det seneste måske begreber om biografi (Alheit 1994b). Denne tilbagevenden ti1
kroppen og intuitionen kan man se som en kritisk modreaktion på selvstaznddiggjort
teoriundervisning - f.eks. i mange omsorgsuddannelser - og ve1 i det hele taget som
et forsag på at soge nye veje i forståelsen af laxing, slet og ret fordi der er så megen
undervisning og uddannelse, der "ikke lykkes", eller man kan se den som en fase i en
historisk dialektik: Uddannelse udskilles og bliver teoretisk som svar på historiske
kvalifikationskrav ... hvorefter den kritiseres herfor (Illeris 1994). 1 det folgende
indkredser jeg selv en lignende dimension af implicit eller tavs viden hos livserfarne
voksne. Jeg soger imidlertid udtrykkelig at begrebssztte denne "viden", dette "er-
faringspotentiale" historisk konkret som viden eller erfaringspotentialer hos bestemte
grupper af mennesker i bestemte situationer. Jeg kan ikke på dette sted udtommede
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kritisere de figurer for erfaring, som p-t. diskuteres - men nok sige at f.eks. reflektion-
i-handling (Schön) eller intuition som ekspertise (Dreyfus og Dreyfus) - urniddelbart
synes lettere at saette i forbindelse med deres respektive teoretiske traditioner, end de
er ti1 at laese en konkret paedagogisk hverdagspraksis. Det haenger sammen med
forskellige grader af almengorelse af mermeskelig erfaring, som falger af forskellige
former for videnskabelig abstraktion. Abstraktionen kan selvstaendiggerre sig og fjerne
sig fra de livsomstrendigheder, der har produceret den. Og det er ti1 en vis grad
tilfaeldet i den aktuelle teori-import. Der er tale om teoriimport fra andre og i teorier-
ne selv relativt ureflekterede samfundsmzssige og kulturelle sammenhaenge.

De begreber, jeg har nzvnt, fanger et bestemt historisk problem: At menneskers
subjektive erfaringer er ude af trit med deres objektive livsomstrendigheder. Det er
rigtignok en vigtig del af forklaringen på, at folk udviser irrationelle reaktioner, når
de kommer på skolebznken. Men teori-importen er anledning ti1 en del "parallel-
tax&ning": de modstande, de uforudsigelige reaktioner, de pludseligheder, som f.eks.
erfares af voksenuddannelsernes professionelle, synes sat på begreb. Men faktisk
mangler de aktuelle inspirationskilder både en historicitet, og en reflektion af det
komplekse forhold mellem samfundsmassighed, kultur og subjektivitet, som det er
mit axinde at eftersege. De vi1 derfor fortsat efter min vurdering have karakter af
netop inspirationskilder. På den anden side er der stigende interesse for etnografisk
metode og feltforskningsstrategier, der angiveligt kvalificerer forskerblikket perspekti-
visk, og som har sociale dynamikker i focus (Madsen 1993+1994, Andersen 1993). Men
heller ikke feltforskningsansatsen medforer nodvendigvis nogen uddybning af den
menneskelige laerings indre, subjektive side, ligesom den ikke med nogen nodvendig-
hed formidler sig med samfundsteori. Det undrer mig egentlig, at det er den så at
sige klassiske etnografiske inspiration, der således har vundet indpas i den pzdagogi-
ske forskning (f.eks. gennem inspiration fra Spradley 1979, Van Maanen 1988, Ham-
mersley & Atkinson 1987). Inspirationen udfylder uomtvisteligt nogle huller i den
paedagogiske forsknings metodologiske reflektion - f.eks. i forlzengelse af den i 70'erne
med god ret indflydelsesrige klasserumsforskning - men den forholder sig pr defini-
tion ikke ti1 pEdagogikkens kerneområde, den mermeskelige kering. Den kan den
beskrive eller definere som kulturelt faenomen, men ikke på dens egne pnemisser. Det
vurderer jeg i langt hojere grad lykkes for den socialisationsteoretiske ansats, jeg
refererer til, og den psykoanalytiske hermeneutik, som er grundlagt af Alfred Loren-
zer og udviklet ti1 egentligt bevidsthedsteoretisk generationsstudie af Thomas Leithäu-
ser, Birgit Volmerg m.fl. Denne teori begrebsa‘tter både de indrepsykiske kraefter, der
er på spil i laxeprocesser, og analyserer deres dynamiske bidrag ti1 den kultur eller
de kulturer, lax-eprocesserne foregår i.

Og det er faktisk en helt konkret nodvendighed, at have begge disse dimensioner
med, hvis man skal analysere laereprocesser og holdningsdannelse. F.eks. indgår
voksenuddannelse og voksenpaedagogik jo i kulturen, ikke blot i fagbevaegelsen, men
som politisk protes i samfundet som helhed som en art reparationsdagsorden i
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forhold ti1 det moderne liv og den moderne bevidsthed. Mest markant når mennesker
uden "arbejdsmoral" forsoges integreret i arbejdsmarkedet gennem uddannelse
(Rasmussen 1993, Salling Olesen 1993). Ligesom i fagbevaegelsens "politiske uddannel-
se" er det også dér det implicitte budskab, at holdninger skal aandres. 1 fagbevzegel-
sens uddannelser er det intet mindre end det klassiske politiske grundlag - den
demokratiske socialismes ideologi - der bliver sagt rekonstrueret uddannelsesmaessigt.
Ikke blot begrebet "holdning", men hele den kontekst, det udspringer af, rummer
fundamentale forestillinger om demokratiet som politisk styreform, om individers
myndighed, aplysningens og fornuftens mulighed i et samfund, der bygger på
lonarbejdets normer som generel norm - men som kan observere opbrud i på så at
sige alle kulturelle og subjektive omgange med samme lonarbejde.

I den kritiske reflektion af FIU-effektundersogelsen, som er mit aerinde, er det kombi-
nationen af et voksenuddannelsesperspektiv, en analyse af en organisation/offentlighed, og
et specifikt (holdningsdannende) uddannelsesmål, der i saerlig tilspidset form saatter
begreber som hverdagsliv, erfaring og social laxing på dagsordnen - ja, i det hele
taget saetter focus på kompleksiteten i laxeprocesser. Men diskussionen kunne med
fordel slå ind i "normalsystemet", borne- og ungdomsskolen og i erhvervsuddannel-
serne. Analysen er måske endnu mere nodvendig i forhold ti1 sporgsmålet om,
hvordan emotionelle energier virker med eller mod skole- og uddannelsessystemets
kognitive progressionspres som implicit og effektiv holdningsudvikler eller som
modstand!

Effektundersogelsens og denne afhandlings bevidsthedsteoretiske referenter henviser
ti1 en psykoanalytisk forståelse af individets og gruppens tilegnelse af den naere såvel
som den storre omverden. Centralt i diskussionen af de kvindelige erfaringspotentia-
ler står f.eks. Regina Becker-Schmidts begreb om social laxing (Becker-Schmidt 1987a).
Hendes position står, upolemisk men klart, i modszetning ti1 kognitive laereprocesop-
lattelser (såsom de der afledes af en Piaget'sk udviklingspsykologi, (f.eks. Andersen,
V. 1993, p. 50 ff), såvel som ti1 opfattelser, der isolerer emotionelle (terapeutisk
inspirerede la‘reteorier, f.eks. Kristiansen 1993) eller sociale (håndfaste teorier om
kollektiv politisk lasring, f.eks. Brostram 1978) dimensioner fra den kognitive og fra
lseringens indhold eller realitetsreference. 1 og med udviklingen af begrebet om social
kering underordnes disse dimensioner en helhedsforståelse. Det fremgår, at forståel-
ser, der ikke medregner samspillet mellem felelse og intellekt, nodvendigvis må
ramme ved siden af, når de forseger konkret at forstå lasring (for slet ikke at tale om
at forudskikke den pzedagogisk). Ensidigt definerede forståelser kan kun se de dele
af eller dimensioner i laxingen, de er indrettet på, og ikke forstå blokeringer eller
motivationer, der stammer fra andre dimensioner. Det, der soges begrebet - menne-
skers bevidsthed - fremstår i reglen i mystificeret selvstaendiggjort form. Man kan
sige, at Becker-Schmidt - i modszetning ti1 de andre teorireferenter, som er rent be-
vidsthedsteoretiske - forer en implicit dialog med de kognitivistisk reducerede laxe-
procesopfattelser, der dominerer vort samfunds offentlige debat og hele skolevzesen.
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F.eks. bruger hun helt konsekvent aldrig begrebet taenkning uden at gentage sin
grundlzeggende teoretiske pointe: tzenkning er også en emotionel protes. Og omvendt
finder intellektuelle processer kun sted, hvis drifter og felelser også vil!

Man moder undertiden også i voksenpaedagogiske sammenhaenge den misforståelse,
at psykoanalytisk inspirerede laereprocesopfattelser skulle ’laegge op ti1 en paadagogik,
der under inspiration af lxykoanalysens terapi, vi1 ind og forstå den enkelte deltagers
sjzeleliv i detaljer, gennemskue hanslhendes ubevidste .og ved paedagogikkens hjaalp
overtrumfe de ubevidste determinationer, vi alle mere eller mindre er underlagt
(Laursen 1992, Weber 1992, Alheit 1994). Skulle en sådan ambition findes, er den for
det forste domt ti1 at mislykkes alene af den grund at formaliserede laxesituationer
grundlzeggende dementerer enhver af den psykoanalytiske terapis grundregler, og for
det andet er den etisk betaenkelig. Terapien er grundlzeggende defineret som frirum,
mens uddannelsen iflg. selve sin historiske rolle er overvejende funktions- og ind-
holdsbestemt. Eller i det mindste: som regel institutionelt for- og fremmedbestemt. -
Efter min opfattelse ligger den psykoanalytiske inspirations uomgaengelighed for
voksenpzedagogik og voksenuddannelse således i at påpege, at kognitive processer
ikke fungerer isoleret - selvom det ser sådan ud. Man kan nzeppe undervurdere
betydningen af det psykodynamiske samspil mellem kognition og emotion i voksnes
erfaringsdannelse. Inspirationen hjzelper ti1 at respektere deltagemes laering, at give
rum for dens kompleksitet og, også individuelle, egendynamik. Det kraaver ikke, at
man forstår den enkeltes ubevidste, men at man ved, det er der. Den psykoanalytiske
hermeneutik - se kap. 4 - har en anden genstand end den psykoanalytiske terapi.
Kulturen, bevidstheden, lzereprocesserne - som formidlingen mellem en objektiv
realitet og en flerdimensional subjektiv tilegnelse - påkalder sig som forskningsgen-
stand en på samme tid mere reflekteret og systematiseret tilgang - og tillige en
reflektion af individuelle, subjektive modstande, også, og måske forst og fremmest hos
forskeren! 1 den sammenhamg finder jeg Becker-Schmidts fremstilling af et banalt
klingende begreb: "social laering", ganske overbevisende og produktiv for analysen af,
hvad der ikke lykkes i megen holdningsdannende undervisning, og inspirerende for
tilrettelzeggelsen af solidariske la‘remiljoer for voksne mennesker med deres megen
livsbagage og erfaring.



28 Uddannelse, lzweprocesser og holdningsdannende undervisning

2.2 Rammeforståelse og teoretisk tradition: hverdagsbevidsthed og
erfaring

Rammeforståelsen vedr. laereprocesser for effektundersogelsens empiriske arbejde og
afrapportering (Andersen e.a. 1993) var altså erfaringsteoretisk og erfaringspzdagogisk
(ibid., p. 20 ff, Salling Olesen 1985, s. 134 f, Weber 1981 og 1989). Jeg vi1 her kort
skitsere hvad den går ud på, udbygget med egne referenter ti1 teorien om hverdagsbe-
vidsthed (Leithäuser 1976 og 1992). Denne teoretiske reference har jeg tidligere frem-
stillet og diskuteret selvstaendigt som bevidsthedsteoretisk problemstilling og som
bidrag ti1 kvalitativ uddybning af erfaringsdannelse (Weber 1981, Johansen og Weber
1984).

Begrebet hverdagsbevidsthed er et forsag på kritisk at fremstille, hvilke bevidst-
hedsmzssige konsekvenser det har fået, at den kapitalistiske ekonomis principper i
vores historiske epoke er slået organiserende igennem ikke blot i produktionen, men
også i alle andre livssfaerer. Det er det ene - samfundsteoretiske - udgangspunkt for
teorien. Det andet er Alfred Lorenzers "materialistiske" og psykoanalytiske sociali-
sationsteori, der giver hverdagsbevidsthedsbegrebet dets psykodynamiske dybde. For-
midlingen mellem den objektive verdens okonorniske strukturer og subjektiviteten
analyseres med interaktionen med omverdnen som kernebegreb på det individuelle
niveau, og med situationen og hverdagslivet på gruppe hhv kollektivt niveau. Den
indkredser en tiltagende og systematisk objektivering af individerne, der på subjektivt
niveau producerer afmagt. Men - heldigvis og desvzrre - ender objektiveringen ikke
med afmagten. Som socialisationsbetingelse medforer den nemlig på den ene side
systematisk selvundertrykkelse, men også psykisk forsvar - hvilket som psykisk
protes ingenlunde er passivt. Der er mange krafter involveret i at leve under disse
samfundsmaessige betingelser, og der udvikles kulturelle monstre, der er praeget af
individuelt og kollektivt forsvaP.

Hverdagsbevidstheden er et epokalt begreb. Den overlejrer ideologier og traditionelle
normsystemer, som den operationaliserer og reducerer ti1 pragmatiske delelementer.
De kommercialiserede bevidsthedsfigurer, som pneger medierne, og i det hele taget
mediernes betydning som organisator af den kollektive bevidsthed står centralt i

I forlzengelse af den foranstående praxisering af, at den psykoanalytiske inspiration her ikke har
karakter af "terapeutisering" af forståelsen af lzereprocesserne, er det måske på sm plads også af
kommentere begrebet "forsvar". Hverdagssprogligt er "forsvarsmekanisme" vist nok lidt af et
skzeldsord. Psykologisk set kan det da også begrunde en "ikke-realitetsduelig" perception af
verden - men det kan også betegne den psykiske protes, hvor een - nodvendig - del af realiteten
fomzegtes eller fortraenges, ti1 fordel for omgangen med en anden, lige så nodvendig. Netop
dette er nodvendigt i det moderne hverdagsliv. Den psykiske reaktion på dette begrebsseettes i
det efterfolgende kapitel som "ambivalens".
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teorien. Mediestereotypernes parasitzere vaekst på infantile bevidsthedsmonstre, deres
reduktion af det sansede og levede liv ti1 klicheer og klicheernes - i Lorenzers be-
tydning: af-symboliserede - kollektivisering er den eksemplariske analyse, hverdagsbe-
vidsthedsteorien bygger op. Leithäuser argumenterer vidtgående for, at erfarings-
blokering produceres som generelt historisk vilkår. Det er focus i de teoriansatser, han
laegger op i 70'erne, hvor han imidlertid også behandler opbruddene i hverdagsbe-
vidstheden, eller som han kalder det "strukturforandringerne" (Leithäuser 1976, p. 165
ff). Han ger det med reference ti1 Gramsci, og laegger op ti1 empirisk arbejde med
opbrudsaspektet - tematiseringskompetancen, som han kalder det (Leithäuser (e.a.)
1977, p. 118-19). Hverdagsbevidsthedsbegrebet er altså i Leithäusers selvforståelse
dialektisk: hverdagsbevidstheden lukker sig for kun de mange forstyrrelser og modsi-
gelser i verden for atter at åbne sig, når modsigelserne er "tilpasse" eller realiteten
rummer noget lystfyldt. Vaegtningen i teorien om hverdagsbevidsthed har imidlertid
tydeligt ligget i traditionen fra Frankfurterskolens beromte og berygtede "kultur-
pessimisme", som også omfatter en regulaer videnskabelig haederlighed: hvis man

. argumenterer for, at skidt står det til, så ger man det grundigt! Så når den nojagtige
eftersegning af "hverdagsbevidsthedens" psykiske indhold faktisk var og stadig er en
teoretisk, såvel som praktisk afsogning af - minimalt - en dobbelthed7 ... så er den
reception af teorien herhjemme, der meget godt opsummeres af Cederstram: "Hver-
dagsbevidsthed er det modsatte af erfaringsdannelse" (1989, pp. 14-15) - ikke ube-
rettiget. Sådan formuleres det naesten også i opgoret med den empiristiske erfarings-
psedagogik (Salling Olesen 1985), og den lever frem ti1 90'erne som polemisk figur
(Fibcek Laursen 1992). Men det er en reception af teori som "teori", der ikke aflaeser
de i 70'erne formulerede, igennem 80'erne gradvis realiserede og i 90'erne atter
problematiserede og teoretisk diskuterende perspektiver i traditionen.

I voksenpaedagogisk forstand er der ikke tale om en teori om kering i anden be-
tydning, end at bevidsthedsmzssige forandringer af kollektiv og overgribende karak-
ter slår ind i det (voksen)pzdagogikken ser som "laering". Den relativerer pzdagogi-
ske (ind)laeringsteorier betydeligt, fordi den eksponerer, hvor begramset formaliseret
laxing egentlig er set i det enkelte individs subjektive perspektiv og hvilke "konkur-
renter", den er op imod. Teorien er i Tyskland udmontet i efterhånden talrige empiri-
ske studier af politiske temaer (f.eks. Volmerg e.a. 1983), organisationer og virksom-
heder (f.eks. Volmerg e.a. 1986), professioner (f.eks. Senghaas-Knobloch & Volmerg
1990) af laxeprocesser i arbejdslivet (f.eks. Löchel & Tietel 1990) samt af kulturelle
moderniseringsprocesser. 1 dansk sammenh~ng har rammeforståelsen på forskellig
vis vaxet brugt ti1 analyser af kering i skolen (Cederstram (e.a.) 1989), kommunikation
i skolen (Cederstram 1991) og er anvendt og kritiseret som grundlag for forskning i

Når man teoretisk bestemmer bevidstheden som sammensat, falger der deraf nuancerede meto-
diske overvejelser, hvilket jeg nojere diskuterer i kap. 3 og forseger at praktisere i kap. 3 og kap.
4. Forelobig henvises ti1 f.eks. Volmerg (e.a.) 1983, Volmerg (e.a.) 1986, Leithäuser (e.a.) 1994 som
eksempler på konkrete empiriske projekter. Se også Cederstram 1991 og Johansen & Weber 1984.
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unge og arbejdsloshed (Olsen & Nielsen 1981, 1983a, 1983b). Selv har jeg på dette
grundlag gennemfort analyser af korttidsuddannelse indenfor det socialpzedagogiske
område (Johansen og Weber 1983a, 1993b, 1984).

Hverdagsbevidsthedsbegrebet og dets metodologi (Leithäuser (e.a.) 1977) er som
ovenfor impliceret blevet kritiseret for at repraesentere en lukkende modpol ti1 f.eks.
det Negt'ske erfaringsbegreb (Weber 1981, Salling Olesen 1985) samt for ikke i til-
straekkelig grad at indreflektere forskningens egen indforskrevethed i den samfunds-
mcessige arbejdsdeling (Olsen & Nielsen 1983a). Om denne kritik skrev jeg i mit
projektoplaeg i 1989, at i hvert fald mine egne analyser havde tenderet ti1 at:

"laagge vzegten på hverdagsbevidstheden som almen form, hvorved analyserne kan
siges at have reproduceret undervisningssituationernes repressive trask og konsekvent
have tolket deltagerreaktioner i termer af forsvar." (Weber 1989, p. 3).

I forhold ti1 dette problem har det vaxet min hensigt gennem effektundersogelsen og
i denne afhandling at diskutere:

" ....hvorvidt selve begrebsapparatets karakter er orienteret efter en bekraeftelse af
teorien snarere end efter afsogning af en realt eksisterende sammenhaengs erfarings-
potentialer. Eftersom begrebet om hverdagsbevidstheden faktisk konstitueres i en
analyse af objektive konflikter er den begrebsfetischerende anvendelse (...) ikke nogen
nodvendighed, hvilket også illustreres elementvis af Cederstram (1989).

I og med at hverdagsbevidsthedens mekanismer mobiliseres ved perception af foran-
dringskrav, trusler eller konflikter, så indeholder begrebet netop en erkendelse af, at
modsztningeme i den sociale realitet faktisk er perciperet og dermed potentielt kan
gores ti1 genstand for bearbejdning." (ibid., p. 4).

I forhold ti1 denne problemstilling kan man sige, at effektundersogelsens empiriske
niveauer og deres afrapportering bekrzefter hverdagsbevidsthedsteoriens tilbojlighed
ti1 at eksponere forsvarsreaktioner. Trods vor analytiske vilje ti1 at eksponere, "er-
faringsprocesser" hos uddannelsens deltagere og politisk kulturproduktion i FIU som
system, fik vi i hojere grad oje på en professionel og successogende undervisning, der
ikke rakte ud over sig selv; på nogle lose ender og megen snakken rundt om pro-
blemer, der ikke rigtig kunne formuleres ... og endelig på en tilsyneladende "fuld
tilfredshed" hos deltagerne.

Det kan skyldes vor mangel på erfaring med at anlaagge en så relativt dybtgående
bevidsthedsteoretisk ambition i en undersogelse, der trods alle politiske hensigter dog
forst og fremmest var en evaluering. Man kan sporge om vort metodiske anslag var
tungt nok ti1 at bringe de modsigelser i den individuelle og kollektive bevidsthed
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frem, som teorien og erfaringen tilsiger os er latent ti1 stede8. Man kan ikke afvise,
at vi i et vist omfang metodisk er kommet ti1 at "producere overflade" - bevidste svar
på bestemte intentioner!

Men det er naeppe hele forklaringen. Teorien kan ikke beskyldes for slet og ret at
vaere "negativ", fordi den begrebsseetter et kritisk og modsaetningsfyldt forhold (jvf.
Leithäuser 1992). Og måske er den netop sensitiv overfor realiteten: den ser blokerin-
ger, der hvor der er blokeringer, og dem er der - viser det sig så også - mange af i
formaliseret undervisning og uddannelse.

Det drejer sig f.eks. om anvendelsen af tematiserede gruppeinterviews ti1 fordel for den temati-
serede og tematiseuende gruppediskussion (se kap. 4) og om betydningen af positivistisk set klok-
kerene sp0rgeskemaresultater i forhold ti1 kvalitative data (jvf. Weber 1993b).
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2.3 Hverdagsliv og laereprocesser

Med hverdagsbevidsthedsteorien som ramme fremstår voksnes laering som afgorende
indlejret i deres hverdagsliv. Den foregår på grundlag af livserfaringer, og den foregår
hele tiden. Lzering finder sted, fordi mennesker oplever og bearbejder deres verden
aktivt - omend ikke altid lige bevidst. Det er forholdet mellem de objektive realiteter
og de modsigelser, de rummer, og den subjektive tilegnelse, der er afgorende: Laere-
processer fremmes, når man moder situationer (og modsaetninger), der kan bearbejdes
med de foruds&ninger, man besidder, og de subjektive forudsaetninger for at gå
aktivt laxende ind i modsaetninger udvikles herved’. Denne synsvinkel flytter focus
afgorende bort fra kursussituationen, fra paedagogikken og undervisningen over på
deltagerne og deres forudszetninger i bredeste forstand.

Dette er en stikordsagtige indkredsning af laereprocesopfattelsen bag effektundersogel-
sen, og den kegger som antydet op ti1 en bredere metodisk tilgang og tolkningsramme
end den, der konkret blev anlagt. 1 undersogelsen blev det kvalitative materiale
nemlig produceret i urniddelbar tilknytning ti1 undervisningen, i uddannelsens rum,
og det blev overvejende tolket i overenstemmelse med sit referentielle indhold.

Men ifolge rammeforståelsen selv er uddannelse faktisk ikke det vigtigste sted for
laereprocesser, og undervisning er ikke engang laereprocessens vigtigste udlosende
faktor. Undervisning bidrager i bedste fald ti1 en laereproces, der i hojere grad er
bestemt af andre faktorer, nemlig deltagernes hverdagsliv og livshistorie. Lzerepro-
cesser kan ikke kun forstås ved analyse af, hvad undervisning, uddannelse og det
sociale, kulturelle og paedagogiske klima intentionelt udover. Man må forst og frem-
mest se på, hvilke forhold voksne mennesker lever under - hverdag og livshistorie -
og på, hvordan menneskers bevidsthed ser ud. Forst derefter kan man se på sam-
spillet, på, hvad undervisningen ger ved deltagerne. Uddannelse kan under specifikke
omstrendigheder bidrage til, at mennesker kan flytte sig psykisk, udvikle sig eller laere
noget, ligesom den kan bygge et beredskab op, som på senere tidspunkter og til-
syneladende af helt andre grunde, bidrager ti1 erfaringsdannelse. Beredskaber består
nok mindre i, at man opbygger lagre af viden, men snarere i at man opbygger viden
om, at viden findes og er tilgaengelig, og at man skifter selvopfattelse i takt med, at
man udstyres med samfundsmaessigt accepterede formelle kvalifikationer. Ligeledes
kan man bruge uddannelsesrummet ti1 at "ove sig" på at omgås den storre verden.
Denne relativering er kun i meget snzever forstand "pessimistisk’. Pointen er blot, at
den "specifikke" omstandighed, der udloser lasring, i de fleste tilfaelde er bundet ti1

9 Dette er som isoleret strukturel betragtning er i overenstemmelse med moderne management- og
kvalifikationsteori. Intentionen er selvsagt - gennem de konkrete analyser af den politiske erfa-
ringsdannelse - at vzere konkret historisk og substantiel (jvf. Negt 1994).
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den enkeltes subjektive livshorisont, ti1 hans eller hendes indrepsykiske beredskab -
snarere end ti1 de politiske nodvendigheder, som ger uddannelse ti1 en mulighed og
som saetter dens dagsorden i form af paedagogik og indhold. Den tilsyneladende
pedagogiske pessimisme er således nwmest et udslag af en bredere politisk optimisme mht
menneskers mulighed for ut danne erfaring.

Det skitserede problem er en del mere sammensat end det, man i paedagogikken ofte
kalder for "deltagerforudsaetninger" eller "motivation". Deltagerforudsaetninger har
traditionelt vaxet kortlagt ret primitivt, f.eks. udfra paedagogikkens enkeltdiscipliner:
hvad ved vi psykologisk eller sociologisk om deltagenre ? Eller udfra kvalificerings-
funktionen omsat ti1 indlaeringsmål: Hvad kan og hvad ved deltagerne i forvejen
sammenlignet med, hvad de skal kunne eller vide ved undervisningens afslutning ?
Nyere erfaringspaedagogik benytter bredere viden om deltageres hverdag som aktivi-
tetsfremmende foranstaltning, f.eks. i termer af "erfaringskobling" (Jacobsen (e.a.)
1980), ligesom mange funktionelle voksenuddannelsesinitiativer operationaliserer
bestemte dimensioner af deltagernes liv, f.eks. som aeldrepazdagogik, ungdomspazda-
gogik, arbejdsmarkedsvejledning eller kvindeuddannelser. De sidstnaevnte operationa-
liseringer af kon, generation eller funktion er ganske vist mere moderne, men de
rammer ligeså lidt som de traditionelle deltagerforudsaetningsanalyser det komplekse
samspil af subjektive og objektive, indre og ydre forhold, der konstituerer lasring og
erfaringsdannelse. Hvis man kan tale om ny - kons- og generationsspecifikke "voksen-
paedagogikker", så må man på samme tid erkende, at disse rummer megen ny viden,
efterlyse en generalisering heraf - og en teoretisk reflektion af den som potentielle
erfaringsdimensioner.
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2.4 Hverdagsliv og livshistorie

Det hverdagsliv, som deltagerne lever, kan karakteriseres i sig selv, og det kan karak-
teriseres som lzrebetingelse. 1 bevidsthedteoretisk sammemhzeng, hos Thomas Leithäu-
ser (1977, p. 35 f, 1992 p. 48), bruges begrebet kongenialt med den franske sociolog
Henri Lefebvre, som i sine tidligere arbejder begrebssatte stedet for det virkelige liv -
det sansede, folte og erfarede - i hverdagslivet, forstået som de sfaerer, der ikke var

underlagt kapitalistisk udbytning og disciplin - en figur, der er beslzegtet med den
kritiske teoris begreb om "blokken af virkeligt liv". Med den okonorniske og kulturelle
udvikling op gennem århundredet reviderer Lefebvre imidlertid om ikke sit begreb,
så sin analyse, idet han finder, at også hverdagslivet i stigende grad "pauperiseres".
Også fritid, familieliv og cirkulationssfaerefunktioner underlaegges i stigende grad
okonornisk begrundede rationaliseringer, der "eroderer" sanseligheden og udrydder
de såkaldte "overskud af betydning" i mellemmenneskelig kommunikation, der netop
konstituerer muligheder for kreativitet, forandring og erfaring.

Leithäuser opretholder dobbeltheden i sine begreber: Forestillingen om "livet som det
leves", sanseligt og meningsfyldt, ikke blot ved siden af eller på trods af de okonomi-
ske strukturer, der er dets betingelser - men som en bestandig ny kvalitet, en ny
sanselighed og en ny mening på de givne historiske betingelser. Hvis ikke hverdags-
livet i denne - Lefebvres tidlige - betydning var der og er der, ville den kritiske
analyse vaere overflodig. Men det er på den anden side de bestandig ny historiske
kvaliteter, der ger den nodvendig. Det er ikke tilstrzkkeligt at forstå de talrige, de
specifikke og de skiftende måder hverdagslivet "pauperiseres" på. Det kan man
opfatte som en opgave for sociologien. Her er det de bevidsthedsmzessige svar på
denne situation, og deres bidrag ti1 fornyelse af kulturen, som er i focus.

Hverdagslivet bliver således begreb for den måde samfundet fremtraeder på for den
enkelte. Samfundsmoessigt anskuet er man f.eks. "lonarbejder", idet man overlever
gennem salg af sin arbejdskraft og reproducerer sig via et varemarked, f.eks. "forbru-
ger" - henvist, som man er, ti1 dette varemarked, "forzeldre" - d.v.s. producent af frem-
tidens arbejdskraft", osv. Hverdagsligt anskuet er man imidlertid det hele hen over
hver dag - og man er ofte flere ting på een gang (Lunne 1979). Hverdagslivet tegner
sig i kvantitativ forstand subjektivt som enten overbelastet eller understimuleret i takt
med polariseringen af befolkningen. Majoriteten af aktive lonarbejdere lever et ele-
mentaxt overbelastet hverdagsliv, hvor kombinationen af reproduktionsopgaver og
arbejdsliv i sammenhzeng med andre nodvendige samfundsborgexfunktioner er
ekstremt psykisk anstrengende. Tilmed er hverdagsregiet domineret af kulturelle
billeder, der ikke anerkender belastningsgraden, fordi de enten er kulturelt foraaldede
eller kommercielle. Det gaelder i saxlig grad og på szerlig vis kvindekonnet, og det
gaelder på anden måde hverdagslivet for den gruppe mennesker, som bliver fagligt
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aktive og rekrutteres ti1 FIU (jvf. Andersen (e.a.) 1993, p. 111 ff), og det giver så
anledning ti1 overvejelser over hvilke kriterier folk har for at prioritere deres hver-
dagstid og finde rum ti1 deres lzeremotivation’O.

Hverdagslivet er for det andet opsplittet i forskellige afsnit. Okonomiens gemremslag
betyder, at funktion, tid og rum på det subjektive plan flettes sammen ti1 uigennem-
skuelighed, og det, der er tilbage i bevidstheden, er det subjektive billede - en ret
konstant bevidsthed om, hvad klokken er. For man skal vaare bestemte steder og gore
bestemte ting på bestemte tidspunkter. Det er en banalitet, men for mange er det
enten en plagsom banalitet eller ligefrem en basis for en livsstil, der har indoptaget
tidspresset som et eksistensvilkår (Borg 1986).

En almindelig hverdag rummer mange forskellige afsnit: Man omstiller sig fra familie-
liv ti1 offentligt liv, fra intim, privat og spontant fungerende menneske ti1 ydre rolle-
krav og forventninger mange gange i lobet af en dag. Anskueliggjort i kalenderens
oversigt over aftaler: De enkelte afsnit er tidsbegramsede. Tingene tager sjaeldent eller
aldrig den tid de skal bruge - de tager den tid, der er ti1 rådighed. Ligeledes horer de
ti1 bestemte steder, og de rummer for det meste modstridende krav.

Hver enkelt hverdagssituation rummer derfor for det tredje en specifik form for under-
trykkelse. Ikke i den bastante forstand, hvor man kan pege på tilsidesaettelsen af sine
egne behov: det kan man ofte, men ikke altid. Den mere subtile undertrykkelse, som
man selv administrerer, består f.eks. i at man hele tiden er nodt ti1 at prioritere eet
aspekt af situationen, og dermed tilsidesaette andre, og i at eens aktiviteter defineres
kvalitativt under hensyntagen ti1 tid og rum. 1 realiteten en saglig adfaerd, som megen
undervisning og uddannelse faktisk også forseger at laere folk. Den er dog problema-
tisk, når omstillingerne og tilsidesaettelserne er mange, voldsomme og i hoj grad
bestemt udefra - f.eks. således at individets hidtidige normer anfcegtes, f.eks. således
at ulystoplevelsen tager over. Det kan blive tilfaeldet, hvis sammenhamgen bliver
uoverskuelig. Så efterlades der i bevidstheden og under dens tzerskel et stort antal
sansninger og oplevelser, der ikke har vaeret plads ti1 at bearbejde. Det gaelder både
negative sansninger - irritation eller vrede - og positive - glaede, venlighed, kaerlighed,
stolthed og forhåbninger. Da dette for- og ubevidste lager af psykisk materiale altså
er aflejret som falge af systematiske påvirkninger i livslobet og hverdagen, foreligger
det så at sige i en struktur, der afspejler systematikken - og den er grundlaeggende
lonarbejdets. Karakteren af det psykiske materiale og råderum er historisk formet af
lonarbejdet, og udvikles i takt med dets forandring (Negt 1985). Dermed rummer det

Men det er vigtigt at randbemzerke, at der sidelabende findes en betragtelig del af befolkningen,
for hvem den psykiske belastning komplementaxt udspringer af mangel på aktivitet, af arbejds-
lashed, og som udvikler mindst ligeså komplicerede typer forsvar (jvf. f.eks. Morgenroth 1989, p.
72 ff, 1994).
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netop dobbeltheden af tilpasning ti1 hverdagen og det liv, det nu er muligt at leve, og
også muligheden af at forandre og overskride det.

Endelig - og det er måske det vigtigste - rummer hver enkelt situation eet eller flere
s& af indbyrdes modstridende ydre krav, såvel som indre subjektive impulser.
Fundamentalt set kan der vaere tale om en impuls ti1 at lytte ti1 sin krop og "sige fra" -
f.eks. i forhold ti1 en belastende arbejdssituation - overfor flere samtidige impulser

ti1 af andre grunde, på andre niveauer at acceptere tilsidesmttelsen. Men også regu-
laxe "roliekonflikter", hvor forskellige forventninger, der alle sammen er formelt
fuldstamdig korrekte, ikke kan opfyldes på samme tid og sted. Det kan f.eks. dreje
sig om at udfore interessante arbejdsopgaver uden at varetage kollegiale hensyn, om
at prioritere sine boms pant i ens liv på bekostning af zegtefcellens, osv., osv. (Johan-
sen & Weber 1984, p. 222). Det psykiske råstof, der afsaetter sig som materiale for
erfaringsdannelse, er altså ikke bare det, der objektivt anskuet ikke er tid, plads eller
funktion ti1 i situationen; det er også de impulser, som kunne have fundet rum, men
som man selv ikke fik sat igennem. Det er et helt afgorende moment, at der finder en
aktiv subjektiv bearbejdning sted, og det er det, som ger den psykoanalytisk fundere-
de indkredsning af de individuelt forskellige, men dog historisk specifikke, monstre
nodvendig.

Den tilsyneladende mangel på sammenhaeng og det urniddelbare flimmer i hverdagen
kan fares tilbage ti1 lonarbejdets gemremslag som hovedorganisator af livet. Det er
grundlaeggende de okonorniske strukturer i produktionen, som slår igennem ind over
andre livssfaerer: Det er sådan set ikke wekkeuret, men lonarbejdet, der vaekker os
hver morgen, og det er sådan set ikke kassekoen i Brugsen, der stresser os - det er
overlevelsens form som omgang med varerne, som reproduktionsnodvendighed. Der
er en samfundsmaessig - en okonornisk-strukturel - sammenhaeng bagved hverdagens
overflade. Den kan blive del af et laereberedskab. Men hverdagslivet producerer nogle
bevidsthedsmaessige forhindringer for, at det sker urniddelbart. Det kan måske her
vaere på sin plads at afgrzense ti1 eendimensionale opfattelser af fremmedgorelse som
fordummelse eller fejltagelse. Det, jeg indkredser - med udgangspunkt i en erfaring-
steori - er sådan set, hvordan reale erfaringer med den okonornisk strukturerede og
mystificerede omverden omszetter sig i hojt specialiserede hverdagslivskvalifikationer,
som nok er forsvarsprzegede, men som sandelig også er overlevelsesorienterede i
betydningen "livskraftige", anticipatoriske. Ethvert psykisk forsvar rummer potentielt,
og i szerlig form når det bliver kollektiviseret, også en saerlig form for overvindelse
af forsvarets anledning. Balancerer forsvaret på en perception af en realitet og en
overlevelsesorienteret omgang med denne, har den karakter af civilisation, som så
atter kan blive genstand for kritik. Underlaegger mennesker sig kollektivt under-
trykkelse, eller selvstaendiggor den offentlige tolkning af menneskers erfaringer sig
fra den sansede, oplevede virkelighed, flytter de subjektive konflikter sig fra den
individuelle tragedie ti1 de manges, potentielt kollektive, problemer - og det er
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primaert, omend ikke kun, dette kollektive moment, der ger de subjektive problemer
ti1 erfaringspotentialer i den emfatiske forstand, jeg vi1 diskutere i det folgende.

Individerne udvikler nemlig i denne optik hver for sig og sammen bevidsthedsmaessi-
ge strategier, som klarer hverdagen: rutiner. Hverdagens erfaringer indlejres sammen
med de oplevelser og sansninger, som der ikke var plads ti1 i bevidstheden, og det
er alt sammen råstof ti1 lzereprocesser: Både det man kan huske og begrunde, det man
rent automatisk, rutinernaessigt fik ordnet og så alt det, som ikke kom frem ti1 be-
vidsthedens overflade.

Råstoffet stammer også fra individernes livshistorie. Barndom og ungdom, uddannel-
sesliv og arbejdsliv, fritids- og privatliv tegner sig i individuelle livsfaser, som hver
iszer er pr-eget af det historiske tidspunkt og den samfundsmaessige sammenhaeng,
de er levet i. Man rummer erindringer om sin livshistorie, ikke som "historiske
epoker" eller som hverdagsflimmer, men snarere som egne livsfaser - erindret efter
hvor man har boet, arbejdet, efter familiemaessige opbrud, O.S.V. Livshistorien er råstof
ti1 laxeprocesser på helt samme måde som hverdagserfaringerne. Landbo- eller
byfamiliens hverdag, skoleerfaringer, kammeratskaber og fritidskultur er ikke bare
den enkeltes erindring, men også brikker ti1 en (politisk) Danmarkshistorie.

Hvis dette imidlertid var hele sandheden om menneskers laereprocesberedskab, så var
politisk uddannelse blot et sporgsmål om at tilvejebringe de rette metoder ti1 at
afdazkke dette - i sidste instans faelles - indhold, der så er udtryk for objektive histori-
ske forhold med eller uden konflikter ... Imidlertid har de samme historiske begiven-
heder, de samme impulser helt forskellig subjektiv status for forskellige individer,
fordi de rorer ved forskellige, for- eller ubevidste psykiske betydninger. Mennesker
er socialiseret i den dobbelte betydning: udviklet af og indviklet i deres familie, kultur
og samfund. Hvilke dele af realiteten, der har fået subjektiv betydning, hvilke situatio-
ner der udfordrer eller udloser angst, afhaenger af menneskenes individuelt forskellige
"driftsskaebner". De kan aldrig forstås entydigt, og man kan ikke laegge prognoser, lige
meget hvor godt begreb, man principielt har om dem. Det kan en paedagogisk inten-
tion ikke rumme, og jeg skal senere pointere, at den teoretiske viden om, ut der er en
sådan dybde i menneskers lzering ikke kan operationaliseres ti1 standardforlob, men
alene anvendes som rammeviden. Lzereprocesser, forstået som erfaring, må ikke blot
"spille sammen med" individers folelsemaessige og affektive dispositioner - sådan som
det ofte siges i pzedagogisk planlazgning, når man "forst ger folk trygge"! - den finder
slet og ret ikke sted, hvis ikke ubevidste og forbevidste lag tillader det og arbejder
med.
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2.5 Hverdagsbevidsthed og kring

Således rummer hver enkelt bevidsthed sin egen version af Danmarkshistorien, og
hvad der i FIU-sammenhamg er vigtigt: den udtrykkes f.eks. som forskellige slags
politisk bevidsthed - af hvilke en del i FIU opfattes som "forkert" eller i gammeldags
marxistisk forstand "falsk bevidsthed". Her laegger begrebet om hverdagsbevidstheden
nogle ny dimensioner ind i forståelsen, både af, hvordan holdninger opstår og ud-
vikles, og i hvilken forstand, de kan anskues som "forkerte" udfra ideologiske positio-
ner eller funktionalitet.

De psykiske strategier, som udvikles i omgangen med hverdagens krav, blokerer for
centrale indsigter, men de er netop ikke at opfatte som "fejl" eller vanvid. En central
dimension i hverdagsbevidsthed handler om, hvordan sproget som (eet) symbolsy-
stem kan miste sin karakter af symbol i den forstand, at ordene losnes fra både deres
reference ti1 genstande - og i videre forstand situationer - i verden og fra den folelses-
mzssige betydning genstanden og ordet var forbundet med. Sproget bliver ti1 kliche
(jvf. f.eks. Lorenzer 1975, p. 124 f). At hverdagsbevidstheden fungerer i kraft af
klichéer betyder ikke, at den lider af "dårlig smag", men at psyken fungerer forsvar-
spraaget: der er tale om aktiviteter og rutiner, som er nodvendige. De er pragmatiske,
orienteret efter overlevelse eller endog succes, og vi bekraefter dem vidtgående hos
hinanden. Rutinerne bliver kollektive.

Rutineme er således erfaringsdannelsens betingelse. Som tidligere sagt, udvikles den
forsvarspraegede hverdagsomgang, netop fordi individet oplever undertrykkelsen,
sanser modsigelseme i de enkelte situationer, og ydermere ofte oplever forskellige
folelsesmaessige reaktioner samtidig. Psykisk ambivalens - at mere forskellige felelser
for samme ting, eller at een situation aktualiserer både nogle gode og nogle dårlige
oplevelser - er hverdagens altdominerende psykiske produktion. Rutinernes funktion
er at skaerme for det og for forskellige slags angst, som overbelastningen producerer:
man kan fale sig omklamret, man kan fale sig på Herrens mark, man kan fale sig i
kaos. Man skal overleve, og det sorger ens moderne bevidsthed, hverdagsbevidst-
heden, for. Erfaringsdannelsen blokeres, b1.a. fordi den emotionelle betydning isoleres
fra sin genstand og fra dens symbol, der degenererer ti1 kliché. Men hvad der er
sanset kan også (gen)opwges, og hvad der har haft (sproglig) symbolkarakter kan
"rekonstrueres" (Lorenzer). Når forskellige emotionelle ladninger kommer i spil i
samme situation, eller når en situation producerer double-bind, så kan det også
anskues som erfaringspotentiale.

Det lyder måske indviklet, men kan eksemplificeres ret enkelt: Folk kan vmre mod-
standere af en bestemt type produktion, fordi den forpester deres lokalmiljo og
odelaegger deres helbred - men samtidig vide, at de selv eller andre er @konornisk
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afhaengige af, at produktionen ikke "flyttes ti1 udlandet", som det hedder. Og op-
summere situationen i en kliché, såsom "Man skal jo leve". En autentisk og livsnod-
vendig bekraeftelse af een side af sagen: lonarbejdets historiske nodvendighed, lon-
arbejderens henvisthed ti1 at leve af at saelge sit produktionsmiddel, arbejdskraften.
Men leveret i upersonlig "man"-form, fordi overlevelsen rummer sin modsaetning,
undermineringen af helbredet - på laengere sigt: dod. Et sådant dilemma påkalder sig
forsvar. Imidlertid er dilemmaet kollektivt, den fysiske situation og helbredssympto-
merne anskuelige, så sansningerne kan genkaldes, ambivalensen kan eksponeres - og
erfaringen, at man kan overleve uden netop dette arbejde, kan gores.

Individuelle og kollektive rutiner, klichéer og kompromisdannelser af denne type: Mit
arbejde er, hvad jeg "elsker at hade", for jeg ville helst vaere fri, men det har jeg ikke
råd til. Så håndfaste modsigelser og ofte uudtalte psykiske ambivalenser er hverdags-
kost for tillidsreprazsentanten. (Andersen (e.a.) 1993, p. 78 f). Han/hun må opbygge
sit eget forsvar, fordi der skal administreres på kollektive nodvendigheder på tvaers
af individuelle, på @konorniske rzesonnementer henover mermeskelige,. anlaegge
politiske principbetragtninger, der ikke altid lige passer på sagen, osv. Jo mere
belastende opgaverne bliver, jo mere solide vi1 rutineme blive. De kan udvikle sig
som hojst specialiseret, men tavs, kvalifikation. De kan tillige rumme fjendebilleder
af medlemmer eller af organisationer - det er faktisk ret almindeligt: De treeder
imellem den komplicerede situation med interessemodsaatninger på kryds og tvzers
og så den afmagt og smerte, som sansningen af situationen udloser - fordi den genop-
vaekker individets tidlige angst og afmagt. Det er ve1 at mzerke ikke det samme som,
at situationerne i det faglige arbejde kun udloser afmagt. Men erkendelsen af, at
afmagten også er en stadig erfaring - side om side med små sejre, indfrielse af ambi-
tioner, mv. - er nodvendig, hvis hverdagen skal tilegnes som erfaring.

Rutinerne samler intellektuelle, folelsesmaessige og sociale reaktioner, som kan vaere
indbyrdes modstridende, op i eentydige reaktioner. De bygger modstridende fakta og
psykiske ambivalenser sammen i monstre, som passer ti1 hver enkelt situation. De
repraesenterer ofte en hojt specialiseret, dvs. snzever, og kontekstafhaengig spids-
findighed. Begrebet indfanger noget af det hverdagssproget ville kalde personligheds-
trask, og som p.t. diskuteres teoretisk i termer af "tavs viden" (Polanyi 1967). Fordelen
ved naervaerende tilgang er, at faxromenets genese bliver belyst som en dobbelt
produktionsprotes af subjektivitet og konkret materiel omgang med omverdenen. Den
tavse viden, hverdagsviden'en anskues her som så at sige "bevidstlos kvalifikation",
hvis psykiske indhold er tvangsmaessig gentagelse og afgramsning. De betjener sig af
mekanismer som f.eks. "reduktion" (det kender jeg da godt - om noget nyt og faktisk
ukendt), "harmonisering" (at haafte sig ved uvaesentlige faellestraek ved modstridende
forhold), "forskydning" (det er ikke mit bord), "nivellering" (der er i virkeligheden
ikke noget problem) - eller på mere konkret plan "personalisering" og "syndebukke-
mekanismer" (Leithäuser (e.a.) 1977, p. 112-13). Rutineme er situationsafhamgige og
dermed udskiftelige. De kan derfor godt vaere i modstrid med hinanden.
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Den rutiniserede omgang med hverdagen rummes i "hverdagsbevidstheden", som er
blevet begrebet for vores på samme tid hojt specialiserede og fuldstaendig almene
bevidsthed. Hverdagsbevidstheden er plastisk og tilpasningsorienteret, og den er
konfliktundvigende. Begrebet opfanger samme opsplittethed, som andre aktuelle
teorier om modernitet (f.eks. Giddens begreb om det post-traditionelle eller Negts
erosionskrisebegreb), men fastholder at menneskers individuelle bevidsthed i sine
forskellige lag soger en sammenhaeng. Kan den ikke etableres, skyder de et forsvar
ind, der enten ger manglen på sammenhaeng usynlig eller som etablerer en ny.
Leithäuser (e.a. 1977) diskuterer dette i termer af et bevidsthedsmaessigt "tema-hori-
sont-skema", hvor samspillet mellem på den ene side situationen, det fysiske rum og
den samfundsmassige ramme, og på den anden side individernes livshistorisk ind-
socialiserede driftsstrukturer og dispositioner, resulterer i sådanne indforståede og
kollektive mekanismer.

Det sidste er saxlig vigtigt. Hverdagsbevidstheden er teoretisk defineret som den
bevidsthedsform, som historisk afloser "den ideologiske" (Leithäuser 1976, p. 12), så
at det - f.eks. i FIU - er blevet nodvendigt at undervise i "politiske ideologier", der
tidligere blev overdraget gennem familiens eller arbejdspladsens sociale og kulturelle
arv. Ideologien er samlende, forklarer individets placering i samfundstotaliteten og
dermed forskellige faanomener udfra samme tolkningsramme. Hverdagsbevidstheden
er omvendt en form, der af nodvendighed giver afkald på en samlende forklaring.

Folk modsiger tilsyneladende sig selv. De mener forskellige ting om samme sag,
afhaangig af hvem de snakker med, eller de snakker om helt forskellige sager, som om
de var sammenlignelige. Det sker også ofte i undervisningen i FIU. Ser man lidt
nojere på reaktioner, meninger og holdninger, viser det sig, at modsigelserne i det, der
bliver sagt afspejler oplevelser med modsaztninger i hverdagen eller psykiske ambi-
valenser. Nogle peger ligefrem på, at ambivalensen er "den moderne erfaringsform"
(Nielsen 1993, p. 127): Folk siger noget andet end de taanker, deres handlinger af-
spejler ikke deres tanker - og ikke mindst foler, stramber og håber de på noget helt
tredje (Leithäuser (e.a.) 1986).

Dermed er ikke sagt, at fordi alle synspunkter er tilstede, er de lige gyldige. Men en
paedagogik, der retter sig mod entydigt at ophzeve modsigelserne logisk, eller placere
dem i henhold ti1 fagstof eller ideologi(er), vi1 komme ti1 kort. Man kan godt få en
holdning frem, som passer ti1 undervisningen, men den er ikke nodvendigvis holdbar
i det daglige, hvor der er flere bolde i luften. Denne pointe er helt central i den
naermere vurdering af hvilke problemer, der kan skjule sig bag den store deltagertil-
fredshed i FIU.

Hvis man skal laxe noget nyt, skal hverdagslivet tilegnes som erfaring, dvs. aktivt og
indbefattet ambivalenser og modsigelser. Så skal hverdagens opsplitning’ i afsnit,
livslobets faser og de forskellige krav, de Stiller, netop tematiseres og bearbejdes. Så
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skal der hentes materiale i det ubearbejdede lager af sansninger og oplevelser, som
der lige netop ikke var plads til, den gang de blev til.

Menneskers beredskab ti1 at laere noget nyt er altså struktureret i den måde de
psykologisk håndterer deres hverdagssituation. Hvis man får tilbudt en ny viden eller
en faerdighed, som urniddelbart passer ind i rutinerne - eller som kan opfattes, som
om den ger det, eller som måske endda loser et lille problem - går laeringen for-
holdsvis let. 1 en frivillig uddannelsessammenh=ng, hvor man oftest er positivt opsat
på at udvikle sine kompetencer, saerlig let.

Hvis man får tilbudt en ny viden eller faerdighed, som kraaver, at man skal aendre
praksis, så vi1 man ofte afvise den, hvis man ikke kan se for sig, hvordan man skal
udnytte den. Ens praksis har jo sine mere eller mindre gode grunde, som man vi1
fastholde. Det er det, hverdagsbevidsthedens mekanismer hjaelper med. Ligeledes hvis
man får tilbudt viden og faerdigheder, som betyder, at man skal amdre opfattelse af
grundlaeggende forhold.

Men hvis undervisningen er tilpas udfordrende, hvis man selv er åben overfor nyt,
eller hvis det lige rammer ned i noget, man går og tumler med, .så starter det nogle
mere omfattende laxeprocesser.

Jeg vaalger formuleringen "en tilpas udfordring" af to grunde, fordi den viser hen ti1
den (voksen)paedagogiske kontekst, hvor en sådan ofte saettes i vaerk som falge af en
erfaren undervisers naturgroede rutiner (intuition eller tavs viden, jvf. ovenfor og
nedenfor, kap. 3). Men også fordi pointen ikke blot findes i den kereprocesforståelse,
der som her refererer til den kritiske socialisationsteori. Den formuleres som lærestra-
tegi og som psykologisk figur f.eks. også i termer af "kognitiv dissonans" (Guilford/-
Festinger), af "udfordring fra den naermeste udviklingszone" (Leontjew/Brostrom) -
dvs som kognitiv laeringsstrategi, ligesom den findes som emotional eller person-
lighedspsykologisk pointe i den humanistiske psykologis begreb om "nysgerrighed"
og i terapeutiske "retninger" som helbredende trappestiger op mod selvrealisering
eller ned ti1 arketyperne. Erfaringsteorien rummer alle disse pointer i en generel
psykodynamisk reflekteret erkendelse af, at man ikke kan tilegne sig eller erfare en
verden, der er en totalt overlegen eller totalt fremmed, men at man på de anden side
heller ikke får impulser eller inspiration fra en fuldstaendig kendt eller rutiniseret
hverdag. Den verden der ikke "saetter sig op imod een", kan man ikke erfare. Men på
den anden side er det netop, når verden saetter sig op mod een, at hverdagsbevidst-
hedens forsvar trieder "hjxlpende" og erfaringsblokerende ind. 1 hvilke situationer det
enkelte menneske kan og vi1 gore erfaringer, kan man naeppe forudskikke paedago-
gisk.

Jeg skelner derfor mellem laxeprocesser, der lader sig integrere i hverdagsbevidsthed
og rutiner, overfor mere fundamentale laxeprocesser - erfaringsprocesser i emfatisk



42 Uddannelse, Lweprocesser og holdningsdannende undervisning

forstand (jvf. Mortensen 1983) - der rokker ved disse eller krzever ny stillingtagen ti1
dem. Det er processer, hvor nogle af de konflikter og problemer, der foreligger
ubearbejdet i hverdagserfaringen, tematiseres, og hvor personen erhverver sig kompe-
tence, der giver nye handlernuligheder, subs. åbner mulighed for at erkende andre
perspektiver i de handlemåder, der allerede er etableret. Også forandret opfattelse af
den begrundelsessammenhang, individets rutiner har, kan vaere en erfaring. Indsigt
i nodvendighed.

"Holdningsbearbejdning" eller holdningsmaessig udvikling må i denne terminologi
altid vaere et resultat af erfaringsdannelse, fordi den implicerer en ny stillingtagen ti1
virkelighedsopfattelse og handlingsparadigmer. Det vigtige er, at man altid selv er
med i historien på en måde, der har at gore med personlighed og livshistorie. "Hold-
ning" er en samlet definition af, hvordan man opfatter verden, hvad man synes er
godt, hvordan man placerer sig selv i sammenhaengen. Holdninger dannes og ud-
vikles i vekselvirkningen mellem det, man kalder den sociale interaktion - hvordan er
situationen, dens fysiske rum, dens symbolske indhold, hvilke handlernuligheder er
der, hvordan handler jeg - og den psykodynamiske regulering - hverdagsbevidsthedens
psykiske mekanismer, der holder personen sammen, udvikler eller låser fast.

Forskellige mennesker erfarer denne sammenhaeng forskelligt - laxeprocessen er en
del af deres livshistorie og fremtidsperspektiv. Generation, kon, uddannelses- og arbejds-
erfaringer har afgarende betydning.

Når en person f.eks. påtager sig et fagligt hverv, er det også et stykke livshistorie.
Vedkommende begiver sig ind i en ny sammenhaeng, eller vover at definere den
kendte hverdagssammenhzeng på en ny måde, således at personligheden udfolder
flere og onskvzerdige sider - men samtidig bliver man også stillet overfor nye udfor-
dringer. Det "lille" perspektivskift på arbejdet fra at vaxe almindelig arbejder ti1 at
vaere "reprazsentant" og - også andre steder end på arbejdet - blive opfattet som
"politisk’ - provokerer ofte mere drastisk, end man skulle tro. Ikke blot det man har
taget stilling til, men alting får en ny betydning. Over tid skifter betydningerne. De
opgaver og krav, udfoldelsesmuligheder og oplevelser opgaven giver, bliver nyt
råmateriale ti1 erfaring. Hvilken erfaring, den enkelte vi1 drage af overfladisk set
identiske eller lignende tildragelser, kan ikke forstås uden at inddrage den "sam-
fundsmassige skaebne", vedkommende er underlagt i henseende ti1 generation, kon
og klasse - grad af ramthed af modernitetens kulturelle opbrud - og heller ikke uden
forståelse for, at den samfundsmaessige skaabne netop afszetter sig individuelt for-
skelligt fra individ ti1 individ.
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2.6 Rammeforståelse og effektundersagelsens resultater

Helhedsbilledet i den kvalitative del af effektundersogelsen af FIU er, at selve ud-
dannelsessituationen friszetter en masse energi, at selve sammenhaengen er erfarings-
potent, men at såvel undervisningen som fagbevzegelsesoffentlighedens massive
norrnativitet begrzenser tematiseringsmulighederne ti1 nogle meget przecist afgraensede
politiske forståelsesformer, der er meget lidt sensitive overfor kompleksiteten i lzering
og erfaringsdannelse (jvf. saerligt Andersen (e.a.) 1993, p. 156 ff og 229 ff). Fagbe-
vaegelsens predagogik er ganske vist mangfoldig, både praeget af erfaringspaedagogik
og nyere terapiformer med henblik på individuel udvikling Og af mere traditionel
skoling med henblik på kollektivt fodslag (ibid., p. 203 ff, Weber 1993a, p. 216). Og
selvom oplysningsforestillingerne i dansk fagbevzegelse ikke eksplicit trsekker på
nogen kritisk teoretisk, endsige Kantiansk arv, så har den kritiske teori og dens er-
faringsbegreb alligevel via erfaringspaedagogikken og importen af begreber fra tysk
arbejderuddannelse, ikke mindst Oskar Negts begreb om eksemplarisk kering, sneget
sig baglams ind på de mere propagandapraegede aplysningsstrategier (Hultengren &
Salling Olesen 1977). .

Generelt taget kan man karakterisere den paedagogiske praksis i FIU som pragmatisk
inspireret af en rzekke ret forskellige pzedagogiske traditioner. Der er elementer af
hojskolens kulturelle faellesskab, som imidlertid kun kan realiseres begraenset indenfor
rammerne af internatundervisningens "korttidspzedagogik". Der refereres ganske ofte
ti1 arbejderbevaegelsens studiekredstraditioner fra "Karl Marx klubberne’s tid, men
studiekredsens mere reflekterende og brede karakter eller dens alment dannende
formål rummer det modulopbyggede og staerkt handlingsorienterede system faktisk
ikke rigtig mulighed for. Endelig foregår en del undervisning under inspiration fra
de kursuspaedagogiske teknikker, som pratger efteruddannelsesmarkedet, hvilket i
nogen grad afleder opmaerksomheden fra uddannelsens indholdsside og derfor
medvirker ti1 en egentlig afpolitisering (jvf. Andersen (e.a.) 1993, p. 35 ff, Weber
1993a, p. 216). Den seneste wesentlige paedagogiske inspiration synes at vaere kvinde-
paedagogikken.

Men man kan ikke sige, der er fundet nogen syntese”. Der er forskellige "paadago-
gikker", forskellige undervisningsstrategier, der på forskellig vis bidrager til, at
deltagernes erfaringspotentialer på samme tid åbnes og staekkes. Det kan vaere den
laereprocesteoretiske forklaring på, at deltagerne gennemgående er meget tilfredse
med kurserne, samtidig med at organisationen og bevzegelsen som sådan stadig har

l1 Vi har som analysefigur eksponeret fire forskellige idealtypiske pazdagogikker eller undervis-
ningsstrategier, nemlig en vidensformidlende/handlingsanvisende, en organisationspraktisk, en
personligt udviklingsorienteret og en erfaringsorienteret (Andersen (e.a.) 1993, p. 203 ff).
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store problemer med at se den mere langsigtede udmontning af det angivelige
politiske udbytte. Derudover får FIU - i lighed med andre systemer - i hoj grad i
praksis afmonteret de emancipatoriske potentialer i de teorier, der angiveligt ligger
ti1 grund for praksis. Det har mange grunde. Der finder ve1 en raekke bevidste prag-
matiske tilsnitninger sted af frygt for politiske afvigelser i det overvejende socialdemo-
kratiske system (ibid., p. 334 ff). Der hersker også her en raekke forenklede fore-
stillinger om forholdet mellem teori og praksis, nogle reduktioner af f.eks. Negts
begreb om politisk erfaring ti1 pzedagogiske kategorier (som beskrevet af b1.a. Chri-
stensen (e.a.) 1985).

I rapporteringen lå focus kun sekundazrt på de teoretiske inspirationer, systemet trak
på - de vaxe sig affirmative eller emancipatoriske i deres oprindelige form. Derimod
har analysen udfra sit erfaringsteoretiske teorigrundlag eftersagt åbninger af erfarings-
muligheder i systemet og undervisningen samt af erfaringspotentialer hos deltagerne.

Den intention vi1 jeg falge op i meste kapitel, hvor jeg vi1 genoptage eftersegningen
af erfaringspotentialer ved at naeranalysere nogle af deltagernes bidrag ti1 gruppedi-
skussioner og interviews. Erfaringspotentialerne må soges i de dybereliggende psyki-
ske lag, som ikke kan ekspliciteres direkte i uddannelsesrummet, og som altså kun
indirekte får lov at udfolde sig i undervisningen. Nedenfor uddyber jeg således den
psykodynamiske dybdedimension i hverdagsbevidsthedsbegrebet, dels i diskussionen
af den dybdehermeneutiske, psykoanalytiske tolkningsprocedure med direkte refence
ti1 Leithäuser/Volmerg (1985), dels med reference ti1 den kvindespecifikke psykoa-
nalytiske uddybning, som Regina Becker-Schmidts focusering på ambivalensbegrebet
i erfaringsdannelsen bidrager med. Jeg opfatter fremstillingen af disse teorielementer
som kongenial med de teoretiske inspirationer fra Oskar Negt, som vidtgående har
defineret den fagbevaegelseskritiske arbejderuddannelsestaenkning også herhjemme
gennem efterhånden mere end 20 år, men tillige som kompletterende deres implicitte
laareprocesforståelser. Dette i ovrigt i lighed med Negts o.a.'s seneste arbejder (Negt
(e.a.) 1989, Negt (e.a.) 1991, Morgenroth (e.a.) 1992).

Efterbearbejdningen af udvalgte dele af effektundersogelsens empiriske materiale
relativerer dens udsagnskraft som evalueringsdokument. Det uddybede teorigrundlag,
den nojere analyse af den subjektive dimension og skiftet i analysefocus fra "uddan-
nelsessucces" ti1 "deltagererfaring"‘2 afdzekker ny betydninger. Analysen er på samme
tid dybere forankret i deltagernes erfaringer, men får også frem, at erfaringerne finder
et saxligt udtryk, fordi de er reaktiveret af uddannelsen eller af deltagernes med-
virken i undersogelsen. Samspillet mellem livshistorisk forankrede betydninger og

r2 Effektundersogelsens teorigrundlag var erfaringsteoretisk, og rapporteringen (Andersen (e.a.)
1993) s&ter sporgsmålstegn ved en rzekke af FIU's traditioner. Alligevel er rapportermgen som
evalueringsdokument overvejende blevet hest som en ganske entydig succesrapport, fordi den
dokumenterer en hoj grad af deltagertilfredshed.
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reaktionsmonstre og den aktuelle situation har central betydning i erfaringsdannelsen
- de er i psykologisk forstand overgribende. De saatter det referentielle indhold i
deltagervurderingerne i et kritisk perspektiv. Analyseme dokumenterer, at uddannel-
sen og offentligheden i strikte forstand virker erfaringsblokerende, men at selve dette
at deltage i uddannelse i nogle deltageres livslob på anden og vaesentligere vis
bidrager ti1 erfaringsdannelse - hvoraf en (snaever) del så igen organiseres som
"politisk holdning" og faglig karriere hos et antal deltagere. Her er vi så fremme ved
det interessante sporgsmål, om uddannelsen så alligevel "virke? positivt i den hånd-
faste forstand, som af rapporteringen jo faktisk siger ... den ger det bare af nogen helt
andre grunde end en organisation, et system og en formaliseret påvirkning kan se.
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2.7 Om ksnnet som erfaret virkelighed

Jeg har i dette kapitel påbegyndt en teoretisk prsecisering af det erfaringsteoretiske
grundlag, effektundersogelsen byggede på. Som sagt vi1 jeg efterfolgende prove at
tilfoje dette grundlag yderligere nogle teoretisk reflekterede dybdedimensioner og
efterprove dets empiriske sensitivitet. Det vi1 springe i ojnene, at den teoretiske
videreudvikling vidtgående bliver foretaget på grundlag et eksplicit konstematiseret
teoribidrag, nemlig Regina Becker-Schmidts, og delvis også Gudrun-Axeli Knapps
(Becker-Schmidt & Knapp 1987).

Vaegtningen af konnet udspringer af arbejdets genstand selv, ikke af en koristeoretisk
forhåndsinteresse eller af en korispolitisk hensigt. Da såvel erfaringsteorien som
hverdagsbevidsthedsteorien er psykoanalytisk inspirerede teoridannelser, der som
hensigt har at begribe og rekonstruere menneskers subjektive oplevelser, kan de ikke
undgå at tematisere konnet - men det er altså ikke derfor, de er valgt. Min interesse
og hensigt har i udgangspunktet vseret rent lsereprocesteoretisk, og udvalget af tekst-
stykker fra hele FIU-arbejdets righoldige empiriske materiale er ikke foretaget med
konnet som optik - eller mao ikke fordi de handler om kvinder. Der har vaeret en
raekke andre grunde.

Effektundersogelsen dokumenterede som hovedresultat og som ofte nzevnt en hoj
grad af gennemgående tilfredshed hos naesten alle FIU's deltagere med FIU's ud-
dannelsestilbud (Andersen (e.a.) 1993, p. 136 ff)13. Vurderer man sporgeskemaunder-
segelsens dokumentation lidt mere nuanceret - som del af en problemindkredsning,
snarere end et udtommende forskningsresultat - så tegner den af andre grunde et
billede, der vaekker ti1 eftertanke - f.eks. fordi billedet stemmer overens med andre
typer undersogelser af beslaegtede felter, og fordi der åbner sig flere også teoretisk
produktive tolkningsmuligheder i forhold ti1 data - f.eks. vedr. den danske fagbe-
vaegelses forhold ti1 sine medlemmer (Bild 1993a og b, Jorgensen 1992). Differentierer
man nemlig mellem de hoje tilfredshedsgrader i f.eks. tvaersnitsundersogelsen eller
laengdesnitsundersogelsen (Andersen (e.a.) 1993, p. 34 ff og p. 46 ff) - tilfredsheds-
grader på 70 - 90% i bedste eller naastbedste kategori af 5 - udfra respondenternes
klassebaggrund, uddannelsesbaggrund, generation og kon, finder man en vis inter-
essant forskel: Der er nzesten vished for, at en midaldrende kvindelig deltager med
arbejderklassebaggrund og kort skoleuddannelse erklzerer sig fuldt tilfreds, mens der

r3 Denne del af undersogelsen lider af samme skavank som anhver anden undersogelse, der an-
l q g e s efter stringente positivistiske kriterier, og som derfor nodes ti1 at operationalisere en
subjektiv kategori som "tilfredshed". Den aner ganske enkelt ikke hvad det er den måler, udover
en markering på et sporgeskema, der kan vzre udtryk for ganske mange, ganske forskellige ting
- i denne sammenhzeng f.eks. for socialdemokratisk korpsand eller livshistoriske vendepunkter
(Weber 199313 og c).
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er op ti1 25%'~ mulighed for at en yngre, mandlig deltager med funktionærbaggrund,
studentereksamen og/eller faglig uddannelse er knap så tilfreds. Sidstnævnte gruppe
er en vigtig base for fagbevægelsens fremtid, og dens lidt mere blandede tilfredshed
må give anledning ti1 overvejelser over andrede uddannelsestrategier, der i højere
grad imødekommer deres behov (Andersen (e.a.) 1992 og 1993). For omvendt ser det
altså ud til, at FIU i meget høj grad har opnået at raffinere en uddannelse, der appel-
lerer ti1 bevægelsens kendte profil: den klassiske arbejderkultur og de uddannelses-
maessigt underpriviligerede. Det er tilsyneladende det midaldrende hunkøn, der her
i 90'erne repræsenterer disse forudsætninger i FIU. Mændene har åbenbart enten
indhentet deres deficit eller er blevet ofre for samfundsmæssig frasortering, mens den
yngre generation af FIU-deltagere dels har en ændret klassestruktur som baggrund -
der er procentvis faerre med klassisk faglært arbejderbaggrund - og dels som helhed

har en længere skoleuddannelse. Der er altså to politisk interessante grupper, der ud
fra dette metodiske raster skiller sig ud: De unge - relativt - veluddannede mænd, og
de ældre kortuddannede kvinder. De knap så tilfredse og de overordentlig tilfredse.

Evalueringsmæssigt ville mange undersøgelser stoppe her. Men det er naturligvis
også interessant at beskæftige sig med det tilsyneladende uproblematiske, med de
gode evalueringer, med den megen tilfredshed. Derfor forer jeg i denne afhandling
analysen lidt mere i bund på grundlag af tekster, produceret af denne kategori af
kvindelige deltagere.

For det første af rent pragmatiske grunde: Hvis kvindernes tilfredshed er sagligt
velbegrundet, så har FIU præsteret et stykke uddannelsesplanlægning, der navsten kan
karakteriseres som "synsk’, hvilket måske ikke er så mærkærdigt mht den konkrete
teknisk-politiske brugsværdi, men nok så imponerende i betragtning af de faktiske
modsætninger i kvinders hverdagsliv og livsløb (f.eks. Becker-Schmidt 1987 og 94).
Dem får kvinderne åbenbart bearbejdet på.

For det andet er det ikke givet, at deltagerne som gruppe betragtet eller den enkelte
kvinde har styr på hvilke behov uddannelsen bor opfylde, hhv faktisk opfylder i
forhold ti1 det faglige arbejde eller i det personlige liv. Det er ikke alt, man ved, og
det er ikke alt,hvad der siges, der er lige dybtfølt. Det er ikke alle følelser og oplevel-
ser, der kan komme ti1 udtryk i situationen. Derfor er udsagnene bevidsthedsteoretisk
interessante som fragmenter af potentiel erfaring.

Endelig er der for det tredje i kraft af FIU's systemiske indlejring i fagbevægelsen nøje
grænser for mulighederne for nytænkning, hvorfor selve registret af kvalifikationsud-
viklingsmuligheder reelt er både begrænset og ekstremt formaliseret (Andersen (e.a.)
1993, p. 203 ff). Og de kvindelige tillidsfolk på deres side besidder hverken værre eller
bedre forudsætninger for med deres fantasi at overskride deres erfaringer i FIU og
analysere fremtidens kvalifikationskrav bedre. Tilfredsheden kan derfor også være
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udtryk for almindelig socialpsykologisk fordobling af organisationen, for institutionel
selvbekræftelse’4.

Alle tre niveauer i analysen er selvsagt evalueringsteoretisk højrelevante. Men måske
særligt spørgsmålet om hvorfor kvinderne er så tilfredse. For glade og tilfredse er de -
og det er et genkommende trask i 8o'ernes og 90'ernes evalueringslitteratur, at de

kvindelige deltagere ikke blot er i overtal mange typer voksenuddannelse, men at de
tillige er de mest tilfredse. Det gælder hvad enten der er tale om almene uddannelses-
tilbud af typen VUS, UTB eller andre projektlignende foranstaltninger (Christiansen
1991 og 1993, Eklund og Wandall 1992, p. 178, p. 95 ff, p. 128 ff, Junge & Lassen 1992)
eller om sazrligt tilrettalgte forlob for kvinder (Bovin & Wandall 1987, Kylling & Bak
1990, Salling Olesen & Ramsoe 1991). Det foreligger også belyst, at der indenfor den
generelle figur af den "kvindelige tilfredshed" med de tilbudte uddannelser fore-
kommer generationsdifferenretieringer, både på motivationen og tilfredsheden. Men
det almene trsek - den såkaldte kvindelige uddannelsesnarkomani - er sa genkommen-
de, at det er blevet diskuteret - omend ti1 dato mig bekendt ikke systematisk under-
sagt - om tilfredsheden måske er et selvstaendigt substantielt trask ved forholdet
kvinder og uddannelse - og ikke udtryk for nogen saerlig fortraeffelighed ved det
konkrete tilbud, kvinderne deltager i - en fornemmelse, jeg også (i afsnit 2.6) har
citeret kvindeforbundene for. Sådan sporger vi også her, men med respekt for delta-
gernes ret ti1 at vurdere en uddannelse positivt, selvom den måske som uddannelse
betragtet er sub-optimal: Hvad er tilfredsheden udtryk for ? Betyder uddannelse
måske på samme tid noget mere (livshistorisk) og mindre (fagpolitisk) end både de
kvantitative og kvalitative undersogelser har fat i ?

Tilsvarende vi1 en nojere analyse af de yngre, faglzerte maend med funktionaerbag-
grund vaere vigtig for udvikling af en uddannelse, der tager udgangspunkt i med-
lemmers og tillidsvalgtes faktiske holdninger - hvilket i ovrigt siden er blevet massivt
bekrazftet af den såkaldte "APL-undersogelse" (Jorgensen 1992, Bild 1993a og b). Men
det ligger naermere på en fagforeningspolitisk opgave end en lsereprocesteoretisk.

Tilsammen gav det så at sige en raekke "projektinterne", teoretiske og empiriske, såvel
som alment voksenpaedagogiske begrundelser for at analysere på tekster produceret
af kvinder. Det blev laereprocesteorien imidlertid ikke i sig selv "konnet" af. Dens
socialisationsteoretiske ramme bestemmer forskellige slags sserlighed, der alle anskues
som historisk producerede: generation, livslob, kultur, såvel som kon. Jeg vi1 i resten

r4 En sådan tolkning ligger logisk i forlamgelse af forståelsen af situationers - og dermed også
institutionelle situationers - betydning for hvilke sider af menneskers erfaring, der kommer ti1
udtryk - med eller uden psedagogisk. eller uddannelsesmsessig hjaslp. På den anden side må man
formode, at systemets aktorer i det paedagogiske rum i det mindste forholdet sig ti1 hvilke krsef-
ter der er på spil, og at de bevidst arbejder på at accellerere eller fordoble denne almene socialp-
sykologiske dynamik.
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af afhandlingen argumentere for, at erfaringsbegrebet konsdifferentieres, dels som
falge af teoretisk kritik og udvikling, dels som falge af konfrontationen med et lag af
empirisk tekstmateriale.

Men teksterne blev også udvalgt ud fra en urniddelbar vurdering af, om de temati-
serede en politisk central problemstilling (som analyseeksemplet Jytte i kap. 4) eller
om de referentielt bexevnte noget af den kompleksitet, som teorien forudsz$ter,
erfaringsdannelsen rummer, eller nogle af de dobbeltheder af motivation og mod-
stand, som et laareprocesteoretisk snit ville interessere sig for (det gaelder således den
modstand og motivation, som Mona og Mette i analyseeksemplet i kap. 5 snakker
frem hos hinanden). Intentionen var og er at nuancere receptionen af effektunderso-
gelsens resultater.

Den almene voksenpaedagogiske interesse og det almene evalueringsteoretiske per-
spektiv eksponerede altså i FIU en tidstypisk empirisk figur, der havde konnet som
omdrejningspunkt. Når den problemstilling blev teoretisk belyst i en flerdimensional
teoridannelse, der for det forste tematiserer den ydre verdens modszetninger eksplicit
og for det andet tematiserer deres subjektive udtryk indenfor en psykoanalytisk
tradition, trseder den ydre verdens magtforhold og den subjektives saxegenhed
tydeligt frem, også som kormede forhold. Kennet bliver erfaret virkelighed i stedet
for "natur", bliver videnskabelig erfaring i stedet for ideologi.





Kap. 3 Social laering:
Et begreb for kvinders erfaringsdannelse

3.1 Det empiriske felt: Kvinderne - og den teoretiske ambition

Som prsesenteret i det foregående kapitel er det selve resultaterne af effektundersw
gelsen af Fagbevaegelsens interne uddannelsessystem og deres markante sammenfald
med andre undersogelsesresultater vedr. voksne kvinders deltagelse i uddarutelse, der
medforte den empiriske afgraensning i denne afhandling. En nojere analyse af ud-
dannelsestilfredsheden hos kvindeme - ti1 forskel fra maendene - kan måske belyse
andre sektorer og andre sammenhaenge end netop det politiske uddannelsessystem,
ligesom en nojere analyse af uddannelsestilfredsheden som sådan måske kan belyse
den danske evalueringsforsknings tendens ti1 at anlsegge eksklusivt empiriske evalu-
eringskriterier.

Afhandlingen forer denne diskussion på det allerede etablerede erfaringsteoretiske
grundlag, men efterseger mere praxist erfaringen som konkret, sanselig laereforudsaet-
ning såvel som begrebsmaessigt, gemrem en diskussion af erfaringsbetingelser for
bestemte grupper mennesker under bestemte historiske vilkår. Den diskussion var i
ovrigt efterlyst gemrem en årraekke (f.eks. af Salling Olesen 1985, p. 263) - og er
delvist indfriet af en rsekke projekter, som imidlertid ikke har haft teoriudviklingen
som selvstaendig pointe (Larsen (e.a.) 1992, Salling Olesen & Ramsoe 1991, p. 156).
Her kommer det alment ti1 at dreje sig om karakteristiske forhold i det moderne
kvindeliv, og mere praecist om bestemte ufagleerte kvinders forhold ti1 uddannelsen
som rum og som protes. 1 dette kapitel udbygger jeg tråden fra FIU-effektundersogel-
sen ti1 den erfaringsteoretiske diskussion i Danmark, udbygger begrebets psykodyna-
miske dimensioner og konkretiserer det som lzeringsbegreb i forhold ti1 kvinders liv.
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3.2 Social kring og selvregulering

3.2.1 Erfaringsteori og feministisk kritik

Den kritiske socialisationsteori rummer - jvf. kap. 2 - en ganske omfattende ambition.
Den afgraenser ikke som enkeltvidenskab eet udsnit af den empiriske virkelighed som
sin genstand, og dens "resultater" er - som dens begreber og metoder - hverken
absolutte eller almengyldige. En bevidsthed, man har "forstået" i betydningen sat på
begreb, er alene et billede af en bevidsthed, der atter har flyttet sig, eet element i en
kultur og en samfundstotalitet i forandring. Det er denne åbenhed i teorien og i
begrebeme, der konstituerer det "politiske" perspektiv, fordi det respekterer, hvordan
mennesker subjektivt tilegner sig deres livsbetingelser og liv - herunder ikke mindst
omgås med forskellige former for undertrykkelse. Derved rummer teorien et foran-
dringsperspektiv - og ambitionen om at arbejde mere konkret og empirisk med den
folgelig også at inspirere ti1 forandring.

På den anden side er denne egenskab ved teorien stedse genstand for kritik, både fra
traditionelt positivistisk hold, og fra kritiske positioner, der onsker at udmonte
videnskabens politiske rolle mere håndfast, tydeligt og handlingsrettet. Og ve1 forud-
szetter den kritiske teori historisk den kapitalistiske ekonomis formbestemmelser - dvs
den går ud fra, at der er lovmaessigheder på spil, som mennesker ikke selv styrer.
Men hvordan de slår ind i hverdagslivet, og hvordan de pratger enkeltforhold må ti1
stadighed vaere genstand for analyse. Det er f.eks. det man ser, når den kritiske teoris
"fzedre", f.eks. Horkheimers fastholdelse af den marxistiske ekonomikritik differenti-
eres (som hos Negt, der ankegger et klasseanalytisk perspektiv, men som også be-
skeeftiger sig med hvorledes det eroderes hhv. transformeres) eller suppleres med
udforlige, angiveligt overgribende, analyser af bevidstheden (som hos Leithäuser). Og
hvorom al ting er, så afstedkommer socialisationsteoriens ambition om at have
relationen mellem subjektivitet og objektivitet som sin genstand, og have det på
dynamisk vis, ofte et hojt abstraktionsniveau, hvor hverdagens empiriske overflade,
kan synes at fortone sig bag bestemmelser af relationer mellem relationer15.

Hvor socialisationsteorien er inspirationskilde for laereprocesteori, kan abstraktions-
niveauet vaere medvirkende årsag ti1 nogle forkortede anvendelser af begreber, der
egentlig er udviklet med forskelligt sigte og med forskellig genstand - f.eks. psykoana-
lytiske bestemmelser som diagnostiske etiketter i stedet for det de kan bruges som:

l5 Dette i og for sig almindelige problem: teori/empiri er omfattende udarbejdet metodisk og meto-
dologisk i forskningen i hverdagsbevidsthedstraditionen (jvf. også kap. 4). Den falgende diskus-
sion forholder sig imidlertid mere ti1 et alment videnskabeligt diskussionsforum, og lidt. ti1 "bru-
gen af teori i psedagogisk praksis". Og den er prasget af, at den empiriske dimension i forsknin-
gen ikke har vaxet saarlig kendt i Danmark.
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sogemodeller eller åbninger af del-forklaringer. Og hvor socialisationsteorien mere
direkte omssettes ti1 "erfaringspaedagogik", kan de lzerende elevers forskellighed og
uforudsigelighed forsvinde ud af synsfeltet. Abstraktionsniveauet i socialisation-
steorien er en medvirkende faktor ti1 sådanne kortslutrunger, netop fordi den konkre-
te, enkelte genstand synes langt ude af syne, og når man ikke kan se den, kan man
heller ikke se, at den er forskellig fra eens egen (f.eks. at et begreb for neurotisk
lidelse fra kliniken ikke er "det samme som" en forsvarsreaktion i et klasselokale).
Men som generelt forhold udspringer problemet naturligvis af selve den samfunds-
maessige arbejdsdeling og de forskellige erkendelses- og vidensformer, som pro-
duceres16.

Men socialisationsteorien er også blevet kritiseret for i lighed med anden borgerlig og
kritisk videnskab at vzere konsblind. Jeg har ovenfor (i afsnit 2.7) redegjort for,
hvorledes teorien i naervaerende projekt omvendt netop har synliggjort og tematiseret
konnet seZvom min laereprocesafsogning i udgangspunktet var - om ikke konsblind, for
det kan en psykoanalytisk funderet teori aldrig blive - så dog anderledes perspekti-
veret, såvel empirisk som teoretisk. Sporgsmålet om videnskab, der ikke eksplicit
tematiserer kon, overhovedet kan vaere kritisk og frigorende, er en vigtig del af den
videnskabelige såvel som den politiske debat17. Jeg vi1 derfor kort gå ind på kritikken
og dens implicitte opfattelse af begreberne kritik og videnskab, inden jeg tilslutter
mig Regina Becker-Schmidts kun tilsyneladende arrogante program: "Feminist ? - Kun
når det er nodvendigt!".

Negts forsag på at begribe kvinders liv er herhjemme blevet kritiseret f.eks. af Simon-
sen og Illeris. Deres kritik har dobbelt forcus: For det forste la‘ser de konsekvent
begreber, der ikke er konsspecificeret, som "mandebegreber" (1989, p. 56-57, jvf. også
Simonsen og Mow 1984). Det gaelder f.eks. begreber som proletarisk offentlighed og
erosionskrise. Den kritik beror på en manglende tydning af de forskellige niveauer i
Negts - uomtvisteligt vanskeligt overskuelige - forsag på at indfange modernitetens
forudscetning og sammenbrud kritisk. Begreberne om proletarisk offentlighed og om
den samfundsmaessige erosionskrise rummer f.eks. også dobbeltheden i det moderne
kvindeliv som et kritisk forhold: lonarbejdets nodvendighed og omfang foranlediger

16 Dette problem er f.eks. produktivt begrebssat af Pierre Bourdieu (1977, 1994), men tackles i pm-
dagogiske diskussioner ellers ofte sådan, at vidensformer fra forskellige felter opfattes som over-
gribende i forhold ti1 hinanden, enten på traditionel vis ved at videnskab og videnskabsfag har
insitutionelt overherredomme, eller ved at andre vidensformer som reaktion herpå postuleres
bedre, mere funktionel eller mere vserdifuld. det er f.eks. sket med Dreyfus-brodrenes begreber
om intuitiv ekspertise (Dreyfus 1986/1991) og med Polanyis epistemologiske afsogningsbegreb
om "tavs viden" (1967) i den danske debat (se herom Illeris 1994).

17 Kritikken og "selvopgoret" er f.eks. gennemfort indenfor den såkaldte "Birmingham-skole", hvis
kons-, kultur- og ungdomsforskning har haft indflydelse i Danmark (se f.eks. McRobbie & Savier
1982, McRobbie & Nava 1984).
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opbrud i forhold ti1 traditionelle kvindelivslob, styrker almindelige politiske rettig-
heder, medvirker ti1 konsmaessig demokratisering af samfundets magthierarkier.
Hverdagslivet giver - fordi det er sammensat af fasrden i forskellige samfundsmaessige
sfaerer - både storre frihed og storre udfordringer. Samtidig undermineres imidlertid
en raskke kvaliteter i det traditionelle kvindeliv - f.eks. nodvendigheden af "dårligt
arbejde", dobbeltarbejdets kvantitative (over)belastninger, tab af naturgroede kompe-
tenter ti1 sanselig og ikke-instrumentel kommunikation (Prokop 1979). Offentligheds-
begrebet er faktisk også set anvendt meget produktivt i kvindehistoriske analyser
(f.eks. Soholm & Gomard 1985). Men det er rigtigt, at begrebeme - erosionskrise hhv.
proletarisk offentlighed - ikke traekker koruret frem som forfiguP.

For det andet fremseetter Simonsen & Illeris en kritik af Negt for i lighed med Marx
at anskue reproduktionen som "underordnet" produktionen og for at undlade at kems-
differentiere analyserne af ekonomiens gennemslag på arbejdsmarkedet. Det skulle
fore til, at han/man i sin taznkning forbliver i produktionen, at man tvangsmaessigt
anlaagger produktionens perspektiv på resten af verden - i stedet for at se på samspil-
let mellem de forskellige samfundsmassige sfaerer, sådan som de rammer mennesker
konkret og korisforskelligt. Forste pointe er en gammel traver i den feministiske kritik
af marxismen, og det diskuteres i ovrigt andetsteds af Regina Becker-Schmidt som et
reelt problem i megen marxistisk eller kritisk videnskab. Men problemet kraever blot
et synsvinkelskift for at blive produktivt: det kapitalistiske samfund som sådan
reproducerer sig daglig på alle niveauer, herunder i kraft af det i kapitalistisk forstand
produktive arbejde og herunder i kraft af det ubetalte og socialt usynlige reproduk-
tionsarbejde hjemmet - som forudsztter hinanden. Eller med Oskar Negts (måske for)
håbefulde formulering:

"Det organisatoriske tidscentrum for denne okonomi er arbejdsdagen, og i århundreder
har den varet udgangspunkt for livsdagen. Alle tegn i de udviklede industrisamfund peger

18 Der er flere andre formuleringer i dette aspekt af Simonsen & Illeris' kritik af Negt, der under-
stotter mm opfattelse af at de ikke har blik for begrebemes gyldighedsfelt og niveau. De lasser
Negts begreber på en alt for konkret og dermed reducerende måde. De skriver f.eks., at Negt
foreslår "at fagforeningeme anskaffer sig en kulturpolitik’ (p. 57) for at fylde den megen ny
fritid. Blot formuleringen "een politik’ går galt af Negts fundamentale pointe. Kritikeme laegger
et funktionalistisk politikbegreb ind i stedet for det historisk-utopiske, der er Negts afsaat. Negt
fremscetter ikke forslag om del-politikker på enkeltområder. Hvis han "foreslår" noget, et det en
kvalitativ omdefinering af hvad arbejde og politik er, ny måder at tamke det på, der kan inspi-
rere en ny praksis. - Et andet eksempel, er kritikken af Negt for "kun" at forholde sig ti1 hvor-
ledes meand bliver påvirket af medieindustrien, en anklage der udspringer af at der ikke skelnes
mellem kvinder og msend i Negts analyser. Kritikeme mener, at kvinder herved usynliggores.
De rammes nemlig ikke af mediemes indflydelse på samme afgorende måde, fordi deres repro-
duktive opgaver i hjemmet forhindrer dem i at "flyde ud foran fjemsynet" (p. 58). At traditionel-
le vaxdier alment brydes op b1.a. af medieme er vist rigtigt nok for begge kon, og som jeg ne-
denfor skal vise med udgangspunkt i Becker-Schmidt, er netop medieme i hoj grad medvirkende
ti1 at komplicere kvindere erfaringsmuligheder.
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på, at det i fuemtiden vi1 vzre omvendt: livsdagen vi1 vzre udgangspunkt for fastlzggelsen
afi hvor lang og hvordan arbejdsdagen skal vzre". (Negt 1985, p. 156)

- altså en historisk indkredsning af det kritiserede forhold, der står diametralt modsat
det, kritikerne har hest. 1 ovrigt skriver Negt dette just i forlaengelse af en påpegning
af, at den kapitalistiske okonomi ikke "selv" kan styre, at produktion og vaekst ville
lobe (endnu mere) vild uden statslig og politisk styringsindgreb. Eller mao.: Pro-
duktionen er eet niveau af den totale samfundsmaessige reproduktion. De kan ikke
anskues ude af sammenhaeng.

Kritikerne kan ikke se kompleksiteten i Negts erfaringsbegreb - eller dets dialektiske
karakter! Hvad enten man nu er enig i karakteren af Negts samfundsanalyse eller ej,
så repraesenterer erfaringsbegrebet dog ikke blot en fordobling af samfundsteorien.
Det er netop erfaringens egensindighed, dens elementer af uforudsigelighed, dens
tilbojlighed ti1 at finde spraskker i historien, som hverken den positivistiske eller den
okonorniske samfundsanalytiker kan forudskikke, der er i focus i forfatterskabet.
Derfor siger Negt heller ikke s=rlig meget konkret og precist om erfaring, ligesom man
leder forgreves efter definitionen! Ankegger man imidlertid et Marx'sk eller Negt'sk
perspektiv på det konkrete arbejdsmarkeds historiske udvikling, behover man ikke
lede med lys og lygte efter konsforskelle: de tårner sig op ved selv en naensom brug
af den analytiske figur produktion/reproduktion. Man kan sige, at kritikkens rimelig-
hed afhaenger af, om man accepterer et krav om at videnskabelige begreber og deres
genstand skal vzre direkte aflseselige, om de skal vaere spejlende eller måske oven i
kobet identiske - isomorfe - med deres genstandIg.

Heroverfor er hhv. Oskar Negts og Regina Becker-Schmidts teoribidrag på forskellig
vis mere komplekse. Såvel erfaringsbegrebet som Becker-Schmidts begreb om social
laering omfatter flere dimensioner, både opfattelsesevne (perception og opm=rksom-
hed), taenkning (intellekt) og omgang med felelser. Emotionalitet og forstand be-
stemmer i lige grad leeringens retning og intensitet. Becker-Schmidt siger (med
reference ti1 den ungarske psykoanalytiker Sandor Ferenczi, jvf. nedenfor afsnit 3.3),
at det netop er samspillet mellem disse psykiske dimensioner, der etablerer realitets-
sans. Og realitetssans bestemmer hun som det nodvendige grundlag for at skelne
mellem indre og ydre, mellem subjektivtet og objektivtet, dvs. grundlaget for enhver
laering (og dermed for det meste indlaering). Hendes begreb leverer en subjektivitet- -
steoretisk praecisering, ligesom det fojer en udarbejdet psykologisk dybde ti1 de ind-
ledende referenter.

Det er en kritikfigur, der fungerer, når den retter sig mod positivistiske tilgange ti1 psykologi og
subjektivitet, således i samme forfatteres kritik af "praestationsbegrebet" (McClelland) i den ame-
rikanske psykologi. Når begrebet at udviklet med mamd i det amerikanske militaer som eneste
empiriske felt, hvorefter det generaliseres ti1 almen mermeskelighed, rammes det sidste niveau af
konsblindheds-kritiken. Det underliggende sporgsmål: om man eksperimentelt kan udlede
motiver, falder udenfor interessen.



56 Social lzring: Et begreb for kvinders erfaringsdannelse

Negt og Kluge ser (1981, p. 309 ff) kvinders historiske skaabne, teoretisk i termer af
reproduktion, konkret som moderfunktioner og husarbejde, dvs. en såvel biologisk
som historisk bestemmelse. Den forholder sig ikke på samme måde som Becker-
Schmidt ti1 i hvor hoj grad kvinders liv på nuvaerende tidspunkt i historien faktisk er
gennemstruktureret og kvalitativt revolutioneret af lonarbejdet. Negt & Kluge til-
laegger i ovrigt denne historiske kvindelighed store politiske kvaliteter (ibid., jvf. Negt
1989 og 1994), men kvaliteterne ufortalt ligger der faktisk i Becker-Schmidts arbejde
en implicit kritik af positionen for ikke at vaere på omgangshojde med historien i
bestemmelsen af kvindearbejdet - der ve1 at maerke ikke kun er en empirisk kategori,
men tillige en erfaringshorisont - hos Negt og Kluge. Becker-Schmidt supplerer deres
bestemmelser i et omfang, der mermer sig en korrektion. Kernebegrebet ti1 analysen
af kvinders hverdagsliv er nemlig fortsat, trods mange håbefulde mediedebatter om
en anden udviklingsretning i arbejdsdelingen mellem konnene: "dobbeltarbejde".

Hele dette problemfelt - kvinder og klasse, kon og marxisme - diskuterer Becker-
Schmidt som sagt udforligt andetsteds (1989). Hun indsaetter i et forsag på at undgå
hypostaseringer af bestemte former for kvindelighed begrebet "konsrelation" som
kernebegreb i den historiske samfundsanalyse, og efterlyser et decideret forsknings-
program med dette udgangspunkt: en psykologi om konsforskelle, en sociologi om
konnenes sociale liv, en historieforskning om konnenes historiske differentiering og
en kulturantropologi ti1 kritikken af korisdominansens symbolske orden (1989, s. 264).

Ovenpå den mangelbestemmelse af videnskaben er det så man kan sige: "Feminist ? -
kun når det er nodvendigt". Og det er det ofte, som f.eks. når een af de vigtige

arbejdsmarkedssymptomer: den kormede aflonning, forsvinder ud af Danmarks
Statistiks årsoversigt (jvf. Information, 18. august 1994).

3.2.2 Social kring og erfaringsteori

Kernebegreberne i bestemmelsen af den sociale lazring er dels de psykiske faenomener
adskiilelse, ambivalens og modszetning, dels de historiske og samfundsmcessige forhold,
de udspringer af.

"Ambivalens er derfor svaret på indre såvel som ydre splittetheder. Vor psykiske
realitet er ligeså behersket af modsatrettede onsker som den sociale virkelighed er
gennemtraengt af modsaatninger. 1 begge tilfazlde er "de blandede felelser" udtryk for
subjektive og objektive konflikter. (....) Når vi stiller os problemer, står overfor kon-
flikter og holder det ud taler vi om "ambivalenstolerante"; når vi viger tilbage fra dem
om "ambivalensforsvar". (....) Vore analyser forseger at tanke begge niveauer af
konflikt sammen: niveauet af modsatrettede psykiske drifter/tilskyndelser og niveuaet
af modssetningsfyldt social realitet" (Becker-Schmidt 1987a, KW's oversaettelse)
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Denne sammenhamg forekommer ofte i pzedagogiske teorier i form af forsag på at
sammentzenke sociologiske erkendelser (hvad skal man laxe om) med udviklings-
eller indlaeringspsykologiske (hvordan laerer man om det). Det har medfort en risiko
for, at enten den sociologiske eller den psykologiske rammeforståelse fik overtaget og
blev forsogt omsat ti1 praktisk paedagogik eller undervisning, f.eks. som politisk
psedagogik (se f.eks. Broström 1977), f.eks. som fiksering på metode (se f.eks. Ausubel
1963, Bruner 1974 eller for den sags skyld megen god Piaget inspiration i dansk pro-
gressiv psedagogik, jvf. Henriksen 1989). Det kan nok ses som en reaktion mod denne
opsplitning, når begrebet om "selvregulering" i den pazdagogiske debat blev sat ind
for at fastholde det subjektive perspektivs integrerende funktion og nodvendige
status. Men det var ikke så let: der har vaxet en tilbojlighed til, at laereprocesserne
blev begrebet med henvisning ti1 begrebet om selvregulering, mens "indholdet" i den
so oder so "selvregulerede" bevidsthed er forsvundet ud af det teoretiske perspektiv.
Det gaelder f.eks. i nogen psykoanalytisk inspireret legepazdagogik og undertiden også
i dialogpaadagogikken - åbenbart ikke blot herhjemme:

"Protestbevaegelserne har i princippet om selvregulering set affirmativt håb. Det så ud
som om selvregulering fandtes som substans" (Negt & Kluge 1981, p. 709, KW's
overssettelse).

I forhold ti1 dette problem ligger Becker-Schmidts begreber om "ambivalenstolerante"
og "ambivalensforsvar" på et vigtigt formidlende niveau mellem det teoretiske pro-
gram og den paedagogiske reduktion. De er på samme tid mere psykologisk praecise
og dybtgående, og de åbner for en konsspecifik bestemmelse. Dermed åbner de mod
det "indholdsmaessige" i selvreguleringen i substantiel forstand, fordi pointen, som hos
Negt, er at "indholdet" i enhver laereproces, omend i forskellige formidlinger, gives
af det historiske liv, der leves, og ikke kan forudbestemmes - individuelt forskelligt,
subjektivt og dynamisk struktureret, som det er. Historiens betingelser, ekonomien
og hverdagslivets karakter - modsigelserne - afszetter omgangen med ambivalenser
som specifik psykisk la‘rings- og udviklingsbetingelse. Den generelle politiske ambi-
tion kombineret med blikket på subjektetet og subjektivitetens omgang med under-
trykkelsen, er beslaegtet med Negt, der besternmer identiteten som "en kompleks
processammenhamg" (1981, p. 23). Becker-Schmidts begreb om selvregulering rummer
ve1 egentlig en klassisk psykoanalytisk figur om spamdingsreduktion:

"Med ti1 tankearbejde horer altså regulering af felelser: For at erkende den ydre
omverden må opfattelsesevnen i et vist omfang holdes fri for irritationer. Med ti1 den
opmaerksomhed, der vi1 vie sig ti1 noget nyt, horer en rolig stund." (1987a, p. 27, KW's
overssettelse).

Hun formulerer sig i en subjekt/objekt dichotomi, der ve1 egentlig påkalder sig
psykoanalytiske hhv samfundsteoretiske analyseniveauer. Negts begreb om selv-
regulering fyldes omvendt med hele hans historiske analyse af, hvad der sker med
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det mermeskeligt enestående: arbejdet, nemlig med begrebeme om det levende hhv.
det dode arbejde (Negt 1985).

Negt & Kluge definerer selvregulering som en utopisk "sammenhaengskategori" i
betydningen sammenhsengsskabende. Selvreguleringen er begreb for historisk sammen-
hseng i det hele taget og for det levede livs og det levende arbejdes sammenhaeng som
identitet. På det sidste niveau er selvreguleringsbegrebets signifikans, at det fastholder
opmaerksomheden på den subjektive egensindighed, der rummes heri - en forud-
saetning beslzegtet med Lefebvres oprindelige forestilling om hverdagslivets fylde
(Lefebvre 1974, jvf. Leithäuser 1976 og 1992).

"Under begrebet selvregulering som kategori for den samfundsmaessige sammenhseng
retter vi blikket mod de selvkorende kraefter, som altid konstituerer tiltrzekningen
mellem det dode og det levende arbejde, når det levende arbejdes sammenhaeng
finder frem ti1 sig selv og dermed bliver udslagsgivende. 1 denne saxlige konstellation
blandes naturstoffernes primaere alsidighed/forskellighed og det mermeskelige
naturstofs karakter af at vsere subjektivt levende. Ti1 de subjektive og de subjektive-
objektive kraefter, der arbejder selvregulerende, kommer der nu et tilskud af sub-
jektivitet. Vores opmaerksomhed er rettet mod dette, i dag sjseldne, tredje tilfaelde af
selvregulering, der er i stand ti1 uden undtagelse at inkorporere fylden af primsere
relationer, der i sig selv har unddraget sig den mermeskelige vilje og er fremmed for
den, i det levende arbejdes sammenhaeng." (Negt & Kluge 1981, p. 69 - KW's over-
saettelse).

Empirisk såvel som teoretisk er Becker-Schmidts projekt smallere. Men med begrebet
"konsrelation" som historisk analysekategori placerer det sig på den anden vis centralt.
Konfronterer man tankegangen i ovenstående citat med konsrelationsbegrebet, bliver
det klart, at Negt & Kluge alene har leveret en sogekategori ti1 at forstå de specifikke
årsager til, at kvinder (heller) ikke når ti1 dette "sjaeldne tredje niveau". Endvidere
yder den konkrete historiske bestemmelse af kvinders sociale laering et helt nodven-
digt bidrag ti1 forståelsen af hvilke psykiske dynamikker, der kunne udgore den i
dette citat lidt spekulativt klingende antagelse af "et subjektivt tilskud" ti1 formaelingen
mellem det dode og det levende arbejde - det tilskud, som erfaringsdannelsen på
individuelt og kollektivt niveau frembringer. De psykodynamiske bestemmelser af
ambivalens bidrager i hoj grad ti1 at belyse karakteren af dette tilskud.

Becker-Schmidt bygger sin argumentation op omkring konkrete historiske analyser
af kvinders liv. Imidlertid nedtoner jeg senere i dette kapitel både den historiske
dimension - forstået som den udredningen af forskellige strukturelle erfaringsskemaer
fra tidligere historiske perioder - og også i nogen grad det konsspecifikke i Becker-
Schmidts laeringsbegreb ti1 fordel for det almene i den psykodynamiske dimension.
Det er ve1 ikke urniddelbart kongenialt at nedtone konsspecificiteten i teori-ansatsen,
men som påpeget, arbejder Becker-Schmidt ikke udfra nogen abstrakt feministisk
programmatik. Hun forankrer analysen af konsrelationen historisk. Focuserer man på
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den mermeskelige bevidstheds historiske modsigelsesfyldthed, kan konsforskellene
ikke overses og de må folgelig begrebss&tes saxskilt - i dialektikken mellem objektive
modsaetninger og subjektive konflikter: i ambivalenser. Det er sådan set et forhold,
der også er dukket op i arbejdet med analysen af laereprocesseme i FIU, og som har
fort til, at de eksemplariske analyser, jeg przsenterer i det folgende, handler om
kvinder.

Becker-Schmidt bruger ikke i udgangspunktet sin teoritraditions begreb "erfaring",
men udvikler sit eget om social kering. Det er ikke udtryk for, at hun skriver sig ind
i en paedagogisk tradition, men snarere for at hun udarbejder den subjektive dimen-
sion i det erfaringsbegreb, hun i ovrigt deler med Negt (og bagved det hele: med
Hegel). Man kan sige, at hun skriver sig frem ti1 begrebet "erfaring" indefra (det
psykiske) eller nedefra (kvindernes historie og perspektiv). Becker-Schmidt analyserer
sig frem til, at voksne kvinder som falge af deres samfundsma?ssige placering mange
gange er nodt ti1 psykologisk at gennemleve tabs/adskillelsesprocesser med samme
grundstruktur som barnets adskillelse fra moderen. Kvinders behov bliver det ene
ojeblik så at sige "over"opfyldt i kraft af kvinders samfundsma?ssige rolle som garan-
ter for at vist eksistentielt minimum, for det meste ojeblik at blive fomaegtet: Kvinder
er også opdraget ti1 systematisk afkald. Så de er henvist ti1 at opove realitetssansen
gennem vekslen mellem behovstilfredsstillelse og afsavn, og ved hjzlp af realitets-
sansen laxe at udholde, at verden ikke kun er venlig. De kan laere at udholde fjendt-
lighed og undertrykkelse - uden at fornsegte nogen af delene og uden at formegte den
subjektive lidelse, de afstedkommer.

Becker-Schmidt indkredser på dette plan - en mere konkret fremstilling af sammen-
stodene i kvinders liv mellem samfundsmassighed og naturafhsengighed i forskellige
komplicerede formidletheder - substansen i Negt og Kluges mere storladne:

"Man kan derfor kun begribe den biologiske fodsel i sammenhaeng med en anden
slags fodsel, en samfundsnxessig fodsel, hvori menneskene dechiffrerer deres iboende
muligheder, forarbejder de tidligere erfaringer, for derpå at opgive dem og i stedet
laxe sig formål og sprog i de samfundsmaissige omgivelser." (1981, p. 70 - KW's
oversaettelse)

Dette citat refererer ganske vist ti1 den tidlige barndom. Men gennem hele livet finder
de libidinose energier, som ikke selvreguleres, deres egne veje. Grundfiguren ti1
forståelse af subjektivitetens historiske rodder er, at selvbeherskelse frembringes af
selvvalgte - historisk nodvendige - indskraenkninger i selvreguleringen. Det er - som
også Freud grundlaeggende mente det - en civilisationsprotes, men den har subjektive
omkostninger. Man kan ikke vriste sig fri af sin historiske kontekst, kun komme
overens med den på ansvarlig vis. Negt & Kluge bruger det maskuline eksempel,
hvor den knaegtede drift bliver ti1 "Schlagwerkzeug oder zur Arbeitshärte". (ibid., note
19)
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"1 alle processer i den forste og anden fodsel, og i samtlige de efterfolgende tredje,
fjerde og femte fodsler/tilblivelser, som det, vi kalder opdragelse, formidler, bygges
der videre på de forstes genstandsmaessige karakter. Det sker som naturlov i kraft af
de energier, der står ti1 rådighed, igennem driftsekonomien, og dens omslag i menne-
skelige og samfundsmaessige former og altid grundlaeggende gennem selvregulering.
I grunden kan resultaterne af opdragelses mest hårde oge energiske tiltag - i optimal
form som selvbeherskelse - slet ikke begribes, uden at man underseger, hvordan det
er sket, at de selvregulerede driftsenergier med egen vilje blev opbygget og organiseret
på denne måde." (ibid, p. 70-71, KW's oversaattelse).

Det er det samme grundlazggende sporgsmål, som Becker-Schmidt stiller specifikt ti1
kvinderne: Hvordan bliver den modsigelsesfyldte sociale realitet ikke blot tålt, men integreret
i subjektet, så at den aktivt opretkoldes og stabiliseres gennem gentagne kverdagskandlinger,
rutiner ? Dermed driver hun Negt og Kluges begreber videre gennem konkretiserin-
ger.

3.2.3 Social Izering og forskellige slags kvindeliv

Dermed er jeg tilbage i det, som er Regina Becker-Schmidts saxlige bidrag ti1 ud-
viklingen af en laareprocesteori, der er "genstandssensitiv" overfor voksne fagfore-
ningsaktive mennesker: Hendes korrektion af kexisdimensioneringen af det almene er-
faringsbegreb, og - jvf. meste afsnit - hendes udddybning af, hvilke begreber, der
pejler de psykiske kraefter i laereprocespotentialerne.

Det drejer sig - jvf. de almene resultater af effektundersogelsen af FIU: den staerkt
udtalte tilfredshed med uddannelsen hos de midaldrende, ufaglzerte kvinder med kort
skolegang bag sig, og med arbejderbaggrund - om kvinders konkrete liv i og mellem
produktion og reproduktion. Uddannelsen er et felt, der skyder sig ind mellem disse
primat-re socialisationsfelter. Kvinders objektive verden er "dobbelt", ikke blot i
kvantitativ betydning af overbelastet, men tillige modsigelsesfyldt, - og dette materiel-
le forhold udvikles af Becker-Schmidt ti1 en laereprocespointe: social lzring er at lzre
at omgås med konflikter, og det opnår man ved at omgås konflikter. Har laxingen et "mål",
er det at beherske konflikter på bevidst måde. Udgangspunktet er, at kvindelivet
konkret fordrer, at man lever med konflikter, og at man folgelig på samme tid erken-
der, accepterer - evt. fortramger - men under alle omstandigheder distancerer sig fra
dem (jvf. Knapp 1989, p. 300). Distancen kan vaere bevidst, en "laeseafstand" og en del
af erfaringspotentialet, men også ikke- eller forbevidst, og del af en fornaagtelse (jvf.
afsnit 3.2.3). Det er som udgangspunkt ikke nogen abstrakt programerklzering, men
udtryk for en også empirisk uddybning af laxeprocessens dobbelte dimension.
Becker-Schmidt sammenfatter en real kvindeerfaring i flg. politiske forskningspro-
grammatik:
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"Der er naeppe nogen relationer ti1 mennesker, omstrendigheder eller fzenomener, hvis
indre struktur ikke er kendetegnet af modsatrettede impulser. Overfor den selvsamme
person onsker vi f.eks. såvel forpligtelse som frihed, nzerhed og distance, sammen-
smeltning og afgraensning. Vi efterstramber bestemte ting, og er, i samme grad som vi
ger det, rasende over disse tings lumske natur, over at de faengsler os. 1 alt, hvad der
tiltrcekker os, gemmer der sig noget, der frastoder os. Det har historiske og sam-
fundsmaessige såvel som biografiske og psykologiske årsager - dette at ingenting
nogensinde viser sig fuldkomment, i hvert fald ikke i lzengere tid ad gangen." (1987a,
p. 8, KW's oversaattelse).

Begrebet om social lsering rummer således et bud på, hvorledes og under hvilke om-
standigheder mennesker laerer sig ikke at vige tilbage for vanskeligheder og kommer
overens med verden. Det er godt nok realiteten, der i kraft af sin kompleksitet blo-
kerer for laereberedskabet, men det er tillige realiteten, der er laeremesteren.

Gennemgående i Becker-Schmidts forfatterskab er det det industrielle kvindearbejde,
der leverer eksemplerne (f.eks. Becker-Schmidt 1982, (e.a.) 1983, (e.a.) 1984, Becker-
Schmidt & Knapp 1994, jvf. afsnit 3.3). Det er imidlertid ikke blot arbejdet, der er
uigennemskueligt og producerer ambivalens. Det er realiteten som total hverdags-
erfaring, rzekken af forskellige hverdagserfaringer i forskellige sfzerer og rum.

Becker-Schmidt eksemplificerer b1.a. ved udviklingen af psykopatologiske trask hos
husmoderen. Den enkelte husmoder kan måske godt se sig selv som isoleret og se en
rzekke gode grunde ti1 isolationen. Ligeledes kan hun måske vedgå sin subjektive
oplevelse og karakterisere sig som ensom, og hun kan sammenholde dette subjektive
perspektiv med en raekke forhold i familiens traditionelle, og bekendtskabernes
moderne netvaerk. Men hun kan ikke se eller gennem formidling af urniddelbar
erfaring med selv nok så mange andre husmodre nå frem ti1 indsigt i, at mekani-
seringen af husarbejdet - og tomningen af husmorarbejdet for praktisk og subjektiv
betydning - grundlzeggende er et resultat af en teknologiudvikling og af en tidstekno-
logi, som er udviklet i tilknytning ti1 produktionen.

Det er ikke blot den enkelte kvinde eller den sociale kategori af husmodre, der "ikke
kan se årsagerne". Hjaelpemidlerne er hjaelpemidler i hverdagen, men de tommer
samtidig husarbejdet for sanseligt indhold og overflodiggor en raekke indsocialiserede
og identitetsgivende kompetencer. De er udviklet af den okonorniske rationalitet -
som biprodukter af en anden og langt mere avanceret teknologi - nemlig den, der er
nodvendig i produktionen. Selvom husmoderteknologien hjaelper den enkelte kvinde
i hendes husmoderfunktion, så er dens samfundsmaessige rationale immervaek ikke
at hjzelpe hverken hende eller kvindekonnet - den er at frisaette en generation af
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(kvindelige) lonarbejdere fra det reproduktionsarbejde, der trzekker fra i deres vaerdi
som lonarbejdere. Og/eller tilmed frissette dem ti1 yderligere konsum”.

Et andet eksempel på hvordan subjektiviteten og dermed laereprocespotentialet
dannes konsforskelligt, er kvinder, der falder fra universitetsuddannelser. Dem vender
Becker-Schmidt tilbage ti1 flere steder i sit forfatterskab. Forholdet foreligger belyst i
Danmark (f.eks. Borthorst (e.a.) 1992). 1 den tyske sammenhzeng tolkes frafaldet som
udtryk for, at kvinderne vurderer de problemer, de stoder ind i - f.eks. elementaere
motivationsproblemer - som mangler ved sig seIv, i stedet for at gennemskue dem som
produkt af sammenstodet med en grundlaeggende fremmed erfaringshorisont. Univer-
siteterne formidler jo videnskab. At der bag den tilsyneladende konsneutrale og
objektive overflade gemmer sig en maskulinistisk videnskab, kraever et stort analyse-
arbejde - og som udgangspunkt netop den selvbevidsthed, der overhovedet danner
udgangspunktet for at udholde ambivalens, eller med et begreb, der viser hen ti1
laxeprocessens psykiske struktur: tove i stedet for at handle. Turde at tove på trods
af hverdagslivets pragmatiske handletvang.

Som kulturel figur er kvinders teven formentlig overvejende forbundet med forestil-
linger om "konfliktskyhed", overdreven "folsomhed" eller mangel på lederegenskaber,
så det er naesten en provokation at fremhasve "modet ti1 at teve" som forudsaetning
for lasring og erfaring. Men den har fat i det vigtige: Tove, det er jo det, mange
kvinder faktisk ger. Forståelsen af, at det er den eneste logiske måde at reagere på
den strukturelle "double bind" mellem familie og lonarbejde på, ger ikke ambivalen-
sen - den psykologiske indkredsning af den - eller den empirisk konstaterbare teven,
der er dens udtryk - ti1 erfaring, hverken for kvinder i almindelighed eller for den
forsker, der welger dette problem som sin udfordring. Men forståelsen ger ambi-
valensen synlig som erfaringspotentiale, og det bliver muligt at respektere komplek-
siteten og uberegneligheden i laereprocesserne. Hvilket er nok så vigtigt i en voksen-
psedagogisk sammenhazng, hvor "teven" eller egensindighed ofte registreres som
"modstand" mod lsering.

Dette for den enkelte kvinde uigennemsigtige forhold er heller ikke nadvendigvis gennemskue-
ligt for videnskabens mere formidlede blik. Således finder man i den danske teoriproduktion i
livsformsanalysen en rent deskriptiv, strukturmarxistisk funderet, fremstilhng af både en "lan-
arbejderlivsform", hvor arbejdet alene er middel ti1 et fritidssat mål, b1.a. konsum og - som un-
derkategori af en "karrierelivsform" - den selvstamdiggjorte kategori for den kvinde, der er frisat
som Icmarbejder, og som har valgt Dkonomisk reproduktion gennem segtemandens km (Hajrup
1983, Rahbek Christensen 1987).
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3.2.4 Kvinder og ideologiske kvindebilleder

Becker-Schmidt mener, at enhver kvinde henover sit livslob bliver ramt af et krav om
en dobbelt social funktionsdygtighed: dels som kvinde, dels som menneske. hhv
samfundsborger - og det er den sidstnaevnte dimension, der vargtes i Negts teori.
Menneskeelementet i funktionskravet er den historisk almene skaebne, som på godt
og ondt indhenter kvindekonnet (på forskellige tidspunkter og med forskellig funk-
tion afhlaengig af klasse og lag): de politiske borgerrettigheder og lonarbejdet. "Kvin-
de"elementet er de historiske reproduktionsfunktioner, som netop hverken afvikles
eller konsdifferentieres maerkbart i denne udvikling. Kvindernes adgang ti1 maskuline
privilegier falges f.eks. ikke historisk op af nogen lige så omfattende eller komplemen-
tax oplosning af adgangen ti1 reproduktionsarbejdet, således at msendene - som social
kategori - også orienterer sig bredere’l. De to eller tre historiske funktioner lever som
kulturel og social orienteringsramme af såvel overleverede som nyproducerede
billeder med kliche-karakter - og klicheerne slår ind i kvinders selvopfattelse og
orientering. Det er således ikke blot en subjektiv udfordring for hver enkelt kvinde
at finde en subjektiv sammenhaeng i sit eget hverdagsliv, sådan som det nu konkret
ser ud. Som kvinde skal man også forholde sig ti1 og bearbejde de implicit normative
idealbilleder, der er dominerende på kulturelt niveau. De kvindebilleder, der sam-
fundsmasssigt set er ti1 rådighed, er på samme tid socialt og psykisk strukturerende,
de er menings- og betydningsbserende og invaliderende for kvinder. De stabiliserer
og underminerer identiteten. Billederne er kulturelt forskellige, har rodder i forskellige
historiske perioder og roller - men de holdes alligevel i live som kulturelle figurer,
dels fordi de har psykologisk klangbund i menneskenes /kvindernes livshistorier, dels
fordi de aktivt understottes kommercielt - en pointe, som forresten allerede lå kultur-
kritisk ti1 grund for Ulrike Prokops arbejde om "Kvindelig livssammenhazng" fra
1976/78. Billederne kommer ti1 kort overfor hinanden, de er i indbyrdes modstrid.
Hverken tilsammen eller hver for sig kan de forklare kvinders faktiske hverdagsliv.
De er med ti1 at opretholde omverdnens urealistiske forventninger. Når de ligefrem
kan invalidere den enkelte kvindes selvforståelse, er det fordi de psykologisk erstatter
de faktisk oplevede konflikter som objekter for den psykiske energi. Subjektiviteten
fjerner sig fra realiteten. Billederne leverer hver for sig en tolkning af modsaeminger-
ne, der enkeltvis kan have karakter af kompromisdannelse, men som tilsammen
reproducerer en flerhed af forskellige kvindeidealer i samfundet som helhed. Modszet-
ningen mellem arbejdsmarkedets krav, familiedannelsens krav og politisk aktivitet
som samlet realitet ikke kan indfris, hverken på det hverdagspraktiske plan eller - slet
ikke - som opfyldelse af samfundets stereotype kvindebilleder. For at gore det forste
krzever en kritisk bearbejdelse af det andet.

21 De aktuelle ligestillingsinitiativer i Danmark, f.eks. arbejdsgruppen under Ligestillingsrådet vedr.
maends ligestillhg, arbejder med dette just nu i foråret 1995. Gruppen reproducerer imidlertid en
ret abstrakt ligestillingsprogrammatik barselsorlov ti1 mzend, vzernepligt ti1 kvinder. Men pro-
cessen er i gang.
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De stereotype kvindebilleder, som Becker-Schmidt kritiserer for kulturelt at fordoble
kvinders subjektive udfordring, rummer ikke blot mediestereotypernes ungdom,
moderlighed eller afspaltede seksualitet (luder/madonna-syndromet). De kan hver for
sig begribes som forskellige varianter af kvindebilleder, der historisk set horte ti1 den
(hoj)borgerlige families konsarbejdsdeling. Denne var i sig selv blot en del af den
historiske uddifferentiering af forskellige kvinderoller, der fandt sted i slutningen af
1800-tallet (Prokop 1991, p. 435 ff). Fra dette tidspunkt blev det på tvaers af sam-
fundsmsessige klasser og lag som almen livsform vanskeligt hhv. urnuligt for kvinder
at opretholde selvstaendige relationer ti1 andre kvinder udenfor familien. Kvindekul-
turen blev differentieret klassemzessigt, og mens en raskke konkrete historiske kompe-
tenter (jordemoder, medicin) blev udgraenset enten som element i proletarisk klasse-
kultur eller daemoniseres, udviklede borgerskabets kvinder som reaktion på deres
tomte funktionsrum den abstrakte kvindelighed, der ti1 dato er en accepteret kulturel
figur. Den har, b1.a. i kraft af de kommercielle mediers bidrag ti1 afgrasnsning af den
samfundsmaessige horisont, haft en forbloffende resistens.

Rollen som husmoder har således i dag narrmest karakter af fantasme (Knapp 1989,
p. 301, jvf. Simonsen 1994, p. 214). Det viser sig f.eks. i Birgitte Simonsens under-
segelse af unge menneskers fremtidsforestillinger, foretaget midt i 90'erne. Simonsens
empiri (1994, p. 201 ff) antyder muligheden af, at de unge kvinders billede af husmo-
deren som potentielt livsmonster er afsvaekket i takt med at funktionen som husmo-
der - reproduktionsarbejdet i hjemmet - forandres. De unge kvinder synes i hojere
grad at orientere sig efter lonarbejde og karriere - eller efter offentlig forsorgelse.
Simonsens empiri antyder, at den tid, hvor fortidens kvindebilleder kan leve videre
som kulturelt virksomme klicheer, måske er ved at rinde ud. Det kan vaere en mulig-
hed for frisaetning af kvindelig erfaring - men de kulturelt stivnede kvindebilleder
ydede trods alt også en art psykologisk beskyttelse mod hverdagens nodvendighed.
De yngre kvinder kan meget ve1 blive overhalet inden om i de livsfaser, de har ti1
gode: af lonarbejde/karriere og af bom. Det sker ikke for de fagbevaegelsesaktive,
midaldrende kvinder, der ytrer sig i de efterfolgende kapitler. De har - på hver deres
vis - valgt en "maskulin" rolle, og de må vzelge redigere deres kulturelle kvindebille-
der derefter.

De usamtidige bevidsthedsfigurer drejer sig imidlertid ikke blot om kvindelighed. Det
drejer sig også om usynlig maskulinitet, om det mandlige som norm: De findes i en
raekke alment ideologiske forestillinger om mermeskelighed, forestillinger som reelt
rummer en kombination af historisk maskulinitet og lonarbejdsnormativitet. Det
gaelder også i industrisociologiens menneskebilleder.

Opgoret med en industrisociologi, der reducerede arbejdere ti1 produktionsressource,
og en industripsykologi, der tilsvarende observerede de "instrumentelle" trzek ved
arbejdernes psykiske reaktioner, var det centrale teoretiske afsazt for Becker-Schmidts
store teoretiske og empiriske projekter gennem 80'erne. Industrisociologien lider, siger
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hun atter i 90'eme med reference ti1 Oskar Negt, af mangel på "sociologisk fantasi"
(1982, p. 169). Industrisociologien analyserer arbejderens forhold ti1 det konkrete
arbejde i et spektrum, der spzender fra "instrumentalisme" ti1 "identifikation", dvs
subjektiv oplevelse af ligegyldighed hhv mening i og med arbejdet. Begreberne - og
forskningsmetoden, sporgeteknikken - kan ikke rumme kvinders faktiske liv. Begrebet
om "identifikation" afspejler en razkke forestillinger om erhvervsmzessig selvrealisering
og karriere, der er maskulint defineret, og som forhindrer afsogningen af de "mellem-
toner, ambivalenser og modszetningsfyldte affektive besaettelser" (ibid.), der er kvin-
ders psykiske realitet. Industrisociologiens forskningsresultater er således defineret af
dens forhåndsantagelser og stabiliseret af dens metodik.

Nu kan man ve1 ikke sige, at det er industrisociologiens menneskebillede, der rammer
hver enkelt kvinde som direkte repression. Men forskningen er en aktiv medspiller
i udviklingen af nye arbejdsorganiseringer, og eet af de ideologiske kvindebilleder,
der er diskuteret ovenfor, er selvsagt også den effektive og virksomhedsidentificerede
medarbejder! Som sådan står den som forskning overfor kvindernes subjektive er-
faringer, og konsoliderer produktionens herredomme. Becker-Schmidt anviser metodi-
ske tilgange, der senere gennem 80'erne er udviklet på beslazgtet kritisk grundlag og
med reference ti1 teorien om hverdagsbevidsthed (f.eks. Volmerg (e.a.) 1986).

Becker-Schmidts udgangspunkt er på det reale plan, at det generelle syndrom, den
opsplittede og overbelastede hverdag og de repressive kulturelle fordoblinger af hver
enkelt hverdagssituation, opleves af hver enkelt kvinde. Der er visse dimensioner af
kvindeligheden, som idealiseres, mens andre direkte ydmyges. Hvis det lyder dras-
tisk, kan man minde om eksempler fra f.eks. Birgit Volmergs undersogelse (ibid.) hvor
de kvindelige industriarbejdere som hverdagskost finder sig i, at formaend, vaerkforere
og såmzend også tillidsfolk - dvs. en hvilken som helst mand med en hvilken som
helst magt - det ene ojeblik råflirter og komplimenterer kvindelige attributter hånd-
fast, for det meste ojeblik at administrere arbejdsorganiseringen sådan, at kvinderne
ikke kan komme på toilettet. Kvinde og lonarbejder! At saxligt de mere moderne
manifestationer af konsspecifik subjektivitet - den kons- eller kvindenuancerede lon-
arbejderbevidsthed f.eks. - virker truende på omgivelserne er en iivsomstaendighed,
som for kvinderne, uden mange ord, men nok så effektivt, bliver genstand for rutini-
seret hverdagsomgang. Dobbeltheden er eet niveau, et kulturelt lag, som blot nuan-
cerer de grundlaeggende, materielt funderede, psykiske forsvarsvaerker, som er
grundlagt i socialiseringen og som kvinder fungerer i kraft af. Becker-Schmidt ser det
ligefrem sådan, at kvindernes historiske rolle er kompensatorisk. 1 og med at kvinder-
ne udfylder deres hverdagsfunktioner, yder de hver isaer deres bidrag ti1 det historisk
definerede kvindekons funktion: de korrigerer gennem deres praksis og gennem
kommunikationen af deres reale erfaringer på den selvstzendiggjorte yderverdens
arbejdsdelte og hierarkiserede virkelighed. De humaniserer verden - f.eks. manifest
de industrielle arbejdspladser. Men anstrengelsen og skiftene mellem at blive ideali-
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seret og ydmyget ssetter sig psykiske spor i kvinders oplevelse af sig selv og hinan-
den.

Hver enkelt kvinde opfatter og administrerer dobbeltheden forskelligt. Den samme
"sociale sksebne" fremkalder forskellige psykiske reaktioner, som i forskellig grad
forholder sig ti1 realiteten. På dette sporgsmål er Becker-Schmidt's position praxist
defineret. Hun opstiller en forståelsesramme, hvori man kan orientere sig efter prin-
cipielle psykodynamiske og tematiske forhold. Den individuelle og konkrete omgang
med historien kan derimod aldrig reduceres ti1 almene kategorier. Hendes konsbegreb
er historisk, og dermed også dynamisk praeget af historiske modsigelser. Der er ingen
tilbojlighed ti1 at udvikle "alternative stereotypier" som svar på den dokumenterede
undertrykkelse, kun sporgsmål ti1 selvregulering og dens betingelser2’.

Forskellighederne i individuelle strategier kan tolkes som forskellig opfattelse af og
omgang med konflikter. Sociale laxeprocesser defineres folgelig som udvikling af
evne ti1 at omgås konflikter, ve1 at mzerke af både ydre og indre karakter. Såvel indi-
viduel som kollektiv emancipation skal gennem indre og ydre barrierer. Social lzering
begynder med at indlade sig på, åbne sig for at alle faenomener (både indre og ydre)
er dobbelttydige, ikke kan bessettes entydigt, ikke kan besvares eller modes med et
"ja" eller et "nej". Og det er der ganske meget, der ikke kan for den hervaerende
"undersogelsesgenstand", tillidsreprzesentanterne i uddannelse, szerlig kvinderne ... i
FIU's uddannelsesrum.

22 En lignende åben, men teoriforskellig tilgang på dansk grund reprzesenteres af Hjort 1985. Jeg vi1
senere inddrage Bjerrum Nielsen og Rudbergs analyser, der - objektrelationsteoretisk og kultur-
kritisk - &r mere sammenlignelige.
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3.2.5 Sociale laxeprocesser og paedagogik

Der er ikke nogen betragtninger over uddannelse i Becker-Schmidts fremstilling, ingen
forholden sig ti1 uddannelsesrwrzmets mulige funktion som reflektions- eller frirumz3.
Becker-Schmidt er kritisk teoretiker, og dermed hylder hun snarere en almen op-
lysningsintention. På et historisk tidspunkt, hvor den europaeiske videnskabsteori med
reference ti1 "den post-moderne tilstand", muligvis med rette dommer selve oplys-
ningsintentionen historisk urnulig (Schmidt 1995), soges feltet for oplysning systema-
tisk indkredset, organiseret og professionaliseret, dels fra statsligt, dels fra professio-
nelt hold (Weber 1993a, Cederstram (e.a.) 1993). Her yder Becker-Schmidts analyse
af ambivalensen som potentiel erfaring et udmaerket perspektivskift: Ambivalens kan
kun besternmes ud fra den laerendes konkrete liv og - individuelt forskellige - reaktion
og tolkning. Man kan - som politiker, paedagog eller oplyser - ikke vide, hvad den
udspringer af, og hvad dens karakter er. Men man kan godt vide, at den er der. Op-
lysningsintentionen bliver ve1 egentlig fastholdt, men losnes fra sin "moderne" sam-
menspundethed med kvalificering og pzedagogik.

Modstillingen mellem hvad mennesker faktisk lzerer - eller ikke laerer - gennem deres
liv overfor det, nogen gerne vi1 laxe dem, har vaxet begrebssat i den danske voksen-
paedagogiske debat, ikke netop som social laering, men f.eks. som "livslaering", "hver-
dagslaering" eller som enslydende, men diametralt forskellige (pzedagogisk eller bredt
politisk funderede) begreber om "erfaring" (jvf. Salling Olesen 1985, p. 0). Ligeledes
belyser det sociale laeringsbegreb diskussionen om forholdet mellem "kvindepae-
dagogik" og "erfaringspaedagogik" (f.eks. Borgnakke 1988). 1 lighed med den diskurs
er Becker-Schmidts lzereprocesteoretiske bidrag eksplicit formuleret ikke som for-
skningsresultat, ikke som losning - men som inspiration ti1 åben diskussion og videre
refleksion (jvf. Knapp 1987, p. 152, Löchel & Tietel 1994, sammenlign Prokop 1978).

Men det konkrete sporgsmål om hvorfor kvinderne indoptager den uacceptable
realitet er gentagne gange dukket op i arbejdet med FIU-effektundersogelsen. F.eks.
har det vaxet et kontroversielt empirisk resultat, at den store deltagertilfredshed med

23 Formuleringen "rum" om uddannelsessituationen er blevet stadig mere almindelig i takt med at
den empiriske uddannelsesforskning lod sig inspirere etnografisk eller antropologisk. Som teore-
tisk bestemmelse vi1 rummet vsere teoretisk defineret i tid, sted og funktion, f.eks. som institutio-
nen/klassevzerelset, dagtimeme /intematet og kvalificering, sortering, etc. Rummet er endvidere
en del af menneskenes forskellige livslob og hverdagsliv: den professionelle går på arbejdet ind i
uddannelsens rum, deltageme ind i - ja hvad ? 1 voksenundervisningen i meget mere, end un-
dervisning. Rummet er mere end undervisningen, det udgor et subjektivt "spille-rum" i hverda-
gen, og det er mere end uddannelsen, det udgor et ikke kurr kvalificerende snit i livslobet. Be-
grebet "rum" fritager ikke analysen for at fastholde overdeterminationer. 1 paedagogikken ville
den samfundsmassige kvalificeringsfunktion f.eks. vaare en overdetermination på undervisnm-
gen. Med begrebet rum inddrages muligheden af anskueligt at fomemme, hvorledes deltageres
subjektive perspektiv udgor en overdetermination på, hvad der foregår i uddannelsen og kere-
processen. Hvorfor lasring - i Becker-Schmidts terminologi - er "social laering".
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FIU var allermest massiv hos de kvindelige deltagere (Andersen (e.a.) 1993). Denne
statistiske kendsgeming matchede meget dårligt med de forventninger, som f.eks.
kvindeforbundene og deres kvindepaedagogisk engagerede oplysningsmedarbejdere
stillede ti1 undersogelsen. Der er så tilpas mange ydre forhold i fagbevzegelsen, der
med rette karakteriseres som kvindefjendske (se f.eks. Jaeger 1985, FIU 1992/93), at
kvindemes egen aktive tilegnelse af fagbevaegelsens kultur fremstod som ubegribelig.
Og da forst bevaagelsens forsvarsreaktion - at saatte sporgsmålstegn ved forskernes
trovaardighed - var overstået, blev undersogelsens kvantitative resultater faktisk modt
med nzesten ordret det samme sporgsmål, som jeg ovenfor har refereret Becker-
Schmidt for: Hvis sammenhzengen nu angiveligt er kvindefjendsk, hvorfor h.... er
kvindeme så så glade ??

Ikke mindst dette sporgsmål belyser, at det er ikke nok at vide, at L i n g foregår som
et samspil af mange forskellige forhold og faktorer. Det kan f.eks. godt vzere, at
kvindernes tilfredshed med FIU også hanger sammen med, at de ovrige "rum"24 i
fagbevaagelsen angiveligt er staerkt hierarkiserede. At det altså i mindre grad er
kvindernes aktive accept, men snarere en komplementaer nederlagserfaring fra andre
steder i organisationen, der kommer ti1 udtryk. Reaktioneme kan dog under alle
omstaandigheder alene forstås, hvis dette subjektive perspektiv anlaegges. Og b1.a.
derfor må en laeringsteori - i hvert fald i voksenpaadagogisk sammenhzeng - udvikles
som socialisationsteori nu om dage. Man besternmer ikke laengere individers laere-
forudszetninger ud fra psykologiske discipliner og sociologiske forudszetninger - man
rammebestemmer problemorienteret befolkningsgruppers foruds&ninger udfra
dimensioner i deres livssituation: klasse, kultur, kon eller generation! Man må - på
alment såvel som på specifikt niveau - bestemme hvilke forhold, der er rammesaetten-
de, og hvordan de spiller sammen. Hvor paedagogisk teori som tendens vi1 objektivere
og positivere, vi1 erfaringsteorien naermere afdzekke en kompleksitet, der i sig selv
modsaetter sig objektivering.

Men omend (oplysnings)projektet måtte vaere urnuligt som pedagogisk projekt, ud-
gores teori ve1 overhovedet taget af begrundede forestillinger om hvorfor eller hvorfor
ikke: laaring er kognitiv såvel som emotionel, laering består af ubevidste såvel som
bevidste processer, og at begge lax-ingens dimensioner (kognitiv/emotionel, bevidst-
/ubevidst) må forstås som kvalitativt definerede i og af en bestemt social og historisk
kontekst. 1 forhold ti1 det springende punkt om folk zndrer adfaerd, når de har laxt
noget, "handlingsaspektet", refererer Becker-Schmidt ti1 Bloch, der stiller krav om, at
man tsenker selv, og taenker videre, at man involverer sig og forpligter sig, på at man
flytter eller overskrider nogle af de graznser betingelseme saetter, samt om fordomsfri
handlen. Hun undlader ikke med en vis aargrelse at påpege, at Bloch syntes at identi-

24 Se den foregående note. Ikke blot i skolen, men også i fagbevzegelsen kan "rum" terminologisk
antyde muligheden af at vzegte det subjektive - fremfor det institutionelt givne - perspektiv i sin
analyse.
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ficere disse egenskaber som mandlige (1987a, p. 19). Så meget mere grund er der ti1
at eftersege, hvilke forhold i kvinders liv, der ger så mange psykiske og fysiske/orga-
nisatoriske mellemregninger nodvendige, at kvindekonnet som sådan faktisk kan ende
med at fremstå som per se passivt! En åbenbar mzkvaxdighed, når man iagttager
mange kvinders frenetiske hverdagsaktivitet.

Indholdet i enhver laereproces er realiteten, dvs kvinders liv i familie, arbejde, parfor-
hold og politiske sammenhaenge. Laering/erfaring finder ikke sted, hvis ikke den er
baseret på realiteten hhv. fremsaatter et aktivt bud på dens forandring. Det betyder
ikke, at kriteriet for lasring flytter sig, at der "skal handles" i empirisk forstand, som
adfaardsforandring hos den enkelte kvinde. Det projektive beredskab, handlings- eller
forandringsorienteringen, kan udmaerket oparbejdes uden urniddelbart at blive rea-
liseret. Den realiseres f.eks. ofte forst, når realiteten tillader det, eller når den relevante
"teven" finder sted. Livslobets eller hverdagslivets erfaringer er overgribende i forhold
ti1 institutionaliseret laering. Spiller det paedagogiske rum og laxestoffet urniddelbart
sammen med erfaring, eller med een af polerne i ambivalensoplevelsen, så fremkaldes
det, paedagogikken spotter som "motivation". Også i forhold ti1 det (voksen)paedagogi-
ske fanomen "modstand" er samspillet vigt+. Modstand hos deltagere i voksenud-
dannelse kan skyldes, og garr det ofte, at uddannelsen og laxestoffet er såvel faktuelt
som subjektivt irrelevant. Men modstand kan også vaere affodt af, at en given under-
visningssituation har rart ved den ene pol, evt. en negativt besat pol, af en i ovrigt
ambivalent objektbesa‘tning. 1 den situation "tover" man - da tover deltageren i
uddannelse. Bevidstheden bringes i bevaegelse, dels på et stof, dels på ny udsnit af
realiteten, men også "i bevaegelse på sig selv", således at der som perspektiv kan
"fremtraede en ny sand genstand" - Hegel's bestemmelse, der er fundamental i Negt
og Kluges udvikling af erfaringsbegrebet, og som også Becker-Schmidt tilslutter sig
(omend hun når frem ti1 det på anden vis, jvf. ovenfor).

Argumentationsgangen i udviklingen, eller rettere, åbningen, af det sociale laeringsbe-
greb, omfatter således psykoanalytiske udredninger, der indkredser dette lidt mystiske
"efterslzb" i lseringen. Og den omfatter konkrete livshistorier; den veksler mellem
psykiske og sociale realiteter - i hvad Prokop (1978) kaldte "den kvindelige livssam-
menhaeng".

I naervaerende sammenhaeng - FIU's grunduddannelse - er det arbejdslivet, der er
laarestoffet, og fagligt arbejde, der er handlingsperspektivet - men det er strukturelt
muligt at udnytte rummet ti1 at diskutere, hvad det så betyder, og hvordan man skal
varetage det. FIU focuserer som system på den direkte sammenhaeng mellem under-
visning og efterfolgende handling, mens vi i effektundersogelsen - ud fra samme
intention: at belyse og fremme den politiske holdningsdannelse - har fastholdt, at
deltagerne, deres hverdagsliv og livslob, samt uddannelsesrummet var felter af
selvstzendig interesse. Uddannelsen producerer imidlertid en pedagogisk figur, der er
den diametralt modsatte af den kritiske teoris. Det sker, fordi uddannelsen vi1 organi-
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sere livserfaringen i bestemte forståelsesformer. 1 denne sammenlxeng vi1 den groft
sagt genoplive ideologieme (Andersen (e.a.) 1993, f.eks. p. 229 f). Den lzereproce-
steoretiske forståelse peger omvendt på, at livserfaringen kun er subjektivt tilgaengelig
gennem oplosning af de historiske figurer den opfattes i - eksemplificeret ved de
ideologiske kvindebilleder eller de politiske ideologier. Kun forståelsesformer, der
regulaert er subjektivt plagsomme eller dysfunktionelle, lader sig oplose, og de lader
sig kun oplose, hvis de bringes i indre bevasgelse. Så frissetter de ti1 gengaeld også en
hidtil bunden energi ti1 erfaringsdannelse. Det står dog ingen steder skrevet, at en
sådan ny erfaringsdannelse lader sig indfange pasdagogisk eller definere indenfor en
bestemt politisk ideologi. Udfra denne psykologiske pointe kan det så heller ikke lade
sig gore at installere ideologierne som erfaring, hvis de ikke begriber de storre sam-
fundsmaessige skred, der kendetegner vor epoke - moderniteten, erosionskrisen, den
post-moderne overflade - eller er sensitive overfor de erfarede konflikter i hverdags-
livet. Uddannelse ti1 ideologi er psykologisk såvel som historisk set domt ti1 at
degenerere ti1 formidling af klicheer. Men det mzerkes ikke nodvendigvis på hverda-
gens overflade i et uddannelsessystem som FIU, hvor al ting foregår hojt ritualiseret
og rutiniseret. Undervisningen fremtraeder f.eks. som dokumenteret ofte fuldstaendig
vellykket. Imidlertid bygger den f.eks. på implicitte forestillinger om, at de kognitive
og de bevidste dimensioner i lseringen slet og ret kan suppleres med elementer, der
tilgodeser personlig udvikling (Andersen (e.a.) 1993, p. 215 ff, p. 224 ff). Henred
foroges det subjektive velbefindende ganske vist, men adskillelsen af de intellektuelle
erkendelser fra de sociale og emotionelle oplevelser modarbejder erfaringsdannelsen.
Uddannelsens "aplevelser" foregår uintegreret i forhold ti1 deltagernes primaere
erfaringer, og fjemes formentlig yderligere i det omfang, undervisningen forseger at
nå frem ti1 deres hverdagsliv. Uddannelsen tager nemlig ikke udgangspunkt i det
konkrete levede og rodede liv, men i organisatoriske og formaldemokratiske pro-
cedurer, som man bor "laere" sig at betjene. Man handler, som om det aktuelle ud-
dannelsesrum i kraft af sin ideologiske betydning normativt kunne regulere de
hverdagsliv og livslob, som deltageme personificerer.

Hos Becker-Schmidt fastholdes blikket for de ikke-synlige og principielt uregerlige
erfaringspotentialer. Skont hendes konstatering af kvindelivets belastninger er ubarm-
hjertig, er den håbefuld i den forstand, at den er konkret: Den henviser ti1 en hverdag,
som kan analyseres og forstås, og kan den det, kan den også forandres, ligesom
bevidstheden lobende forandres med eller uden pasdagogiske tiltag.
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3.3 De ubevidste psykiske dimensioner i laeringen

3.3.1 Hverdagskommunikationens betingelser og den subjektive, ksnsspecifikke
tilegnelse af hverdagens flertydighed

Man kan nzerme sig betydningen af de ubevidste processer for laxeprocesser ved at
se på almindelig hverdagskommunikation. For den har også som sin pragmatiske
forudszetning, at folk hver isaer opfatter dét, de ser, og at de opfatter det samme. Det
er måske saxlig vazsentligt i formaliserede lzresituationer som undervisning og
uddannelse, hvor kommunikation og intersubjektivitet er en betingelse for at et
bestemt lzereindhold kommunikeres effektivt, for at nogen lzerer noget, og ikke mindst
for, at lzringen kan styres og kontrolleres. Men ingen af delene er nogen selvf!Agelig-
hed, langt mindre, at man registrerer, hvorvidt de realiteter, man opfatter, og de
felelser, der er forbundet med at opfatte dem, harmonerer. Man be&ver slet ikke
opdage, at man reagerer negativt eller aggressivt på eet eller andet. Mennesker wger
en art mening eller struktur, både i verden og i sig selv, og i omgangen med den
sociale omverden s0ger man så vidt muligt at tilpasse opfattelsen af denne ti1 disse
forskellige strukturer - og deres indbyrdes forhold. Forst når et menneskes psykiske
struktur dirigerer vedkommendes opmzerksomhed på en måde, der er markant
forskellig fra det almindelige, lazgger vi mzerke ti1 det og vurderer det som afvig.

Leithäuser (1976) taler således om "hverdagskommunikationens almene vaghed".
Vagheden (af indholdsmazssig betydning, af saglig reference) fremtrzeder alene for det
(ydre) blik, der s0ger kulturens almene betydning. Den viser sig så ikke rigtig at vaere
der. Der kommunikeres indforstået i et felt mellem den mindste fzllesnzvner for
opmzerksomhedens focus: dvs dét en given kommunikation sagligt centrerer sig om -
og så de involverede menneskers forskellige indre struktur og oplevelseskvaliteter.

Samme substabs har begrebsmzssige bestemmelser af hverdagskommunikationen
som udfoldelse af "intuition" eller handlen på "tavs viden" (Knapp 1989, Polanyi 1967).
Det er i mange henseender praktisk, som når man laeser henover trykfejl i en tekst,
men derimod destruktivt, når mennesker overser realitetens signaler. Den kan vazre
mere kompliceret, end man urniddelbart opfatter.

Vanskeligheden i at opfatte "det andet", det anderledes og dets saerlige beskaffenhed
eller stemning, produceres psykologisk set når mennesker i en fzelles situation de facto
reagerer forskelligt på hvad der sker - og diskrepansen af een eller anden grund ikke
formuleres. 1 stedet indtrzber der en art f0lelsesmazssig komplementaritet, hvor
erkendelse eller fortielse og fornaegtelse i forskellige kombinationer opretholder
hinanden. På oplevelsesplanet kender de fleste det - f.eks. at forlade en sammenhaeng
med en diffus fornemmelse af ubehag, som man stryger af sig for at kunne gå videre,
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men det er også en kollektiv mekanisme, der saetter sig igennem i almene bevistheds-
figurer med stor politisk betydning. Becker-Schmidt rwvner som et eksempel det
kollektive hukommelsestab vedr. nazismens rædsler: sandheden om nazismen er
ubaerlig - og synes ikke at kunne "bruges ti1 noget"!

I naarvzrende sammenhæng kan man blot pege på, at det er gennem etableringen af
dette implicitte betydningsrum, at de kulturelle konsroller udvikles og forandrer sig.
Den indforståede betydning kan skifte, hvis tilstraakkelig mange bruger den på en ny
måde, f.eks. fordi mange har fået anderledes livsbetingelser, sådan som det er sket
med almengorelsen af det kvindelige dobbeltarbejde. Det er også angstbelagt at
bensovne sådanne kulturelle nybetydninger, fordi man ikke blot kan tage en ny
verden i besiddelse, men også skal af med en rzekke indsocialiserede rutiner, måske
endnog tage afsked med dele af det hidtidige liv. Men når tavsheden og den komple-
mentsere balante mellem sådanne forskellige folelsesreaktioner ind i mellem brydes
frissettes energi.

Gudrun-Axeli Knapp (1989) begrebwtter forholdet lidt anderledes. Hun forholder sig
direkte ti1 det lidt mystiske og udefinérlige, at kvinders psykiske ressourcer tilsynela-
dende gennem lang tid i den enkelte k,vindes liv kan investeres i at opretholde en
hverdag, der er utålelig for hende selv - for så pludselig at vise sig som ressource for
initiativer ti1 forandring”. Knapps focus ligger på den kvindelige arbejdskraft, naer-
mere betegnet dens arbejdsevne. Den opfattes, mener hun, som korisneutral, den op-
eller nedvurderes ud fra produktionskrav, mens den i realiteten - den okonorniske,
den arbejdsorganisatoriske realitet! - faktisk er solidt indlejret i den historiske kvinde-
ligheds "triade", den er anderledes (end det kulturelt dominerende, dvs maends arbejds-
kraft), den er szrlig (dvs. den har sine egne kulturelt uigenkendelige trask) og den er
mindre vzerd (ibid,, p. 300). Anderledesheden, sserligheden og mindrev=rdigheden
konstitueres netop i spektret mellem kvinders sansninger og oplevelser og så den
eksplicitte kommunikation, der på grund af kulturen (eller i sidste instans: okonomi-
en), alene forholder sig ti1 bestemte sider af disse. Alle kvinder kender formentlig den
for omtalte felelse: at gå fra en situation, hvor man folte sig staerk og dygtig, men blev
kulturelt usynliggjort, eller omvendt: at stå i en situation med et for een selv ind-
lysende problem, som så blot ikke havde noget med den pågEldende dagsorden at
skaffe, hvorfor man på trods af sin egen oplevelse bliver opvurderet. En kvinde, der
er ti1 mode i en fagforening kan udmserket have begge aplevelser på een gang: At
hendes velbegrundede synspunkter (f.eks. på relevansen af deltidsarbejde) ignoreres,
og at hun ikke kan få lov at gå fra modet, hvor hun formelt set er "nodvendig", "bare
fordi" hendes bom skal hentes. Både hendes mere-vzrd og hendes mindre-vzrd er
i et sådant eksempel defineret af den fagpolitiske konsstereotypi: den mandlige

l5 Becker-Schmidt refererer ti1 erfaringer fra arbejde med voldsramte kvinder. De kan fra den ene
dag ti1 den anden, tilsyneladende uden anledning, tage deres liv i egen hånd.
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fuldtidslonarbejder. Kvinders autentiske oplevelser ligger uartikuleret i hverdags-
kommunikationens "vaghed" (Leithäuser) som "tavs viden" (Knapp/Polanyi).

Men det er også i feltet mellem denne faktiske nedvurdering og usynliggorelse af
realiteten og så de historiske idealiseringer, kvindeligheden samtidig er genstand for,
at der opstår et laerepotentiale. Knapp kalder det en merproduktion, et overskud, som
hun diskuterer med filosoffen Polanyis begreb om tavs viden, eller som det i dette
arbejde nok nogen gange smutter med fra den tyske oversaettelse den: "implicitte
viden". Hun foretager hermed en filosofisk generalisering af den magtkritiske pointe,
som kvindeforskningens tidlige stadier repraesenterede (f.eks. Baker Miller 1976): at
dominansforhold skaber en implicit og delvis ubevidst afhzengighed hos den magtha-
vende, at ingen konge er herre for sin tjener. Det er f.eks. konsistent i forhold ti1
denne figur, at Knapp peger på, at kvinders tavse viden er lettere tilgarngelig end
maends. Den er jo produceret, fordi de reale erfaringer blev overskygget af sociale
klicheer, hvorfor kvinder nodvendigvis mermer sig deres reale erfaringer, når de eks-
pliciterer deres tavse viden. Mznd skal derimod fjerne sig fra deres reale erfaringer,
gennemskue at deres spontane udfoldelser kun finder sted i kraft af saerlige historiske
privilegier. Knapp skriver:

"Kvinder ved (implicit), at de er anderledes og mere, at de kandler anderledes og
bedre, samt at de kan andet og mere end henholdsvis den ideologiske ide om kvinders
vzsen, det samfundsmoessigt tilmålte handlerum, og de arbejdsmarkedsmaessige
forestillinger om deres evner, siger. Denne viden kan i sig selv blive krystallisations-
kerne for udviklingen af autonomi, fordi den rummer strukturen i opgoret med "ikke-
identiteten". (Knapp 1989, p. 301-2, KW's oversaettelse).

Den tavse viden er flertydig, fordi den så at sige udgor en generaliseret indholds-
bestemmelse af ambivalensen, og dermed bliver resource for den potentielle selv-
regulering (jvf. kap. 2). Den ikke blot afspejler, den konstituerer både den objektive
historiske situation, dels som saxlige og individuelle subjektive forarbejdninger, dels
i de kollektiviserede former, hvor symbolfunktionerne bliver kollektive, og subjektivi-
teten i den forstand konstituerer kulturen.

En socialpsykologisk przecisering af den tavse viden peger f.eks. på, at det netop er
evnen ti1 at besaette objekter med felelser, der er råstoffet i menneskenes saerlige
psykiske kapacitet: symboldannelsen. Den er i sproget, i kreativiteten - og socialpsyko-
logisk kollektiviseret i vanen og historisk i kulturen (jvf. Nielsen 1993, p. 103 ff).
Symboler er ikke urniddelbart koncensus-fähige, de fungerer også belagt med for-
domme eller forveksles med klicheer. Det er ikke mindst en relevant pointe, når talen
er om kvinders laering, fordi de kulturelle symboler - eller altså i denne begrebsszt-
ning: klicheer - som er ti1 rådighed for kvinder ti1 at organisere selvbilleder og erfarin-
ger i oftest på en modsaetningsfyldt måde indsnaevrer kvindernes reale erfaringer (jvf.
afsnit 3.1.4, ovenfor).
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Den tavse viden er derfor på sin vis en del af undertrykkelsen - dels på grund af "det
den ved", dels fordi den dementerer sig selv gennem sin tavshed! - men samtidig
gennemskuer den både undertrykkelsen kognitivt, og i psykologisk forstand distan-
cerer den erkendelsen af undertrykkelsen fra undertrykkelsen selv. Ad denne vej kan
individer gore sig uafhasngig af undertrykkelsen, skelne sig selv fra den. 1 perioder
understotter den tavse viden status qvo, men den kan også blive ressource ti1 terven,
sogen og brud. Knapp besternmer i ovrigt kvindeforskningens rolle som en art
fordobling af dette forhold.

Kollektiviseringen og den gensidige bekrseftelse af individets forsvar - i dette ek-
sempel en ubevidst komplementaer-reaktion - er (del af) det bevidsthedsyndrom, som
Leithäuser (1976) besternmer teoretisk som "hverdagsbevidstheden", og hvis metodolo-
gi også er opbygget med udgangspunkt i en psykoanalytisk socialpsykologisk for-
ståelse af gruppeprocesser. Hvor Becker-Schmidts lairingsbegreb som sagt ligger taet
på det danske "hverdagslaering", er Leithäusers teoretiske konstruktion af et epokalt
begreb siden halvfjerdserne udarbejdet ti1 en omfattende kvalitativ forskningsmetodik,
der hhv eksponerer og tematiserer individernes blokeringer i noje samspil med de
betingelser, hvorunder de er produceret (Leithäuser (e.a.) 1977, Volmerg (e.a.) 1983).
Forskningsmasssigt drejer det sig om udvikling af de tematiserede gruppeinterviews
og senere om decideret virksomhedsnaer studiekredsvirksomhed, der naermer sig
politisk oplysningsarbejde og voksenuddannelse (Volmerg (e.a.) 1986, Senghaas-
Knobloch & Volmerg 1990). Samme taenkeramme har Christine Morgenroth på sin
forskning i arbejdsloshed og fagforeningsbevidsthed (f.eks. Morgenroth 1989, 199O).

Som for Becker-Schmidt er det hos Leithäuser m.fl. og hos Christine Morgenroth den
psykoanalytiske dimension i lzreprocesforståelsen, der indkredser, hvad der sker
subjektivt. 1 en situation med modstridende stimuli reagerer mennesker samtidig på
signaler i den ydre verden og på signaler fra deres respektive indre verdener. Sam-
spillet eksponerer forskellige erindringsspor hos individeme, og dermed forskellige
grader af lyst eller ulyst. Alle sansninger - råstoffet ti1 opfattelsen af den virkelige
verden - er således ledsaget af felelser. Af billeder og forestillinger og fornemmelser.
Psyken forhindrer selv, i psykoanalytisk forstand ved at jeg'et griber regulerende ind,
at de ubehagelige koger over, ligesom den doserer de behagelige. Forsvarsmekanis-
merne arbejder hele tiden, og man kan udvikle en bevidsthed om dem og en vis
bearbejdningsgrad på dem. Det er en dimension i social lzering at styre sådan nogle
konfliktdynamikker, herunder sin egne rolle i dem.

Derfor horer det med ti1 taenkearbejde at regulere og kontrollere sine felelser! Af-
fektens eller emotionens funktion i lzering er at fungere sammen med sansning og op-
maarksomhed, for forst da finder der - i Becker-Schmidts terminologi - taenkning sted.
Taznkningen er bundet ti1 de felelsesudslag, opmasrksomheden er underlagt. Alle
objekter i den fysiske omverden besidder i individets subjektive verden en bestemt
vaerdi, bserer bestemte psykiske ladninger, som medvirker ti1 at redigere på opfattel-
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sen af verden. Det er derfor man overhovedet lader sig irritere eller engagere i
omverdnen i stedet for blot at registrere den som sagsforhold. Genstande, personer
og situationer er ikke blot saglige strukturer, de udloser også felelser. Skal man forstå
verden, skal man lazre at skelne (bevazgelser i) sine egne indre driftwnsker - f.eks. angst for
krznkelse, aggression, beger - fia den omverden, de besaztter og gennemtrznger oplevelsen
af

Becker-Schmidt illustrerer pointen med det i Danmark så velkendte barn i Kejserens
nye klseder. Men subjektivt er det nok en noget mere kompliceret protes, end barnets
frisasttelse af det kollektivt usagte lader ane. Ikke mindst i forhold ti1 laeringsperspek-
tivet - et progressionsperspektiv - kommer individernes forsvarsvaxker på tale, og
deres genese kommer logisk i focus som teoretisk dagsorden. Becker-Schmidt frem-
haver - i overenstemmelse med den overordnede begrebssastning af lasringens
dynamik som selvreguleret - at man grundlaeggende ikke kan vide, hvornår indivi-
det/den enkelte (kvinde) selv vaelger at gore sig fri, b1.a. fordi selve adskillelses-
processen fra de positive dimensioner i ambivalenseme tegner sig så forskelligt.

3.3.2 Laxeprocessens ubevidste ressourcer: driftdynamikker, livshistorie eller
hverdag ? Implikationerne af de teoretiske grundbegreber for laxeprocesser
og laereblokering

I det teoretiske univers, jeg hidtil har skitseret, er der enighed om, at det ubevidste
spiller en afgorende rolle i voksenlivets erfaringsdannelse, men som altid, når psykoa-
nalytiske inspirationer skal udmontes, er der tillige lidt forskellige opfattelser af
forholdet mellem hverdag/nutid og barndom, traumer og livshistorie. Hvad er
vigtigst, hvad determinerer hvad ? Det har nogle konsekvenser for noget så centralt
som laereblokeringernes status.

Becker-Schmidt Legger sig på een måde ganske taet på den klassiske psykoanalyse,
når hun szetter ambivalensbegrebet i centrum2’j. Begrebet blev forst brugt af Joseph
Breuer (Becker-Schmidt 1982, 1993), der taler om modstridende affekter i termer af
ambivalens og om modstridende viljeskonflikter og handlingsimpulser i termer af
ambitendens (en begrebsskelnen, Becker-Schmidt supplerer med begrebet inkonsistens
om modsaetninger, der bearbejdes kognitivt). Freud overtager iflg. Becker-Schmidt
Breuers begreb som ekspliciteret driftsekonomisk begreb, dvs at for Freud er ambi-
valenserne bundet ti1 fasespecifikke driftskonflikter, de er en dimension i realitetstil-
egnelsen, men tillige blot et eksempel på den latente driftskonflikt mellem libido og
dodsdrift. Den driftsteoretiske binding af begrebet tager Becker-Schmidt eksplicit
afstand fra. Hun ser, hvad der sker, når ambivalensen forårsages af ydre modsaet-

Se herom afsnit 32.4. nedenfor.
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ninger, der tillige er livs- og overlevelsesbetingelser. Det er b1.a. derfor, hun bruger
Sandor Ferenczi som inspiration: han interesserede sig relativt mere for den sociale
omverden og jeg-drifterne end for driftsokonomien i almindelighed og seksualdrifter-
ne i saardeleshed, og taler direkte om, at man kan "afarbejde" modstridende felelser
på realiteten i omgangen med den. Det betyder, at de livshistorisk anlagte ambi-
valenser trzkkes med, og låner de nutidige energi.

Samme pointe diskuteres af Morgenroth (1990, p. 49 ff), der bruger de klassiske
begreber overforing og modoverforing, som hun udramatisk konstaterer konstituerer
det meste mermeskelige samkvem. Mellemmenneskelige relationer har generelt
karakter af systematiske, overindividuelle monstre af overforing. De overindividuelle
monstre er på samme tid produceret af totaliteten af individuelle kommunikationer,
men fungerer også regulerende tilbage som kulturelt monster. Nogle ting siges, andre
ting siges ikke - og atter andre kan efterhånden kun vanskeligt siges. Der er ud-
trykkelig tale om en hverdagslivsanalytisk pointe, ikke om en klinisk - altså atter en
generalisering af psykoanalytisk tankegang ti1 socialpsykologi. Overforingsmonstrene
er solidt psykisk forankrede i affektive dynamikker, der pratger handlinger, og måden
erfaringer kommer ti1 udtryk på - helt ud i sproget. På overfladen registrerer man
blokeringer i individernes selvregulerede behovsudtryk som blot og bar @ven, tien,
afbrydelser, eller - som det socialt mest "synlige" - brud i de i kulturel forstand logiske
konventioner.

Det er ikke kun en teoretisk, men i hoj grad også en empirisk belagt antagelse. Både
Morgenroth og Leithäuser m.fl. tolker deres bevidsthedsfigurer op fra et tekstmateria-
le, der er produceret27 ti1 formålet, og som har begrebet om sprogspil (Lorenzer
1975/70, p. 206 ff) - og sprogspillets oplosning - som tolkningsramme. Becker-Schmidt
illustrerer også gennemgående sine pointer med interviewtekst (1981, (e.a.) 1982, (e.a.)
1983, 1985), men hendes reference er gennemgående meget almen psykoanalytisk,
hvilket kritiseres af Alheit & Dausien (1985, p. 33) som en v=sentlig begrznsning i
teorifundamentet. Man kan sige, at Becker-Schmidt m.fl.'s differentiering af inkonsi-
stenser, ambitendenser og ambivalenser i terminologien mermer sig en traditionel dis-
ciplinopsplitning af forståelsen af psyken mellem folelsesmrt-ssige, personligheds-
ma3ssige og kognitive dimensioner eller lag. Man må imidlertid medgive, at en sådan
opsplitning afspejler de handlingsspillerum, individer faktisk har ti1 rådighed i det
arbejdsdelte samfund, og derfor er en subjektiv realitet. Opsplitningen fungerer i
kulturen, hvorfor den også registeres af teorien som et kritisk forhold: Ambivalensbe-
grebet skal i hvert fald i sig selv opfattes som en aktivt tilegnet og dynamisk subjektiv
struktur, produceret som reaktion på den reale verden - modsaetningerne, f.eks.
mellem arbejdslivets logikker og familielivets, f.eks. modsaatninger i disse respektive

Formuleringen "produceret" er intenderet. 1 denne kvalitative forskningstradition ville det va?re
misvisende at tale om "indsamling", idet bevidstheden - og teksten som udtryk for den - netop
analyseres som del af den kommunikation, der har skabt den (Videre herom i kap. 4).
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sfaarer. Den begrebsmaessige differentiering på kognitive og motivationelle subjektive
strukturer afspejler derfor arbejderkvindernes konkrete, mere eller mindre hand-
leorienterede, mere eller mindre i traditionel forstand "gemmentaenkte" forhold ti1
deres situation. Det er der helt tydeligt også bekeg for i det tekstmateriale, Becker-
Schmidt m.fl. har produceret gemrem årene (se f.eks. på dansk Becker-Schmidt &
Knapp 1994). Becker-Schmidts bestemmelse af det sociale lzeringsbegreb (1987a) og
hendes senere socialpsykologiske revision: indforelse af Freuds begreb om "Nachtr-
äglichkeit" ti1 at forstå livshistoriske og biografiske trask understreger igen, at hun
bruger inspirationerne ti1 at udvikle socialpsykologi (Becker-Schmidt, 1991, 1993,
1994)28.

Bag den urniddelbart beslcegtede brug af teksten ti1 at forstå erfaringsdannelsen hos
hhv. Becker-Schmidt, Leithäuser og Morgenroth ligger altså nogle lidt forskellige fore-
stillinger om - groft sagt - beskadigelserne i erfaringsdannelsen og disses dybde.
Leithäuser m.fl. mener (jvf. kap. 2), at interaktionen i sociale situationer i sig selv
producerer de "ubevidste scener", dvs det psykologiske indhold, der måske og måske
ikke er relevant for den realitet, situationen er indlejret i eller drejer sig om. Hermed
mener de så også, at interaktionen i hverdagslivet kan vaare tematiserende. Der er
ikke blot tale om, at individernes forsvar aktualiseres og komplementariseres, men
også om, at situationen aktualiserer psykisk konfliktstof, der er fzelles, dvs umiddel-
bart subjektivt bekrzeftende, og - hvis det skal vzere tematiserende - i "tilpas" pro-
blematiseret form. Tematiseringen - eller erfaringens mulighed - danner sig ikke alene
i kraft af individets ubevidste, men opstår i processen (1983, p. 335).

Morgenroth mener derimod ikke, at man overhovedet kan analysere en tekst på
psykoanalytisk grundlag uden at fastholde individernes livshistoriske egenerfaring
som det niveau, der låner den sociale interaktion energi. Hun mener, at individer i
deres funktion som gruppemedlemmer alene bidrager med det, de i forvejen rummer
af erfaring. Erfaringen kan nok vaere og er ofte sprogligt uartikuleret, men den er
immervaak styrende. Hvis man skal tage den (1ivs)historiske dimension i forståelsen
af erfaringsdannelsen alvorligt, kan man ikke indfore en art supplerende "merproduk-
tion" af betydning af gruppedynamiske årsager, og i sidste instans ville fsenomener
som regression slet ikke kunne begribes med gruppen eller situationen som udgangs-
punkt - sådan som Thomas Leithäuser m.fl. netop ger det, mener hun. Det er hendes
pointe, når hun analyserer gruppediskussionsdynamikker ved hjaelp af Wilfred Bions
(1993) begreber om, hvordan de såkaldte "grundlzggende antagelser" i grupper szetter

28 Det psykoanalytiske begreb "Nachträglichkeit" eller "effektuering med tilbagevirkende kraft"
(engelsk: deferred action) betegner en genaktivering af tidligere oplevede, fasespecifikke drifts-
dynamikker i en ny livshistorisk situation. Egentlig er begrebet udviklet ti1 at forstå betydningen
af den odipale fase for puberteten - altså driftdynamisk. Becker-Schmidt trsekker begrebet ud af
driftsdynamikken og bruger det socialpsykologisk, f.eks. i diskussionen af hvad kvinders moder-
skab betyder for deres retrospektive erfaring af egen barndom og egen mor. Det diskuteres se-
nere i dette kapitel.
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sig igennem i kommunikationen, i reglen ganske uafhamgigt af gruppens saglige
dagsorden eller dennes rationelle begrundelse. Iflg. Bion (1993, p. 73) ligger selve be-
rettigelsen af at bruge gruppen som terapeutisk rum netop i, at der her foregår en
bevaegelse mellem den ubevidste, psykodynamisk bestemte dagsorden og så den
rationelle - realitetens, ligesom der finder en vis meningsudveksling sted mellem dem.
Når "kamp-flugt"-gruppen, pardannelsesgruppen eller afhaengighedsgruppen (Bion
1993, jvf. Morgenroth 1990, p. 42) etablerer sig som gruppemonster, sker det netop i
et samspil mellem de enkelte deltageres dispositioner, og dette samspil er foranderligt.
Det er deri, den terapeutiske funktion består. Bion formulerer sig i sin (terapeutiske)
sammenhaeng om problemet med folks "modvilje mod at Iaere af erfaring" (1993, p.
73 ff) på en måde, der psykodynamisk er helt analog med Becker-Schmidts diagnose
af det "normalpatologiske erfaringsberedskab", men det kulturelle betydningsindhold,
som gruppedeltagernes psykiske dispositioner udfolder sig igennem, hos ham ofres
mindre opmaerksomhed.

Den klassiske psykoanalytiske pointe er atter, at gruppens processer ikke kan redu-
ceres ti1 hverdagspraksis, men på afgorende vis traekker på infantile psykiske fikserin-
ger, som så (komplementaer)spejles ind i gruppen. Morgenroths analyser - af arbejds-
loses livsverden (1990,1994) - siger f.eks. angiveligt intet om de sagsforhold, gruppe-
diskussionerne refererer til, men belyser alene hvordan mennesker omgås dem,
hvordan deres kollektive situationsforståelse fungerer, og hvilke konsekvenser de
drager af dette dobbelte ydre/indre forhold. Det samme kan man bestemt ikke sige
om Leithäuser m.fl.'s analyser af, hvorledes fabriksarbejdets hverdag reproducerer sig
i et selvstaendigt lag af kollektive psykiske forsvar hos de enkelte medarbejdergrupper
i forskellige lag i hierarkiet. De handler om forsvar, men de handler samtidig meget
konkret om et specifikt forsvar mod specifikke arbejdsbetingelser (Volmerg (e.a.)
1986).

Forskellen i vaegtningen af livshistorien hhv hverdagssituationen for dynamikken i
erfaringsdannelsen er en klassiker i al bevidsthedsteoretisk, herunder pazdagogisk,
diskussion, skyldes forskellige psykoanalytiske inspirationer. Leithäuser m.fl. ligger
tzttere på Lorenzer, gruppen og interaktionen; Morgenroth og Becker-Schmidt - der
bruger Ferenczi's diskussion af fornaegtelse - t;ettere på Freud og individet. Men
Becker-Schmidt ankegger på sin side en så konkret og direkte politisk motiveret
synsvinkel på sit materiale, at hendes brug af de psykoanalytiske begreber mermest
får karakter af et bud på en generel forståelsesramme for hvorfor mennesker, in casu
kvinder, handler eller ikke handler. Eller som hun siger: larrer.

Trods urniddelbart mermest identiske forskningsdesigns kommer så Morgenroths
kliniske orientering og Leithäuser m.fl.'s socialpsykologiske og hverdagslivsteoretiske
på kant i den konkrete tolkningspraksis. 1 vores eget arbejde har jeg på den ene side
fundet den psykoanalytiske fundering unik og nodvendig, men har på den anden side
arbejdet med et forskningsfelt, hvor arbejdsmetoden fra kliniken var irrelevant:
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menneskets psykiske frigorelse, her diskuteret som laereproces, foregår altid formidlet
via en realitet, i voksenpzdagogikken via en uddannelsesmaessigt formidlet realitet
og dens kulturelt traderede - dvs i udgangspunktet fremmedbestemte - form. 1
undervisning og uddannelse er der pr definition tale om intentionelt producerede
interaktioner og dynamikker såvel som om et laerestof. Derfor har genstandsfeltet i
voksenpaedagogisk sammenhzeng ligget naermere den socialpsykologiske reference hos
Leithäuser m.fl. og hos Becker-Schmidt's eksplicitte loft af ambivalensbegrebet ind i
en psykoanalytisk orienteret socialpsykologi. Det forekommer på samme tid ind-
lysende og teoretisk raffineret, når analysen kan indfange individets psykodynamiske
grundstruktur, dens samspil med andres ditto ind i en gruppe med egen dynamik -
defineret substantielt og med nodvendighed handlingsorienteret ind i og af en social
virkelighed. At den sociale virkelighed dog ingenlunde forsvinder for den mere
klinisk formulerede Morgenroth, vi1 fremgå af det folgende, som rummer en lang
ra‘kke referenter ti1 hendes empiriske arbejder med kvinder i den tyske fagbevzgelse.

Udgangspunktet for denne afhandlig er i lighed med Morgenroths fagforenings-
orienteret, og i udgangspunktet tillige uddannelsesorienteret. Så selvom jeg i det
metodiske analyseeksempel nedenfor (Jytte i afsnit 4.2) illustrerer den dybdeher-
meneutiske tilgang også på niveau af driftsdynamikker og foreslår en forståelses-
ramme, der omfatter de historiske erfaringer fra barndommen, er det naappe tilfael-
digt, at jeg i de mere eksplicit uddannelsesorienterede analyser i kap. 5 kun antyd-
ningsvis mermer mig dette (i metodisk terminologi: dybdehermeneutiskez9) niveau
og i stedet falger Becker-Schmidt i hendes "befrielse" af den psykologiske forståelse
fra dens driftsdynamiske ramme. Det betyder ikke, at jeg ikke grundlzggende mener
det driftsdynamiske niveau er en afgorende forklaringsfaktor, og en nodvendig
bestandddel af den kulturanalytiske tradition, der har inspireret dette arbejde. De ses
blot som een dimension i erfaringen, og i ovrigt betyder genstanden: uddannelses-
situationen og de producerede teksters karakter, at disse ikke altid kan åbnes på dette
niveau - af mig.

Når de psykoanalytiske begreber imidlertid "befries", kommer indkredsningen af
psykisk ambivalens ti1 også at handle om modsaetninger i den sociale omverden, og
begrebet om "Nachträglichkeit" kan opfattes som den psykiske operation, hvor erfarin-
ger, indtryk og eridndringsspor på et senere tidspunkt i individets livshistorie bliver
omformet på grundlag af ny erfaringer. 1 denne retrospektive tolkning af eget liv for
gamle erfaringer ny signifikans, ja de bliver i det hele taget aktive: de kommer frem
ti1 bevidstheden og aktiverer andre dele af den. Becker-Schmidt understreger, at
begrebets befrielse fra driftdynamikken ikke betyder, at det alene betegner en slags
sekundax rationalisering eller harmonisering. Der er tvzertimod tale om, at individets
(voksne eller sene) erfaringer er en nodvendig forudsaetning for, at de tidligere

Se afsnit 4.3.3 nedenfor.
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overhovedet kan blive integreret meningsfuldt i erfaringen (Becker-Schmidt ,1991, p,
167).

Becker-Schmidt mener nmrmest, at når folk har svaert ved at komme videre i deres
voksne liv, skyldes det som oftest, at de på grund af deres konkrete livsforlob ikke
har haft mulighed for at erfare sig frem ti1 forudsaitningerne for at forstå deres liv -
retrospektivt. Det gzelder i saxlig grad for kvinder, fordi kvindelige erfaringer i det
omfang, de er ubehagelige, kulturelt prsesenterer sig som alle mulige andre slags
vanskeligheder - man kan f.eks. som kvinde mene, at der er noget med ens genera-
tion, ens race, ens klassebaggrund. Sådanne teoretiske generaliserede forståelses-
monstre har Becker-Schmidt fundet mange af hos universitetsstuderende kvinder! Det
er svaart også for, eller på en saxlig måde for de teoretisk skolede kvinder at finde
monstret af "kvindeundertrykkelsens triadiske identitetspåtryk" af anderledeshed,
saxlighed og mindrevzerd i sig selv, netop fordi konnet er en så integreret del af
identiteten og den sociale rolle, at man ikke kan komme på lzseafstand af den. Man
kan derfor tolke sig selv historisk i alle andre termer end netop konnet, eller, og det
er måske mere almindeligt blandt de ufaglcerte kvinder, der har produceret de tekst-
og bevidsthedsudtryk, jeg diskuterer i det folgende: man kan individualisere pro-
blemerne!

3.3.3 Erfaringens rytme: Realitetserfaring, prcwehandling og separation

Erfaringsteoretisk (jvf. kap. 2) taler vi altså om "nodvendig handlingsorientering ind
i en social virkelighed"... som potentialt er foranderlig. Historien og samfundsmaessi-
ge forandringer ligger i forfeltet. Men forandring baeres jo af subjektive kraefter, og det
formidlende begreb ti1 dette psykologiske niveau kunne vaere det psykoanalytiske
begreb om realitetsprovning. Det daakker det forhold, at virkeligheden må differenti-
eres og tilegnes subjektivt, for man kan omgås den effektivt. Social laering kan således
også opfattes som en stedse ekspanderende fzrdighed i at realitetsprme. Dvs forstå sin
egen bevidsthed som en protes mellem indre forestillinger og opfattelser af ydre
pirring - mellem oriske og virkelighed. Man må lazre at skelne mellem den psykiske
realitet og yderverdnen - uden at undervurdere deres indbyrdes spaendingsforhold.

Social laering har altså to poler (Becker-Schmidt 1987a): Jeg'et skal udvikle sig, så det
er i stand ti1 at anerkende sin indre realitet som et handlingsrelevant lag af fantasier,
imaginationer, driftsspaendinger og forsvarsmekanismer. Mange dimensioner i dette
lag er ikke urniddelbart tilgaengelig for bevidstheden, og mange forbliver ubevidste.
Samtidig skal jeg'et begribe den ydre vivkelighed som objektiv og forskellig fra/anderle-
des end de individualpsykologiske lovmaessigheder. Den ydre og den indre side
interagerer og udveksler betydning. Det foregår hverken magtfrit eller konfliktfrit. Det
har naermere karakter af sammenstod, som dog alene registreres indrepsykisk. Kon-
flikterne henvises ti1 det socialt usynlige felt for produktion af kulturelt tavs viden.
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Overfladisk betragtet adlyder den sociale omverden nemlig mål-middeltzenkningen.
Både den sociale og tingslige verden fojer sig efter menneskers pragmatiske, over-
levelsesorienterede - "rationelle" - handlinger. Men den subjektive oplevelse af om-
verden er gennemtraengt af både felelser og fantasier, og den psykiske protes, der
ligger forud for handlingsorienteringen, er langt mere sammensat. Tematiseringen af
sammensatheden og modsaetningerne er en forudszetning for social lzering. Den er en
protes af folelsesmaessige og kognitive sagligheder - realitetsbesaetninger og referenter
- i vekselvirkning. Man laerer, når bevidstheden bevaeger sig i forhold til, dvs. bliver
opmmrksom på sine sansninger, og omgås med deres retning og interesse. Taenkning
udvikles i den forstand, når man "maerker efter".

Mere detaljeret beskriver Becker-Schmidt taenkning og laering som kaeder af såkaldte
provehandlinger. Man kan også sige, at erfaringsdannelsen opbygges af prmehandlinger,
som består i at gore op med, at man foretraekker det kendte fremfor det ukendte. Man
laegger strategier for fremtiden udfra det man kender til. Pointen er beslaegtet med
hverdagsbevidsthedsteoriens figur om det psykiske "tema-horisont-skema", som iflg.
Leithäuser afgraenser erfaringsmulighederne. Horisonten afgraenser så at sige feltet,
det udsnit af verden, som det er realistisk at forholde sig ti1 "ad gangen", mens temaet
definerer, hvad i feltet, der så opfattes. Realiteten opfattes vidtgående i termer af mere
eller mindre adekvate overforinger, og i Leithäusers konsekvent kritiske fremstilling
fremstår psyken/hverdagsbevidstheden som noget magelig, doven eller i bedste fald
pragmatisk. "Reduktion" er een af underkategorierne i udarbejdelsen af hverdagsbe-
vidsthedens "ontologiske syndrom", dens manglende evne ti1 at se de sansede faeno-
meners genese og mulighed for forandring. Som forsvarsmekanisme betragtet mister
reduktionen sin praktiske, realitetsorienterede funktion (at gore komplicerede situatio-
ner håndterlige, at gore een ting ad gangen, etc.) idet den så at sige inflitrerer op-
fattelsesevnen som sådan - i alle dimensioner. Den slår ind i tidsopfattelsen, i den
rumlige perception foruden altså at fungere som kognitiv organisator. Den grund-
lazggende historiske årsag ti1 hukommelsestabet og den manglende evne ti1 fremtids-
orientering ligger hos Leithäuser mfl. i den ydre realitet - i udviklingen i hverdags-
livet, i dets fysiske og psykiske "fortaetning" i modet mellem dagliglivets tidstvang og
så livshistoriens hhv kulturens og mediernes forskellige tilbud om tolkningsrammer.
I fortmtningen braender erfaringen så at sige sammen med den komplekse omverden.
Det er en sådan almen fortzetning, der ligger bag "normalpatologien", mens ind-
snaevringen af hverdagens fysiske og psykiske rum snarere tilskrives betydning for
udvikling af psykiske monstre, der i regulaer forstand er patologiske - individuelle
sammembrud og kollektive neuroser. Overfor begge står de objektive og subjektive
skred i horisonten, som enten afstedkommer den faelles - reducerende - pragmatiske
orientering eller modsat: lzering, erfaring. Det sidste krawer, at der er noget energi,
der er blevet sat fri ...

Det er faktisk også Becker-Schmidt pointe, at psyken ikke vi1 "overanstrenges" - hun
henviser ti1 Bernfelds formulering om dens "konservatisme". Nysgerrighed er en
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udfordring ti1 just denne egenskab ved psyken. Det koster energi at indlade sig på
noget man ikke kender til. Overskridelse må derfor finde sted i en overskuelig form,
når man skal bemeegtige sig (en ny) omverden, og det kan analyseres som "prove-
handling". Man sender folere ud mod den ukendte realitet, og vurderer forsigtigt dens
karakter. Det er en protes, der strukturelt ligner forskning, og den idé, at forskning
som sådan faktisk foregår i og fordobler taenkningens egne strategier, er i overen-
stemmelse med Freud3’. TaxAningen kan ikke isoleres fra de sansninger, den rum-
mer. Den udvikler sig, når psyken forsigtigt og gradvis saetter sanseapparatet og
opmaerksomheden i gang med at naerme sig og atter gå på afstand af den ny realitet.
Det, man i paedagogikken normalt benaevner taenkning, er iflg. denne tankegang i sig
selv et vekslende samspil af affektiv reaktion, bearbejdelse af irritationen ved det
ukendte, og fornyet eftertanke - der etablerer sig i provehandlingens gradvis tagen
realiteten ti1 efterretning. En sådan progression hhv regression som rytme for laering
henfares af Ziehe & Stubenrauch (1982, p. 101) ti1 infantilt forankret hengivelses- og
losrivelsesangst, der hver for sig soger et sikkerheds- overfor et risikoprincip. Erfaring
eller kering forudsaetter derfor med nodvendighed en ramme, hvor progression og
regression selvreguleret kan veksle:

"Det vi mener er altså evnen ti1 ind imellem at leve begge ekstrempoler ud: den
fuldstaendige hengivelse og den fuldstaxtdige fremmedhed. Det drejer sig altså om
en afgorende vzgtforskydning hen mod en af polerne, en midlertidig eksces, uden - og
det er vigtigt - at forbindelsen tilbage og evnen ti1 at vende tilbage ti1 den anden pol
går tabt." (1982, da udg. 1983, p. 104).

Lykkes dette, kommer jeg'et overens med ubehageligheder og behover ikke fortramge
dem efter sEdvanlige principper for at undgå ulyst. Realiteten får lov at vaere der,
idet provehandlingen forer frem til, at man skelner sig selv fra den, at man skelner
forskellige elementer i den for endelig i psykodynamisk forstand at ombesaette
verden. Man sammenligner billeder i det indre med faenomenerne i den ydre verden
og accepterer, at de er forskellige. Sammenligningen og erkendelsen af uoveren-
stemmelsen er smertefuld, fordi den rummer en konfrontation mellem onskeforestil-
linger og virkelighed. Men på den anden side er det befriende at skille sig af med
illusioner: de felelser, der var knyttet ti1 illusionen kan bearbejdes, frisvette ny folelses-
maessig energi, der ikke blot omfordeles - finder ny objekter - men faktisk forvandles,
aendrer kvalitativ karakter. Verden opfattes på en ny måde, og da vi her taler om
subjektiv sandhed, har vi lov at sammenfatte: Verden ER ny, den er skabt påny.

Også Lorenzer tematiserer i sin socialisationsteori denne protes. Jeg vi1 senere (i
forbindelse med praasentationen af mine teksttolkningsinspirationer) lidt nojere

3o Det er ikke blot en udviklingspsykologisk pointe, der registreres i alle psykologiske skoler (f.eks.
af Bruner, af Piaget), men tillige en kulturel: Freuds tanker om psykoanalyse, metapsykologien,
har i dag i sig selv status af primax psykoanalytisk videnskab.
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diskutere Lorenzers begreber om kliche og symboldannelse. Ti1 diskussionen af
laxeprocesser er det imidlertid Lorenzers brug af Winnicots begreb om "overgangs-
objekt" (Davis & Wallbridge 1988, p. 67, Winnicott 1951), der indfanger det voksne
individs laering. Overgangsobjektet kan vaere ting eller situationer, sanseligt-symbolske
interaktionsformer (se afsnit 4.4), som man på overfladen omgås ganske problemfrit,
men som samtidig med hverdagskommunikationens pragmatiske forlob, etablerer en
forbindelse ti1 ubevidste, fortraangte betydninger. Disse kan man så omgås formidlet,
det ubevidste og uregerlige kan finde en form, der kan integreres i hverdagskommu-
nikationen. Dermed er der skabt en material basis for, at det kan blive bevidst og
integreret - blive genstand for psykodynamisk driftsregulering. Den klassiske psykoa-
nalytiske reference på sådanne processer er naturligvis drommens og legens ubevidste
funktioner. Det ligger i Lorenzers teori, at nutidige konventioner kan virke på samme
måde, treede organiserende ind overfor den psykiske husholdning - individuelt og
kollektivt, hvorfor han grundlaegger en "psykoanalytisk orienteret socialpsykologi".
De kulturelle udtryk regulerer og bearbejder på samme tid de psykiske dispositioner.
Det ger hverdagens fysiske rum, det ger medierne, og det ger kunsten og kulturen
i bredeste forstand. 1 denne terminologi er det "overgangsobjektet" det handler om,
når hverdagen fungerer fint, men "der er noget farligt indeni". Den psykoanalytiske
grundinspiration, der også hos Becker-Schmidt ger det muligt at haeve blikket fra
kliniken, skyldes i det hele taget vidtgående Lorenzers udarbejdning af psykoanaly-
sens hermeneutik (1975/70).

Lorenzers begreber - om erfaringens sproglige formulering eller destruktion i symbol-,
tegn- og klicheform3r - ligger integreret i hverdagsbevidsthedsbegrebet. 1 termer af
hverdagsbevidsthed betegner den psykiske forandringsproces skridtet fra afhaengig-
hed, fra forsvarspraegede overforingsmekanismer indenfor de individuelt etablerede
tema-horisont-skema'er ti1 tematisering (Leithäuser (e.a.) 1976, p. 112-19). Et sådant
blik kan anlmgges såvel på individuel laering som på gruppers kommunikation, og
analysen kan med fordel anlaegges på organisationers ubevidste liv. Opgoret med
afhwxgigheden, separationen, beskriver Becker-Schmidt i et lettere makabert billede.
Den psykiske protes, hvor man skiller sig af med et stykke af sig selv - og kommer
overens med nodvendige ubehageligheder kaldes sekvestrering. Begrebet betegner at
befri sig for et såret lem, der er blevet livstruende, som når et dyr gnaver sig selv fri
af en faalde. Det er sansningen af sekvestreringens nodvendighed gennem den nod-
vendige omvej ad den dobbelte fornaagtelse: det er ikke rigtigt, at det ikke ger ondt
... der åbner for tilegnelsen af realiteten, vedkendelsen af ambivalensen.

Hypotesen - eller rettere håbet - er, at vedkendelsen af ambivalens udvikler evne ti1
at omgås konflikt, og at der her også ligger den gnist, der skal antaende viljen ti1

31 Også disse begreber prazsenteres nøjere i kap. 4 i forbindelse med diskussionen af den metodiske
tilgang ti1 tekstmateriale.
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omorientering. Gnisten består i at kunne skimte noget anderledes, i en "positiv
anticipation", evnen ti1 at kunne forestille sig noget bedre. Hvordan kommer dette
motiv ti1 at ville amdre noget overhovedet ti1 veje ?

Det er en kompliceret protes. Becker-Schmidt refererer ti1 et i bornepsykologien
velkendt eksempel, hvis grundstruktur hun tillader sig at generalisere (1987a, p. 62).
Det drejer sig om R. Spitz' eksempel med boms oplevelse af legetoj. Når et barn
mister et stykke legetoj, falger en bestyrtelse, der lammer handlingsberedskabet. Men
på et tidspunkt kommer kaerligheden ti1 den mistede genstand tilbage, og den vokser
sig gradvis storre end ulysten ti1 den ulejlighed, som det vi1 koste at finde den. Det
er cirka her, må man formode, at barnet holder op med at brole og begynder at se sig
omkring. Det indre billede af genstanden er ikke i sig selv tilstraekkeligt ti1 at til-
skynde ti1 handling. Barnet må også bringe billedet i relation ti1 virkeligheden. Billedet
er forbevidst, og det kan kun fremkaldes, hvis det er libidinost besat. Besaetning er
at ligne ved en elektrisk ladning, som fra drifterne på forskellig vis nyttiggerres i
omgangen med omverdnen. Den libidinose besaetning (trangen ti1 at vmre ner, at
merme sig et objekt) udspringer af seksualdrifterne og afseksualiseres, den aggressive
besaetning (trangen ti1 at gribe, odelmgge eller likvidere) fra aggressionsdriften, bliver
neutraliseret. Den kan tranformeres ti1 konstruktivitet. Spitz postulerer, at drifterne
er udifferentierede hos det lille barn, og at det derfor ikke råder over et egentligt
libidinost besaetningspotentiale. Det er ikke nok, at barnet har laxt at forbinde billedet
af genstanden med genstanden selv, at det altså så at sige opfatter sprog og omverden
korrekt. De kognitive og affektive processer falger forskellige udviklingslinjer, som
skal synkroniseres, for barnet udvikler realitetssans. Det er nodvendigt med et vist
mål af afkaldstolerance og et vist mål af evne ti1 at se fremad, vurdere fremtiden.
Disse to ting skal også korrespondere.

Med dette raesonnement in mente handler det gammelkendte eksperiment - som både
Freud og Piaget jo også diskuterede - med at gemme et stykke legetoj under en pude
om, at barnet for at kunne soge efter legetojet, dels skal skelne disse to ting fra
hinanden, dels anbringe de positive og negative ladninger (handlings)relevant, dels
udholde fravzret af legetojet og vax-e opmaerksom på belonningen - som fremtids-
orientering. Denne adskillelse af besaetningsgrad og evnen ti1 at opretholde forskellige
modsatrettede besaetninger på det samme billede (at udholde dobbelttydighed, eller
i Becker-Schmidst terminologi: ambiguitetstolerance) er forudsaetningen for, at barnet
kan lose den komplicerede opgave. Det drejer sig naturligvis stadig i Piagets forstand
om objekt-konstans, men pointen er i denne sammenhzng, at det tillige drejer sig om
etablering af et vigtigt skridt i erkendelsen af verden, som den er: Ikke bare god eller
ond, hvid eller sort, men med mange mellemtoner. Det er et udviklingspsykologisk
vigtigt tema, men Becker-Schmidt bruger det altså ti1 at eksponere samme strukturer
og dimensioner i erfaringsdannelsen hos voksne. Selve kompleksiteten maner sandelig
ti1 voksenpaedagogisk ydmyghed, men antyder jo tillige muligheden af at begribe
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kompleksitetem og den konkrete forskellighed i f.eks. laereblokeringer og modstand
hos voksne.

Hermed er psykodynamisk indkredset et betingelses- og årsagsniveau i det saxlige
aspekt af mermeskelig erfaringsdannelse, der handler om evne ti1 at omstille sig,
fremtidsorientere sig - håbe. Enheden af teenkearbejde og folelsesmaessigst separa-
tionsarbejde er altså ikke noget overhistorisk eller almenmenneskeligt. Den bliver
mulig - og også nodvending - i samme takt som indre konflikter og samfundsmmssige
antagonismer overlejrer hinanden i flertydige konstellationer. Det er f.eks. det, der
sker, når den enkelte (kvinde) ind imellem kan have svaart ved at tro på berettigelsen
af at fastholde sine egne onsker. Er der nu tale om berettiget protest mod et ufrivilligt
afkald, eller mangler man slet og ret evnen ti1 at slippe sine illusioner ? Dette sporgs-
mål skal besvares igen og igen af en bevidsthed og mange bevidstheder i stadig
bevaegelse.

3.3.4 Ambivalens og dobbelt fornaegtelse

Hvis man tager udgangspunkt i kvinders faktiske liv, i den sociale realitet, er det ikke
vanskeligt at identificere de ydre modsaminger, de skift i tid, rum og funktion, der
konstituerer ambivalensens scene. Det er slet og ret det moderne kvindeliv, dobbelt-
arbejdet eller dobbeltbes&ningerne af det ene eller det andet arbejde, lonarbejdet eller
husarbejdet. Abstrakt og alment kan man tale om et sammenstod mellem samfunds-
msessighed og naturafhangighed i forskellige komplicerede formidletheder - konkret
og individuelt om f.eks. sammenstod mellem moderskab og lonarbejde. Det er ikke
kun et ydre "valg", men en social skaebne, hvorved det psykologisk set får karakter
af double-bind. De ydre uforeneligheder rammer rent ind i kvinders indrepsykiske
beredskab: på den ene side fungerer kvinder kulturelt som en art sikring af, at der
kan identificeres et vist eksistentielt minimum i mellemmenneskeligt samvax. På den
anden side er kvinder som del af det selv samme kulturelle monster socialiseret ti1
systematisk afkald gemrem livshistorisk fordoblede separationserfaringer. Tilspidset:
Vor kultur definerer kvinder som anderledes, saxlige og mindre vaerd - hvorfor
kvinder gang på gang må tage afsked med sig selv. Realiteten er altså den vigtigste
producent af ambivalens. Det er som sagt derfor, det er Ferenczis begreb, der tages
op: det rummer driften, men er mere realitets- end drifts-orienteret. På den anden side
kan voksne kvinders ambivalens ikke forstås, uden at man ser dem som fordoblinger
af barnlige erfaringer, hvorfor den grundlaeggende driftsstrukturering stadig er
medforklarende (jvf. ovenfor afsnit 3.3.2).

Men det er kvindernes "dobbelte samfundsmaessiggorelse" der er realiteten. Modsaet-
ningerne i kvindelivet, deres mangfoldighed, deres szerlige karakter udspringer heraf.
Kvinders praksisfelt er i dag helt alment såvel den hjemlige som den ikke-hjemlige
arbejdsverden (Becker-Schmidt 1980/82, 1987b, Knapp 1990).
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"Deraf falger, at de ikke alene skal leve op ti1 de modsaetningsfyldte fordringer i
familien såvel som ti1 dem i erhvervssfaeren. Der er yderligere et konfliktpotentiale:
Begge områder, hvor kvinder arbejder, er organiseret modsaatningsfyldt i forhold ti1
hinanden" (Becker-Schmidt 1993, p. 80 - KW's oversaettelse).

Derfor pakkes sansningen af realiteten ned bag komplicerede psykiske reaktioner, som
af psykoanalysen beskrives som neurotiske. Som laereprocespointe skal man haefte sig
ved, at sansningen af realiteten - som er leereindholdet i den politiske erfaringsproces
- skal pakkes ud igen som en del af leeringen. Eet niveau udgores af at udsige, at
benaevne modsigelserne, et andet af at (gen)opsoge dem folelsesmzessigt. Og som sagt
forudszetter de to poler hinanden.

Steen Visholm (1993, p. 78) refererer Freud for denne pointe - at genfinde det tidligere
kendte, det fortreengte - og beklager, at det ikke falder fader Freud selv ind at an-
lsegge en såkaldt "sociologisk’ betragtning på processen. Visholm diskuterer den
psykologiske kategori "det uhyggelige", i.e. das Unheimliche, og mener at sociologiske
og socialhistoriske analyser af "hjemmet" (og hyggen ?) laegger en elementax bund af
materiel, forståelse ind i etableringen af oplevelsen af noget som "uhyggeligt", af
udviklingen af neurosen, og omvendt, af dens oplosning.

"Lige såvel som man kan oplose et paradoks, der tilskriver det samme fznomen to
forskellige egenskaber ved at adskille faenomenet i tid, kan man oplose det ved at
adskille det i rum eller personer" (ibid.).

Hvor Becker-Schmidt må begrunde sin brug af begrebet "Nachträglichkeit" - effektu-
eringen med tilbagevirkende kraft - for at overskride sin analyse. af kvindernes
hverdagsliv, så må psykologen Visholm omvendt - i lighed med Leithäuser og
Morgenroth - haefte sig ved, at Freuds ideer om sammenhaeng i psykiske reaktioner
henover livslobet også kan anlzegges i et hverdagssnit.

Det Freud (1972, p. 216, jvf. Visholm 1993, p. 65) siger, er, at opgaven overfor me-
ningslose ideer og formålslose handlinger er, at finde den tidligere situation, i hvilken
ideen var motiveret og handlingen formålstjenlig, eller at man skal befri et stykke
historisk sandhed fra de reale nutidige opfattelser og betingelser og fore det tilbage
ti1 det sted i fortiden, hvor det horte til. 1 forhold ti1 den kvindelige erfaringsdannelse
kan man så pege på, at processen fordobles på grund af de faktiske brud i kvindeli-
vet: moderskabet og lonarbejdet som faktiske sociale situationer holder hver på deres
måde liv i kvinders evne ti1 at udholde og integrere ulystoplevelser, samtidig med at
de holder hinanden i skak. Kvinders psykiske energi ligger organiseret så at sige
komplementazrt mellem de forskellige kilder ti1 lyst og ulyst i hhv arbejdet og famili-
en/moderskabet. 1 begge rum opleves både lyst og ulyst. 1 de kulturelt dominerende
kvindebilleder og i den enkelte kvindes selvforståelse fremhzeves lystsiden: "Vi vi1
have det hele", eller der fremtvinges et politisk eksistentielt valg - f.eks. i den aktuelle
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danske debat om at vaelge moderskabet, hvor det dermed forbundne tilvalg af okono-
misk afhaengighed af en (segte)mand fornaegtes.

Kvinder i den midaldrende generation, og måske også i de yngre, "finder sig i me-
get’13’. Evnen hertil er grundlagt i deres adskillelsen af deres faktiske oplevelser og
deres nodvendige handlinger fra deres tavse viden, fantasier og erfaring. Laareproces-
sen skal hente forbindelsen tilbage igen: Becker-Schmidt bruger igen et begreb fra
Sandor Ferenczi, nemlig begrebet om at "sige ja ti1 ulysten"33 som dybdebestemmelse
af processen: At opleve ulyst, fornaegte den og integrere den - for så på et senere
tidpunkt at genopsoge ulysten gemrem fornaegtelse af fornaegtelsen. Som ovenfor
sammenfattet: placere oplevelserne, sansningeme i deres rette tid og rum, hverdags-
ligt såvel som livshistorisk, hvorved deres subjektive betydning relativeres, og energi
bliver sat fri. Processen er altså den, der tidligere er kaldt for realitetsproven - idet
den dobbelte fomaegtelse s&tes i v=rk i omgangen med realiteten. Det er gennem
opsogningen af de objektive rammer for de psykiske ambivalenser, at den såkaldte
ambivalenstolerante etableres - og en realitetsduelig fremtidsorientering bliver mulig.

Ferenczi (1926/1972) mener, at dette at sige "ja ti1 ulysten" er noget seerligt for menne-
skers opfattelse af sociale omstamdigheder ti1 forskel fra psykiske. Ved mangel på
tilfredsstillelse af drift - f.eks. seksualdrift - vi1 mennesket normalt fortraenge det
onske, der fremprovokerer frustrationen, fortramge den ulystfyldte situation. Men her
er der tale om en aktiv indoptagelse af ulysten - altså det problem som på forskellig
vis er stillet af Becker-Schmidt, af Negt og Kluge ... og af den danske fagbevaegelses
kvinder.

Freud (1976) besternmer fornaegtelsen34 som en overgangsfase mellem at ignorere
hhv. anerkende den omverden/realitet, der er ved at blive bevidst - i al sin belagthed
med både lyst og ulyst. Hans klassiske eksempel drejer sig om soskendejalousien: Fra
"Jeg er ikke jaloux" ti1 "Det er ikke rigtigt, at jeg ikke er jaloux". Eksemplet viser, at

32 Der kan aflseses "generationsforskelle" i den kvindelige subjektivitet som falge af de forandrede
socialisationsbetingelser. Men konflikten mellem behov for autonomi hhv. identitet synes fortsat
en grundstruktur (Jvf. Bjerrum Nielsen & Rudberg 1994, kap. 2 og 6, sammenlign Prokop 1995).

33 Det er omdiskuteret, om det er sproglig rimeligt at oversaette "Bejahung" med at be-jae i stedet
for at bekrsefte, som er mere mundret. 1 nasrvaarende sammenhamg ville "bekrzefte" underbetone
den aktive accept, som ambivalenskonstellationen fremtvinger. Jeg veelger "sige ja til" selvom det
har nogle intentionelle overtoner - fordi det mere praxise "indoptage" alligevel er for langt fra
det mundrette.

34 Vemeinung er i de danske Freud-overszettelser konsekvent oversat "benaegtelse", muligvis i
parallelterminologi med "Bejahung". Da beneegtelse iflg. min sprogfomemmelse indebaxer noget
viljesbestemt, og Vemeinung netop er en ubevidst mekanisme, skriver jeg her konsekvent for-
naagtelse. Der kan vaere mere dybsindige grunde ti1 at de respekterede oversaattere (Andkjzer
Olsen & Koppe) vzelger at be- fremfor at for-nazgte.
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anerkendelse af det ubehageligheder skal gennem TO fornaegtelser for at blive sub-
jektivt sand. F0rst ops0ges ulysten, og så skal fortraengningen eller fortraxgnings-
fors0get opheeves. Negationen skal negeres.

Det kan netop voksne mennesker klare og netop i det terapeutiske rum. Ferenczi
peger på, at den dobbelte fornmgtelse finder sted i de faser af analysen, hvor over-
f0ringen er kraftig: Så vedkender analysanden sig ambivalensen, fordi overf0ringen
samtidig yder "tr0st". Den kliniske pointe er så, at kun såfremt realitetsprincippet
stabiliseres i analysandens subjektive oplevelse, således at den overtager "tr0st"-
funktionen, lykkes analysen. Haenger man fast i identifikationen med analytikeren, i
overføringen, vi1 man "falde tilbage" i fornaegtelsen, og dermed i fornaagtelsen af
forneegtelsen = fortraqningen. Men lykkes det, f0lger der bel0nning med i form af
fritagelse for skyldf0lelser og gentagelsestvang. Men det positive, anerkendelsen af
at det onde eller det ulystfyldte findes, kan kun nås gennem to negationer.

Iflg. Ferenczi bliver realiteten i f0rste omgang "geleugnet", fornaegtet som f0lge af
ulystkomponenten i omgangen med den. Den bliver forsynet med "et negativt for-
tegn". At dette kan ske betegner i sig selv et vaasentligt trin i barnets udvikling: Legen
og dens symbolske omgang med realitet/ulyst slår ikke laengere til. At fornaegte noget
betyder ikke, at man får det ti1 "ikke at vaere der". Ulysten (og dens anledning) er
selve indholdet i fornaagtelsen, selve dens begrundelse. Alle citerede, af psykoanalysen
afledte overvejelser over erfaringsdannelsen, bygger på det, Ferenczi her ekspliciteter:
At man ved at forf0lge sin oplevelse kommer ti1 realiteten. Og er det ulyst, man
kommer til, så er det den, der er motoren i, at "erfaring" også bliver en politisk og
kritisk kategori - jvf. den kritiske teoris almene perspektiv: kritik er en måde at taenke
på, at vaere på.

Realitetssansen udvikles som udgangspunkt ved, at omverdnen ikke blot f0jer sig
efter viljen. Det krcever opg0r med den infantile almagtsf0lelse. Den har mange
former - symbolske, gestiske - i den barnlige fantasi, og opg0ret med den giver i
vekslende omfang og grad tilfredsstillelse eller frustration. Typisk resulterer opg0ret
i, at man tilpasser sig de omstrendigheder hvorunder tilfredsstillelse finder sted. De
virkelige akt0rer traader frem fra sammenhaxtgen, f.eks. bliver "mor" fra at vaere et
psykisk billede med associationer af driftstilfredstillelse ti1 en realt eksisterende, også
negativt tonet, person, der f.eks. også reagerer på andre faanomener i verden end
netop barnet. (jvf. også Lorenzer 1975/70, p. 104 ff. og jvf. afsnit 4.3. nedenfor). Barnet
er så at sige n0dt ti1 at finde en omvej ti1 opfyldelsen af sit 0nske, fordi den direkte
vej er belagt med ulyst. Men ligesom den direkte, ulystbelagte vej går også omvejen
gennem vrede, raseri, aggression og frygt - såvel som gennem kaxlighed ti1 opdra-
geren. De forskellige f0lelser bliver oplevet i forhold ti1 forskellige sider af situationen,
på forskellige tidspunkter og tillige under forskellige omstzndigheder. Alle disse
tidsligt og rumsligt forskudte erfaringer skal koordineres for barnet: Forsagelse og til-
fredsstillelse er to sider ved personen - som samtidig er sig selv. Det er svaert.
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Også i voksne laereprocesser kan man maerke sporene af, hvor konfliktfyldt og drama-
tisk det er at indlade sig med de modsatrettede felelser. De kan vaere seksuelt-erotisk
farvede på grund af deres relation ti1 de helt tidlige driftsobjekter. Felelser synes ofte
ganske pludseligt at forvandle sig ti1 deres modsaetning og forårsage forvirring og
skyld. Destruktive felelser kan selvstaendiggore sig og rette sig mod netop den person,
som de positive felelser ellers skulle rette sig mod. Når et driftsmål samtidig efter-
stræbes og frygtes, er det nemlig sandsynligt at een af de folelsesmaessige poler
fortrznges. 1 hvert fald må objektet bevidsthedsmaessigt Skånes for de destruktive
impulser, som kun kan integreres, hvis barnets/individets autonomi respekteres, og
de positive gevinster forhindrer deres (de destruktive impulsers) selvstaenddiggorelse.

I forhold ti1 personer som objekt betegner ambivalenser altså den samtidige tilstede-
vaxelse af modsatrettede bestraebelser og felelser - f.eks. af kaxlighed og had. Efter-
hånden som driftsudviklingen gennemlober sine forskellige trin, kan de modsatrettede
felelser efterhånden adskilles - men kan så atter blive blandet under ny omstaendig-
heder. Det kan vaare forklaringen på kvinders statistiske overrepnesentation i diagno-
ser af en reekke af de svaere psykiske vanskeligheder. Her er aerindet dog at belyse
almindelige kvinders almindelige lsereprocesser, og derfor er det ikke så meget
driftsudviklingen i sig selv, som omgangen med de sociale omgivelser, der er i focus.

Ferenczi beskaaftiger sig som udgangspunkt med folelseskonflikter, der anlaagges i det
tidlige mor-barn-forhold, men som sagt interesserer han sig saxlig for de laareproces-
ser, der tjener selvopretholdelsen (jeg-drifterne) snarere end på den psykoseksuelle
udvikling, og derfor falder hans begreb om at sige ja ti1 ulysten ind i diskussionen af
kvinders erfaringsdannelse i den mods&ningsfyldte ydre verden. Mens lystprincippet
virker ubevidst, og urniddelbart tilstraeber spxndingsreduktion og behovstilfreds-
stillelse, så efterseger realitetsprincippet de betingelser i omverdnen, der rummer
disse. Ferenczi mener, i lighed med Freud, at seksualdrifterne i hojere grad under-
Legges lystprincippet end jegdriften/selvopretholdelsesdriften. Sidstnzvnte lader sig
lettere opdrage, den lader sig i hojere grad styre af realitetsprincippet. Jeg'et er taattere
på realiteten, mere afheengig af den, har inderligere relationer ti1 den,end både den
jegstyrede og den ubevidste seksualit. 1 den psykoanalytiske forståelse, som i ovrigt
ikke skal stilles ti1 debat her, skyldes det to ting. Dels, at seksualiteten er mindre
direkte afhaengig af realiteten (den kan lamge tilfredsstilles autoerotisk), dels at den
er undertrykt gennem hele latensperioden og derfor slet ikke kommer i beroring med
realiteten. At realitetssansen opstår i spaxxdingen mellem forfolgelse af lyst og und-
gåelse af ulyst er altså en pointe, Becker-Schmidt henter hos Ferenczi, og som under-
bygger den vigtige sociale dimension i hendes begreb.

Erfaringens betingelser er som tidligere diskuteret i bredere forstand, at man befinder
sig i en situation, hvor man på den ene side ikke er magteslos - tvinges ti1 identifika-
tion med aggressor, etc. - og at man på den anden side udfordres i en kombination
af oplevelse/sansning, saglighed/intellekt og tryghed/emotionalitet. Man kan sige,
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at det er det psykodynamiske aspekt af denne erfaringens grundbetingelse, som
belyses af Ferenczis begreber. Erfaring taankes i analogi med realitetsproven - over-
levelsen. Det grundlaeggende eksempel er sulten: sult det mest elementsere udtryk for
selvopretholdelse. Den lader sig ikke tilfredsstille fiktivt. Ferenczi mener simpelthen
ikke, at nydelsen af mad ville vaare mulig, hvis behovet for fode altid og urniddelbart
kunne tilfredsstilles. Lyst er et produkt af en mangel-erfaring. Også den positive
erfaring af den genstandsmaxsige omverden må tilegnes gennem negationen. "En
realitet, der ikke saetter sig op mod mennesket, kan ikke erfares" (1972, p. 204).

"Den genstridige realitet" er anledningen ti1 erfaring. Den foranlediger urniddelbart
"Eigensinn", som Negt og Kluge siger det. Urniddelbare kilder ti1 tilfredsstillelse er
usynlige - kvasi-naturlige, erkendes ikke. Og det markant fjendtlige eller ulystbe-
tonede fortreenger vi. Men de ting der står til rådighed med betingelser., dem erkender
vi. Distance og ambivalens er slet og ret foruds&ninger for objektbesaetning, for
realitetssans (Ferenczi 1972, p. 204, jvf. Becker-Schmidt 1993, p. 84). Becker-Schmidt
er tset på at reducere den voksne kvinde ti1 psykoanalysens erfarende barn, når hun
med tilslutning citerer Ferenczi for flg.: Ting, der bringer tilfredsstillelse elsker vi -
men de tilhorer os ikke, og derfor hader vi dem også. For barnet får sådanne ting
karakter af objektiv verden, og det ger de alene, fordi de bringer den indre verden
i bevaegelse. For voksne kvinder er denne folelsesmzssige dobbelthed i omgangen
med realiteten blevet "naturlig": den konstituerer subjektiviteten, og den omfatter både
familiens og lonarbejdets rum. Er den psykiske energi låst i ambivalensen, er denne
delvis fortxengt, og kvindelivet i Lorenzers forstand kliché-praeget. Så manovrerer
kvinderne i "topoi" (Negt 1971) af typen "Nåja, men".

I sine seneste skrifter (1993, 1994) supplerer Becker-Schmidt, som ovenfor naevnt,
ambivalensbegrebet med det psykoanalytiske begreb "Nachträglichkeit", forsinkelse
eller "effektuering med tilbagevirkende kraft" (Andkjzr Olsen & Koppe 1981, p. 432).
Det betegner at subjektet i kraft af sine aktuelle erfaringer kan forandre karakteren af
tidligere gjorte erfaringer eller oplevelser for sig selv. Det rummer de pointer, som alle
de citerede forsag på at bruge psykoanalysen som inspiration for en socialpsykologisk
ansats og for en laereprocesteori efterseger, nemlig for det forste, at identiteten ikke
er givet og uforanderlig i og med barndornmens erfaringer, at der ikke er eet fast
forankringspunkt for den, og for det andet, at "de aktive strukturer i det ubevidste ....
er et resultat af modet mellem fortidige og nutidige oplevelser" (ibid.). Hos Freud kan
dette samspil mellem erfaringer fra forskellige livsfaser - eller livshistoriske tidsrum -
ikke isoleres fra den grundlaeggende driftsdualitet eller fra de psykoseksuelle faser.

Hos ham er det som psykisk operation eksemplarisk beskrevet i samspillet mellem
erfaringerne i den odipale fase og i puberteten, altså en protes hvor "omskrivnin-
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gen’13’ af tidligere erfaringer, som de nu ligger i erindringsspor og som fantasier,
hsenger sammen med at individet når en ny psykoseksuel fase. Dette begreb for
"livshistorisk forsinket syntetisering" (Becker-Schmidt 1994) bruges så i forhold ti1
erfaringen af forskellige sociale situationer, livsfaser og undertrykkelsesformer. Som
perspektiv har dette aspekt af det ubevidstes dynamik at udvikle forståelser af
subjektive tidsbegreber og af forskellige former for social tid, forstået som kollektivi-
sering heraf.

Becker-Schmidts indfaldsvinkel er egentlig rimelig håbefuldt anlagt. Når hun be-
stemmer mulighederne af fremtidsorientering i livslobet, ser hun det sådan, at der i
enhver positiv besaetning ligger et potentiale for fremtiden, og i hver anticipation
ligger generindringen af et liv, der engang er lykkedes. For at kunne komme frem i
bevidstheden må erindringssporene aktiveres af de positive besaetningsenergier i
ambivalensen. Evnen ti1 at lade forestillingsevnen få den tid, der skal til, for at man
kan anskueliggore sig det onskede, hhv. tolke det med Nachträglichkeit'ens forsinkel-
se er "ambivalenstolerancen". Den er et selvsta3ndigt historisk trask ved kvindelig-
heden, og selv efter lange perioder med krisetegn kan et sådant potentiale bryde
igennem sin struktur og vende sig ti1 sin modsztning, erfaring og handling.

Aktive og passive yderligheder kan vaere livstruende - som mani eller depression. Det
helt gode og det helt onde bidrager ikke ti1 erfaring. En "sund blanding" af frustration
og gratifikation er betingelsen for udvikling (Freud), laering (Ferenczi), social leering
(Becker-Schmidt) eller erfaringsdannelse (Negt).

3.3.5 Eksemplarisk lzering og kulturel forandring

Paradokset bag en del af den hidtidige diskussion af subjektive betingelser for social
kering og erfaring er det historiske forhold, at jo voldsommere den samfundsmaessige
strukturering af hverdagslivet bliver, jo mere ontologiseret og fortidslos fremtraeder
hverdagen for den enkelte3’j. Og jo dybere menneskenes liv og sanselighed defineres
af deres samfundsm=ssige placering, jo mere individualiseret fremtraeder livslobet.

35 Becker-Schmidt bruger begrebeme "Nachträglichkeit" og "Umschrift" i fleeng. Det er muligvis lidt
teoretisk lettere at "befri" det sidstnzevnte fra Freuds driftsdetermination, men i hvert fald under-
ordnes de her begge en historisk defineret socialpsykologisk forståelsesramme.

36 SPorgsmålet om hvilken status individualiseringen eller ligefrem "individualiseringstesen" har i
forståelsen af de aktuelle samfundsmaessige virkelighed er - på forskellig vis - sat på dagsordnen
i den europaeiske samfundsvidenskabelige debat, f.eks. af Beck (1983), Ziehe (1989b), Giddens
(1991) samt kritisk af Alheit (1993). Hvor forskellige analysemes begrebss&ning end er og hvor
forskellig vzegtning af enkelspergsmål, de end foretager, forholder de sig alle ti1 forandrede
hverdagsvilkår. Grundapfattelsen af hverdagslivet er her fortsat i overenstemmelse med Leithäu-
ser - men den bevidsthedsteoretiske dimension kan altså også supplere og problematisere de
ovrige, karakterforskellige, teoribidrag.
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Netop på grund af den samfundsmsessige udvikling fritages enkeltmenneskene
tilsyneladende fra at forholde sig ti1 samme. Ambitioner om at forholde sig eller
forandre fortaber sig i hverdagsbevidsthedens pragmatisme eller losrives som gen-
stand for oplysning eller didaktik.

Dette grundlaeggende historiske problemkompleks eller legitimationskrise opfattes i
fagbevaegelsen og i dens uddannelsessystem reduceret som et formidlingsproblem
mellem deltagernes oplevelser og deres holdninger. Oplevelserne skal formuleres
frem, og så vi1 holdningerne forandre sig, blive mere i overenstemmelse med erfarin-
gerne og med fagbevzegelsens idégrundlag. Problemet soges altså last ved oplysning
og tillige gennem raffinering af pzedagogiske metoder. Naarvserende diskussion af
laereprocesser kunne inspirere ti1 i stedet at anskue uddannelse i fagbevzgelsesregi
som egentlige historiske processer - ikke blot sekundaere tilskudsprocesser. Organisa-
tionen og uddannelsen kan anskues som den kulturelt ekspliciterede ramme, der på
samme tid skaber en kollektiv tavs viden om samfundsmaessige forhold, og som
rammen for dens potentielle italesaettelse. Det flytter eftersegningen af potentialet for
historisk erfaring ti1 et kollektivt niveau, hvor eftersegningen selv er en del af en
kulturel og politisk bevaagelse. Erfaringsdannelsen bliver mere end grad af individuel
oplysthed. Men man kan sige, at i en sådan protes ville organisationen blive eks-
poneret påny, den ville blive genstand for erfaring, og evt. blive forandret - og det
påkalder sig forsvar.

Social lsering raekker på den måde ud over sig selv, både individer og sociale om-
givelser forandrer sig. Organisationer - herunder pa‘dagogiske! - kan påvirkes, og
kulturen forandres. Lsereprocesser, der på denne vis formidler mellem den individuel-
le, den kulturelle og den samfundsmaessige dimension, har i den danske paadagogiske
debat vaxet begrebssat med Oskar Negts "eksemplariske laering" og med hans ud-
vikling af Wright Mills begreb om "sociologisk fantasi" (Negt 1971/81, Hultengren &
Salling Olesen 1977, Negt 1978, Ziehe 1978, Salling Olesen 1985). Det har vaxet
forbundet med en beslsegtet historisk substansforståelse af erfaringspaedagogik, ofte
i modsaetning ti1 andre mere dialogpzedagogisk orienterede opfattelser af begrebet
(f.eks. Jacobsen (e.a.) 1980). Becker-Schmidt tilslutter sig i sin diskussion af det sociale
laeringsbegreb Negts almene formuleringer. Hun når imidlertid som demonstreret
frem ti1 det ad andre - psykodynamiske og kvindehistoriske - kanaler end Negt og
Kluge selv.

Men naturligvis har hverken hun eller Negt fundet det psykiske konstruktionsprincip,
der ger erfaringen mulig; de har alene kortlagt nogle mulige dimensioner i den.
Forbindelsen mellem det oplevede og det almene, mellem det anskuede og videre
taenkning knyttes ved at stille sporgsmål i feltet mellem sansning og begreb, skifte
perspektiv og finde ny relationer. Måske skal man slet og ret, som Becker-Schmidt
foreslår - som Walter Benjamin - forbeholde begrebet fantasi som betegnelse for den
evne.
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På videnskabsteoretisk niveau ligger der en fordobling af erfaringsbegrebet i ab-
duktionsbegrebet. Videnskabelig erfaring må have karakter af abduktion - måske
altid, men i hvert fald med humanvidenskabelige genstandsområder. Abduktion har
som sin forudsaetning, at erkendelsesprocessen foregår i kraft af et tilskud af be-
tydning (sammenlign Negt & Kluge, som diskuteret i afsnit 3.1.2), eller i og med at
en tavs, implicit eller "kontingent" viden bringes ti1 udtryk. Betydningen struktureres
udfra et perspektiv, der eksplicit er fortolkerens, og forst derigennem kan det etablere
sig som "prototypisk" (Kirkeby 1990). Den forskningsmazssige erfaring skal derfor
indreflektere forskerens sted og hans/hendes individuelle perspektiv, samtidig med
at erkendelsen og den ny viden skal placeres klart i sit sociale rum. Det sociale rum
forstås både som den videnskabelige offentligheds traditionelle diskurser og som den
sociale og politiske omverden, forskeren og hans/hendes viden udspringer af og
indvirker på. Dette er da også udgangspunkt for den metodologiske position og for
de tolkningsprocedurer (Leithäuser (e.a.) 1977, Leithäuser & Volmerg 1988, jvf. også
Becker-Schmidt 1987, p. 92 f), jeg forholder mig ti1 og benytter mig af i de folgende
kapitler, og som uddybes i afsnit 4.3.

I det folgende opsummerer jeg som en art utopisk horisont for politiske laxeprocesser
en rsekke karakteristika ved den sociale eller eksemplariske laermg. Dermed håber jeg
at have kvalificeret de lzereprocesforståelser, jeg praesenterede i kapitel 2.

Eksemplarisk laering fordrer konfrontation med individuelle og kollektive forsvarsmeka-
nismer i kulturen. "At terve" i feltet mellem den barske realitet og egne blandede
felelser forudsaetter nemlig opmaerksomhed på begge dele. Og det er ikke nogen selv-
folgelighed at man retter opmazrksomheden mod, hvad der sker, og hvad man
oplever ved det. Selv det elementaere niveau af "hvad jeg har oplevet" kan vsere
vanskeligt tilgaengeligt. Det er der teoretisk belaeg for, og det er også en almindelig
erfaring i det voksenpaedagogiske rum. Mange mennesker er psykologisk betragtet
meget afhsengige af deres egne oplevelser, har brug for at begribe verden i termer af,
hvad de selv kender til. Den empiriske omverden reduceres i så fald af den individu-
elle tema/horisont-skema. Livshistorisk anskuet hanger det som sagt sammen med
den individuelle barndom, men også med socialisationsmonstrene og den opdragel-
seskultur, der har herskede, da vi voksne var bom. Hvis man som barn i een uende-
lighed er stodt på noget forbudt eller farligt, hver gang man gav sig i lag med verden,
så er det ikke så underligt, at man senere i livet ubevidst vaelger at holde sig ti1 en
verdensforståelse med afstukne horisonter, og fortolke al ting i kendte temaer. Det
kan i klinisk eller paedagogisk sammenhzng opfattes professionelt reduceret som
personlighedsegenskab eller som modstand - men det bor rettelig begribes i sammen-
haeng med tidlige erfaringer f.eks. af at miste noget dyrebart. Mennesker kan som
bom fuldstaendig aflaere nysgerrighed, og i stedet vaelge at fungere i kraft af rutiner.
Og hvor begrebet rutine hos Leithäuser bestemmes udtommende teoretisk (Leithäuser
(e.a.) 1978), siger Becker-Schmidt kort og kontant, at "rutine - det er intet andet end
at vaere kort ind i et spor, hvor nysgerrigheden mangler" (1987a). Den, der altid er
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ekspert i kraft af sit eget liv, kan samtidig vaere ude af stand ti1 at laere, eller forstå
andres perspektiv.

Robustheden hos voksne kan også vaere udtryk for, at deres afhaengighed af egne
oplevelser har forskanset sig, så at de afviser at laere. De personlige oplevelsers
begraensede horisont kan blive autoritax, den kan etablere sig som fast reference,
kriterium for sandhed eller korrekthed, den kan systematisk vige tilbage fra kritik, og
vaere kilde ti1 absolutisme og rigiditet. Det er den psykiske tilstand, som Becker-
Schmidt diskuterer udfra kvindesocialiseringens samspil med kvinders modssetnings-
fyldte hverdagsliv, og som Thomas Leithäuser diskuterer som kollektiviseret, epokal
bevidsthedsform som "hverdagsbevidsthed". En sådan forskansning er imidlertid altid
blot een pol i en modsaetningsfyldt bevidsthed: Forskansningen forudsztter, at noget
er sanset ._. der er et felt af potentiel individuel erfaring i den tavse viden.

Erfaringsdannelse falger altså - i teoretisk forstand - ikke slet og ret af, at mennesker
artikulerer deres "urniddelbare erfaringer" i betydningen oplevelser eller sansninger
(Negt og Kluge 1974). Det forudsaztter nemlig, at sansningen er bevidsthedsmaessigt
ti1 rådighed - at den ikke er omgivet af psykiske forsvarsvaerker. Man kan derfor
heller ikke bedomme voksne menneskers erfaringspotentialer professionelt udfra deres
fremtraeden - selvom det netop ofte forekommer nodvendigt i en undervisnings-
hverdag! Voksne mennesker ser oftest ganske robuste ud - det g0r de f.eks. i FIU.
Diskussionen her kan opfattes som et bidrag ti1 et grundlag, hvorpå man kan nuan-
cere forståelsen af, hvorfor folk siger fra, og ikke til, når de stilles overfor en given
uddannelses progressionspres, hvorfor "teven" kan vaxe en nodvendig og integreret
del af at gore erfaringer, og f.eks. problematisere at den "tavse viden" forudsaettes
bekendt af underviser eller system.

Eksemplarisk lsering fordrer erkendt forbindelse til det samfindsmazssigt overgribende.
Behageligheden i at stole på egne erfaringer, at dvaele i det urniddelbart tilgaengelige -
som ofte er det direkte udgangspunkt for erfaringsorienteret undervisning, og også

i FIU - kan vaere blokerende, ikke blot af de naevnte psykiske, men også af empiriske
grunde. Erfaringer skal bearbejdes. Man må selv finde deres erindringsindhold,
udarbejde deres subjektive betydning og diskutere den samfundsmoessige. Erfaring,
der vi1 mere end det urniddelbart oplevede, må ud over sin empiriske begraensning.
I hvert udsnit af virkeligheden, i hverdagens tids-, steds- og funktionsdefinerede rum,
gemmer der sig en forbindelse ti1 noget samfundsmsessigt overgribende. 1 den for-
stand henviser enhver erfaring, som gores af en social, almengyldig realitet, ti1 sam-
menhaenge. Det er det, der ligger i Negts begreb om eksemplarisk laering (Negt 1971)
og i Negt og Kluges betydning af selvregulering som sammenhaengsproducerende.
Den udfoldes, hvis bevidstheden forholder sig ti1 sig selv, reflekterer sig se&. Det er
det, Hegel bexevner "bevidsthedens dialektiske bevaegelse på sig selv", når subjektet
omgås med sig selv og sin omverden. Hvis erfaring står stille, visner den. Den må
bevsege sig frem og tilbage mellem to poler, tanken og det den taanker på, mellem
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selvbevidstheden og den realitet, den tager livtag med! Det for individet subjektivt
bemaarkelsesvaerdige enkelttilfazlde - og den sammenlxeng, som alligevel skal til, for
tilfaeldet får mening. Bevidstheden forandrer sig i bevsegelse mellem det subjektive
og det objektive. Ikke blot opfattelsen af realiteten forandres, bevidstheden selv holdes
flydende - som sin egen genstand.

Eksemplarisk lzering er ikke bundet ti1 pedagogik og uddunnelse. F.eks. i det just naevnte
aspekt, bliver diskussionen bevidsthedsteoretisk ti1 forskel fra paedagogisk (jvf.
Mortensen 1983). Men på den anden side rummer begrebet vigtige indkredsninger af
paedagogikkens betingelser, ligesom det i kraft af sin laereprocesforståelse fra sub-
jektivitetsperspektivet rummer vigtige pedagogikkritiske pointer. På det alment politiske
niveau, såvel som på det konspolitiske, peger analysen her på, at konflikterfaringer
er de vigtigste orienteringspunkter for laering. Negt's begreb om det eksemplariske
relativerer på den ene side forestillingen om, at en hvilken som helst hverdagserfaring
godt kan blive ti1 laerestof i sociale laereprocesser. På den anden side rummer begrebet
også en påpegning af erfaringernes uomgzengelighed. De kan ikke springes over. Det
er dem, der ger det muligt at fore virkelighedens konkrete fremtraedelsesformer
igennem de individuelle eller kollektivt/kulturelle forsvarsvzerker ti1 sprogliggorelse -
og dermed faktisk ti1 bevidstheden.

I paedagogiske teoridannelser, såvel som i undervisningsmaessig praksis, er det ganske
vanskeligt, at fastholde dimensionen "åbenhed" - det flydende aspekt af bevidstheden.
Det er ikke blot på grund af pzedagogikkens materielle bestemmelser, kvalificeringen
og disciplineringen, at den professionelle bevidsthed ikke kan rumme sådanne
begreber. Måske opfattes det "flydende" i vores kultur slet og ret ofte som en negativ,
formal bestemmelse, som fravaer af struktur, hvormed det naturligvis bliver menings-
last. Men diskussionen i dette kapitel skulle gerne have dokumenteret, at den flyden-
de tilstand netop er sprsengfuld af indhold, af erfaring af modsigelsesfyldt realitet (jvf.
diskussionen af selvregulering i afsnit 3.1.2).

Laxeprocessen omfatter både den direkte, urniddelbare erfaring og selvrefleksionen;
både fordybelsen i detaljen og analyser af storre sammenhzenge; abstraktion og
konkretisering; sansning og teori. Ingen af disse kilder ti1 erfaring kan undvaeres, og
ingen kan stå alene. Pzedagogik og uddannelse kan gribe ind i een eller flere af
dimensionerne, fremme eller modarbejde deres bevzegelse. Men rumme processen kan
paedagogiske rum ikke.

Med en omvending af et citat fra Oskar Negt - der taler om arbejderbevaegelsen - kan
vi om kvindebevazgelsen sige, at en urniddelbar eller selvindlysende forbindelse
mellem kvindebevaegelsens emancipatoriske målsaetninger og så en faerdig teori, der
lader sig begrunde videnskabeligt - det findes ikke. Det samme gaelder teori om
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lzereprocesser i paedagogiske rum37. Teoridannelsesprocesser er i denne forstand i sig
selv laxeprocesser, hvor erfaringer associeres og forbindes på en sådan måde, at de
sociale betingelser, hvorunder de er gjort, bliver medreflekteret. Teori og praksis må
formidle sig ti1 hinanden i tolkningsforsogene, hvilket jeg folgelig forsoger i det
folgende.

Eksemplarisk laering bliver gennem sit realitetsindhold kollektiv. Det ligger ekspliciteret
i Negts oprindeligt mere samfundsteoretisk udledte erfaringsbegreb - erfaringen er
den specifikke produktionsform hvori realiteten bearbejdes og den aktive reaktion på
samme (Negt 1981, p. 25, cit. Becker-Schmidt 1987a, p. 68). Skont erfaringen skal gores
af enkeltindivider - skal gennem deres ho'der og kroppe - så udgor den en sprogligt
og begrebsligt formidlet omgang med realiteten og samfundet, og som sådan er den
kollektiv. Eksemplarisk erfaring er yderst sjaeldent noget, der alene gores af een
person, mand eller kvinde, og som alene vedrorer vedkommende selv. Om ikke andet
bliver det tydeligt, når man som individ aktivt forseger at szette sine interesser
igennem - for da griber man konkret ind i andres behov og interesser i alle de sociale
sammerhEnge, man bevaeger sig i. Selvreflektion og politisk eftertanke er dert
medium, hvor egoismen forvandler sig ti1 solidaritet.

Det er selvfolgelig forskelligt, i hvor hoj grad urniddelbare erfaringer ger strukturen
i sociale krisefcenomener gennemsigtige og erfarbare. Men selvom man kan opleve
meget uden at have den såkaldt samfundsmcessige totalitet ind i blikfeltet, kan de
saereste erfaringer "ramme kanten af en nerve af en relevant konflikt" (Becker-Schmidt
1987a) og så er det, vi kalder dem "eksemplariske". Egenskaben "eksemplarisk"
forudszetter den subjektive betydning som grundlag for erfaringens handlingsrelevans
og -perspektiv. Eksemplariske erfaringer er slående - både affektivt og emotionelt. Det
kan afstedkomme engagement, men også resultere i handlingslammelse, angst og
resignation. Objektive konflikter motiverer kun subjektet ti1 handling, når det selv er
involveret og har interesser. Ellers er konflikten subjektivt ligegyldig. Det er således
i et vist omfang egoistiske motiver, der konstituerer sociale laxeprocesser. Mening og
betydning er altid bundet ti1 en bestemt subjektivitet. Det er muligt subjektivt at
erkende sine egne egoistiske motiver således, at de netop bliver socialt konstituerende,
således at de raekker ud over sig selv og forbinder sig med andres motiver, f.eks. hvis
den tavse viden ekspliciteres kollektivt. Ikke mindst i fagbevaegelsens rum, hvor de
klassiske vmrdier, kollektivitet og solidaritet ofte fungerer som dogmer eller klicheer
(Andersen (e.a.) 1993, f.eks. p. 241 ff) er denne erkendelse en vigtig kritikfigur. Den
perspektiverer f.eks. undervisningens og hverdagskommunikationens megen tale om
ligestilling og om mands- hhv. kvindeprivilegier.

Der findes pzdagogisk teori om påvirkninger. Det er noget andet.
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Eksemplarisk laering bliver i sin konsekvens kritisk overfor bestående magtforhold: Alle
de sociale kontekster, hvor de sociale laxeprocesser finder sted, bliver eksponeret
påny og tvinges ti1 at forandre sig. Således skal f.eks. også organisationer "laxe" den
svaere tilegnelse af en ny opfattelse af verden, og dermed logisk også et sveert adskil-
lelsesarbejde. Også organisationer skal skille sig af med "noget af sig selv". Det gdder
ikke mindst en staerkt hierarkiseret organisation som fagbevzegelsen!

At erfaringer som kollektiv protes bliver ti1 kulturelle forandringsprocesser, kan man
f.eks. også se i den aktuelle debat om, hvorledes konnene skal afgive privilegier. Det
"skal" begge kon i ovrigt, ikke af abstrakte ligestillingshensyn, men på grund af
realitetens forandring og af hensyn ti1 egne erfaringsmuligheder. Solidaritet udsprin-
ger - igen - af reflekteret egoisme! Som ktinspolitisk pointe illustreres vanskeligheden
f.eks. af, at erhvervslivets ledere ikke kan opfatte kvindelige erfaringers relevans i
ledelse og samarbejde - det "skal af med" noget af virksomhedskulturen. Omvendt har
mange kvinder ganske vanskeligt ved at afgive de angivelige priviliegier, som på det
folelsesmaessige og sociale plan også er en side ved yngelplejen, ti1 maendene. Begge
eksempler er genstand for en sproglig og kulturel fordobling: den automatiske til-
skrivning af egenskaber ti1 hhv. maend og kvinder er ude af trit med realiteterne. De
tilskrevne egenskaber passer ind i og virker sammen med et samfundsmasssigt
magthierarki og et socialt statushierarki. "Kon" er ikke blot en klassificering af kende-
tegn, men en kategori, der vidtgående strukturerer og befaester menneskers oplevelser
og forventninger. Sporgsmålet om, hvorfor det er sådan, eksponerer urniddelbart at
konsegenskaberne er historiske, og besvarelsen af det producerer slet og ret indholdet
i kvinders sociale lzering. Det er laxestoffet!

Det giver Christine Morgenroth (1989) et glimrende eksempel på, når hun i sin
undersogelse af den tyske fagbevzegelses omgang med kvindelige medlemmers
initiativer illustrerer, hvorledes både indholdet i kvindernes initiativer - at etablere
bornepasning, så de kan komme på arbejde - og deres handlingers formelle form: at
holde moder og snakke med de folk, der kan hjzelpe, også uden om de "relevante
kanaler" i fagbevaegelsen selv. Udover at få etableret den bornehave, der var brug for,
"laxte" kvinderne, som Morgenroth har forsket med, også noget (ubehageligt) om
deres fagforening. Deres kompetencer kom godt nok ti1 udtryk, men i hoj grad praeget
af, at de var op imod den maskulinistiske organisation, hvorved organisationen
alligevel grundlaeggende fik praeget arbejdet i form og indhold. De kvindelige kompe-
tenter og den maskulinistiske organisation, der ikke kan rumme dem, fastholder
derved hinanden i et ydre forhold, indtil kvinderne evt. skaffer sig af med organisa-
tionen! Morgenroth fastholder andetsteds, at "Die Zukunft ist weiblich - auch in den
Gewerkschaften" (Morgenroth (e.a.) 1992) - og fortssetter så i sit forfatterskab dis-
kussionen om "Das Prekäre des Geschlechterverhältnis in Interessenorganisationen"
(Morgenroth 1994).
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Denne type dobbelte ambivalenskonflikt rammer som kulturel protes mange kvinder
som mulighed og som krav. Morgenroths eksempel kan spidssaettes: Vasr i fagbe-
vaegelsen på trods af udgraensning - eller - trods fagbevaegelsen og bliv udgraenset.
Selvom netop dette eksempel synes historisk lofterigt: kollektive subjektive og kons-
specifikke behov kan potentielt gå forandrende ind i organisationer og hierarkier! -
så er den historiske mulighed på det organisatoriske plan ikke nok. Som de efter-
foigende analyser vi1 vise, ligger der i hvert fald for de midaldrende kvinder andre
muligheder.

Den historisk producerede kvindelighed er ikke sådan lige at forandre. Dele af voksne
kvinders psykologiske kon er funderet tidligt i livshistorien, i primaxsocialisationen.
Det kan effektueres med tilbagevirkende kraft, blive genstand for "Nachträglichkeit",
men de. er grundlagt så tidligt, praeodipalt, at de formentlig må anskues som varigt
ubevidste.

Dette niveau kalder Bjerrum Nielsen & Rudberg (1993) for den kwznede subjektivitet.
Hvor konsidentiteten, som også angivet af Freud, er potentielt åben og erfaringsfähig,
så er den dog sammenbundet med den grundlzeggende kormede subjektivitet. Begge
niveauer indgår i det psykologiske kon, som er det niveau, der kan forandre sig
gennem ambivalenserfaring. Derfor er de mulige skred i det, man normalt kalder
"konsrollerne", i det sociale kon, ikke mulige uden kollektiv erfaringsdannelse på
niveau af det psykologiske kon eller konsidentiteten.

Bjerrum Nielsen & Rudberg har med beslaegtede begreber hentet direkte fra objektre-
lationsteori (1989), bestemt kvinders og mzends udviklingspotentialer netop i dobbelt-
grebet af behov for/hhv. angst for autonomi og intimitet, hvilket alt sammen skal
rummes i videre udviklings- eller erfaringsprocesser. De kalder mamdenes udviklings-
vej "den ambivalente vej" (1988, p. 40) - deres tovende (gen)tilegnelse af intimiteten,
der kun kan finde sted, hvis de som drenge og maend får passende medlob på praesta-
tion og selvstaendighed, og ikke anfazgtes i deres grundlzeggende maskuline identifi-
kation. Kvindernes vej kalder Bjerrum Nielsen & Rudberg for "den paradoksale vej"
(ibid.), fordi kvinderne - ligesom i deres konsidentifikation i den odipale fase - må gå
via intimiteten ti1 autonomien og vice versa. Begge varianter er eksempler på, at det
er nodvendigt at forstå ambivalensens livshistoriske rodder, dens (re)aktualisering ind
i omgangen med den sociale omverden og dens betydning for, hvorledes social
erfaring struktureres.

Bjerrum Nielsen & Rudberg fremhaever markant identitetens historisk foranderlige
karakter som dimension af livsomstsendighedernes tranformation (Bjerrum Nielsen
& Rudberg 1994b). Den aktuelle historiske kvindelighed er produktet af "det moder-
ne", og de vurderer, at den generationsmaessige tranformation af denne optimalt vi1
udvikle, hvad de benawner relatione2 kompetente (1993, p. 126). Den udnytter - men
forandrer ikke - den kormede subjektivitets fundamentale evne ti1 "intimitet". Bjerrum
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Nielsen & Rudberg begår et imponerende generationsstudie (1994a), og deres "for-
håbning", der ligner Becker-Schmidts, går ud på, at transformationen af den historiske
kvindelighed for den unge generations vedkommende kan udvikle den kormede
subjektivitets disposition for intimitet, men netop i kraft af forandringerne i konsiden-
titeten og dermed i det psykologiske kon omsvette den i erfaringspotentiale, og i
forandringer i de kulturelle og sociale kon.
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3.4 Ambivalens, fagligt ,arbejde og FIU

3.4.1 Laereprocesforståelse og FIU-pazdagogik

I forhold ti1 traditionel paadagogisk tankegang er det lettere bagvendt at indkredse
"teven". Toven hos laxende mennesker bliver ofte fortolket i termer af modstand
(Wahlgren 1983) eller bliver tolket som en art responsiv, men ikke intentionel, mod-
stram på undervisningens progressionspres (jvf. f.eks. Salling Olesen 1985, p. 268).
Erfaringsteoretisk bestemt kan teven altså vaere udtryk for en psykisk balante eller
låsning mellem regression og progression; det kan vsere udtryk for samspillet og den
gensidige blokering mellem kognitive og emotionelle dimensioner i tilegnelsen af
realiteten. Ikke mindst kan teven vaere udtrykket for en fase i erfaringsdannelsen,
hvor forbevidste eller fornaegtede sansninger samler sig ti1 strukturer, der finder vej
ti1 bevidstheden, finder ord, symboliseres. 1 enhver af disse betydninger er teven et
integreret og fuldstaendig nodvendigt element i enhver reorganisering af bevidsthed
eller holdninger - enhver paedagogiks formål!

Sådan identificeres "teven" imidlertid ikke ret mange steder i paedagogikken, måske
fraregnet den deciderede bomepzdagogik. Det skyldes b1.a. vor vestlige kulturarv.
Opsplitningen mellem felelse og fornuft er en arv fra den borgerlige oplysningstanke -
hvor man f.eks. med Kant gerne skulle ville og kunne befri sig fra den "selvfor-

skyldte" umyndighed. Ironisk nok kan opsplitningen, hvor analytisk produktiv den
end må have vaxet gennem to-tre århundreder, i dag i sig selv vzere et kontraproduk-
tivt indgreb i menneskers beredskab ti1 at laxe. For som hele diskussionen ovenfor går
ud på at vise, så forudszetter laering faktisk netop et produktivt samspil mellem de
forskellige dimensioner i subjektiviteten. Skilles de ad producerer man, modsat sin
hensigt, blokering.

Også i FIU eksisterer der en udbredt respekt for de mere irrationelle dimensioner af
menneskelig laering. Respekten udmonter sig imidlertid selvstaendiggjort i form af
forskellige psedagogiske retninger (Andersen (e.a.) 1993 p. 203 ff) ligesom emotionali-
teten henvises ti1 bestemte sekvenser i eller udenfor undervisningen, i "kulturen". Op-
splitrungen befaaster en raekke objektive modsaetninger; den spejler netop de struk-
turer i hverdagslivet, der producerer ambivalens: forst skal vi vaere fornuftige i
undervisningen (ligesom på arbejdet - med hvad det nu kraever af selvundertrykkelse)
- og så kan vi slippe os selv los som hele mennesker i fritiden (ligesom når vi kommer
hjem - i reproduktionsfeellesskabet). Emotionaliteten opfanges i sin afspaltethed fra
den diskursive fornuft, fra "politikken". Da det saglige indhold i de forskellige sekven-
ser af undervisningen af en lang raakke "gode (organisatoriske) grunde" ofte ikke er
stemt sammen, er risikoen for en regulaer mystificering af laxeprocessen i hoj grad ti1
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stede. Det kan vaere forklaringen på, at visse deltagere slet og ret artikulerer kedsom-
hed overfor de mere personligt orienterede sekvenser af undervisningen: De fore-
kommer slet og ret så maerkvaerdige, at de ikke er provokerende. De falder på den
forkerte side af fremmedhedstaersklen, de reprsesenterer ingen "tilpas udfordring".

Det er i overenstemmelse med den klassiske oplysningsarv at mene, at felelser skal
holdes veck fra politisk oplysning, fordi de stojer. Brokker af aplysningsideologi kan
derfor medbegrunde den pedagogiske "tendens" i FIU, jeg har kaldt "Vidensfor-
midling og handlingsanvisning" (ibid. p. 206 ff.). Tendensen spejler rent det konkrete
politisk-pragmatiske handlingspres i arbejdet som tillidsrepraesentant. Den omssetter
dette ret direkte ti1 en temmelig traditionel undervisning: Man skal have det at vide,
man ikke ved, og man skal ove sig på det, man ikke kan. Jeg har argumenteret for,
at en sådan undervisnings effekt forudscetter en indforstået motivation hos de voksne
deltagere, og at den selv med en sådan forudsaetning, risikerer på godt og ondt
scenisk at aktivere deltagernes skoleerfaringer (ibid. p. 206 ff). Men den stik modsatte
opfattelse eksisterer også: Man kan nemlig også mene, at betydningen af felelser i
laxeprocesser skal opgraderes og rehabiliteres. Og det kan udmonte sig så radikalt,
at man kommer ti1 at slippe den realitet, som lzeringen skal forholde sig til. Det ser
man i tendensen "Personlig udvikling" (ibid. p. 215 ff). Endelig kan man mene, at
felelser nok har en vis betydning, hvorfor de bor instrumentaliseres i en bedre sags
tjeneste, og det er noget af forklaringen på den saxlige cocktail af undervisnings-
metoder, som man kan se i tendensen "Organisationspraksis" (ibid. p. 210 ff). Den
forseger at rumme både kognitive, emotionelle og handlingsmoessige dimensioner i
lasringen - men opererer så ti1 geng&d med en meget håndfast og eksplicit definition
af hvad det er for en realitet, man skal udvikle sig ind i (indvikle sig i), nemlig
bevzegelsens organisatoriske tolkning af verden - stedet hvor "det politiske menneske
er en mand’13’. Derved fjerner den sig hastigt fra deltagernes, sarrlig de kvindeliges,
urniddelbare oplevelser af at vaare "anderledes", "saerlig" og i hoj grad "mindre vaerd"
i netop sådanne sammenhaenge. Den tilbyder i hvert fald ikke noget rum, hvor
oplevelser af denne art kan blive ti1 erfaring.

Alle tre "tendenser" spejler hverdagslivets opsplitninger og kulturens selektion af
legitimitet. Det kan ikke bringe de ambivalenser i bevaegelse, som deltagerne bringer
med sig ind i uddannelsen - det kan kun yderligere konsolidere dem. Set fra den
synsvinkel reproducerer FIU's undervisningspraksis konkret aplysningsarvens op-
splitning af intellekt og felelse. Den videreforer tillige i forskellig grad den klicheprae-

38 Titlen på et FIU-notat fra december 1992 (Moller Jensen & Larsen 1992a) - et udtryk for at den
diskussion, jeg forer som led i en lsereprocesteoretisk afklaring, er blevet sat på dagsordnen i
FIU. Samtidig låser den feministiske kritik i FIU/ af FIU sig urridlertid fast i en raekke af de
"klassiske" lonarbejderfigurer, fordi f.eks. "Ligelonskravet!" (samme forf. 199213: Lon efter kon)
usynliggor de objektive, kvalitative forklaringer på ulighedeme i hverdagen, på arbejdsmarkedet
- og derfor også i karmen. Og så vi1 det ikke blot det politiske menneske, men også de (upoliti-
ske?), der vazlger ham, fortsat vsere af det fuldtidsarbejdende, faglaerte, lemforende hankon!
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gede opfattelse af, at felelser medforer vilkårlighed. Klicheen spiller sammen med de
samfundsmoessigt dominerende opfattelser af kon (som skitseret i afsnit 3.1.4), samt
med FIU's politikbegreb.

FIU er på eet niveau en meget fornuftig verden, hvor der i een uendelighed manes
ti1 besindighed på meget pragmatisk og handlingsorienteret vis. Man er slet og ret
"saglig", "faglig" og "politisk’. Den faglige logik overlejrer ve1 organisatorisk kons-
stereotyperne: Det er hensigten i undervisningen som helhed, såvel som hos de
enkelte undervisere, at se politiske kvalifikationer hos kvinderne - men systemet ender
i kraft af politikbegrebet med at bekrmfte stereotypierne yderligere: det, der falder
indenfor den pragmatiske politikforståelse defineres som rationelt, og det, der falder
udenfor, defineres som irrationelt. Udfra den organisatoriske tematisering af om-
verden og horisonten "dem ctr. os" er det så oftest de erfarne - og det vi1 sige de
mandlige - forhundstraditioner, (for)handlingslogikker, der falder indenfor skemaet!
Mandlighed identificeres med fornuft og kvindelighed med felelse. Den enkelte
kvindes erfaringer, kvindernes kollektive erfaringer falder udenfor - og kan perciperes
som irrationalitet, som emotionalitet. Og det er der ve1 også empirisk belaeg for:
(Nogle) kvinder bliver (nogle gange) vrede over deres udgrzensning!

Når FIU-kulturen kan praestere hele tre forskellige naturgroede "retninger", der i
forskellig grad repraesenterer materielle og kulturelle opsplitninger, adskiller det sig
som system egentlig ikke fra samfundet som helhed. Vazgtningen af lmrestof og
traditionelle undervisningsformer hhv. personlig udvikling, eksperimenterende
former, men også fjemelse fra sagsindhold og realitet repraesenterer blot en fordobling
af den samfundsmaessige arbejdsdeling, ikke mindst konsarbejdsdelingen. At de tre
meget forskellige "tendenser" alle fungerer rimeligt, og ofte glimrende, som voksenpae-
dagogisk praksis siger noget om bredden og kompleksiteten af den "tavse viden",
deltagerne og systemet rummer i gensidighed.

Ingen af de tre paedagogiske tendenser kan rumme kompleksiteten i laxingen som
sådan - det principielt uigennemskuelige samspil mellem kognitive, emotionelle og
sociale dimensioner, og mellem bevidste og ubevidste. Men enhver undervisnings-
situation rammer noget hos nogen, og undervisernes professionelle kompetencer ti1
at fange dette udvikles på grundlag heraf ti1 rutiner (jvf. Weber 1993a). Men rummer
undervisningssituationen ikke kompleksiteten i deltagernes lzering begrmnses laerin-
gen! Eller - den henviser deltagernes erfaringsprocesser ti1 det hverdagsliv, den ellers
ville bearbejde. Når "personlig udvikling" kommer i hojsaedet i uddannelsen, må
deltagerne jo gå hjem og analysere de faglige problemer selv. Og omvendt i den
saglig/faglige undervisning: Folelserne - med deres associationer ti1 den kulturelle
kvindelighed - er jo selvstzendiggjorte, uden ressonansbund, lige meget hvor meget
deres uddannelsesmaessige rehabilitering har vaxet led i berettiget opgor med en alt
for rationel og didaktisk undervisningskultur. Både selvstaendiggjorte felelser og
isoleret fornuft er destruktive i sig selv. Dissocierer man felelser - hvad enten det sker
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som fortraengning, som psykologisk eller organisatorisk isolering eller som "komple-
mentsert kon" - fraskriver man sig adgangen ti1 en del af sine erfaringer, nemlig alle
dem, der ikke urniddelbart er både bevidste, og som passer ind i den forhånden-
vaerende rationalitet. 1 sidste instans efterlader man sin historie, fraskriver sig mulig-
heden for at gribe ind i historiens nuvaerende stade, nutiden - og i dens produkt:
fremtiden. Hvilket lige praxis er det, som FIU gerne vil.

3.4.2 Ambivalens og fagligt arbejde

Derfor kan mervaxende analyse af erfaringsprocessers psykologiske kompleksitet som
voksenpaedagogisk ramme da også blot pege på, at det paedagogiske rum skal åbnes
mod hverdagen og stilles ti1 rådighed for deltagernes selvregulering. Men tillige på,
at laereprocesser skal handle om noget! De skal ikke skilles ud fra voksenlivets materi-
elle virkelighed. Det tegner sig for den voksne kvindegeneration i almindelighed, og
for de kvindelige tillidsrepraesentanter i saerdeleshed, opsplittet, hierarkisk og frem-
medbestemt. Hvis man skal begribe, hvordan kvinder har det med fagligt arbejde -
som endnu en sammenhzeng i en i forvejen sammensat hverdag - skal man ikke "vaere
bange" for at rejse problemer. Det har kvinderne nemlig i forvejen talrige erfaringer
med, ligesom den voksne kvindegeneration ved, hvad det vi1 sige "at miste". De/vi
klarer med fynd, at miste deres uskyld endnu engang, når de konfronteres med
fagbevmgelsens udlsegning af deres liv: Den indsocialiserede vanthed ti1 at blive
berovet egne erfaringer disponerer måske ligefrem for at lade ny autoriteter traede ind
i de gamles spor. Den statistiske tilfredshed med FIU hos saxligt de modne ufaglaerte
kvinder kan handle om, at kendte monstre fra barndornmens familie, skole, arbejds-
pladsen og voksenlivets familiedannelser repeteres, måske på bedre distance. Det kan
vaere udtrykket for gentagen "ja ti1 ulysten", men det kan også i kraft af rummets
ander ledeshed, såvel som paedagogikkens intensitet, blive et nyt rum - ti1 at tove i.

Men selv om man kan se det - at mennesker danner erfaring på grund af og på trods
af vanskeligheder, og såmaend også kan bruge fremmedbestemt uddannelse som rum
dertil, så er og bliver det en omvej. Kvinderne i FIU behover ikke med nogen form
for nodvendighed at miste deres hverdagserfaringer eller få stillet sporgsmålstegn ved
deres gyldighed een gang til, når de kommer i faglig uddannelse. Men hvis de
alligevel ger det - eller oplever de erfaringerne reduceret ti1 illustrative pointer på i
forvejen fastlagte politikker - så rammer det ikke blot kendte monstre fra hverdags-
livet (den klassiske fagforening spejler den klassiske fabrik!) men refererer også ofte
ti1 grundlaeggende monstre i primaxsocialisationen. Det er repetition af undertrykkel-
se, men det er også en strukturering af den individuelle psykiske energi. Og den må
nzsten med nodvendighed blive genstridig.

Hver enkelt erfaring af tilknytning hhv tab er indlejret i en realitet, der ger erfaringen
af dem som enkeltdimensioner modssetningsfyldt. At miste er ikke blot et tab, som
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krsever sorgarbejde, det er også en frisvettelse af bundne energier. Det er potentialet
i kvindemes lazreproceser. Derfor kommer begrebeme om ambivalenstolerante og
ambiguitetstolerance - evnen ti1 at opfatte positive og negative sider af samme sag
som på samme tid samhorende og forskellige - ti1 at stå så centralt for erfarings-
dannelsen.

Hvis man skal finde en rad tråd i Becker-Schmidts fortlobende videnskabelige sogebe-
vmgelse fra den empiriske afsogning af industriarbejdets virkelighed, over en sam-
fundsteoretisk forståelse af dette felt, herunder opgor med den traditionelle industri-
sociologi, videre ti1 en mere almen konspolitisk kritik af samfundsvidenskaben og en
fordybelse i de subjektive dynamikker i kvinders laering og erfaring - er det netop
denne. Tematiseringen af modsaetninger mellem kon, generation, hverdagsafsnit, etc.
står simpelthen at laese i titlerne på rapporterne fra de efterhånden talrige empiriske
og teoretiske projekter39.

Becker-Schmidts analyse af det industrielle kvindearbejde, af almindelige lon- og
dobbeltarbejdende kvinders hverdag, handler også om FIU's tilfredse kvinder, om de
"faglige kvinder". Mange af dem har just dette arbejde eller andet ufagkert kvinde-
arbejde indenfor omsorgsområdet. Selve afda&ningen af arbejdssituationens og
hverdagslivets modszetninger og de psykiske ambivalenser kan fares direkte videre
over i en analyse af det faglige arbejde.

Industriarbejdet afstedkommer på det subjektive plan en raskke tilsyneladende dobbel-
te holdninger, dels af vrede (over akkorden), dels af samvittighedsfuldhed (overfor
produktemes kvalitet). Reaktioneme retter sig mod arbejdets bytte- og brugsvaerdia-
spekter. 1 arbejdet eftersporges en rmkke specifikke, historisk producerede kvindee-
genskaber som kvalifikation, men de kraeves tillige underlagt det abstrakte arbejdes
normer (Krovoza 1976). Man skal, men man skal alligevel ikke. Kvinderne skal altså
selv dissociere elementer af deres arbejdsevne fra deres subjektivitet, udvikle dem som
kvalifikation - de skal skille sig af med noget af sig selv. Mange kvinder reagerer
modsaetningsfyldt på dette, og da arbejdet jo er nodvendigt og "fomuftigt", frem-
traeder reaktioneme som irrationelle. De afspejler imidlertid blot de objektive modsaet-
ninger i de krav, arbejdet Stiller: vi vi1 have dig på grund af det, du kan ... men det
er alligevel ikke just dig, vi vi1 have ...

Som rammebestemmelse gaelder dette også for de midaldrende, kortuddannede
kvindelige tillidsrepraesentanter, der har leveret deres bidrag ti1 de folgende analyser.

39 Titler som "Eines ist zuwenig - beides ist zuviel" (1984), "Arbeitsleben - Lebensarbeit" (1983),
"Arbeiterkinder gestem - Arbeiterkinder heute" (1985) er eksempler på rapporttitler hentet fra
eller inspireret af interviewtekster - der samtidig rummer projektemes analytiske pointe. Men
selvfolgelig kan det også siges teoretisk: "Die doppelte Vergesellschaftung - die doppelte Un-
terdrückung" (1987b).
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Såvel den professionelle politiker Jytte, som omsorgsarbejderen Mona og industri-
arbejderen Mette oplever og formulerer sig omkring poleme i en ambivalenskonflikt
produceret af denne objektive mods&ning. Der er vaesentlige elementer af "dem sel?,
der ikke kan komme med i arbejdet4’.

De er som lonarbejdere underlagt den dobbelte protes af at blive brugt (i.e. vaere
produktiv) og forbrugt (i kapitalistisk forstand). Med dette den kapitalistiske pro-
duktions paradoks som bagage kommer de i uddannelse i fagbewegelsen - og modes
af en mystifikation af netop dette, helt grundlaeggende forhold. 1 FIU reagerer man
nemlig bevidst og professionelt på de dele af personens erfaringer, der passer ind i
den velfungerende tillidsreprzesentants rolle. De konsforskelle, vi kan se i FIU-under-
segelsens kvalitative empiriske materiale, tyder på, at maendene i hojere grad umid-
delbart tager virksomhedernes logik på sig, mens kvinderne er mere tilbojlige ti1 at
blive hsengende i "reprassentantrollen", orientere sig nedefter41 (Andersen (e.a.) 1993,
p. 227). De moder modsaetningerne, og de subjektive ambivalenser modes med
harmoniseringer (FIU 1989). 1 et livshistorisk perspektiv er der iojnefaldende analogier
mellem de monstre for omgang med konflikter, kvinderne anlaegger i forskellige
livsfaser og i forskellige af hverdagslivets sfmrer. Den psykoanalytiske forståelses-
ramme for sådanne analogier skal ikke inspirere til, at man opfatter analoge psykiske
monstre som slet og ret identiske, langts mindre ti1 at man i paedagogisk sammen-
haeng skulle give sig ti1 at saette dem i tale. Det ville jo forudsaette, at man vidste,
hvad de bestod i. Det ger man ikke, men man ved, at den livshistoriske sammenlxeng
er der, således at man kan give den rum og respektere den. Der er dimensioner i
erfaringerne - og dermed i afsaettet for laxeprocessen - der ikke kan saettes i tale eller
blive kulturelt synlige.

Sammenhaengen mellem negative og positive oplevelser ved samme faenomen går
igen fra forholdet ti1 arbejdet som sådan - ti1 det faglige arbejde. Nogle kvinder har
det positive (Andersen, op.cit. p. 225 ff., 229) som motivation for at lave fagligt
arbejde - andre det negative (ibid. p. 226) og som motivation forudsaetter de to poler
af oplevelsen af arbejdet faktisk hinanden: Fornzegtelse af det destruktive ville med-
fore en fommgtelse af det identitetsgivende, det produktive, det positive. Det gzelder
arbejdet som sådan: Hvis man "passer på sig selv" må man opgive arbejdet - og hvis
man passer (på) arbejdet, må man (op)give sig selv.

40 Se afsnit 4.2 og 5.2. Jytte praesterer et imponerende stykke tilretningsarbejde, når hun skal for-
mulere sig om modsaetnmgsforhold i fagbevaegelsen, Mettes sociale engagement ger hende blind
for en raekke af de problemer, fagbevasgelsen geme så tacklet "mere politisk’, og endelig er der
Mona, der - nåja, Mona tover.

41 Mette i kap. 5 kan tolkes som en kvinde, der på baggrund af en sådan ikke udfoldet ambivalen-
skonflikt, faktisk har valgt den mandlige strategi: at tage virksomheden på sig.
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Aktivitet og passivitet, konkurrence og solidaritet, umyndiggorelse og anerkendelse -
det er alt sammen noget man erfarer, måske ikke lige praxis samtidig, men sammen-

vzevet: Det er ikke muligt at identificere, hvor eller hvordan man kan opsoge det rare,
det lystfyldte, eller omvendt, hvordan man skal gebazrde sig, for at undgå ulysten. De
medforer hinanden.

Lonarbejdet, som er udgangspunktet, udfores som lmarbejde af nodvendighed, af
tvang, og dets kvalitet opretholdes faktisk også gennem tvangsforanstaltninger. Derfor
går man i stykker som menneske, hvis man forholder sig direkte ti1 arbejdets indhold:
Oplevelse af tvangen står i vejen for oplevelsen af kvaliteten, og oplevelsen af kvalite-
ten ger blind for den tvang, der har foranlediget den. En rent positiv besaetning af
arbejdet medforer f.eks. overanstrengelse, mens fornzegtelse af tvangsmomentet "blot"
medforer, at man instrumentaliserer sig selv endegyldigt.

For tillidsreprzesentanten fordobles lonarbejderens problem: Man er ikke blot under-
lagt urimelige arbejdsforhold, man "kaemper" mod dem; ikke blot arbejdet, men også
kampen imod det, kraever selvundertrykkelse. Hvis man passer på sig selv, må man
opgive det - og det er urnuligt. Det er en regulzer låsning, som principielt virker
passificerende, og som medforer svct-kket realitetserkendelse. Medmindre den altså
opsoges folelsesmmssigt og bliver formuleret af folk selv. Grundlaeggende er det
naturligvis nodvendigheden af at overleve, lonarbejdet som nodvendig reproduktion-
form, der fremtvinger denne komplicerede selvundertrykkelse. Den er et historisk
grundvilkår, og den indre protest mod det er uendeligt meget vanskeligere at artiku-
lere end protesten mod ydre, urimelige vilkår. Det er industriarbejderens problem, og
det er - i fordoblet form - den ufaglzerte tillidsreprzesentants problem.

I den udformning, fagforeningsarbejde ofte har - lonforhandlinger, modemarathon,
mv. - rammes kvindernes subjektivitet vidtgående på denne måde. Fagbevaegelsen og
uddannelsen er derfor p.t. ikke i stand ti1 at opfange de ressourcer, som den historisk
producerede kvindelighed rummer ti1 fornyelse af fagforeningsarbejdets hverdag, hhv
fagbevaegelsens orienteringer i det hele taget.
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3.4.3 Paedagogikken ?

Opgaven er en paedagogisk udfordring, der kraever noje reflektion af de bevidstheds-
mzssige forudsaetninger for lzering hos tillidsreprzesentanterne. Man kan ikke sige,
at FIU som system er uden sådanne overvejelser, men nok at overvejelserne forbliver
delvis implicitte. Fagbevaegelsen som sådan har en oplysnings- og en uddannelses-
intention, som er relativt entydig. Den vi1 kvalificere ti1 eksisterende opgaver udfra
eksisterende strategier - og dertil udarbejdes f.eks. også, på FIU-niveau, undervis-
ningsmaterialer, hvor de praktisk hensigtsmzessige og subjektivt belonnende sider ved
det faglige arbejde fremhzeves. Derudover besidder fagbevzgelsen en formentlig
undervurderet, men ret beset uvurderlig, undervisningskultur, der baeres af under-
visernes rutiner - af deres tavse, erfaringsbaserede viden.

FIU moder således sammenstodet mellem på den ene side deltagernes blandede
erfaringer - oplevelser af både lyst og ulyst, bekrzeftelse og afvisning - og på den
anden uddannelsens ambition om at opmuntre og kvalificere deres politiske motiva-
tion på to måder. Dels modes den i nogen grad af systemet, indholdsmmssigt i under-
visningsmaterialerne (f.eks. FIU 1989)42, dels tilbyder kulturen, båret af underviserne,
xermest en figur af typen: Arbejdet er godt nok noget skidt, men DU er helt fin, DU
er en god kammerat (Andersen (e.a.) 1993, p. 251 ff). 1 det sidste ligger en dissociering
af tillidsrepraesentanten fra hans/hendes konkrete engagement i arbejdet, og som
laeringspointe egentlig en definition af det politiske indhold som overvejende "fornuf-
tigt", kognitivt laerestof, lidt ligesom sur skolekerdom!

Begge strategier må opfattes som pragmatiske. FIU vi1 ligesom adenom problemerne,
hen ti1 tillidsreprazsentanten som person. Men strategierne overser, at det er nemlig
netop på grund af de belastninger, man tåler i arbejdet og de skuffelser, det giver, at
det er urnuligt ikke at besaette arbejdet positivt. Det gzlder det overlevelsesmaessigt
nodvendige lonarbejde, og det gaelder for nogle tillidsrepraesentanter - netop de ve1
motiverede - i lige så hoj grad det identitetsgivende fagpolitiske arbejde.

Lonarbejdet, herunder det industrielle kvindearbejde, er stadig en nodvendig repro-
duktionsbetingelse for store grupper af arbejdere, og selve overlevelsen, ekonomien

I Publikationen "Tillidsrepraasentanten" (FIU 1989) - et vigtigt bud på "farstegangsinformation" -
benasvnes problememe ved at vaare TR fra farste spalte: "Det kan vsere herligt ... MEN ...". De
dilemmaer, der så konkret traakkes frem, er imidlertid for det farste meget alment formuleret:
Som modsaatning mellem "kollegemes interesser" og "et godt og roligt samarbejde med arbejds-
giveren". For det andet er fremstillingen i sprogbrugen harmoniserende ("en lidt vanskelig dob-
beltstilling", eller mere lyrisk "som en sejlads mellem to klippekyster, hvor stranding er en risi-
ko"). Det er nok skrevet som en art trastende medvind, men virker i kraft af sine mange anty-
dende formuleringer lettere foruroligende. - Effektundersagelsen afdsekkede i avrigt, at det tryk-
te undervisningsmateriale ikke blev benyttet saxlig meget, et forhold, FIU senere har forholdt sig
ti1 (Sommer og Salling Olesen 1993).
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er den ene pol i den kvindelige industriarbejders "dobbelte double-bind" på lon-
arbejdet hhv. familien. Indkomsten kan ikke bortvaelges. Men det faglige arbejde kan
faktisk godt bortvaelges. Man kan bare lade vaere, hvis det ikke lonner sig - personligt
på kort sigt, eller som lzengeresigtet politisk perspektiv. Det ger de fleste lonarbejdere
jo faktisk. Det er slående, at mange FIU-deltagere formulerer sig opgivende og
desillusioneret - f.eks. omkring medlemmernes opbakning og de lokale afdelingers
mangel på imodekommenhed. Men de bliver ved alligevel. Tillidsposten trzeder i
mange interviewbidrag frem som noget, man elsker at hade hhv. hader at elske - en
fremtracden, der i naervzerende sammenlxeng må tolkes således, at det faglige arbejdes
ydre modsaetninger rammer ind i, aktiverer og opretholder nogle andre, tidligere
anlagte ambivalenser i psyken. Det er den enkelte tillidsrepraesentants psykologiske
livshistorie, der låner fagbevaegelsen energi - også, og somme tider netop, når dens
traditionelle vaerdier er i objektiv krise. Groft sagt: Der er generationer af voksne, der
bare ikke kan holde sig fra at opsoge nederlag! Men når de så ger det, er de samtidig
medproducenter af et reservoir af uudtalte sansninger, af potentiel kollektiv erfaring,
af kulturelt tavs viden. Uddannelsessituationen kan anlmgges således, at der tages
hojde for dette. Den tilsyneladende gentagelsestvang har et overlevelsesmasssigt
rationale: Den ger livet ti1 at leve. Suppleres den af sin modsaetning, kan livet måske
tillige blive godt at leve.

Arbejdspsykologiens kritik af det industrielle arbejde for at destruere subjektiviteten
(f.eks. Volmerg 1978) kan jo f.eks. ikke forklare kvindernes faglige engagement.
Hverdagsbevidsthedsbegrebets "harmoniseringsmekanisme" kan medproducere
rutiner, men ikke slet og ret afskaffe ambivalenserne - de rummer i deres låsthed en
maengde psykisk energi, og den bringes undertiden - på een eller anden måde - i
bevzegelse. 1 stedet kan man altså som analytisk figur foreslå en oplosning af "objek-
tet", tillidsposten, i dens lyst- og ulystudlosende elementer, og saette de voksne
generationers almene socialisationsbetingelser - f.eks. kvinders tiltagende dobbeltso-
cialisering - som forståelsesramme for den psykiske energiproduktion. Så kan man
respektere den teven, der er forudsaetningen for, at det endnu ikke sagte kan blive
formuleret og som erfaringshorisont skimte "det, der ikke er sket"!

Med Becker-Schmidt har jeg spurgt, horfor kvinder erklaerer sig tilfredse på trods af
deres oplevelser. Sporgsmålet omfatter også de kvindelige tillidsreprzesentanter i FIU.
De udviser efter de kvalitative analyser i effektundersogelsen at domme to princip-
forskellige reaktionsmonstre: Nogle frustreres og falder ud; andre engageres over-
gennemsnitligt i det faglige arbejde.

Det er kun den sidstnaevnte kategori, vi har fat i i de folgende kapitler. Men der kan
vaere - identiske - gode grunde ti1 begge typer reaktion. Hvem der reagerer p’å hvad,
og hvordan, kan ikke afgores entydigt - men man kan diskutere situationen, spil-
lerummet og det forhåndenvaerende register af handlernuligheder. Endelig kan man,
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som forsegt i det foregående, begrebssmtte de subjektive mellemregninger, kvinderne
foretager.

Hvis den faglige uddannelse alene konstituerer yderligere progressionspres, bidrager
dette i sig selv ti1 at mystifikationeme konsolideres: udbytningen er samfundsmmssigt
usynlig, undertrykkelsen er psykologisk fornaegtet, og uddannelsen traeder så ind og
ideologiserer begge dimensioner. Den politiske bliver ti1 pragmatik (= handlings-
planer, jvf. Andersen (e.a.) p. 233 ff), den psykologiske ti1 selvtillid (= personlig
udvikling, ibid. p 215 ff). Hverken handlingsorienteringen eller den "personlige"
dimension er irrelevante. For der skal vazre et afsaet i subjektiviteten, et moment af
selvbevidsthed - man skal bescette sin egen prmstation positivt, hvis man skal risikere
laereprocessens åbenhed og vedkende sig sin "teven". Problemet med de undervis-
ningstilbud, vi har analyseret i FIU, er dobbelt: Fagbevaegelsens politikapfattelse
ordner realiteten under sig som lzerestof - og lige meget hvor ve1 begrundet fagbe-
vaegelsens historiesyn, m.v. måtte vzere, så fremstår det ikke realitetsorienteret - som
deltagerrealitet. Det rummer ikke noget indbygget perspektivskift, der formidler
mellem den store og den lille historie, det forbliver subjektivt udvendigt43. Der er
altså tale om en dobbelt mystifikation: Dels i forhold ti1 den subjektive realitet -
individuelt eller kollektivt - dels fordi den "objektive" realitet aldeles ikke er objektiv,
men przesenteres organisatorisk og ideologisk redigeret.

Undervisningen tager i mange tilfaelde nok - endog meget - effektivt udgangspunkt
i deltagemes mangetydige og modsaetningsfyldte erfaringer - og ofte i ophedede og
nattelange debatter. Ambivalenseme kommer frem, eller bringes i bevaegelse uden
nodvendigvis at va?re sprogligt artikuleret - men ofte blot for at blive harmoniseret
eller på skift få udgraxtset deres objektive hhv. subjektive dimensioner. En anden
falge af det overordnede politikbegreb og dets konsekvenser for "curriculum" er selv-
sagt, at såvel individuelle som kollektive erfaringsrytmer inddaemmes i den forstand,
at den subjektive tidsfornemmelse ikke får mulighed for at udfolde sig som laerebetin-
gelse. Den destruerede tidsfornemmelse er netop een dimension i hverdagsbevidst-
heden, og forståelsen af konsspecificiteten i denne protes eet af de ekspliciterede
perspektiver i Becker-Schmidts aktuelle forskning. Hun mener, at den sociale tid er
konsdetermineret, og at dette forhold kan udfoldes såvel empirisk som teoretisk.

Forelobig er ambivalenserne kernebegrebet. De er laxe- og erfaringsstof for kvinderne
selv, hvad enten FIU med- eller modarbejder det. Der er bedre plads i uddannelses-
rummet ti1 de kompromisprzegede, hvor modsaetningen balancerer, f .eks. i formulerin-

Denne generelle kritik vi1 ganske givet blive modt med stor undren blandt de mange FIU-under-
visere, der har "Blå Boger", livshistorier, mv. som fast bestanddel i deres undervisning. Her ER
der masser af både "lille" og "stor" historie. Problemet for en erfaringsteoretisk betragtning for-
bliver imidlertid 1: At den lille historie er middel ti1 målet: At forstå den store, som een gang er
forstået. Hvilket er begrundet i 2: At der ikke må produceres politik i uddannelsessystemet.
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gen omkring arbejde og familie: "Jeg kan jo ikke undvaere nogen af delene!". Men når
ambivalensen antager konfliktkarakter - "Een af delene er for lidt, men begge dele er
for meget" - kan det vsere forste, usynlige niveau i laereprocessen - som når man
henvises ti1 een af delene ved skilsmisse eller fyring! Eller når begge dele bliver "for"
meget! Ambivalensen har jo hele tiden rummet modsigelsen, som allerede er tilegnet
subjektivt, blot er den indkapslet og fjernet fra handlingsplanet, (jvf. afsnit 1.2. og 2.2
om det erfaringsteoretiske grundlag for FIU-projektet). Laxeprocessen kan gå i gang,
når der så konkret overvejes pro et centra, når realiteten genopsoges, når der tmes i
hverdagen.

De efterfolgende analyser viser både, hvorledes dette ikke sker direkte, eller som en
falge af undervisningen, og så alligevel sker - af nogle helt andre grunde og under-
tiden med nogle andre perspektiver, end det uddannelsesmaessigt var "meningen".
FIU har skam stor betydning. Men ikke lige den betydning, den tilstrseber!



Kap. 4 Tillidsrepraesentanter og tolkningsrammer

4.1 Tillidsrepraesentantens hverdag

4.1.1 Modszetninger, konfliktpotentialer og kvalifikationskrav

Jeg har hidtil diskuteret det "almindelige" hverdagsliv og kvindeliv, og jeg har ind-
kredset, hvorledes dets opsplitninger og modsaetninger virker erfaringsblokerende,
men også hvorledes man analytisk kan oplose blokeringen igennem begrebet ambi-
valens. Ambivalensbegrebet modsvarer de objektive modsaetninger i livslob og
hverdag - uden at spejle dem mekanisk - og alle erfaringer peger på, at oplosningen
af laereblokeringen ikke blot er en analytisk ovelse. Mennesker forandrer faktisk på
deres liv, og de laerer en masse - undertiden laerer de imidlertid noget andet, end
paedagogiske og uddannelsesmzessige foranstaltninger antager.

Nu drejer det sig om arbejdet som tillidsrepraesentant. Det rummer i sig selv en rzkke
strukturelt definerede modsaetninger - nogle grundlaaggende mystificerede, andre
hverdagsligt påtrsengende og stressende. Modscetningerne kan besternmes fagfore-
ningsteoretisk som udtryk for opbrud i de saedvanlige historiske funktioner - der i sig
selv var og er pratget af dobbeltheden af defensive og offensive dimensioner - og
udvikling af ny (Andersen (e.a.) 1993, kap. 3, Salling Olesen 1990, Negt 1989). 1
mervaerende sammenhzeng er dette alene en rammeforståelse. Laereprocesteoretisk er
det centrale, at tillidsrepraesentantens opgaver i hverdagens fremtraeder sammensat,
og at opgaverne reelt også hver for sig rummer vanskeligt gennemskuelige problemer
og perspektiver. Det er den hverdag, der saztter udgangspunktet for laxeprocesser om
det faglige arbejde, og det er vidtgående netop den, der også begrzenser dette arbejdes
horisonter. Det er en anerkendt sandhed i fagbevzegelsen, at nogle ikke holder lamge
i jobbet, fordi de ikke kan holde maengden og karakteren konflikterne ud, og det er
ingen tilfaeldighed, at nogle af arbejderbevaegelsens skoler er begyndt at holde kurser
i, hvordan man bzerer sig ad med at holde sammen på hjemmefronten, fordi tillids-
mandsarbejdet i mange tilfzelde pratger ikke blot arbejdslivet, men hele livet.

Et vigtigt element i det subjektive pres, som tillidsrepraasentanter oplever, er den
norrnativitet, der pratger arbejderbevaegelsens og uddannelsens holdning ti1 det politi-
ske arbejde og ti1 engagementet. Det horer ti1 at vare en god kammerat, at man ger
sit politiske arbejde, og at man ger det godt. At det ofte er muligt for en ny tillids-
repmesentant indenfor den urniddelbare horisont, både i lokalafdelingerne og hojere



112 Tillidsreprazsentanter og tolkningsrammer

oppe i hierarkiet, at få oje på ledende kammerater, der er knap så effektive, mildner
tilsyneladende ikke przestationspresset, Det kan skyldes, at aktive tillidsreprzesentanter
tolker dette som en åbning af deres egne karrieremuligheder, men ve1 også at en
rsekke bevidsthedsmsessige redigeringer, traeder formidlende - og formildende - ind
i oplevelsen af omverdnen, etablerer en art social blindhed, der bekraeftes gensidigt
og kollektiviseres.

Der tegner sig - som de efterfolgende analyser indirekte vi1 illustrere det - betragtelige
forskelle mellem store og små arbejdspladser og mellem offentlige og private arbejds-
pladser. Men det er et gennemgående trask, at tillidsreprzesentanternes opgaver er
voksende, både i kvantitet og kompleksitet. De bliver i stigende grad inddraget i den
daglige arbejdstilrettelaeggelse på arbejdspladsen - det skyldes udbygning af de
formaliserede samarbejdsfunktioner og det er et centralt element i nyere ledelses-
strategier. Samtidig er vzesentlig forhandlingskompentente vedr. lonsystemer og
overenskomster blevet decentraliseret, og en raekke ny områder har fået oget prioritet.
Det drejer sig om områder, der i sig selv er meget komplicerede: arbejdsmiljo, tekno-
logi og uddannelse, og på det offentlige område om medansvar for den såkaldt
responsive stats tjenesteydelser, som de kan defineres professionelt indenfor institutio-
nernes mål- og rammestyring: tillidsrepraesentanten som en art moderne mellemleder.

I "En oplevelse for livet" sammenfatter vi - med henblik på at udlede hvilke kvalifika-
tionskrav, uddannelsen skal opfylde tillidsreprzesentantens opgaver som falger:

* overvåge overenskornstens og andre aftalers overholdelse, forfolge tvivl og klager
overfor ledelsen eller fagretsligt

* forhandle og indgå lokale aftaler, herunder om Ionsystemer og lonfastsaettelse på
minimallonsområdet

* repraasentere de ansattes interesser i SU og på alle områder af interesse, hvor de
ansatte ikke er sikret nogen formaliseret indflydelse

* fungere som bindeled mellem virksomhedsledelse og de ansatte, formidle infor-
mation, regulere konflikter

* fungere som bindeled mellem arbejdspladsen og fagforeningen - begge veje
* medvirke ti1 at organisere arbejdspladsens ansatte og hojne det faglige aktivitets-

niveau
* hjaelpe kollegerne/medlemmerne med personlige, sociale og praktiske trivsels-

problemer (vejleder, sjaelesorger, socialrådgiver)
* medvirke i arbejdspladsens/virksomhedens kontakt ti1 resten af samfundet

(lokalsamfundet, politikere, offentligheden) - undertiden sammen med virksom-
hedsledelsen.

(Andersen (e.a.) 1993, p. 77)

Dette giver i sig selv et stort antal sociale beroringsflader. Meget af arbejdet er defi-
neret som direkte konfliktlosning eller -forebyggelse. Og under de konkrete arbejdsop-
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gaver ligger en forventningsstruktur, der er objektivt funderet og som de fleste steder
er socialpsykologisk fordoblet: som tillidsrepraasentant overtager man - uanset sine
personlige forudsaetninger og onsker - et rollesaet og en rmkke konfliktpotentialer. De
udspringer af fagbevaegelsens historiske opgaver, og accellereres af den krise, den
befinder sig i. Der er langt fra den positive subjektive oplevelse af som ny tillids-
reprzesentant, at vaere blevet valgt "fordi jeg er rap i replikken" (Andersen (e.a.) 1993,
p. 159) ti1 de objektive forhold, der usynligt spiller sammen og meddefinerer op-
gaverne.

Man skal gennemskue, hvornår ens opgave med at fremme samarbejdet på virksom-
heden kommer i modstrid med ens opgave med at varetage arbejderinteresser. Man
skal gennemskue, at man på samme tid kzemper om en forbedring af lonarbejdet på
de givne betingelser, men egentlig på grundlag af en historisk opgave, der er defineret
som lonarbejdets afskaffelse. Man skal indgå i formaliserede beslutningssammen-
haenge på grundlag af uformelle og sociale arbejdspladsrelationer, skelne mellem
forskellige lonarbejdergruppers forskellige interesser - og handle i egen interesse i
solidaritetens navn uden at genere nogen af dem. Det ger sig også gaeldende i forhold
ti1 arbejdsmarkedet som helhed, at man skal skelne mellem virksonmedens succes og
de nzere lonarbejderinteresser overfor konkurrencehensyn og brancheproblemer. Man
skal forstå, anvende og begrunde anvendelsen af regels&, der ofte ikke kan rumme
de problemer, der faktisk forekommer, og man skal afveje kvantitative og kvalitative
dimensioner i sine interessekrav.

Denne raekke af mulige modsaetninger ligger strukturelt i tillidsmandsarbejdet, og er
i forskelligt omfang ti1 stede i hverdagens konkrete goremål. Det kraever som almen
kvalifikation, at man er i stand ti1 at forholde sig problematiserende og analytisk, at
man ikke tager hverken opgaver eller losninger for pålydende. Vi opsummerer
kvalifikationskravene således:

* have kendskab ti1 grundstrukturen i overenskornsten og ovrige aftaler, samt
kunne vurdere deres betydning i konkrete forhold

* have kendskab ti1 procedureregler og arbejdsretlige principper, og have en
faerdighed i at skaffe sig praxise oplysninger om fortolkrunger, praxedens m.v.

* kunne gennemskue interesser, interessekonflikter og interessesammenfald, og
omssette det i konstruktiv forhandling

* have en afklaret holdning - herunder kunne formulere sine tvivl - og kunne
overbevise andre om sin personlige integritet

* kunne lzse selektivt, bearbejde information og formidle den i overskuelig og
interessevaekkende form

* kunne forstå og kunne indleve sig i sine kollegers erfaringer og onsker, were
åben over for forskellige personer og synspunkter

* kunne formulere kortsigtede og langsigtede interesser, og motivere kolleger for
at vsere med ti1 at varetage dem
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* kunne forklare og personligt stå inde for nodvendigheden af kollektiv organi-
sering

* kunne organisere moder, debatter, praktiske aktiviteter
* kunne fore en personlig samtale, skifte perspektiv og indtage en vejledende rolle

over for kolleger, der soger hjzelp ti1 det ene eller andet
* kunne saette konkrete begivenheder og aktuelle forhold ind i en bredere sam-

fundsmaessig og historisk sammenhamg, og formidle denne sammenhamg ti1
andre

* kunne analysere det politiske indhold i konkrete enkeltsporgsmål, og omsvette det
i strategiske initiativer
(Andersen (e.a.) 1993, p. 81)

- og vi konkluderer (p. 82), at ethvert headhunterfirma ville soge en person med
mangeårig ledelseserfaring, videregående uddannelse og markant personlighedsprofil!
Samt formentlig frabede sig småbornsforaeldre ...

4.1.2 Medlemmernes oplevelser af fagforeninger og tillidsvalgte: et par under-
segelsesresultater og fremtidsperspektiver

Kvalifikationeme er jo så i ovrigt ikke nogen, man erhverver sig een gang for alle.
Som tillidsrepraesentant står man hele tiden over for forandringer både i opgaveme,
i omgivelsernes tolkning af dem og deres holdning ti1 eens funktion. Fagbevaegelsens
egen indre organisation forandres i disse år, og holdningeme ti1 arbejde og dermed
ti1 fagforeninger undergår vaesentlige forandringer såvel herhjemme, for nylig doku-
menteret i projektet "Arbejdsliv og politik set i et lonmodtagerperspektiv" (APL-
projektet, Jorgensen (e.a.) 1992, Bild (e.a.) 1993a og 1993b) som i Europa (f.eks. Zoll
1984 og 1988, Vester & Geiling 1991, SINUS 1991). Fagforeningeme og dens menne-
sker rammes af de generelle opbrud i opfattelser af arbejdet, som er i focus en raekke
betydende samfundsteoretiske bidrag i disse år. APL konstaterer.ingen betydende
konsforskelle i de ny historiske krav ti1 fagforeningerne, der falger af de kulturelle
opbrud, og en raekke teoretiske indkredsninger haefter sig i lighed med dem ved
generationsopgoret. Det er de yngre og mere veluddannede, der mest markant
repraesenterer den hojere grad af "individualisering" og som vaegter immaterielle
vaerdier (f.eks. Ziehe 1989, Alheit 1994, Zoll 1989). 1 hvert fald een aktuel dansk
undersogelse af forandringer i holdningerne ti1 selve arbejdet hos unge (Simonsen
1993) indkredser forandringer i begge dimensioner. Det samme ger Morgenroth
(1989), der slet og ret peger på de respektive saxlige kvaliteter og ressourcer hos
ungdommen, hos de arbejdslose, hos indvandrerne og hos kvinderne som centrale
historiske orienteringspunkter for formulering af historisk ny begreber om og prakti-
ske former for solidaritet i randen af og delvis i modsaetning ti1 den traditionelle kerne
i arbejderbevaegelsen i almindelighed og fagforeningerne i szerdeleshed: Den mand-
lige, heltidsbeskaeftigede, faglaerte - og i ovrigt hvide - arbejder.
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Fra forskellige hold dokumenteres således ny orienteringer i fagbevzgelsens med-
lemsbasis - orienteringer, der ikke er tilfaeldige, men som analyseres som konsistente
udtryk for noget historisk nyt - hvad enten det så er i termer af moderne (Habermas),
kulturelt neo-moderne (Ziehe), postmoderne eller posttraditionelle (Giddens) samfund,
risikosamfund (Beck), etc. Centralt står indkredsningen af "individualisering", ganske
vist i lidt forskellige betydninger. Generelt saetter samfundsudviklingen sporgsmåls-
tegn ved traditionelle, såvel som moderne ideologier, og det gaelder ikke mindst for
den "institutionaliserede ideologi", fagbevaegelsen barrer. Den klassebaserede "arbej-
dersolidaritet" bliver ti1 individ- og situationsbeseret "hverdagssolidaritet" (jvf. Zoll
1988). Også APL dokumenterer skred i holdningen ti1 bevaegelsens centrale vaxdier -
kollektiviteten og solidariteten oploses, men finder ny former, og accepten af vel-

faerdsstaten er ikke lsengere nogen selvfolgelig holdning hos de medborgere, der hidtil
har accepteret at yde ti1 velfserdsstaten såvel som at nyde godt af den. Denne almene
samfundsmoral underlaegges tilsyneladende i stigende grad individuelle cost-benefit
betragtninger. Undersogelsen skematiserer holdningsskredene i fire "typer", nemlig
velfzerdsarbejderen, funktionaeren, liberalisten og karrieremennesket (Bild (e.a.) 1993a).
Det falder udenfor hovedlinjen i denne fremstilling at gå naermere ind i en diskussion
af undersogelsens resultater, men den peger på nogle grundlaeggende forandringer
i vilkårene for det faglige arbejde. Der er nceppe mange tillidsreprsesentanter, der er
blevet konkret overrasket over undersogelsens resultater - men forskningen har dog
synliggjort et hidtil blot fornemmet misforhold mellem fagbevaegelsens selvforståelse
og dens grundlag. De klassiske arbejderbevaegelsesvaerdier er nok stadig ti1 stede -
men i meget forskelligt omfang, som typernes navne lader ane - og i tilsyneladende
fuldstaendig vilkårlige kombinationer med andre ideologibrokker og "meninger". De
modsaetningsfyldte - men dog empirisk typologiserbare - bevidstheder hos LO-med-
lemmeme i APL-undersogelsen kan udmserket laxes som udtryk for de grundlaeggen-
de epokale bevidsthedsskred, som teorien om hverdagsbevidstheden indkredser. Det
er også vigtigt at holde sig for oje, at gruppen af tillidsrepraesentanter er yderst
heterogen. De rekrutteres ikke efter nogen ideologisk klokkeren samklang; de er, for
nu at blive i APL's terminologi, ikke velfzerdsarbejdere alle sammen. Skal bevidst-
heden i de tekster, jeg efterfolgende diskuterer, karakteriseres i APL's terminologi, må
det blive med den aktive socialdemokrat Jytte (i afsnit 4.2) som velfaerdsarbejderen,
med Mette (i afsnit 5.3) som funktionzeren og med Mona (i afsnit 5.2) som den,
omend ret tilbagetrukne, liberalistiske type.

Selv opsummerer vi de aktuelle diskussionstemaer i form af sporgsmål ti1 fagbe-
vargelsens fremtidige prioriteringer - og begreb om hvad politik er:

* Arbejderkulturens omstrukturering - individualisering
* IEndret grundlag for fagbevzgelsens traditionelle magtpositioner og organisations-

opbygning
* 2/3-samfundet, kampen om lonarbejdet, et udvidet arbejdsbegreb
* Kravet om det gode liv og det udviklende arbejde, selvforvaltning



116 Tillidsreprzsentanter og tolkningsrammer

* Miljoproblememe og et globalt perspektiv
* Ligestilling og apblodning af konsrollerne
* Det multi-etniske samfund
(Andersen (e.a.) 1993, p. 88)

Sådanne historiske nyorienteringer splitter altså medlemmerne, splitter de valgte fra
deres basis og top fra bund - men de er også ti1 stede indeni hver enkelt menneske
og på hvert enkelt organisatorisk niveau, i hver eneste situation. For tillidsrepraesen-
tanterne, der gennem deres uddannelsesforlob i FIU så at sige er under uddannelse
i forhold ti1 de traditionelle vzerdier, og som dermed er ved at omstrukturere deres
egen livshistoriske bagage, er dette så at blive modt med skepsis fra egen basis faktisk
eet af de problemer, der oftest fremhzeves i FIU-effektundersogelsens kvalitative
materiale. Det skyldes, som jeg har diskuteret det i de foregående kapitler, ikke blot
at det er belastende, at omverdnen moder een med skepsis. Det skyldes nok så meget,
at skepsis'en rammer ind i tillidsreprzesentanternes egen ambivalente accept af
fagbevaegelsens virkelighedsfortolkning, og at den muligvis tillige reaktiverer psykiske
monstre, der er uhensigtsmazssige for den pågzeldende selv.

Et par nyere tyske undersogelser (Negt (e.a.) 1991, Morgenroth (e.a.) 1992) har på
samme teorigrundlag som det naarwerende og med beslzegtede kvalitative tilgange,
systematisk og udfra medlemmernes perspektiv undersegt oplevelse af fagforeninger-
ne og af tillidsrepraesentanter. Resultaterne kan nmppe direkte jaevnfores med danske
erfaringeP, men strukturen i de - tyske - oplevelser, som tematiserede gruppedi-
skussioner og dybdehermeneutiske tolkninger får frem, er interessant. De tyske
fagforeningsmedlemmer (og det er på folkevognsfabrikkerne) oplever deres repraesen-
tanter som passive, ukvalificerede - og i ovrigt som partiske i "forkert" forstand: de
vaelger side, og det vi1 sige arbejdsgiverens, i konflikter (Negt (e.a.) 1991, p. 96).
Fagforeningsfolkene aktiverer altså den kendte topik "Dem deroppe - os hernede" (jvf.
Negt 1971) hos deres medlemmer. Ligeledes oplever de, at deres egne problemer,
problememe på gulvet, vidtgående er blaendet ud af de faglige folks perspektiv.
Tunge og kormede eksempler er de mandlige tillidsreprzsentanters mangel på accept
af, at kvinders dobbeltarbejde påvirker deres ydeevne og aktivitet, både arbejds-
pratstationen og den faglige (!) i negativ retning; eller at menstruation krzever "ret" ti1
at forlade sin plads ved båndet. Tillidsfolk er fjerne, sammenspiste med ledelsen, de
har privilegier, osv., osv. De "sidder mellem stolene", som det siges. Nogle er ligefrem
bange for dem, dels fordi de synes at omgås deres magt ukvalificeret, dels fordi det
er lidt uklart, hvilken magt de egentlig besidder: er de arbejdsledere eller hva'?. På

44 Dels er der en rsekke forskelle i den konkrete udformning af det faglige arbejde - f.eks. en be-
tragtelig arbejdsdeling mellem de fagforeningsvalgte Vertrauensleute og de af alle ansatte valgte
Betriebsräte, der er direkte involveret i virksomhedemes organisation og magtsystem, dels er der
måske en kulturel forskel på hvor hoj grad af almen accept fagforeningeme nyder i det tyske og
det danske samfund.
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den anden side er de "socialpaedagogiske" funktioner og egenskaber er hojt vaerdsat,
ligesom hjaelp ti1 individuelle lonaftaler bliver trukket frem som en god ting. De er
med andre ord truende og nodvendige, fjerne og naere, fremmede og kendte - om-
gangen med dem producerer ambivalente psykiske reaktioner!

Forskernes tolkning af materialet laegger ikke nogen "skyld" hos de aktive tillidsfolk.
De peger på, at de valgte i kraft af deres centrale placering i hverdagen på arbejds-
pladsen bliver focus for mange problemer, og at de ofte får syndebuksfunktion. De
peger på, at forseget på at udfore "det ideelle stykke fagforeningsarbejde" er en
selvstaendig opslidnings- eller udbramdthedsfaktor, og at de gennemgående kritiske
og negative oplevelser, som medlemmeme giver udtryk for, kan forklares ved at blive
fort tilbage ti1 de faktiske modsigelser, de valgte skal forholde sig til. 1 terminologien
fra Becker-Schmidt: arbejdet som tillidsrepraesentant producerer ambivalenser, som
socialpsykologisk fordobles af ens egen basis. Man skal gore det rigtige på forkerte
betingelser, og det forkerte af ideelle grunde. Man kommer på distance af sine egne
og på klos hold af sin modpart, og man identificerer sig derhen, hvor anerkendelsen
ydes. Det skal tilfojes, at de tyske undersogelser direkte efterseger positive udkast ti1
ny definering af fagforeningemes opgaver - og de finder dem også, men som mod-
billede: Den demokratiske og deltagende fagforening (jvf. Morgenroth (e.a.) 1994).

Eksempler på distancen mellem medlemmer og tillidsrepraesentanter er ligeledes
talrige i vort materiale - som jo er produceret sammen med tillidsrepraesentanterne
og derfor bserer deres perspektiv. Medlemmerne og "problemerne med dem" er langt
mere dominerende i deres bevidsthed end på den ene side de globale kriser eller på
den anden den nojere analyse af modsaetningerne i hverdagens opgaver. Der tegner
sig en korisspecifik omgang med problemet "de passive" eller "utaknemmelige" med-
lemmer (Andersen (e.a.) 1993, p. 225 f). Vi ser en rzekke eksempler på, at msend
orienterer sig vaek fra de medlemmer, der ikke yder nogen urniddelbar bekrzeftelse -
opad i organisationen eller i virksomhedens ledelseshierarki, mens kvinderne synes

tilbojlige ti1 at trsekke sig. De bliver simpelthen kede af det, fortceller de, og bitre -
men er faktisk generelt taget også bedre ti1 at give udtryk for elementzr glade, når
noget lykkes, eller de får ros! De utopiske perspektiver er der ikke mange af i vores
danske materiale. Vores tekster er produceret i feltet mellem tillidsrepraesentanternes
egen hverdag og uddannelsens saxlige rum. Men de tre eksempler, jeg prazsenterer
i det folgende på kvindelig udformning af, hvordan man konkret får de mange,
komplicerede og modstridende krav ti1 at hzenge sammen som hverdag - Jytte, Mona
og Mette - demonstrerer så også, at enhver af de naevnte opgaver, kvalifikationskrav
og aktuelle diskussionstemaer findes indlejret i varianter af den samfundsmaessige
konsarbejdsdeling. De artikulerer det sjzeldent, men deres konkrete hverdag som
tillidsreprazsentanter og deres livslob i det hele taget er helt fuld af konsdominans,
som de i forskelligt omfang og på forskellig måde alle tre tager på sig. Det som
konkret foregår, når maend eller kvinder skal leve op ti1 kravene, er naturligvis, at
hver enkelt tillidsreprzesentant opfatter, definerer og udforer sine opgaver, således at
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vedkommendes styrkesider og egne lyster og behov kommer ti1 udfoldelse. Ligesom
de forsvarsstrategier, man har udviklet livshistorisk, selvsagt opdyrkes yderligere i
praksis. Det foregår nadvendigvis k0nsforskelligt.
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4.2 Faglig uddannelse ti1 identifikation med aggressor:
Jytte og Guds udvalgte

Men hvordan formidler tillidsreprzesentantens komplicerede virkelighed sig i tillids-
reprzesentantemes bevidsthed, hvordan bliver den oplevet og bearbejdet, hvordan
tegner mulighederne sig for at tillidsreprzesentanteme selv griber ind og forandrer ?
Det afhaenger jo grundlzeggende af, hvordan de opfatter eller erfarer virkeligheden
og deres egen placering i den.

I dette afsnit vi1 jeg fremstille en kort og koncentreret udlqrting af et ganske lille
tekstuddrag. Det skal metodisk tjene ti1 at sandsynliggare at tekstens overflade - det
een gang talte ord - kan sige meget mere end de informationer, den også rummer.
Eksemplet begrunder i sig selv anvendelsen af den tekstlzesningsmetode; den illu-
strerer, men resten af kap. 4 er så i ovrigt helliget en diskussion af hvilke metodiske
konsekvenser, den foranstående bevidsthedsteoretiske tamkning har fået. Eksemplets
indhold er derimod urniddelbart og direkte politisk: det handler om modssetrunger
indenfor fagbevaegelsen og om, hvordan de bearbejdes.

I "En oplevelse for livet" (Andersen (e.a.) 1993) anvendes det kvalitative materiale som
sagt overvejende illustrativt overfor og nuancerende på de kvantitative data vedr.
deltagertilfredshed i FIU. F.eks. citeres KAD'eren Jytte for flg.:

"Nu smedene de tror de er Guds udvalgte. Og jeg tror ut de drillerier der brer mellem de
forskellige faggrupper på sådan et kursus som detteher, de er indirekte med ti1 ut lase op for
nogen af de konf!ikter vi ellers har rundt omkring. For det er den eneste måde man kan få last
op, det er hvis vi kan komme ud og snakke med hinanden. Vi er ikke et hak bedre end Metal,
det vi1 jeg indramme, ethvert fagfiorbund er sig selv ncermest. Og de er det bedste i deres egne
ajne. Og heldigvis for det, kan man sige, for det er sådan set den selvtillid vi skal have med.
Men os fru lavtlansgruppen, vi lzrer noget af de faglzrte."

Passagen citeres s. 160, og er eet eksempel udaf mange på at deltageme i FIU i
interviews og diskussionsgrupper formulerer sig entydigt positivt overfor tvaxfaglige
uddannelsesforlob. Helt konkret siges dette en times tid henne i en gruppediskussion
mellem Jytte fra KaD, Benny fra Metal og en mandlig forsker fra RUC. Diskussionen
finder sted på en kursusejendom, der tilhorer et faglaert forbund. Vi er midt i et
kursus, som i ovrigt indgår i effektundersogelsens afrapportering repraesenteret ved
analysen af undervisningssekvensen "lon og lonsystemer" (Andersen (e.a.) 1993, p. 244
ff).

Passagen praasenterer, omend lidt bagvendt, sit tema: Solidaritet i fagbevzegelsen, og
er del af en meget engageret meningsudveksling, hvor diskussionslederen i over-
enstemmelse med effektundersogelsens teoretiske forforståelse har holdt fast i de
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problemer, bevcegelsen har med sine indre modszetninger. Han har henover flere
indlaeg spurgt konkret, hvad det egentlig var, der dukkede op i undervisningen, f.eks.
når en debat om lonforskelle udviklede sig fra oplysning og analyse ti1 defensivt/ag-
gressive småskaenderier. Temaet har altså vaeret både "generaliseret" - solidaritet er
et kernebegreb i fagbevzgelsens traditionelle selvforståelse - og konkretiseret i en
diskussion af, hvordan man barrer sig ad med at fungere solidarisk. Saerlig på sidst-
nzevnte niveau har det "irriteret". Måske har det ligefrem vaxet for irriterende. Jytte
og Benny har nemlig hver isser i flere indlaeg forsegt at harmonisere modsaetningerne.
Diskussionssituationen er altså bygget op over nogen tid, der er gnister i luften. Den
eksterne forsker og/eller temaet har rart ved noget, der fremkalder energi.

På det referentielle eller logiske niveau er indholdet i Jyttes indlaeg "oplysende". Navsten
alle dele af passagen refererer ti1 mindst to af de tre-fire niveauer, som faktisk også
samtidig er ti1 stede i situationen: Vi er i en diskussionsgruppe, som er en del af et
uddannelsessystem/kursus, som atter er en del af fagbevzgelsen. På samme måde er Jytte
og Benny ti1 stede som individer, og i deres egenskab af deltagere/tillidsreprzsentanter,
men de er også ti1 stede i deres egenskab af "forhund". Hvor de i hverdagen admini-
strerer en "reprzsentantrolle" for medlemmerne overfor deres respektive virksomheders
ledelser, så er de her også reprzsentanter for deres forbund ind i fagbevaegelsens ,tvzer-
faglige faellesskab, ja ligefrem opad i hierarkiet. Denne flerhed af niveauer danner i
de folgende saetninger de rum, hvor forskellige betydninger og vzerdiladninger kan
lejre sig og flytte sig. Passagens enkelte sproglige udsagn skifter således referentiel
betydning, afhaengig af hvilket af de naevnte felter, man tolker det i forhold til. Det
er så min antagelse, at der eet sted imellem disse forskellige referenter befinder sig
en subjektiv betydning, der ikke kan reduceres ti1 passagens referentielle indhold i
nogen af de mulige betydninger. Nogle af disse dementeres eksplicit - andre synes at
få tildelt et overskud af betydninger. Men udgangspunktet er i sammenhaengen
strengt sagligt: Der refereres på intet tidspunkt ti1 aspekter af hverken Jyttes eller
Bennys liv, der ikke direkte har med det faglige arbejde at gore.

Jytte karakteriserer een del af fagbevzegelsen - smedene, dvs Dansk Metal - og deres
selvforståelse som "Guds udvalgte". Hermed refererer hun ti1 Metals hoje status, ti1 den
måde forbundet i en bestemt forstand er, og også opfatter sin rolle som, forende, ikke
blot i fagbevzgelsen, men på arbejdsmarkedet som sådan. Det ger det i hvert fald
iflg. Jyttes "de tror". Formuleringen "Guds udvalgtew giver associationer ti1 religion,
jadedom, samt ti1 enheden af forer- og offer-position. Den refererer ti1 arbejderbevae-
gelsens aplysningsintention - som praedikanter for ideologien om den demokratiske
socialisme, der i fagbevaegelaesens offentlighed er trådt i religionens sted som alment
verdensbillede45. Jeg har andetsteds (afsnit 2.2) sandsynligjort, at et sådant konsistent

45 1 vor szekulariserede verden skal man muligvis passe på med at overbetone en hverdagssproglig
vending som "Guds udvalgte". Når den alligevel hos mig klinger eksemplarisk, skyldes det en
del af fagbevzegelsens og arbejderbevzegelsens evrige retorik: Den "bygning, vi rejser ti1 vzem i



Tillidsreprzsentanter og tolkningsrammer 121

verdensbillede naeppe kan fungere stabiliserende i sig selv, men at det nok kan levere
"brokker" ti1 et hverdagsbevidsthedens tema-horisontskema. Og her befinder vi os
netop i bevzegelsens eget rum, "inde i" ideologien.

Formuleringen ligger i fortsaettelse af det "drilleri" i undervisningen, der efterfolgende
refereres til, ligesom den i situationen dokumenterer sig selv: er man forer i bevaegelsen,
bliver man offer for drilleri. Den afslorer sig senere som kritisk pointeret, men den
tildeles i udgangspunktet status af drilleri, som iflg. meddelelsen selv er noget godt,
noget produktivt, et udtryk for kendskab ti1 og tryghed ved hinanden på trods af
forskelligheder. Drilleriet bygger på et spil mellem arbejderbevzegelsens almene
vaardier, "solidariteten" mellem brodre og sostre, som ikke lader nogen våben lyne
overfor hinanden, selvom de i hverdagssproget omgås hinanden i termer af "familie"
med hvad det indebzerer af almindelig kulturel reference (en kaar byrde), af socialfag-
lig og undervisningsmaessig reference (de funktionstomte familier, familien som eet
af fire liv) og af politiske konnotationer ti1 mafiose netvserk. Det er slet og ret social-
demokratisk og arbejderorganisatorisk hverdagssprog at omtale organisatorisk tilhor
og position som "familie". Drilleriet refererer endelig også tilbage ti1 gruppediskus-
sionen selv, hvor solidaritet er på dagsordnen - ikke som kanoniseret dogme, men
som problem, som kritisk forhold. Urniddelbart dementerer begrebet "drilleri" imid-
lertid kritik: "de tror" de er ... det vi1 sige, at det er de i virkeligheden ikke, for i vores
bevaegelse er alle lige, eller i det mindste arbejder vi alle for, at vi alle bliver det.
Drilleriet kan analyseres som en art ufrivillig demonstration af Janteloven. De, som
er noget udadtil eller som faktisk praesterer mere, dem piller vi ned internt.

Det er ti1 sådan en dobbelt fselles ramme af angivelige vaerdier (solidariteten) og
socialpsykologiske fordoblinger, drilleriet refererer. Drillerierne "loser det op på de
konflikter, vi ellers har". Konflikterne, som ikke ekspliciteres, er i den konkrete kon-
tekst fra kurset "lavtlon" og "konsopdelt arbejdsmarked", og refererer i ovrigt generelt
ti1 modssetninger mellem faglaerte og ufaglzrte forbund, mellem mande- og kvinde-
forbund og mellem individ/medlem og organisation/forbund. De rummer sporgsmål
om lonforskelle, uenigheder om fleksibel arbejdstid og om sex-chikane. Latent rum-
mer disse sporgsmål en problematisering af fagbevzegelsens politikbegreb, hierarki og
demokrati - alt sammen modsaetninger, der eksisterer som objektive konfliktfelter på
arbejdsmarkedet og i fagbevaegelsens interne debat, og som er ti1 stede i rummet, idet
Jytte er kvinde og KaD'er, mens Benny er Metaller og mand. De er ti1 stede som
tillidsrepraesentanter og enkeltpersoner i det hojt organiserede kursusejendomsrum,
i det staerkt arbejdsdelte uddannelsessystem, i den stcerkt funktions- og organisations-

vor nod" har naturligvis historisk multipliceret sig i en del verdslige socialcentre - men dens
katedrale karakter er alligevel tydelig. Arbejderbevaagelsen har sin egen "treenighed’ (parti, be-
vzegelse og kooperation), sin salmebog i Arbejdersangbogen, etc. At arbejderbevaagelsens kursu-
sejendomme kan ses som moderne katedraler, antyder vi i "En oplevelse for livet" (Andersen
1993 (e.a.), p. 248 f).
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opdelte fagbevaegelse. Ti1 belysning af konfliktens neerveer i diskussionssituationen og
i uddannelsen kan det anfores, at Jytte forudgående har udtalt sig kritisk om sammen-
knytningen mellem organisationsposition og prestige på kurserne. Den skaber utryg-
hed, mener hun:

"Nu er jeg meget politisk aktiv. Også i partiet. Men jeg siger det ikke altid. For nogen gange
så kan det virke lidt som en hzmsko. Det var jeg udsat for, dengang jeg selv var ny i sy-
stemet. Jeg protesterede hver gang, og jeg gar det stadig. Det er stadig ligesom, det er bedst,
hvis der står sådan en alenlang rzekke (poster) under dit navn. I deltagerlisten. Og det synes
jeg, det er meget, meget uretfäzrdigt, for i farste omgang der Stiller du herovre som individ.
Du Stiller ikke herovre, fordi du nu ER dit og dat. På mange helt nyvalgte der kan det virke
enormt afskrzkkende og neddzmpende, at der står "afdelingsformand", og så står der eet-
hundrede-og-halvfems andre ting. Derfor siger jeg bare, jeg er sikkerhedsreprzsentant og
klubformand. Det er nok i denneher sammenhzng. Szrlig i prazsentationsrunden. Der er det
helt nok."

De konflikter, "vi" har, refererer således både ti1 den urniddelbare kontekst som ti1
verden udenfor. Jytte demonstrerer i dette indlzeg et vist blik for, at fagbevaegelsen
reproducerer nogle uhensigtsmazssige dominansstrukturer. Hun anviser tilmed en
losning: man kan - som hun - varige at opfore sagligt i stedet for status- eller perso-
norienteret. Samme pointe ligger i det forste citat, i formuleringen "indirekte", der kan
laeses som en formidling mellem det individuelle omgangsniveau med drilleri som
form - der her postuleres at fungere godt - og det ydre, samfundsmaessige og organi-
sationspolitiske niveau, som sandelig ikke påvirkes direkte af, at folk går rundt og
driller hinanden. Man må sige, at drilleriet på samme tid benaevner og fornsegter
modsaetningerne. Temaet "solidaritet" fremtraeder så at sige negativt eksponeret.

Jytte anviser altså "drilleri" og senere dette "at komme ud og snakke med hinanden"
som vejen ti1 at lose op på konflikterne. Man skal "ud", og det, man skal ud af, må
logisk vaere sin forhundsoffentlighed. Denne pointe fungerer også i forhold ti1 kontek-
sten, som er et tvaerfagligt kursus: Lige nu er diskussionsdeltagerne faktisk "ude", på
"sådan et kursus som detteher". Da forst "vi" er etableret i denne faelles fysiske situation,
udvider Jytte karakteristikken af Metal ti1 også indholdsmaessigt at ga4de KAD, og
tilkendegiver, at drilleriet har rummet en kritik: Vi er "ikke et hak bedre" end Metal,
som altså (heller) ikke er gode. Indholdet i kritikken er "at man er sig selv nzrmest",
dvs det modsatte af solidarisk. Formuleringen kommer dog i de efterfolgende sset-
ninger ti1 at referere ti1 et andet kendetegn ved den organisatoriske enhed, et forbund,
nemlig en tilfredshed med sig selv - "at vzre de bedste i egne ajne" - som så igen flytter
sig ti1 en positiv karakteristik, ikke af forbundet, men af medlemmerne, for hvem
"selvtillid" er godt. Referenten selvtillid fungerer på (mindst) to niveauer, nemlig dels
som almen arbejderbevaegelsesreference: man skal som del af miljoet turde vurdere
sig selv positivt på trods af almen kulturel nedvurdering. Og dels som uddannelses-
reference, idet "selvtillid" er en selvstaandig dimension i uddannelsens målsaatning og
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paedagogik. Her fungerer den ofte som kritisk modpol ti1 en mere traditionel faglig
orientering, der prioriterer teknisk kvalificering ti1 forhandling vedr. lon- og arbejds-
forhold, og den baeres frem af kvindeforbundene som nodvendig forudsaetning for
dette. Det er en almindelig pointering, at meendene, de skal bare leere tallene; mens
kvindeme, de skal også laxe at (turde) åbne kseften.

Det er i kraft af referenten ti1 "selvtillid" som aspekt af selvstilstrzekkelighed, som igen
er et aspekt af forbunds(selv)forståelse, Jytte afslutningsvis kan konstatere, at "os fia
lavtlansgruppen lzrer noget af de faglzrte", hvilket igen vi1 sige, at "Guds udvalgte"
fungerer som forbilleder, og altså ikke kun er udvalgte af Gud eller i egen indbild-
ning, men også i psykologisk forstand er udvalgte af deres - anderledes - kammerater.
Dertil kommer så, at de naturligvis også ganske ofte er formelt valgte ledere.

Bevaegelsen i passagen kan ses konkret af hvilke pronominer, der refererer ti1 hvad:
"Smedene de" - det er Metal, og dermed Benny, men alligevel ikke Benny, fordi Benny
er ti1 stede og dermed en del af os, "vi". Formuleringen er samtaleteknisk mulig, fordi
den er henvendt ti1 den eksterne diskussionspartner, RUC-forskeren. - "Jeg tror", det
er Jytte som person, helt på samme måde som vi har modt hende i det andet citat,
hvor hun giver udtryk for, at hun mener den individuelle vurdering og at de små
kritiske handlinger har en positiv funktion i bevaegelsen. - De konflikter "vi ellers har"
- der er det dels Benny og Jytte, dels KAD og Metal "rundt omkring", men også hele
bevaegelsen. "Vi" der skal "ud og snakke med hinanden", det er forbundene reprzesen-
teret af enkeltpersoner, mens "vi" der "ikke er et hak bedre end Metal", det er KAD -
men i forste omgang ikke Jytte selv. Hun tager forst del af ansvaret derved at hun
"indrammer", hvad KAD synes. Derfor kan "de" der "er sig selv nwmest" både referere
ti1 KAD, minus Jytte, samt " ethvert forbund“, dvs en almindeligorelse af det problema-
tiske. Det bliver så heller ikke Jytte selv, men "man" der lzegger det formidlende
"heldigvis" ind, det "kan man" sige, og det ger "man", dvs Jytte, så. Og endelig kan
Jytte blive eet med både sig selv og sit forbund i de tre afsluttende "vi" der skal have
selvtillid, det emfatiske identificerende "os fia lavthmsgruppen ", "vi lwer noget af de
faglzrte" - hvor det sidste så også endelig rummer både Benny som person og Metal
som forbund. Endelig får Jytte givet sig selv lov ti1 at vzere godt tilpas i sammenhzen-
gen, på trods af de ting hun ved om sin egen placering - ting, som både hun selv og
hendes forbund mener, der bor laves om på.

På metakommunikativt eller psykologisk niveau, sporger vi hvordan der tales i teksten.

Svaret kan gives på flere niveauer: Udfra protokollen og båndet kan vi anfore, at der
tales hurtigt, og engageret. Der tales i polariteter, der er "dem" (smedene, Guds ud-
valgte) og "os" (i lavtlonsgruppen). Der tales normativt, om at "ku få" last op, om
hvad "vi skal have med". Der tales subjektivt og individuelt pointeret i begyndelsen af
passagen: ‘leg tror", og beskrivende og kollektivt i resten af passagens "vi'er" - på to
niveauer, dels om KAD, dels om hele bevzegelsen. Men i karakteristikken af "ethvert
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fagforbundU tales der i upersonlig form om "dem". Der tales emotionelt og vaerdiorien-
teret (Guds udvalgte, indromme). Teksten pendler mellem "dem" og "os", fra smedene
("de tror"), over de konflikter "vi" har, over ethvert fagforbund "de" - ti1 "osn i lavt-
lonsgruppen, altså ikke blot polariserende, men som ovenfor vist med skiftende
identifikation med positionerne. På overfladen og i samtalens rum fungerer disse
pronominer harmoniserende, deres respektive referenter ti1 forskellige ting forsvinder
så at sige i lydbilledet. Endelig tales der upersonligt, i kollektiv form og i 3. person
om en tilstedevaerende smed, Benny, der altså som person tra‘kkes ind i passagens
indforståethed, men i egenskab af smed forst forvises, for siden at blive forbillede.

På tredje niveau, det pragmatiske - sporger vi: hvordan tales der om hvad ? Hvilke
strukturer tegner sig i kommunikationen som relation mellem form og indhold,
mellem symbol og virkelighed ? Her tegner der sig konturerne af den psykologiske
scene, der er motor i kommunikationen. Her kan vi se et monster: der tales harmoni-
serende om konflikter, og harmoniseringen har forskellig grad afhaengig af perspektiv.
Jytte startede med at udnaevne smedene ti1 religinse foregangsmamd, profeter og
Messias'er, og gjorde det med en distance, som ve1 blev benaevnt "drilleri", og forst
blev vedkendt som kritik, da den også kunne tilskrives hende selv og KAD. Jytte
dokumenterer behovet for at oge selvtilliden ved således at vzere nodt ti1 at daekke
kritikken af de andre ind bag en selvkritik. "Indrommelsen" i passagen fungerer
således ikke bare som et svar på diskussionslederens gentagne fastholden af, at der
er problemer med bevaegelsens sammenhold. Selve formuleringen rober modsigelser-
ne mellem Jyttes selvopfattelse og så den, hun tillsegger KAD (som bliver et forbund
som "ethvert forbund“, ikke noget szerligt, personligt eller kvindeligt). Behovet for et
forbillede ti1 at give selvtillid dementerer egentlig at "vi" i KAD "ikke er et hak bedre
end de andre" ... med hensyn ti1 at vazre "de bedste i deres egne ajne". For så vidt temati-
serer Jytte altså problemer med det kvindelige selvvaerd såvel på individuelt som på
forbundsniveau.

Ti1 slut i passagen bliver de kritiserede profeter, som implicit har karakter af under-
trykkere, udnaevnt ti1 lzeremestre. Den kritiserede adfzerd bliver ti1 forbillede, og de
samfundsmaessige forudszetninger for såvel forskelligheder som kritik forsvinder. Her
forlader sproget virkeligheden. For når Metal og de faglzerte angiveligt har mere selv-
vaxd, skyldes det også, at deres arbejde takseres hojere i plat lonmaessig forstand, og
at deres ideologi kondenserer hele den socialdemokratiske arbejderbevaegelses tradi-
tion (omend ikke i nogen dynamisk moderniserende forstand). Deres - de andres -
selvvaerd stammer fra objektivt produceret og samfundsmaessig vzerdsat vazrdi. Den
kan man ikke overtage ved viljens eller uddannelsens hja‘lp.

Kvindernes ufaglserte og lavtlonnede arbejde ligger nogle gange fjernere fra den
vmrdiskabende produktion, eller det har lavere status i produktionen. Det er ikke
individuelt identitetsbazt-ende i samme grad og i hvert fald ikke på samme måde
(Becker-Schmidt 1981). Lonsystemer såvel som arbejdsforhold er anderledes. Arbejdet
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og den faglige organisering spiller sammen med konsforskellene i livssituationen som
helhed - kvindernes dobbeltsocialisering forhindrer ganske enkelt, at de kan overtage
eller tillaere sig de faglige traditioner. Klart er det, at det "OS" i lavtlonsgruppen skal
laere af de faglaerte, må vaere en egenskab - selvtillid - som er hojst abstraheret fra sin
materielle basis og fra sit psykologiske indhold.

Netop derfor påkaldes forbillederne ikke uden et vist nodvendighedens pres. Der er
en realitet, der presser på - om ikke andet så i formidlet form i situationen. Der er et
oriske om at leve op ti1 normer (bevaegelsens solidaritet) - dvs tilegne sig noget andet,
det kulturelt dominerende (fornzgte sin anderledeshed), om at vaere mere end man
er (fornaegte sit mindrevaerd), dygtigere ti1 det man ikke kan (fornaegte sin saxlighed).
Der er tale om en identifikation med det bedre eksempel, der her ikke blot verbalt er
et forbillede med sakral karakter og frelserstatus. Jytte kan med megen ret tilskrive
"Guds udvalgte", smedene, denne selvforståelse, fordi de faktisk er kapitalismens mest
priviligerede lonarbejdergruppe, fordi de faktisk er fagbevzegelsens mest indflydelses-
rige enkeltforbund. Det er deres objektive privilegier, der ger det muligt for Jytte
tillsegge dem, at "de tror", de er Guds udvalgte. Hvis Gud er kapitalen, så er smedene
i en szerlig historisk forstand netop udvalgte, det er ligeså reelt som den kapitalistiske
okonomi. Så hvis man vi1 vaere "udvalgt", må man blive som de. Dette niveau i Jyttes
formulering understottes tillige af det moment uddannelsen, at her skal man ikke blot
skal laxe "mere", tilegne sig noget ydre, men også derved udvikle SIG, aendre sig selv.
Jytte taler den fagpolitiske kvinde frem som endnu et fremmedbestemt kvindebillede
(jvf. afsnit 3.1.4).

Smedene repraesenterer nemlig på trods af og på grund af deres samfundsmaessige
placering samtidig en modstander indenfor bevaegelsens egne raekker, f.eks. fordi de
ikke er solidariske. De repraesenterer på samme tid det kapitalistiske arbejdsmarked,
og den kapitalmagt, de - modsat "OS" - er på talefod med. De er del af bevaegelsen,
noget man skal vzere solidarisk (identisk) med, evt. også i kraft af en overgribende
faalles vzerdi, solidariteten. Men de er for Jytte også noget andet, "Guds udvalgte" og
som sådanne haevet over, fritaget for verdslige hensyn. Jyttes store verbale holmgang
med sit eget og KAD's forhold ti1 smedene afslorer, at når hun lykkes med at få
pålagt sig selv og "os i lavtlmsgruppenw at "lzre noget" af smedene, så har hun på
trods af en masse realiteter, på trods af sine egne oplevelser, og på trods af hidtidig
KAD-laxdom, sat sin energi ind på at identificere sig med en aggressiv overmagt,
med aggressor. Aggressor er hendes egen bevaegelse, hvis solidaritetsbegreb er
insensitivt, og dermed usolidarisk og hyklerisk. Det er det netop fordi den som
kollektiv har indoptaget - identificeret sig med - kapitalmagtens strukturer og vaxdier.
Jytte går nu med ind i denne kollektive identifikation. Hun identificerer sig via det
afpersonaliserede forbundsbegreb med smedene, bevaegelsens egne Judas'er, med
kapitalens begreb om lonarbejderinteresser - det rent kvantitative og formelt magtori-
enterede.
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Skal vi foje yderligere dimensioner ti1 analysen, og sammenfattende sporge "hvorfor"
rammer vi et niveau, hvor samspillet mellem svarene på hvad der tales om, hvordan,
der tales, og hvordan, der tales om hvad måske tegner sig - det i sammenhaengen
bedste bud på en en dybdehermeneutisk fortolkning af passagen, på forståelse af
"hvorfor", det intentionelle eller motivationelle niveau i kommunikationen.

Her kan situationens autoritetsforhold, og dens konsrelationer bidrage ti1 en forståelse
af dynamikken i det tilsyneladende ubegribelige, at Jytte som ufaglaert og som kvinde
identificerer sig med fagpolitiske vaerdier, der i hvert fald urniddelbart, og - i situatio-
nen fastholdt af diskussionslederen også på laengere sigt opretholder hendes afmagt
som kvinde, individ - som kon og forbund.

Situationens autoritetspres er betragteligt, fordi Benny og Jytte i deres forskellighed
begge reprzesenterer bevzegelsen og FIU overfor diskussionslederen som ekstern
forsker, som "kritisk kammerat", RUC og LO's onske om en effektvurdering. De er
ikke neutrale informanter, men begge dybt plantede i bevaegelsen, og deler i situatio-
nen helt eksplicit et onske om overfor forskeren at illustrere bewegelsens fortraeffelig-
hed. At forskerens eksterne fortrzeffelighedskriterier er nogle andre - at han f.eks.
sidder og sporger videre ti1 noget, de begge finder åbenlyst ubehageligt, fordi hans
analyse af bevaegelsens realitet er en anden end deres, kan Benny og Jytte i situatio-
nen sandsynligvis alene fornemme, eller gradvis lytte sig frem ti1 i diskussionen. Men
selvom de forstår ham, forvirrer han dem. Han er en ven af bevaegelsen, en kammerat
som de selv, ellers ville han ikke have vaeret der. Men han er også en ekstern "obser-
vator", der skal overbevises. 1 diskussionen som helhed er der lange passager, hvor
Benny og Jytte finder fcellesnsevnere i deres ellers meget forskellige oplevelser af
uddannelsen, af kurset og af fagbevaegelsen "ti1 nere for" forskeren.

Sagt med Leithäusers begreber: temaet er bevaegelsens fortraeffelighed, horisonten er
den organiserede abejderbevaegelses. Eller med Becker-Schmidt: Begge vaelger sy-
stematisk at fremstille de forenelige og de positive poler i deres ambivalenser. På
grund af deres forskellige subjektive og objektive situation, og deres faktiske for-
skelligheder, gaelder deres positive besaetninger i de fleste tilfazlde helt forskellige ting.
"Faellesmaengden" ligger derfor gennemgående på et ret hojt abstraktionsniveau,
ligesom enigheden, som jeg er i gang med at vise det, kun kommer i stand gennem
betragtelige verbale redigeringer.

Forskeren repraesenterer altså en ydre og på seet og vis overgribende realitet: Be-
vaegelsen - og dens individer - skal forklare sig overfor ledelsen (FIU-kommitteen/LO)
og resten af samfundet. To forskellige normative niveauer, der objektivt ikke kan til-
fredsstilles samtidig - forenet i hans skikkelse.

En tilsvarende normativ double-bind befinder Jytte og Benny sig i overfor hinanden.
Jytte kan ikke vaere redelig overfor sig selv og sit forbund uden at genere Benny, og
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Benny kan ikke vedkende sig sine priviliegier uden at komme i konflikt med situatio-
nens ideologi og diskussionens tema: solidariteten.

Men objektivt anskuet, udfra privilegier, status, formel såvel som uformel autoritet,
så er Benny autoriteten. Som Jytte da også ender med at udxevne ti1 laeremester, ti1
identifikationsfigur. Bennys person bliver i denne passage, det der ger det muligt at
udholde alle modsigelserne.

Modsigelserne i en sådan identifikationsprotes fremtraeder analogt med processerne
i den odipale fase, hvor barnets onsker og tilbojligheder ti1 at besidde en foreeldre
trues af den anden forseldre. Med de konsforskelle, der nu er, i den måde fasen
specifikt gennemleves på, så er det imidlertid kendetegnende, at onskeme må under-
ordnes autoriteterne, og drifterne må omdisponeres for at barnet kan leve videre i den
sociale realitet, som familien, og i videre forstand samfundet, udgor. Den kvindespeci-
fikke monster, hvor pigen må identificere sig med den mor, der både er/var hendes
primaere objekt og hendes rival er saerlig modsaatningsfyldt. Man kan sige, at det i
denne sammenhaeng er KAD, der symbolsk modsvarer dette identifikationsniveau.
Det er ikke Benny eller Metal, der erklzerer sig åben for lzering eller forandring. En
konfliktorienteret identifikation med KAD ville kunne siges at "individuere" Jytte som
erfaringspotent medlem af en konfliktfyldte familie, men den ville fordre en subjektiv
disposition i retning af (mere) autonomi på bekostning af (mindre) intimitet, en
betrandelse af "den paradoksale vej" via intimitet ti1 autonomi.

Men Jytte markerer netop ikke overfor den maskuline autoritet ved at insistere på sin
- fascinerende - anderledeshed. Hun underkegger sig - fremtrazder i situationen
fikseret i en efterligning - og i denne tolkning en identifikation - med den maskuline
overmagt. 1 familietermerne er det ikke blot en far-datter-relation, vi ser i passagen,
det er en etablering af Jytte som "fars pige". For Jytte erklaerer sig villig ti1 at laxe, ti1
at blive ligesom de faglaerte, som mamdene, som Guds udvalgte. Dermed under-
laegger hun sig ikke blot traditionelle faglige vaerdier og politikker, hun maskulini-
serer tillige sine egne idealbilleder4’j.

46 1 dansk sammenhseng er faridentifikationen blevet frernhzevet som forklaringen på vellykkede
kvindelige (mellemlags-)karriereforlob (Sjorup & Christrup 1990), hvilket nseppe kan anfsegtes
empirisk. Det forekommer imidlertid tvivlsomt, om de med identifikationen forbundne omkost-
runger, f.eks. de latente ambivalenskonflikter, der falger af accepten af den maskuline vej, er
forbeholdt de ufaglserte kvinder, som dette studie helliger sig. Endvidere er en sådan identifika-
tion som familial figur forbundet med en bestemt socialt struktureret driftssksebne for den tredje
part i den odipale trekant - moderen, der netop også er blevet "ofret" af datteren (f.eks. Frastein
1980). Det blev i marts 1995 fremhrevet som paradoksal generationspointe af Ulrike Prokop ved
hendes besog på RUC: Den nuvaerende voksne kvindegenerations "frigorelse" til arbejdsmarked
mv. rummer også en dimension af identifikation med patriarkatet og en "ofring" af moderge-
nerationen på dette fremskridts alter. En nojere anlayse forligger mere generelt pointeret om-
kring "kvindelig autoritetstro" eller "autoritazre dispositioner" (ty.: Autoritanismus) i Prokop 1995.
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Nu er passagen som flere gange sagt kontekstproduceret. Ser man den imidlertid som
spidseksempel på en taenkelig laereproces i FIU, er der tale om en ikke ubetydelig
accelleration af selvundertrykkelse. Selvom Jytte eksplicit barrer nogle af KADs
positive og selvtillidsfyldte billeder "ti1 skue" - hun ER en kzek person, og som vi ser
formulerer hun sig godt - så skal der ikke mere ti1 end den fysiske tilstedevzerelse af
en ekstern dobbeltkommunikerende mand og en rigtig levende smed, for der viser
sig en åbenbart tidligt og dybt indsocialiseret evne ti1 at harmonisere en situation - på
bekostning af egne interesser.

I rapporteringen af FIU-effekrundersogelsen, "En oplevelse for livet" (Andersen (e.a.)
1993) indgår citatet som sagt i en sammenhaeng, hvor tvaerfaglig uddannelse generelt
vurderes som mere udbytterig end forbundskurser. Det er i grunduddannelsessam-
menlxeng ikke nogen uventet pointering, idet grunduddannelsen for det forste er
tvaerfaglig, og for det andet i sit indhold opgraderer tvaerfagligheden systematisk.
Også interviewteknisk er bekraeftelsen af tvaarfagligheden forudsigelig: En kommuni-
kation der foregår i et tvserfagligt defineret rum vi1 afspejle rummets implicitte
norrnativitet. Det er en elementax viden om kontekstafhazngigheden af kommunika-
tion overhovedet, som forstaerkes af magt- og autoritetsforholdene i en evaluerings-
kontekst.

I "En oplevelse for livet" kommenterer vi Jyttes udsagn i sammenhaeng med en raekke
andre, og udnaavner selve benaavnelsen af modsaetningsforholdene ti1 en dyd:

"Drilleriet, det at finde en facon med dem fra de andre forbund - faglzert/ufaglaert -
eller fra en anden sektor - privat/offentlig - det spiller altså en stor rolle for deltager-
nes aplevelser." (Andersen e.a. (1993) s. 160).

På baggrund af ovenstående analyse kunne man imidlertid sporge, om ikke benzv-
nelsen af modsaetninger i termer af "drilleriet" ikke naarmere rummer og harmoniserer
de psykiske ambivalenser, som fagbevasgelsens og deltagernes objektive modsaetnings-
forhold afsaatter. Uddannelsesrummets distance bruges i så fald ti1 at afforpligte
kommunikationen - hvad vi i "En oplevelse for livet" kalder for "feriens distance" - i
modsaetning ti1 en analytisk distance, der er erfaringspotent. Den folelsesmazssige
harmonisering, som det fcelles fysiske rum nodvendiggar, overlejrer den kognitive
erkendelse af modszetningerne, og drilleriet bliver en aftematisering.

Det skal som randkommentar bemaarkes, at der faktisk eksisterer forskellige op-
fattelser i Jyttes forbund af både solidaritetsproblemet i forhold ti1 de faglaerte og
konsforholdet, ofte diskuteret i forhold ti1 SID. Det opfattes almindeligvis således, at
der er en traditionel faglig floj af KAD'ere, der er så identificeret med rollen som "fars
pige", at elementaere kvindebehov - ve1 at maerke voksenkvindebehov, såsom rum ti1
forplantning og bornepasning og kvindelige kulturelle vaerdier ti1 forskel fra spejder-
pigens behov - også for kvindeforbundet forsvinder ud af det faglige arbejdes synsfelt.
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En angiveligt yngre, mere feministisk prseget floj i KAD problematiserer dette åbent,
og soger at stille faglige krav med udgangspunkt i kvindelige hverdagserfaringer og
werdier. 1 forhold ti1 de psykodynamiske spil, som jeg har eksponeret i Jyttes for-
muleringer, reprsesenterer den yngre, feministiske floj altså et "hojere" individuerings-
niveau, der vi1 finde solidaritet med faglserte og med maend udfra en analyse af de
grundlaeggende forskelligheder, og stille krav om solidaritet med forskellige ting -
ikke kun kvantitative. Det er fra denne gruppe, FIU-effektundersogelsens påpegning
af at mange deltagere var meget tilfredse med FIU, og iszr at mange flere kvinder var
endnu mere tilfredse med FIU, blev modt med skepsis. Man må naturligvis forsk-
ningsmaessigt fastholde, at udsagn er udsagn, og at statistisk og kvantitativt belyst,
der ER, også KAD's medlemmer meget tilfredse med FIU - f.eks. også pga af under-
visningens instrumentelle nyttevaerdi i det faglige arbejde, som det nu engang fore-
ligger defineret i hverdagen. Men man kan også sige, at afdaekningen af dynamikken
i en Jyttes omgang med de indre og ydre autoriteter, viser, at kritikken har fat i en
reel modsaetning under de verbale udsagn.

Modsaetningen ligger i selve fagbevzegelsens grundlag: På den ene side den faglige
avantgarde, her konkretiseret og nazsten personaliseret som "smedene", der fungerer
som historisk lon-lokomotiv "viser vejen" i den traditionelle interessekamp; på den
anden side det forhold, at deres politiske mandat kun kan udmonte solidariteten
gennem at opfore sig konkret usolidarisk. Anskuer man dette historiske dilemma
analytisk fremstår der på flere niveauer mulighed for at afprove ny politiske mandater
(jvf. Negt 1989, Morgenroth (e.a.) 1994). Når det ikke sker i hverdagen eller i ud-
dannelsen, er det formentlig fordi magthierarkiet og kommunikationsstrukturen
aktiverer psykiske figurer fra de kvindelige kammeraters livshistorie (autoritetskon-
flikten og identifikationsforseget) og hverdag (ambivalenstolerancen). At åbne for den
gensidige erfaringsudveksling på en mere tematiserende måde ville kraeve et mere
åbent rum ...
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4.3 Tekst, tolkning og validering

4.311’ Tema, gruppediskussion og dybdehermeneutisk tolkning

Tolkningen i det foregående er foretaget under inspiration af de tolkningsprocedurer,
som, er udviklet i tilknytning ti1 det efterhånden empirisk staarke bevidsthedsteoretiske
projekt om "hverdagsbevidstheden" - den såkaldt dybdehermeneutiske teksttolkning
(Lorenzer 1970/75 & udbygget 1986). Tekstens produktionssammenhamg er i over-
enstemmelse hermed en tematiseret gruppediskussion (Volmerg 1977, sml. Cederstram
1991, Olsen & Nielsen 1981). Opfattelsen’ af gruppediskussionens funktion i forsk-
ningsprocessen i det teoretiske forlaeg udviklet sig fra en hensigt om, at dette felt
skulle reproducere en "typisk hverdagssituation" (Leithaüser (e.a.) 1977) - og dermed
hverdagsbevidsthedens mekanismer, hen ti1 mere åbne og forandringsorienterede
gruppediskussioner. Det skyldes dels forskernes konkrete erfaringer (Leithäuser,
Volmerg & Volmerg 1983), dels teoretisk kritik, som gik på at reproduktionen af den
typiske hverdagssituation snarere ville medvirke ti1 blokeringer end bevidstgore dem.
Eller på godt dansk: at forskerne i det oprindelige empiriske forskningsdesign var så
ivrige efter at dokumentere hverdagsbevidsthedens funktioner, at de glemte ‘det
kritiske og frigorende formål med overhovedet at udvikle begrebet (Olsen og Nielsen
1983). Men det skyldes også, at det empiriske projekt konkret har haft form af ak-
tionsforskningslignende samarbejder med medarbejdergrupper på virksomheder,
aktiviteter der i sig selv måtte vaere forandringsorienterede. Programmatisk formulerer
Birgit Volmerg det sådan, at forskningen er "udviklingsforskning". Dette begreb er
altså udviklet som en laereproces, der også var forskernes.

Den kvalitative empiri i FIU-effektundersogelsen består af en lang rzkke forskellige
tekster47. Enkelte har form af eksemplarisk gennemforte gruppediskussioner, mens
andre mere ortodokst i overenstemmelse med projektets karakter af evaluering er
åbne gruppeinterviews (jvf. kap. 5, se også Andersen (e.a.) 1993, s. 49 ff)). 1 gruppedi-
skussionen er den teoretiske forforståelse udmøntet i et tema - i diskussionen mellem
Benny, Jytte og diskussionslederen er det solidaritetens betydning. Der samtales ikke
direkte udfra videnskabelige forforståelser; hverken udfra den samfundsmaessige
analyse af fagbexegelsens krise eller udfra bevidsthedsteoretiske skemaer. Gruppens
og de enkelte diskussionsdeltageres subjektive erfaringer, sådan som de produceres
i situationen, er det centrale. Diskussionslederens opgave er at fastholde temaet,
hvilket ikke altid er lige enkelt, fordi det jo ifolge selve den teoretiske grundforståelse
dukker op i mange former, på mange niveauer, ja ligefrem i forklaedninger. Men
kommunikationen udfra temaet afdzkker dog - som også ovenfor - nogle dybere

47 På samtlige observerede uge- eller tougers kurser blev der gennemfart fra een ti1 fire gruppe-
samtaler af F eller 2 timers varighed.
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betydningslag i det; temaet przeciseres. Det karakteristiske ved en tematiseret gruppe-
diskussion, sådan som den efterhånden er udviklet og revideret af Birgit Volmerg,
m.fl. med inspiration fra gruppediskussionens klassikere, b1.a. Mangold (1960) og
Cohn (1976) og i stadig vekselvirkning med sin teoriramme, hverdagsbevidstheds-
yndromet (jvf. også Negt (e.a.) 1991, Morgenroth 1990, Morgenroth (e.a.) 1994) er
konkretheden, forpligtetheden på et faelles udgangspunkt, på situationen og på
gruppens status af selvstaendigt subjekt. Diskussionen er dynamisk, åben, deltagerne
forandrer synspunkter, laerer af hinanden - det gaelder også diskussionslederen.

Ideelt betragtet giver den temacentrerede gruppediskussion, qva sit tema, mulighed
for at erfaringer formuleres på samfundsmaessigt eksemplarisk vis. Den er "feltet",
eller det forste hermeneutiske felt, dvs stedet hvor tekstproduktionen grundlaeggende
finder sted. Temaet skal vcere relateret ti1 deltagernes urniddelbare erfaringshorisont,
det skal i objektiv forstand vaere fzlles, og det skal i sig selv rumme vaesentlige
konfliktflader. Kriteriet for analytisk at definere "konfliktflader" er både samfundsvi-
denskabeligt og psykologisk - forforståelsen af de mulige tematiseringer i en given
kommunikation er, at de skal vaere såvel historisk som subjektivt relevante. Forfor-
ståelsen - eller mere praxist forforståelserne - i en given sammenhzeng handler om at
tanke mulige temaer såvel som mulige horisonter. Det kan man som involveret
forsker gore så godt, som det nu er muligt, gemrem at forpligte sig på perspektivskift,
der også er teoretisk begrundet eller ligefrem pålagt. Forforståelsens teoretiske (eller
videnskabelige) velbegrundethed dirigerer imidlertid ikke kommunikationen. Det er
simpelthen alene gennem sin karakter af "irritation" eller "apfordring" ti1 den umiddel-
bare erfaring eller hverdagsbevidstheden, temaet virker dynamisk.

Direkte relateret ti1 de foranstående lzereprocesteoretiske pointer, er det hverdagsbe-
vidsthedens fortraengte lag eller ambivalensenkonfliktens skjulte struktur, der pro-
vokeres og får mulighed for at folde sig ud. Temaet er i teoretisk forstand overfo-
ringsobjekt, og fungerer som sådant både for diskussionslederen og de ovrige delta-
gere. Hvis diskussionslederen ikke har del i den faelles interesse, vi1 hans/hendes
deltagelse simpelthen blokere kommunikationen. Samtidig er diskussionslederen
naturligvis bevidst om temaet og dets begrundelsessammenhamge på sin saxlige
måde. Han/hun skal fastholde det, bringe det tilbage i kommunikationen, når det
glider ud, forholde sig ti1 dets vekslende, fremtrsedelsesformer, etc. Alternativt kan
man også godt forestille sig, at man som diskussionsleder "opgiver" temaet. 1 den
efterfolgende tolkning i sit eget (andet) hermeneutiske felt reflekteres diskussions-
lederens bidrag naturligvis szerligt i processen hen mod indkredsning af temaets
"scene".

Derfor producerer den tematiserede gruppediskussion ikke endegyldige sandheder,
eller illustrationer af teoretiske pointer. Den producerer i heldigste fald billeder af
bestemte gruppers socialt indlejrede, og modsaetningsfyldte bevidsthed, sådan som
den kommer ti1 udtryk i bestemte, noje reflekterede situationer. F.eks. kan man sige,
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at måden teksten bliver ti1 på allerede foregriber en del af tolkningen af den latente
bevidsthed, den eksponerer. Der er substantielt set ingen hårtrukken greense mellem
faserne, men der er teknisk definerede arbejdsfaser. Metoden er noje afgramset i
forhold ti1 positivistisk kontrollerbare og standardiserede procedurer (Volmerg, op.cit.,
Cederstram, op.cit.). Det forer frem ti1 selvstaendigt definerede valideringsprocedurer,
der kan omfatte alle faser i arbejdet. Den vi1 jeg skitsere som afrunding af dette afsnit.

I den just foregående analyse af diskussionen mellem Jytte, Benny og forskeren fra
RUC kan man identificere, hvad tolkningsproceduren udnasvner ti1 en "kemessetning"
(Volmerg (e.a.) 1986, p. 269 ff), udfra kriterierne: at den formulerer modssetrunger, har
et klart perspektiv og er adresseret. Og fordi den siger så uendelig meget mere end
sit referentielle indhold. Man kan nemlig identificere udsagnet: "Nu smedene, de tror,
de er Guds udvalgte".

Jeg har også valgt passagen som analyseeksempel, fordi den er eet af effektunderso-
gelsens mere teoretisk konsistent producerede stykker empiri. Derudover har passa-
gen fremprovokeret en ret "eksemplarisk forlobende" tolkningsprocedure i overen-
stemmelse med den, jeg sammenfatter i det foregående og i det folgende. Den fore-
kom ikke bare mig, men flere i forskergruppen markant selvmodsigende. Den var "for
meget", som man siger i hverdagssproget. Som det skulle vaere fremgået, indgår
sådanne subjektive irritationer i denne teoretiske ramme på godt og ondt som arbejds-
redskab. Undren over, hvad man ikke kan få mening i, er eet af kriterierne for ord-
ning og sekvensering af tekstmateriale. Forskersubjektiviteten står ikke udenfor
processen, spontane irritationer undertrykkes ikke som uprofessionelle forstyrrelser;
de anskues som specifikke historiske og kulturelle trask og som produktionsbetingelse
for såvel teksten som tolkningen. Det er ikke sådan, at spontane irritationer styrer
forlobet, tvaert imod sikres det, at de reflekteres kritisk. Undertiden kan de afskrives
som vilkårlige udtryk for forskersubjektiviteten. Oftere vi1 de imidlertid blive integ-
reret, fordi de har fungeret som udtryk for, at samtalen, situationen eller teksten har
rummet noget interessant. Kriteriet for hvad der er interessant er kommunikativt.
Teksterne lazses og analyseres udforligt af flere involverede forskere, og de respektive
oplevelser/lzesninger krydscheckes i flere omgange (se f.eks. Negt (e.a.) 1991, p. 3ff).
Herefter sekvenseres teksten som forste bud på en orden, der ger tolkningsarbejdet
praktisk muligt. 1 og med at sekvenseringen foretages er tolkningen fsv. allerede godt
i gang. Den efterfolgende tolkning kan afdzekke flere betydningslag i teksten, og det
kan meget ve1 fore ti1 at den sekvensering, man urniddelbart syntes at kunne enes om,
alene gaelder for tekstens overflade.

Analysen af Jyttes tale skal blot forelobigt demonstrere, at et kvalitativt materiale
rummer flere betydningslag. Allerede anvendelsen af citatet i afrapporteringen af FIU-
effektundersogelsen dokumenteter, at dets referentielle indhold peger i forskellige
retninger, at der er folelsesmzessige grunde ti1 den evalueringsmoessigt glimrende
konklusion: at tvzerfaglige kurser er godt! Smedene er Jytte ikke venlig stemt, men de
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er alligevel del af det samme "vi" på flere planer. Den folelsesmzessige modsaetning
rationaliseres indenfor den organisatoriske sammenhamg, den tvaerfaglig uddannelse,
hvilket urniddelbart opgraderer betydningen af selve den situation, man sidder og
taler i. Bemaerkningen har flere funktioner, både som apblodnings- eller losnings-
strategi for det benwnte dilemma, men også som faktor i etableringen og bekrzeftel-
sen af gruppen som gruppe. Som referentielt betydningslag besvarer udsagnet flere
af undersogelsens hovedsporgsmål - nemlig sporgsmålet om de tveerfaglige kursers
popularitet og politiske anvendelighed. Så det får lov at stå med udsagnet, "at det er
godt at komme ud". Analysen dokumenterer imidlertid, at citatet også rummer et
situationelt udsagn om undertrykkelse af en raekke kollektive erfaringer - nemlig
mamdenes og ideologiens usynliggorelse af kvindeerfaringer. Det er ve1 at maerke
teksten selv, der fortzeller dette. Det er ikke Jytte (eller Benny eller diskussionslederen)
eller fagbevaegelsen eller den kulturelle kontekst eller mig som forsker, der producerer
teksten eller tolkningen. Begge dele bliver ti1 i et samspil, som ikke kan forstås
uafhaengig af nogen af os.

Når passagen trsekkes frem blandt mange sjove og begejstrede, på samme tid hel-
hjertede og selvmodsigende udsagn, er det ikke fordi det skal illustrere nogen i
forvejen stadfaestede teoretiske antagelser om fagbeveegelsens dilemmaer eller om
kvindeundertrykkelse i organisationer. Forforståelser vedr. det forste definerede
vidtgående effektundersogelsen, og i af rapporter ingen anvendes citatet som naevnt
illustrativt ti1 sporgeskemabelysningen af deltagertilfredshed med selve undervis-
ningen og med uddannelsen. Den subjektive omgang med fagbevaegelsens kernevzer-
dier som f.eks. solidariteten var ikke dagsordenssat i sig selv, den var - skulle det vise
sig - tematiseringspunktet mellem uddannelsens udspil og deltagernes erfaringer.
Kvindesporgsmålet eller konsrelationen er noget helt tredje - ikke på dagsordnen i
selve undersogelsen, men tordnende igennem i det empiriske materiale - hvorfor det
også er lobende beskrevet i afrapporteringen. 1 denne sammenhzng er hele netvaerket
af forforståelser (af fagbewegelse og samfund, af hverdagsliv og kvindelige ambi-
valenser, etc., etc.) relevante, fordi de er en integreret del af min laeserbevidsthed. De
bliver dimensioner i min Iaesning. Men de har ikke karakter af hypoteser. Tolkningen
bliver simpelthen ti1 gennem dem - ikke når de "bekraeftes" ved, at nogen f.eks. siger
noget, der ligner, for netop dette sker ofte indforstået, usynligt. Oftere når de an-
fzegtes, eller når der smettes noget helt andet og uventet i tale. Som når tematiseringen
af solidariteten i hverdagen og på arbejdspladserne kortsluttes i en småflirtende,
staerkt adresseret og logisk set flojtende selvmodsigende udtalelse, som Jyttes. Så
vågner man som forsker op og drives bevidsthedsmaassigt frem og tilbage mellem
sine teoretiske forforståelser af substansen, af bevidsthedernes arbejde - og atter
tilbage ti1 teksten. For det er teksten, der skal tale, den skal ikke "tiiskrives" betydning
udefra. Laeser man dens forskellige lag som et spektrum af betydninger, fortaeller den
selv.
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Ligeså teoribaseret lzesningen er - ligeså lidt er det altså nogen pointe, at teorien i
positivistisk forstand skal bekraeftes som teori, eller at der, som det ofte hedder i
kvalitative studier, skal formidles mellem teori og praksis, eller mellem teori og
empiri. Pointen er, at det psykoanalytiske tolkningsperspektiv måske kan fange be-
tydninger, som andre tolkningsprocedurer - heller ikke kvalitative - ikke får fat i.
Tilgangen er simpelthen deltagersolidarisk på et hojere plan, eller, om man vil, på et
dybere niveau. Eksemplet viser jo, at der er en raekke modsaetninger i FIU-deltagernes
erfaringer, der ikke kan artikuleres i den situation uddannelsen tilbyder som laererum,
et lag af erfaringer, som systematisk fortraenges, for atter at vende tilbage i sproget,
dels som losrevne klicheer, dels som deres egen modszetning. Jeg har ikke afdaekket
nogen psykologisk sandhed om hverken Jytte eller Benny som individer, men et
monster i en specifik kommunikation og en raekke specifikke betydninger, som de to
producerede i en specifik situation. Og som jeg af andre grunde kan argumentere for
må vaere eksemplarisk, fordi jeg kender de sociale realiteter, der refereres til.

Disse sociale realiteter må man naturligvis kende noje, ligesom man må kende tek-
stens sociale kontekst. Både de sociale realiteter og den sociale kontekst, forstået som
produktionsbetingelserne, er ti1 stede i teksten. Den er ikke produceret i noget socialt
vakuum, men netop i en gennemstruktureret og dybt forventningsbehaeftet situation.

Birgit Volmerg (Leithäuser & Volmerg 1985, s. 131 ff) skitserer tre principielle socialp-
sykologiske forståelsesbarrierer, som teksten - og f.s.v. ethvert andet empirisk eller
teoretisk materiale - er op imod. Hun taler om barrierer hos forskeren, i selve feltet
og om forskningsspecifikke barrierer. Ved det sidste forstår hun strukturelle hindrin-
ger, der stammer fra den videnskabelige traditions konventioner og rutiner, institutio-
nelle normer, mv. Forskerens selvreflektion må omfatte alle tre niveauer og bestraebel-
sen gå mod en bevidst administration af dobbeltheden af engagement og distance.
Man skal "kaste sig ind i" besvzerlighederne, for atter at distancere sig. Denne kvalifi-
terede og dynamiske "vasren i feltet" skal rumme forskerens arbejde med at blive
bevidst om og bearbejde de, modstande, som han/hun selv måtte have mod at opfatte
den interaktion, han/hun indgår i, men også de modstande som derved (re)pro-
duceres i feltet. Hvis den videnskabelige institution i al sin besvaerlighed er tilstede
i et i forvejen kompliceret og modsaatningsfyldt felt, personificeret af en seerpraeget
forskerpersonlighed - så er disse forhold også ti1 stede i teksten. Og hvad man i kraft
af sine blinde pletter har katalyseret frem i feltet, kan man så efterfolgende netop ikke
få oje på i tolkningen. "Trekanten" er, siger Volmerg malende, "fyldt op med skram-
mel" ("allerlei Gerümpel") der blokerer udsigten og står i vejen for forståelsen.

Baggrunden for sådan et arbejde er psykoanalysen som metateori (Freud), af teorier
der formidler dens erkendelser ti1 en samfundsmassig praksis (Lorenzer), og af den
bevidsthedsteoretiske metodologi (Leithäuser & Volmerg). Den psykoanalytiske
inspiration kan erlaegges som videnskabsteoretisk reference, men ikke som teori, der
skal tages i anvendelse. Man anlaegger en laesepraksis, åbner sig for teksten og oplever
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den. Der er ikke nogen bestemte teoretiske pointer, der skal udnyttes, nogen teori der
skal belagges. Tvaertimod er tolkningen i sig selv en kreativ protes med sociale og
psykologiske dimensioner (jvf. Nielsen 1993, s. 120). Processens dynamiske karakter
fremmer forståelsen af og - i faser - indlevelsen i teksten, men den kan også fungere
begrsensende. Derfor skal selve processen medreflekteres, tolkningen er så at sige en
del af sin egen genstand. Man falger f.eks. ikke blot sine ideer med en reflektion af,
at man fik dem, under hvilke omstamdigheder, hvornår, eller om det var en rar
oplevelse - man sporger også modgående, hvorfor man ikke fik den modsatte ide.
Forskerkollektivet kan arbejde aktivt med på, at en sådan vekslen mellem indlevelse
og analytisk distance bliver mulig.

Dertil kommer så forskningsmaterialets karakter - af tekst. Tekster kan ikke psykoana-
lyseres, de kommunikerer kun een vej. Man må stille sig tilfreds med den kontekst,
som teksten selv definerer, og man er henvist ti1 at finde anknytningspunkter for sin
forståelse i den. At arbejde taat ti1 teksten selv er en klassisk pointe i hermeneutisk
orienteret forskning. Det szrlige ved den psykoanalytiske forståelse er ambitionen om
at begribe mere end det manifeste indhold og mere end det latente indhold - nemlig
at finde de betydninger, der er udeladt af sproget (jvf. Lorenzer 1975/70 samt afsnit
4.4 nedenfor). 1 denne eftersegning etableres sidelobende en forståelse af de mekanis-
mer af psykologisk og social karakter, som får den sproglige meddelelse i stand,
samtidig med at de holder styr på alt det, der ikke siges. Birgit Volmerg kalder det
tekstens "underverden" - ti1 forskel fra individets ubevidste.

Forståelsen af tekstens produktionsbetingelser medforer, at den ikke kan forveksles
med individuel subjektivitet eller identitet. End ikke når der er tale om tekster der er
vidtgående praeget af individer - f.eks. interviews - er teksten identisk med personen
eller bevidstheden. (jvf. Leithäuser & Volmerg 1979, p. 120 f). Faktisk er det ikke så
meget den talende tekstproducent som individ eller vedkommendes ubevidste lag,
som er i focus i tolkningsforlobet. Det er i mindst lige så hoj grad produktionsbe-
tingelserne, situationen - der nu foreligger som tekst i sprogligt objektiveret form.

Drivkraften i eksemplets - Jytte, Benny og forskerens/diskussionslederens - kommuni-
kation er altså ikke blot produceret i samspillet mellem de tre talende mennesker. De
repraasenterer hver deres subkultur i kulturen i hver deres saerlige livshistoriske
erfaringsvariant. De etablerer gennem ord en faelles reference, men det tema, de taler
om - solidariteten - forbliver subjektivt forskelligt. Den tolkning, jeg foretager, rummer
atter ny perceptioner. Min teoretiske forforståelse, mit konkrete kendskab ti1 FIU, og
de kulturelle betingelser, jeg som kvinde har ti1 faalles med Jytte, hhv. som forsker
tilfaelles med diskussionslederen afdaakkes (i hvert fald delvis) i tolkningen. Der
produceres et monster, som er det monster, jeg som een af arbejderbevaegelsens
"kritiske kammerater" har set.
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Selvfolgelig hamder det, at teksten eller tolkningen eksponerer momenter af personligt
vanvid. Men den indvending, som tolkningsproceduren ofte moder - at psykoanaly-
tisk orienterede tolkninger fungerer i kraft af individuelle psykopatologier - er forkert.
I en tekst, der som ovenfor, handler om samfundsmoessigt velkendte og velbegrunde-
de konflikter, er det ret tydeligt, at der her "blot" er tale om en psykisk bearbejdning
af et faktisk modsaetningsforhold, og forskerens - dvs min - spejling i situationen og
antydningen af en mulig fzelles grundkonflikt er naappe kontroversiel. Andre tekster
kan byde på mere eksotiske problemer og på principielle "uoverszetteligheder" mellem
tekstens lag af betydning. Iflg. Leithäuser & Volmerg er etnopsykologien og etnopsy-
koanalysens krav om reflektion af eget kulturelle udgangspunkt derfor en vigtig
inspirationskilde ti1 enhver kvalitativ selvreflektion, ikke blot ti1 den psykoanalytisk
orienterede.

4.3.2 Forskeren og forskerpersonligheden

Det er naturligvis et argument for ordentlig selvreflektion og for forskere på et vist
niveau af personlig afklaring - men det handler ikke om at undgå konflikter. Hermed
udfordrer arbejdsmetoden hverdagspraktisk en raekke traditionelle, individualiserede
og konkurrencebelagte rutiner i den "videnskabelige hverdag" også sådane, som
arbejder kvalitativt med tekster (en udmattelsesprocedure er malende beskrevet hos
Kvale 1984/92). Forskningen lever faktisk af, at objektive og subjektive saerligheder
stoder sammen og gestalter ny betydninger. Idealet er ikke en "ikke deltagendel’ eller
alvidende forsker, men snarere et kommunikativt faellesskab af samarbejdende,
forskellige og gensidigt kompletterende forskere. Den tolkning, det "resultat", der
opstår, kan ikke skilles fra deres tolkningsprotes. Den er medie for indholdet, og
ingen af delene kan objektiveres selvstaendigt. Når man forstår teksten, forstår man
samtidig den protes, der har fort frem ti1 forståelsen. Heri produceres meningen
simpelthen. Man kan altså ikke tale om forkerte eller rigtige tolkninger, kun om
tolkninger med forskelligt perspektiv, af forskellig art, relevans og rzekkevidde. Den
videnskabelige legitimitet, tolkningens plausibilitet og dens teoretiske begrundelse
indplacerer sig i dette felt. Man udvikler sin tolkningskompetente gennem praksis,
og da man selv er del af processen, udvikler man i tilgift nogle skaerpede forståelser
af sig selv og hinanden.

Det kan eksemplificeres udfra min analyse af Jyttes tale som tekst. Jeg sidder som
kvinde med bevidsthedsteorien som primaer faglighed i en gruppe af mandlige
fagbevzegelses- og uddannelsesforskere med samfundsvidenskaben som faglig
prioritet. De fleste har storre institutionel anciennitet end jeg, og et par stykker også
hojere formal akademisk status. Den situation Jytte sidder i - et mode - med en
mandlig kollega, der har storre status, og een ekstern forsker, der har hele systemet
i ryggen, kender jeg udmaerket autoritetsstrukturen i. Den pågaeldende forsker er også
min projektledelse, seniorforsker, i faser af arbejdet min vejleder og i andre faser min
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kaereste. Jeg kender oplevelsen af diffus utilfredshed i situationen, som bagefter kan
forstås som double-bind, og siden som ret realt dilemma - om man kan eller skal
insistere på sin oplevelse - f.eks. en tolkning - eller om man skal få situationen landet
på benene, evt. på bekostning af et par pointer.

Om man som kvindelig uddannelsesforsker ligefrem er under et latent regressions-
pres, eller om man igennem sin meriterings saxlige karakter lobende identificerer sig
med aggressor, kan jeg ikke p.t. overskue gyldigheden af for mit eget vedkommende,
men den strukturelle mulighed eksisterer. Det ger den ikke blot som potentielt
samspil mellem den maskulint przegede autoritetsstruktur i institutionerne og den
individuelle psyke, men også i den voksne kvindegenerations samfundsmazssigt
betingede identifikationsmuligheder (jvf. f.eks. Sjorup & Christrup 1990) samt som
strukturelt trask i universitetsverdenen (Becker-Schmidt 1987a). 1 disse år, hvor megen
vidensproduktion foregår enten under meritpres eller er spundet ind i okonorniske
relationer ti1 eksterne rekvirenter, og har formål der raekker ud over det rent viden-
skabelige, ligger der f.eks. et progressionspres på arbejdet - også et tolkningsarbejde
som det mervaxende - som må bearbejdes bevidst, hvis det ikke - som just påpeget -
skal slå om i sin modsaetning, regressionen. Samspillet udgor faktisk en lagspecifik

variant af ambivalenskonflikten. 1 tolkningssituationen henter jeg min energi, fordi
teksten rorer ved mine egne erfaringer. Man kan sige, at jeg ubevidst spejler mig i
Jyttes kommen omkring de patriarkalske strukturer, sin flugt fra sin kvindelige ander-
ledeshed, saxlighed og kulturelle mindrevzrd.

På den måde - f.eks. - aflxenger det af hvem, der tolker, hvilke af tekstens betydnings-
lag, der eksponeres. Der kan godt forekomme tekster, der ikke lader sig åbne (eller
forskere der synes ikke at kunne tolke), men sådanne problemer opfatter man som
samvirkende dimensioner i processen. Metoden "falsificeres" ikke som sådan, hvis den
specifikke kommunikation mellem tekstens lag og forskerens bevidsthedslag i en
bestemt kontekst ikke er lykkedes. Omvendt vi1 det ofte lonne sig at arbejde med de
modstande, der konkret står i vejen i processen - med irritationer, etablerede figurer
i forskerens bevidsthed - herunder ikke mindst videnskabeligt begrundede forfor-
ståelser.

Det er nogle meget åbne og rimelige krav ti1 tolkningsproceduren, der blot saetter en
raekke saedvanlige krav om kommunikerbarhed og selvreflektion i forskningen på
spidsen. Arbejder man imidlertid bevidst med dem i alle faser af sit empiriske arbej-
de, viser de sig ganske strikte og subjektivt kraevende. Den tekst, man forlader, er
aldrig den samme, når man vender tilbage ti1 den, fordi ens egne for- og ubevidste
forestillinger i mellemtiden har leget med forståelsen, erkendelser afslorer sig som
modstande, komplicerede analyser i flere niveauer viser sig at bygge på sand, osv.,
osv.
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Begrebet om tekstens "underverden" anerkender betydningen af det faelles ubevidste,
der eksponeres eller rekonstrueres, når forskerne moder teksten. Underverdnen er
klangbunden for tolkningen, som jo overhovedet kun kan overskride tekstens referen-
tielle indhold, fordi forskerne lzegger noget i den, formidlet gennem deres egen,
individuelle eller gruppernaessigt gestaltede kollektive, selvreflektion. Afdaekningen
af yderligere betydningslag i teksten katalyserer forskerbevidsthedens/ernes ubevidste
lag og derfor er processen ofte forbundet med angst. Tolkningssammenhaengen og
forskernes faellesskab er af central eksistentiel betydning, og den svetten sig selv i spil,
som tolkningen kraever, udloser forsvar. Når forskere saatter sig ti1 at reflektere
hvilken betydning, deres egen subjektivitet har for deres kvalitative resultater (og ve1
at maerke ikke ger det ved i positivistisk forstand at bortabstrahere problemet), kan
der i dokumentationen ’vaxe elementer, der forekommer som navlepilleri - men hvis
erkendelser så i sidste instans alligevel enten renser eller klarificerer forskningens
resultater (se f.eks. Leithäuser 1988). Samme forhold kan i ovrigt supplerende, og som
en art lobende integreret efteruddannelse, tematiseres gennem psykoanalytisk orien-
teret supervision af forskningsprotes og forskergrupper (se f.eks. Tietel 1994, Her-
mann (e.a.) 1994).

Den betydning, teksten udelader, viser sig ofte at korrespondere med den, som
forskeren eller forskernes kollektive arbejdssammenlxeng har ekskommunikeret.
Forskeme deler en betydning med teksten, som stikker dybere end på den ene side
tekstens referentielle indhold og på den anden side forskernes ekspliciterede selvfor-
ståelse. Både det referentielle indhold og de ubevidste lag hos begge instanser fun-
gerer i kraft af kulturen, det faalles symbolsystem: sproget og den fcelles historiske
kontekst, i situationen. Kommunikationen er mulig i kraft af den kulturelle indfor-
ståethed, som imidlertid på sin side netop konstitueres, når betydninger eksponeres,
fordobles som undertekst eller underverden - eller hvad der tidligere (i kap. 3) er
kaldt "tavs viden" i mellemmenneskelig kommunikation. Betydningen - som den
etableres i tolkningen - stammer fra de involverede individer, ikke i kraft af deres
individuelle egenskaber eller kvalifikationer, men i kraft af, at de er en reflekteret del
af den faalles kultur. Teksten fremkalder noget, og lader andet ligge. Tolkningen
eksponerer i bedste fald den tavse viden.

Processen initieres af irritation. Det klinger måske af subjektivitet, men er slet og ret
en konstatering af, hvad processen går ud på. Tolkningen henter sin energi, den lever
af, subjektive modstande. 1 socialforskningen kan man f.eks. se interviewpersoner
tillagt motiver eller sindstilstande, som der måske nok er helseg for, men som i deres
forskningskontekst også er produkter af forskerens fantasi. Sådan en problemstillirig
eksemplificeres godt af Jakob Winslow (1991a og 1991b) hvis begreber om "uoply-
selige", "ensomme" og "invaderede" informanter rummer en kritisk reflektion af på
den ene side interviewpersonernes materielle og psykiske udleverethed (der er tale
om misbrugsklienter) og på den anden side forskerens voldsomme ubehag ved at
udfylde sine samfundsmzssigt definerede hjaelpeopgaver. Han har i hverdagssproglig
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forstand "dårlig samvittighed", og hans kritiske reflektion af det videnskabelige
samfund saetter altså disse ny kritiske objektiveringer op. Kritiske er de, men objekti-
veringer er de stadig, dog nu ti1 ny debat i den videnskabelige offentlighed. Winslow
kommer i ovrigt taet på at finde årsager ti1 bevidstlos omgang med mennesker i
videnskabens navn i hvad han kalder "socialisering ti1 den videnskabelige hverdag"
(1991b, p. 121 ff), en protes der - omend den ligger "efter 20-årsalderen" - alligevel
foregår som ‘lindordning under et nyt relevanssystem" (ibid. p. 123) der indoptager
individets hidtidige subjektivitet i sig. Det ligner Winslow ved "en relig& konver-
tering" (ibid.), der sidenhen lobende bekraeftes af ofringer (af sociologiens objekter,
interviewpersoner, informanter). Jeg ser en parallel ti1 mit eget sporgsmål ovenfor, om
den videnskabelige meritering kan analyseres som identifikation med aggressor. Det
er et vigtigt sporgsmål, om den videnskabelige "voksendom" kan sikres ved f.eks. at
observere de her skitserede regler for systematisk selv- og interessereflektion.

Mulighederne for at gore det er i hvert fald bedst i en kollektiv sammenhseng. Det
beskriver Leithäuser & Volmerg i termer af "hermeneutisk sprogspil" på grundlag
Dilthey's karakteristik af hverdagskommunikationen og dens forståelsesformer (1979,
p. 153-54). De skelner mellem hverdagens pragmatiske sprogspil,. problematiserende
sprogspil, der rummer de niveauer af undren og åbne sporgsmål, der er refereret
ovenfor, og så videnskabelige, systematiske sprogspil, der betjener sig af distancerin-
ger og problematiseringer. Disse sproglige praksisser udfolder sig i forskningspro-
cessen principielt i hver sit hermeneutiske felt, og på forskellig vis i tolkningens faser
- reelt er det i sig selv en del af arbejdet, at skelne dem.

Forskerens perspektiv er på den måde een ekspliciteret og tydelig lyskegle, der
ligeledes eksponerer bestemte trask i genstanden og lader andre ligge. Forskeren bliver
selv redskab, en del af en kritisk socialpsykologi - og altså ikke af en kollektiv psykoa-
nalyse. Teksten er sprog. Som forskningsgenstand påkalder den sig kulturteori samt
sprog- og socialpsykologi. Dens szerlige karakter en hermeneutisk tilgang.

4.3.3 Tolkningspraksis

I praksis foregår tolkningen på samme måde som al anden kommunikation. Det ger
tolkning faktisk altid, men det faktum kan godt forsvinde mellem tekniske anvis-
ninger eller teoretiske begrundelser. Tolkningen er en heuristisk protes. Man szetter
sin rutineviden og sine hverdagspraktiske regler i sving på teksten, og ligesom i
anden kommunikation bringes man ti1 at reflektere over hvad der foregår når (Frit
efter Leithaüser & Volmerg 1988, p. 255):

- der er noget, man ikke uden videre forstår (man undres)
- man ikke kan se, hvor man selv er henne i kommunikationen: er dette henvendt ti1
mig ? Når jeg ikke foler mig ramt eller talt til, skyldes det så kulturfremmedhed,
uenighed eller misbilligelse ?
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- man ikke kan se nogen falger af det, der siges: drages der folgeslutninger, eller
indkredses der handlingsmuligheder ?
- man bringes ti1 at overveje, hvad der er hensigten bag ved det der siges.

Sådanne uklarheder er helt almindelige i hverdagssproget. Hverdagskommunikation
består i at manovrere i de muligheder, man lobende opfatter. Hverdagens rum er
skiftende, og ofte er de hver for sig flertydige (jvf. kap. 2). For at fungere dér, må
sproget netop have fleksibel karakter. Fundamentalt har vi gennem socialisationen
opbygget en fond af viden om regler 'og rutiner, der szetter os i stand ti1 mermest
intuitivt at vurdere, hvilke betydninger, der er på spil i den givne sammenhseng,
således at vi kan svare og handle situationsadekvat. Ubestemtheden og vagheden i
hverdagskommunikationen tillader på samme tid forskellige mennesker qva hverdags-
bevidstheden at manovrere psykisk uforstyrret gennem situationer, som de ellers
emotionelt eller kognitivt har meget forskellige opfattelser af. Den tillader os at opfatte
hinanden i situationelt reduceret form, hvilket er praktisk. Samtidig giver ubestemt-
heden og fleksibiliteten afsaet for humor og kreativitet, der udfylder ubestemtheden
på uventet vis og synliggor den rutiniserede basis. Anfaegtes den imidlertid voldsomt,
vi1 det normalt udlose angst og forsvar, ubestemtheden bliver atter flugtrum (jvf, kap.
3, og i ovrigt Visholm 1993).

Derfor adskiller den systematiske tolkning sig fra hverdagskommunikationen, og
derfor har tolkningskollektivet en central betydning. 1 tolkningen kan man ikke stille
sig tilfreds med sådan nogenlunde at forstå, hvad der menes, og tage det ti1 indtaegt
for det, man i forvejen forventer eller gerne horer. Det har jeg allerede antydet i min
diskussion af det referentielle niveau i FIU-deltagernes udsagn. Man kan godt byde
sine hårde data, de moskovitiske procenter i sporgeskemakategorien "meget tilfreds"
(Andersen e.a. 1993, p. 137 ff) velkommen, fordi de stemmer helt overens med ud-
dannelsens kulturelle indforståethed (ibid. p. 251). Men i forhold ti1 en psykoanalytisk
forståelse kan man sporge, om ikke dette referentielle indhold netop er produceret ind
i en kontekst, kvalitativt defineret af den og egentlig ikke gyldigt ude af den. 1 forhold
ti1 det kvalitative materiale kan man endvidere sporge, om ikke tilfredsheden artiku-
leres i et omfang, så at den kan analyseres i termer af "overdetermination", eller sagt
på dansk: Om det er for godt ti1 at vzere sandt ? Sporgsmålene kan kun besvares af
teksterne. Der kan der vaere inkonsistenser eller spor i den struktur, sproget har
måttet anlsegge for at holde de i sammenhzengen irrelevante betydninger tilbage.

Derfor er logiske brud ikke blot lzeserpsykologisk gode udgangspunkter i tolkningen,
men også i substansen vejvisere ti1 tekstens dybere betydningslag. På samme måde
giver elementaere misforståelser og checksporgsmål ofte urniddelbar tolkningspraktisk
bonus. Det er teksten, der skal give svaret på om tolkningen passer, om den betyd-
ning, man har foreslået, kan rummes i teksten. Teksten er både samtalepartner og
modstander, den fortaeller, men der er også noget, den holder tilbage, noget der også
handler om lseseren/forskeren. Så den irriterer og giver anledning ti1 modstand og
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ubehag. Det er grundlaeggende samme pointe som når feltforskeren oplever ubehag
eller angst på grund af sin fremmedhed i kulturen, når hans/hendes egen kulturelle
baggrund eksponeres på ny måde, og når det fremmede opleves som truende.

Det er i erkendelse af kompleksiteten og de mesten med nodvendighed vekslende
perspektiver i denne protes, man definerer arbejdet i forskellige hermeneutiske felter
og i forskellige faser. (Leithäuser (e.a.) 1977 p. 130 ff). Den tyske terminologi i be-
skrivelsen af arbejdsproceduren giver et meget godt signal om forskelligheden i
arbejdsopgaverne. Det videnskabelige arbejdssprog har nogle nuancer, der sikkert er
ganske ubevidste for de indfodte, men som immervaek signalerer nogle sekvenserin-
ger. Det, jeg gennemgående har kaldt "tekstproduktion" i feltet, hedder således i den
tyske terminologi "Erhebung", hvilket sprogligt kan betyde indsamling eller ligefrem
ophobning (af data) men som i denne teoretiske ramme også vaekker associationer ti1
een af sine andre betydninger: at frem- eller ud-haeve een struktur eller betydning af
mange mulige i det individuelle og kollektive ubevidste - sådan som der netop sker
i mellemmenneskelig kommunikation. Når den så er gennemtaenkt på forhånd, f.eks.
som en tematiseret gruppediskussion, så fungerer temaet som "overforingsskaerm"
(ibid., p. 75) for de fortraengte betydninger, der er situationelt eller kulturelt faelles.

Ligeledes er terminologien for det, jeg ovenfor har valgt at kalde "tolkning" langt mere
anskuelig og håndfast. Fasens arbejde hedder nemlig "Auswertung", hvilket man kan
udlaegge i den oprindelige klang: finde vaerdien i, foraedle - men også det håndfaste:
udnytte og nyttiggore. Der er selvsagt glidende overgange mellem faserne, f.eks.
reprsesenterer udskrivning, opsaetning og sekvensering af tekstmaterialet på samme
tid en afrunding af materialets produktion/Erhebung og en begyndende tolkning-
/Auswertung. Den terminologiske skelnen sigter således på at afgraense sig fra en
positivistisk opfattelse af, at man opsamler i forvejen i verden vaerende forhold i
termer som data, der dernaest klassificeres4’.

Tolkningen indretter sig grundkeggende på kommunikationens betingelser, den
"respekterer sin genstand" - men ger det på en yderst reflekteret måde. 1 socialisa-
tions- og bevidsthedsteorien raffineres metoden fra 70'erne ti1 90'erne: Fra de forste
teoretisk baserede fremstillinger (Leithäuser e.a. 1977) over de forskellige store empiri-
ske undersogelser (f.eks. Volmerg e.a. 1983 og 1986) abstraheres en ret formelt ud-
seende procedure (Leithäuser & Volmerg 1988), hvor man successivt eftersuger
betydning ved hjaelp af fire forskellige måder at sporge på. De refererer ti1 betyd-
ningsniveauer, som er skitseret af Lorenzer. Den formelle procedure pratger på ingen
måde fremstillingsformen i de bevidsthedsteoretiske tematiseringer, og det under-

48 At kvantificering og klassificering efter ydre karakteristika også reprzsenterer en ganske vidt-
gående kvalitativ omdefinering af den fysiske og sociale omverden falder udenfor dagsorden her
- omend begrebet "Erhebung" nok kunne udfoldes som en art positivismekritik.



142 Tillidsreprzsentanter og tolkningsrammer

streges talrige gange, at arbejdsmåden og tolkningskompetencen alene kan keres
gennem praksis49.

Principielt kan alt materiale tolkes på denne måde, bare tilblivelsesomstaendighederne
eller om man vi1 "produktionsforholdene" reflekteres. Tekster har altid et indhold af
noget rent sagligt, noget referentielt, og dette niveau kalder Leithäuser/Volmerg med
en sprogteoretisk reference for det "prepositionelle" niveau. Ligeledes rummer tekster
spor af den omgangsform, de er blevet ti1 i - et "metakommunikativt" niveau, samt
handlingsorienteret niveau - det "pragmatiske". Endelig udtrykkes der motiver eller
hensigter på det "intentionale" niveau. 1 denne tekniske opremsning undgås udtrykket
"scene", der ellers i teorien om hverdagsbevidsthed og i tolkningsprocedurens tredje
og fjerde lag betegner det strukturelle sammenfald mellem hverdagens situation og
objekter og individernes psykiske grundkonflikter. Proceduren laegger i forste omgang
op ti1 lydhorhed og disciplin i omgangen med det hverdagssprog, hvor "Du har kobt
aebler" kan betyde "Der er ikke plads i frugtskålen", "Det var sodt af dig", "Hvorfor
har du ikke kobt paxer, som jeg bedre kan lide?" eller - med reference ti1 samspillet
mellem hverdagens mediestrukturerede bevidsthed og mulige infantile traumer: "Så
du vi1 gerne have, jeg holder min far, doktoren, vaek ?". 1 meste omgang frempro-
vokerer den psykologiske åbenhed og den disciplinerede procedure en vis irritation
og dermed selvreflektion. Den er et forsag på at operationalisere de betydnings-
niveauer, som Alfred Lorenzer dels har udarbejdet teoretisk (1975/70), dels anlagt
som kulturanalytisk inspiration (1986).

I hverdagens omgang tolker man implicit og situationelt begrEnset på gestik og
mimik for at "lukke gestalten". Også i den videnskabelige tolkning sEtter man af "i
hullerne" af betydning - og her tolker man eksplicit og ekstensivt og på teksten selv,
for den er det eneste, man har. Man sporger, som jeg ovenfor gjorde det ti1 Jyttes
tekststykke:

- Hvad tales der om ?
- Hvorledes taler man med hinanden ?
- Hvordan bliver der talt om hvad ?
- Hvorfor bliver der talt sådan (i.e. hvordan) derom (i.e. om hvad) ?

Det er en meget firkantet markering af, at forståelse af teksten kraever, at man tar
indlade sig med den på flere måder, ikke kun kognitivt og referentielt. Det indledende
elementaere sporgsmål, hvad man taler om, hjzlper ti1 at man besinder sig på, om ens
urniddelbare lassning nu også er kulturelt baeredygtig. Jeg har ofte oplevet, at en
urniddelbar uenighed om, hvad referenter i teksten helt konkret refererede til, åbnede
for den egentlige tolkning. 1 mervaxende projekt f.eks.: Hvad er det deltagerne i

Ved sit besag i Danmark i 1992 kommenterede Birgit Vo!merg opstillingen derhen, at enhver
naturligvis må finde sin egen disciplin, men man kan nu engang ikke tale om al ting på een
gang. Og proceduren begrunder sig altså i en hermeneutisk grundtradition med psykoanalytiske
og sprogteoretiske referenter.
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gruppediskussionerne eller interviewene helt konkret refererer til: Snakker de om
ligelon eller om arbejdsmiljo ? Uenighed i forskerkollektivet om bare de saglige
referenter er, anskuet på denne måde, forskningsmaessigt produktive. De flertydig-
heder, inkonsistenser, modsigelser og brud i tekstens kontinuitet, man kan formulere
og diskutere, henviser ikke blot ti1 teksten, men også ti1 den sammenhzeng, der
eksponerer dem - med klangbund i forskerne selv og det saxlige faellesskab mellem
dem og menneskene i feltet. Alle tolkninger skal selvsagt ekspliciteres i begge dimen-
sioner. På det metakommunikative niveau kan man f.eks. opleve, at den struktur, der
ekspliciteres i teksten, modsvarer kommunikationsstrukturen i den gruppe, der sidder
og taler om tolkningen, sådan som jeg har foreslået, at det kan vaere tilfaaldet i min
analyse af Jyttes tekst. Om tekstens scene, dens livshistorisk forankrede autoritetsop-
ger, der situationelt rummer opgor med social og kulturel overmagt, med generation
og med kon rummer mere end en realitetskarakteristik - og også viser hen ti1 de auto-
ritetsopgor, jeg som kvindelig forsker med småborger og funktionaerbaggrund har
måttet foretage - er et åbent sporgsmål. Eksemplet har vist, at gruppen, teksten og
tolkningen realiserer hver deres mulige betydning i den faelles kommunikations-
truktur. Det bliver forst klart, når man formulerer de forskellige niveauer i forhold ti1
hinanden. Strukturen i kommunikationen kan ikke opfattes uafhaengig af sit indhold,
indholdet ikke uafhaengigt af hvilken livshistorie det udspringer af, hensigten ikke
ude af kontekst, osv., osv.

Tolkningen kommunikerer om, hvad der tales om. Processen åbner for betydninger
i teksten og funktioner i kommunikationen. Den såkaldt "sceniske forståelse" opbygges
gradvis og gennemlyses i processen. Man opfatter - kommunikationsteknisk defineret
"modtager" man - et tema og genkender det. Hvordan et tema gestalter sig i en tekst
afhaenger således af, hvad der bliver modtaget. Af hvad de andre deltagere gen-
kender, af hvilke af mange forskellige latente motiver, der rammes, samt af, hvordan
hver enkelt deltager vaelger at svare. Ethvert "0h" og "bob" kan sådan set opfattes
som mulige kontaktforsag mellem forskerens/tolkerens ubevidste og tekstens under-
verden, der netop forst bliver ti1 i og med, at der kommunikeres om den. De formelle
procedurer kan hjzelpe ti1 at holde distancen, så man overhovedet kan skelne teksten
fra sig selv, fra sine egne reaktioner, fra de ovrige gruppedeltageres fremtraesen i
teksten. Man kan ikke opfatte sceniske monstre urniddelbart, de er tilbud i teksten,
som afproves og som bliver tydelige, hvis de bekraeftes kollektivt - dvs hvis de er
kulturelt bzeredygtige. Tolkninger af denne art ger klogere på det latente indhold i en
masse selvfolgeligheder - og dermed lofterigt på uerkendte fremtidsperspektiver.

4.3.4 Valideringsproblematikken

Hermed er det atter direkte tematiseret, hvorledes tolkninger af denne art kan vali-
deres. Tolkningers kulturelle baeredygtighed, eller mermeskelig bevidstheds realitets-
duelighed i omgangen med verden, har jo ikke i sig selv videnskabelig status.
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Det er åbenlyst, at analyser som disse ikke kan diskuteres i termer af positivistisk
validitet eller reliabilitet. På dette felt er der imidlertid sket en hastig udvikling i det
seneste årti. Som John Cederstram refererer det i sin begrundelse for at anlaegge
kvalitative og psykoanalytisk orienterede metoder (1991), må Ute Volmerg (hvis
oplaeg ti1 gruppediskussionsmetode (1977) på flerfold formidlet vis også er ti1 stede
i nzervaerende projekt) så sent som i 1977 konstatere, at hendes metodiske fremgangs-
måde i forhold ti1 den almindelige socialvidenskabelige tradition syntes ikke-ek-
sisterende. Derfor forelaegger hun sin metodiske tilgang i kraft af, hvad jeg vi1 kalde
en "negativ metodologi" - som Cederstram i ovrigt overtager og modificerer. Metodo-
logien går ud på at forklare, hvorfor forskellige udmarntninger af positivistiske viden-
skabskriterier (standardisering, bortabstraktion af kontekst, af personlighedsvariable,
sammenlignelighed, pratdiktabilitet, etc.) hver isax er destruktive for det saerlige her-
meneutisk bestemte formål. Det er ikke blot en formal ovelse, der er nodvendig af
hensyn ti1 den videnskabelige offentlighed, men udtryk for, at den (dybde)hermeneu-
tiske tradition i sit udspring i kritisk teori grundkeggende er udviklet som positivisme-
kritik, og at den som videnskabelig retning fortsat opfatter sig selv som en kritisk og
politiserende videnskabelig praksis. Det markeres både i Tyskland og herhjemme ikke
blot i og med sammenlobet af teoretiske referenter fra både psykologi og socialviden-
skab, men konkret i forskningsorganiseringen (aktionsforskningspraegede og bru-
gerorienterede) i substansen omkring f .eks. arbejdspladsproblemer, teknikimplementa-
tion, og altså i metodologien. Dette sammenhzngende kompleks af kriterier for
kvalitativ, politisk forskning udgor også alene ved sin eksistens og sin ekspansion en
praktisk kritik af en raekke traditionelle tilgange ti1 arbejdsmiljo og -psykologi, samt
ti1 paedagogik og laereprocesteori (se f.eks. Volmerg 1994, Löchel & Tietel 1994,
Nielsen (e.a.) 1994). Man kan så sige, at valideringsprocedurerne skifter funktion:
historisk set er det opgaven på teoretisk grundlag at immunisere den videnskabelige
praksis imod latente risici for udartning ti1 "pragmatiske tilpasningsovelser" (Olsen og
Nielsen 1983a).

Siden midten af 70'erne har de kvalitative metoder imidlertid gradvis placeret sig
mere solidt i det videnskabelige landskab, også uden reference ti1 kritiske erken-
delsesinteresser (Lamnek 1989 + 93, Flick (e.a.) 1991), og den markerer sig forsogsvis
som dimension i evalueringsforskningen herhjemme (Jensen 1991). Ikke mindst Steinar
Kvales forfatterskab (1989, 1991, Fog & Kvale 1992) og indsats på dansk grund har
medvirket til, at det her i 90'erne forekommer legitimt, at springe den negative
metodologis afgrzesninger over, og gå mere direkte ti1 diskussionen af, i hvilken
forstand analyser som disse kan valideres.

Man kan mene, at det kritisk-teoretiske paradigme så at sige selv i samspillet mellem
begrebsudviklingen og empiriske studier definerer sig en historisk og politisk gyldig-
hed, herunder at "huller" i analysearbejdet narrmest er selvforklarende. Analyserne
afspejler i al deres relativitet fundamentalt blot tolkningsforsag, og deres ambition må
opfattes som bidrag ti1 produktion af livsudkast. Men i forhold ti1 gaengs videnskabte-
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oretisk reference kan de erkendelsesudvidelser, som den dybdehermeneutiske tolk-
ning afstedkommer, besternmes som abdmktive. 1 abduktionen finder der - som i den
dybdehermeneutiske tolknings eksponering af det kulturelt udgraensede - et tilvaekst
af betydning sted. Det ligger derfor som en nodvendig dimension i forskerens selvfor-
ståelse, at perspektivet hvorfra der analyseres, og måden hvorpå betydningstilvaeksten
finder sted, er i focus. Det fordrer netop den bevidste "gerren sig forskellig fra" for-
skningens genstand og felt, ligesom det fordrer en erkendelsesambition i flere dimen-
sioner: Betydningstilvzeksten kan, som den tavse viden, udspringe af socialt usynlige,
af kropslige dynamikker. Her ligger Leithäuser m.fl. i direkte forlaengelse af Haber-
mas, der i sin diskussion af Peirce's abduktionsbegreb, indkredser, at abduktionen
ikke alene karakteriserer videnskabelige erkendelsesprocesser, at videnskabelige
erkendelsesprocesser ikke kan begribes losrevet fra kulturen, og at abduktionen
forudsaetter begge dimensioner (Habermas 1968, p. 116 ff, p. 167 ff.)50. Det er, som
jeg ser det, netop denne figur, der på det seneste endelig har vundet almen anerken-
delse også i et felt for anvendt forskning, herunder evaluering.

Hvis man således een gang for alle lader positivistiske kriterier bag sig, kan man
grundlzggende kun evaluere kommunikativt og teoretisk relativeret. Kvale opererer
tillige med et begreb om pragmatisk validering.

Den teoretiske relativering består i anerkendelsen af, at tolkningspraksis overhovedet
er teoretisk begrundet. Det betyder, at forbehold overfor gyldigheden af undersogel-
sesresultater ikke kan unddrage sig stillingtagen ti1 karakteren og kvaliteten af den
teori, der ligger ti1 grund for resultaterne.

I forhold ti1 det foreliggende arbejde kan man således tage afstand fra psykoanalysen
som sådan, eller man kan szette sporgsmålstegn ved dens relevans som almen be-
vidsthedsteoretisk (jvf. f.eks. Laursen 1992) eller voksenpaedagogisk (Alheit 1994b)
inspiration51. Vurderingen af begrundelser, tolkning og resultater kan ikke skilles ad.
Det forer videre ti1 udmontningen af et akademisk gyldighedskrav på kommunikativ
validering. Begrebet daekker det krav, at relevanskriterier og betydningselementer skal
kunne synliggares og tiltraedes af medlemmer af den videnskabelige offentlighed, som
enten deler eller i det mindste - må man tro - accepterer og begriber teorigrundlaget.
Kvale (1984/92) bruger med god ret begrebet i taet sammenlxeng med selve for-
skningspraksis, og peger konkret på, at den videnskabelige koncensus - som endegyl-

50 Habermas kritiserer Peirce for at ontologisere den (natur)videnskabelige erkendelseslogik, og
dermed for at operere med et absolut sandhedsbegreb (ibid. p. 178).

51 Forsmeevnte har jeg imodegået omfattende (Weber 1992), sidstnasvnte skriver sig ind i den så at
sige metapsykologiske misforståelse af psykoanalyse som socialvidenskab. Alheits diskussion
tager udgangspunkt i en forestilling om, at psykoanalytisk - og anden psykologisk - forståelse af
lasring nodvendigvis medfor& en terapeutisk praksis. Det diskuterer jeg ovenfor i kap. 2, seerlig
afsnit 2.1.
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dig videnskabelig validering - ophzever en raekke andre kommunikative valideringer
i sig. Han taler om tolkning på tre niveauer (1984/92 p. 156), nemlig på niveau af de
interviewedes selvforståelse, på tommon sense niveau og altså endelig på niveau af
teoretisk tolkning. Denne skelnen hos Kvale mellem individ, kultur og teori går, som
det ses, på tvaars af den skelnen mellem hermeneutiske felter, som mervaxende
projekt forstår sig i. De hermeneutiske felter rummer hver for sig, men på forskellig
vis, både individ, kultur og samfundets historie - samt et bevidsthedsmazssig, evt.
teoretisk udtryk herfor.

Kvale diskuterer ikke, i hvilken forstand det er et problem, når den overgribende
teoretiske tolkning er i modstrid med de to andre niveauer. 1 forhold ti1 den dyb-
dehermeneutiske forståelse vi1 sådanne modssetrunger vzere anledning ti1 saxlig
opmaxksomhed, og i mange tilfaelde vi1 de stå centralt i tolkningens produktion af
betydningstilvzekst. Derudover får betydning jo flere flere lag i den dybdeherme-
neutiske protes, og efterseges dissocieret fra de enkeltindivider der producerer dem:
kommunikationen og teksten er et andet objekt end de individer, der har produceret
den. Derfor giver det ikke mening, at blive mere eller mindre enig med deltagerne
om, hvad "de egentlig mente": Det ger det kun, når interviews fungerer som regulaere
informantinterviews. 1 mervaxende sammenhzng er det interessant, hvad der er
blevet sagt, hvordan det er blevet sagt ,og undertiden endog hvorfor (jvf. ovenfor
afsnit 4.3.3). Heller ikke opdelingen af forskerens kommunikation med deltagere i
interviews og efterfolgende validering giver nogen mening. Man kan derimod bygge
ny og mere kvalificerede temaer ind, og sådanne procedurer kan man installere i ny
forsknings-, udviklings- eller (efter)uddannelsesdesigns (jvf. Volmerg (e.a.) 1986).

Men Kvale (1984/92) - som jeg her efter hans mangeårige indsats for at hojne respek-
ten for kvalitativ metode nu diskuterer som aktuel metodisk mainstream - skelner
altså mellem deltagemes, kulturen hhv. videnskabens tiltraeden en tolkningsprocedure
i en så at sige vertikal teoretisk relativering. Hvert niveau - informanternes kommuni-
kative validering, tommon sense valideringen/samstemtheden med kulturen og den
også horisontalt validerende kommunikation i "kvalificeret koncensus" har selvstaen-
dig status. Man kan ikke forstå Kvale sådan, at den teoretiske begribelse af verden
diskvalificerer de ovrige, den repraesenterer blot en anden måde at forstå verden på.
Men måske stikker der tillige en ret traditionalistisk opfattelse af forholdet mellem
teori og empiri i disse tilsyneladende respektfulde hhv ydmyge bestemmelser. Kvales
hensigt er ganske vist, at nuancere videnskabelighedskriterierne indenfor humaniora
og samfundsvidenskab, men han kommer kun eet skridt ad vejen. Han bruger et
illustrativt eksempel, der fremtraeder både berettiget og velfungerende. Det drejer sig
her om "interviewtekster", som han mener bor produceres og tolkes med bevidsthed
om deres status i forskningsprocessen som helhed. De kan fungere som informanter,
dvs oplyse beskrivende, eller de kan vaere repraesentanter, dvs bekrzefte eller belyse
teori. Den modgående bevzegelse fia empirien, og tilbage igen, er fravaerende. Han
beretter således, hvordan gymnasieelevers omgang med faenomenet karaktergivning
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lige gyldigt kan tolkes sociologisk som udtryk for selektion, samt psykoanalytisk i
termer af forsvarsmekanismer. Pointen giver god mening som opgor med et naturvi-
denskabeligt paradigme, der efterlyser eet og kun eet korrekt svar på videnskabelige
sporgsmål. Som humanistisk eller samfundsteoretisk perspektiv rummer ekseplerne
imidlertid kun ringe perspektiver. Det empiriske niveau underordnes i begge ek-
sempler fuldstamdig en i forvejen defineret teori, hvis begreber den illustrerer. Det
forudszettes egentlig, at disse - i min terminologi forskellige "felter" - kan begribes
med samme begreber - hvilket nodvendigvis må svaekke nuancertheden i begribelsen
af specifikke dimensioner. Derudover havner den enkle "sidestilling" af forskellige
teoretiske opfattelsers gyldighed jo i en relativitet, der i sidste instans dementerer den
kvalitative forsknings udsagnskraft overhovedet. Uden at anfcegte, at der f.eks. er en
relevant sammenhzeng mellem uddannelsespraksis og menneskers oplevelser og så
de to naevnte teorier, langt mindre at begge eksempler i sig selv besidder et vist
kritisk gehalt, så fortaber interesserne for gymnasieelevernes subjektive perspektiv,
såvel som den samfundsm=ssige forandringsinteresse sig i et sådan udvendig sam-
menkobling af teori og empiri.

Diskussionen har imidlertid relevans for den kritiske bevidsthedsteori og den dyb-
dehermeneutiske procedure på en lidt anden led. Det niveau, Kvale kalder tommon
sense, modsvarer nemlig selve den teoretiske praamis, at deltagere og forskere alene
kommunikerer i kraft af et sprogligt formidlet kulturelt faellesskab, som de hver for
sig har en forskellig subkulturel og livshistorisk indgang til. Kvale indkredser i den
forstand selve betingelsen for at kommunikationen kommer i stand, men han åbner
ikke for nogen begribelse af de komplikationer, den kan komme ud for, eller af
komplikationernes udspring. Det skyldes ganske givet argumentationens historiske
funktion: Den er pointeret ind i en abstrakt og almen videnskabelig offentlighed, og
den vedrorer netop almene gyldighedskriterier. Men det går altså ud over forholdet
ti1 forskningsgenstandens saxlighed. På samme måde kan den kommunikative
validering på niveau af deltagernes selvforståelse lzeses som analog med den dyb-
dehermeneutiske tolkningsprocedures forste niveau, det logiske eller referentielle, hvis
kulturelle indhold netop starter såvel betydningsproduktionen som dens efterfolgende
udlaegning i dybere lag - men som altså kun for en positivistisk betragtning kan stå
alene.

Selve programatikken i Kvales projekt står imidlertid godt ti1 mit teoretiske udgangs-
punkt. Hans "To validate is to question" (Kvale 1989/94) står polemisk overfor
naturvidenskabens krav om validerede resultater i form af "svar", og der ligger ikke
noget krav om at processen nogen sinde skal lukkes. Det må vaere muligt at sporge
videre.

Ligeledes rummer de dimensioner af kvalitativ validering, som Kvale skitserer, en
rzekke forehavender, der overskrider ikke blot traditionel naturvidenskabelige viden-
skabskriterier, men også den videnskabelige offentligheds lukkethed. Den videnskabs-
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interne validering haenger logisk sammen med den eksterne, og "generaliserbarhed"
anskues i Kvales senere skrifter ikke som en abstrakt regel, men som en art kulturel
genkendelighed (1991, p. 428). Definitionen på @kologisk validitet er således, om kvalita-
tive resultater også er holdbare "ude" i den komplicerede dagligdag, hvilket igen
rober, at Kvale taler ud fra og ind i et teoretisk univers, der er defineret i spektret
mellem afgrzensede enkeltfaglige teoritraditioner og deres genstande, men også, at han
anerkender, at sporgsmålene om den kvalitative forsknings brugsvzerdi i dag stilles
ret profant - og skal besvares. Selve diskussionen om sandhedskriterier, om samspillet
mellem overenstemmelsen med den ydre verdens genstande, den teoriinterne konsi-
stens hhv med pragmatiske nyttevzerdi har dog samme formalistiske karakter. Det
viser sig også i Kvales lidt nojere bestemmelse, af hvordan man vurderer psykoanaly-
tisk orienterede studier: dem må man analysere iht hhv historisk sandhed (1991, p.
429), som en rent empirisk referentiel dimension, og iht en narrativ, der tillades at
have sin egen, subjektive, aestetiske logik eller helbredende, diversive funktion.
Sammenhaengen mellem den objektive historie, den subjektive forarbejdning af den
og den Estetiske - i videre forstand kulturelle - produktion, samspillet rummer, bliver
her programmatisk skilt ad.

Det er stadig strukturelle kriterier, der intet siger om teoribaseringens karakter,
erkendelsesinteresse eller historiske funktion. Og dermed anfaagter den egentlig
grundkeggende sin egen videnskabelighed, fordi den bevaeger sig vsek fra den
videnskabsinterne strenghed uden at laegge andre historicerede kriterier for viden-
skab, f.eks. krav ti1 teoriens folsomhed overfor genstandens eller omverdnens saerlig-
hed, ind i stedet.

Forskningspraktisk og konkret er der imidlertid ikke noget i Kvales valideringskrav,
der ikke er "opfyldt" i arbejdet med FIU-effektundersogelsen. Det er muligt at gå
konkret ind i Kvales valideringsunivers. Han opererer med en raekke validering-
stekniske sporgsmål: Hvordan ?, Hvorfor ? og Hvem ? som den kommunikative
validering af de kvalitative analyser i "En oplevelse for livet" har haft indbygget i sin
empiriproduktion, både på informantniveau og på tommon sense niveau (Andersen
(e.a.) 1993, p. 29 ff). Som evalueringsforskningsrapport har "En oplevelse for livet" fsv
angår de kvalitative analyser ikke vaeret teoretisk gemremlyst af den relevante kombi-
nation af institutionelt udenforstående/teoretisk indforståede forskere. Rapporten har
vaxet genstand for en enkelt aruneldelse (Pedersen 1995), der haeftede sig positivt ved
det bredspektrede metodevalg, ved de faktiske resultater: kons- og generationsfor-
skellene, og som i ovrigt finder de yngre fagligt aktive mest interessante (jvf. afsnit
2.7: Det er de yngre mere uddaxmede maand med funktiomerbaggrund og de mi-
daldrende ufaglaerte kvinder med arbejderbaggrund, der er de to profilerede grupper
i undersogelsen.

Endvidere er analysen flere gange kritiseret af institutionelt indforståede/teoretisk
udenforstående kolleger. Og Jytte-analysen (i afsnit 4.2) er i flere omgange praesenteret
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som undervisningsmateriale på universitetsniveau, hvor teoretisk indforståede kolle-
ger skaxpede udlaesningen af konsdominans. Begge eksempler viser, at det, Kvale
kalder "validering", i min forskningstilgang snarere er videre arbejde i hermeneutisk
felt 2.

Kvales begreb om pragmatisk validering, omslaget i virkelighedens verden, besternmes
så åbent af hensyn ti1 de kvalitative teoriers forskellighed - fra handlingsteori ti1
psykoanalyse - at selve kriteriets berettigelse står i fare for at forsvinde. Det afspejler
formentlig meget godt hvad der sker, når man faktisk skal bedomme, om kvalitative
forskningsresultater "virker i praksis". Svaret fortoner sig af mangel på observerbare
verifikationskriterier, jvf. den aktuelle debat i evalueringsforskningen om effektbe-
grebet (Ovenfor, kap. 2, Andersen (e.a.) 1993, p. 10 ff, Weber 1993b). Spor i menne-
skers bevidsthed, der spiller sammen med 117 andre forhold, kan naesten kun dis-
kuteres som formelle procedurer, hvis diskussionen skal vaere almen gyldig.

Lidt lettere forholder det sig, hvis man praxist diskuterer en konkret tolkning, som
den jeg har praesenteret af Jyttes ytringer. Den har ikke vaxet diskuteret med Jytte,
som det efter de godt fire år, der er gået siden interviewet, ville vaere ganske van-
skelig at opspore. Men den har vzeret diskuteret med en rzekke forskellige kvinder
med en lignende "statistisk profil" som opkeg ti1 debat af fagligt arbejde5*. Det har
vzeret bemaerkelsesvaerdigt, at der var stor spontan tilslutning ti1 analysen. "Jamen,
sådan ER det jo ...". afloste "Jamen, hvad vi1 DU have, vi skal gore ...?". Tilslutningen
foregik ikke uden sporgsmål ti1 det psykoanalytiske teorigrundlag, og naturligvis slet
ikke uden fordobling af citatets "drilleri": hvem er klog på hvem ? Jeg vurderer, at
analysen fastholder Jyttes perspektiv på problemet så konsekvent, at den kritik af
hendes bevidsthedsmaessige tilpasning, som analysen naturligvis implicerer, er blevet
alment accepteret. Her har det også betydet meget, at diskussionerne er foregået i en
tryg og humoristisk atmosfzere.

I forhold ti1 FIU's undervisere har billedet vaxet det samme fsv angår de kvindelige
undervisere, der har fået praesenteret analysen eller dens forstadie?3. Derimod har
en raekke mandlige undervisere opponeret kraftigt, og fastholdt, at Jytte alene udtaler
et oriske om at få storre selvtillid. De logiske modsigelser er af de mandlige under-
visere blevet tolket som tilfzeldige eller personlighedsbundne "måder at snakke på".
Jeg har ikke set noget formål i at "overbevise" nogle af de uenige, men har måttet
konstatere, at en eller anden form for arbejde med konnenes oplevelse af hinanden
i FIU, som ikke tager et eksplicit kvinde- eller ligestillingsudgangspunkt, men som

52 Kvinder i AIvIU-systemet og ufaglzerte kvinder i pzedagogisk efteruddannelse. Ingen af diskus-
sioneme er protokolleret.

53 Eksempler er i sin helhed eller som brokker forelagt FIU-undervisere på FIU's årlige underviser-
konference i 1992 og 1994. Heller ikke disse diskussioner er protokollerede.
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kommunikativt tager hajde for mzendenes magt- og fortrzffelighedspositioner, er højst
historisk nodvendigt. Og så mener jeg, at selve eksistensen af sådanne meningsud-
vekslinger i regi af FIU bidrager ti1 at opbygge et reservoir af selvkritiske tolkninger -
måske i fcxste omgang som tavs viden.
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4.4 Om psykoanalytisk teksttolkning

4.4.1 Det psykoanalytiske fundament: Fra drsm og leg ti1 tekst og symbol

I de foranstående afsnit har jeg skitseret og diskuteret den metode, som jeg har
forsogt mig med at anksegge på tekststykket fra diskusionen mellem Jytte, Benny og
deres diskussionsleder i afsnit 4.1. Der er tale om elementer af en "dybdehermeneutisk
metodologi", der syntetiserer erfaringer fra hermeneutiske, faenomenologiske og
etnografiske traditioner, men som i sit teoretiske fundament grundlaeggende refererer
tilbage ti1 Freud.

Når man omgås teksten som objekt på denne måde, ger man det egentlig i analogi
med Freuds omgang med drommen. Når Freud omgås dromme, antager han, at
drommen rummer en bestemt subjektivt acceptabel udformning af nogle fortraengte
infantile onsker (Freud 1972 og 1974, p. 109 ff og 433 ff). Fortraengte er de blevet, fordi
de i en eller anden forstand er blevet domt uacceptable, dels af omverdnen, dels af
individets egne psykiske dynamikker. Sådanne forsvarsmekanismer er et produkt af
socialisationen, en reaktion mod forbud og mystifikationer i de forskellige livsfaser.
Det er den protes, som Becker-Schmidt i laereprocesteoretisk sammenhaeng diskuterer
som aflaering af nysgerrighed, dvs tab af evne ti1 at omorientere sig, at vzere blevet
dårlig ti1 at lzere! Netop derfor kan disse tolkningsprocedurer vaere vigtige redskaber
i udvikling af en solidarisk kritik af voksnes menneskers subjektive og objektive
ufrihed. Den bliver jo overflodigt genoplivet hver gang fortraengte felelser dukker op
igen - aktualiseret af begivenheder eller genstande i omverdnen, der vaekker erindring
om tidligere traumatiske erfaringer. Det er det forhold, jeg tidligere har diskuteret
som et grundvilkår i hverdagskommunikationen: at de samme ydre forhold og
genstande vaekker helt forskellige erindringsspor hos forskellige individer og aktiverer
bevidste, forbevidste og ubevidste lag i forskellig grad. Som almen erkendelse er dette
netop en analogi ti1 drommeanalysen, hvad Freud kalder "demaskeringen" af drom-
mearbejdet. Drommearbejdet har transformeret det uacceptable - de uacceptable
felelser og onsker - ti1 en form, der kan slippe gennem individets selvcensur. 0nsker-
ne synes tilfredsstillet, og er midlertidigt svaekkede. Det er derfor, dromme virker
lindrende på spaendingstilstande. Imidlertid er drommen jo ikke nogen realitet, og for-
traengningen er ikke ophawet; så faktisk bidrager drommen ved sin kortsigtede
symbolske tilfredsstillelse af onskerne på kengere sigt til, at onskerne kan bibeholdes -
oven i kobet på en mere driftsekonomisk måde. Drommearbejdet stabiliserer for-

treengningen, snarere end at ophzeve den, og det saetter drommetydningen på dags-
ordnen. Hvis individet skal frigores fra de spaendings- og lidelsestilstande, der falger
af fortraengningen, må drommearbejdet "demaskeres" gennem drommetydningen.
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På samme måde kan man anskue hverdagskommunikationen: Hvis man kan analy-
sere - eller blot lytte - sig frem til, om der er noget - og hvad - der ikke kommer frem,
eller blot sporge meningsfuldt ti1 det, kan man f.eks. bidrage ti1 at låste ambivalenser
bringes i bevaegelse. Dermed kan man måske skabe bedre erfaringsbetingelser, også
i formaliserede uddannelsesrum. Det er det - ydmyge - paedagogiske perspektiv.

Formidlingen mellem uddannelsen og dens kommunikation og så bevidsthedsteorien
ligger konkret i tolkningen af en raekke tekster. Teksterne fortceller som bevidstheds-
udtryk noget om uddannelsens betydning og ikke-betydning, og det er forst den dyb-
dehermeneutiske tolkning, der åbner forståelsen af hvad. Det er stadig tankefiguren
fra drommetydningen, der ligger bag strategien: hver gang mennesker artikulerer
noget sprogligt, udelader de noget andet, dels i valget af hvilket udsnit af virkelig-
heden der refereres til, dels i måden der refereres ti1 det på - horisonten og temaet i
Leithäusers terminologi. Hvis dette gensidigt betingende forhold af benaevnelse og
ikke-bemevnelse har karakter af undertrykkelse, stabiliseres denne ved udsigelsen af
(kun) een side af den al betydning, der egentlig (kunne) findes. Det er det forhold,
Regina Becker-Schmidt diskuterer med det lidt mere håndterlige begreb som "ambi-
valens", som hun anskuer i en bestemt konkret samfundsmeessig strukturering: den
historisk udviklede kvindelige livssammenhamg af familie og arbejde. Kvinders
omgang med verden er "hårdt arbejde", og kan altså forstås i analogi med drommen,
fordi drommen sandelig også er udtryk for et stykke hårdt psykisk arbejde med
kompromisdannelser (Freud 1993).

På alle niveauer gaelder under alle omstrendigheder, at drommen, symbolet eller
teksten hverken er identisk med individet eller forklarer psyken udtommende.

Det er en kritik, der ofte rettes mod psykoanalytisk inspiration som sådan: At sådan
inspiration forer ti1 illusioner om at man "forstår sig på andre folk", bedre end de selv
- dvs man udover magt - og at man tror, man forstå andre folk udtommende. Det er
udtrykkelig ikke en sådan parallelisering ti1 kliniken, jeg diskuterer her. Men reduktio-
nen findes også som tekstlaesning. Man kan traakke en parallel ti1 de forskellige måder
at tolke kunsteriske produkter på, som psykoanalytisk inspiration har givet anledning
til. Hvad angår litteraere tekster findes der f.eks. (jvf. Haubl 1991, p. 220) former for
psykoanalytisk tekstlaesning, der opfatter den litterzere tekst som pendant ti1 dag-
drommen. Forfatterens personlighed, voksne bevidsthed, kunstneriske greb, etc. saettes
tilside i tolkningen, og teksten tolkes som udtryk for kompromisdannelser mellem
forfattersubjektivitetens oriske og forsvar - som et "udslip fra forfatterens ubevidste".
Forfatterens bevidsthed, saxegne personlighed og professionelle omgang med sproget,
Estetiske konventioner, mv. anskues som elementer i de "fortekstningsstrategier",
forfatteren - her blot anskuet som enhver anden tekstproducent - anlaegger som
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midler ti1 fremstille sine ubevidste dramer5*. Sådanne analyser yder vigtige bidrag
ti1 litteraturhistorien og litteratursociologien, men som bidrag ti1 videnskabelig for-
ståelse eller aestetisk oplevelse af vaerkerne daekker de kun een dimension. De redu-
cerer allerede i udgangspunktet forståelsen, fordi tekstens produktionsbetingelser og
sociale indlejring ikke er taenkt med. Både bevidstheden som sådan, intentionerne, de
litterazre konventioner og den sociale situation, der skrives i, samvirker naturligvis
dynamisk i den kreative protes, som skrivningen er. De kan ikke reduceres ti1 midler
eller udtryk. "Shakespeare" skrev f.eks. Hamlet, et elisabethansk drama - og ikke
nogen driftsteoretisk skitse. Derved skrev han videre på en kultur, hvor driftsonsker
fortramges - og Freud bemaerker, at modstanden mod at acceptere den psykoanalytisk
orienterede udlaegning af Hamlet i odipale termer, flere hundrede år efter netop viser,
at "masserne" som kollektivt kulturelt trzek onsker at "holde fast ved deres odipale
fortreengninger" (1993, p. 67). Det gzelder litterazre tekster, og det geelder socialviden-
skabeligt producerede tekster, at de skrives ind i kulturen, at de bekraefter og an-
faagter den. Måske kan man sporge, om een af grundene ti1 det mildt sagt langsomme
gennemslag af velbegrundede kvalitative metoder i evalueringsforskningen netop er
en ikke erkendt frygt for afdaekningen af komplementaere eller ligefrem subversive
betydninger?

Men den sociale dimension i, eller det potentielt subversive i tilgangen kommer
måske tydeligere frem i Freuds egen analyse af den kommunikative brug af humor
i hans beromte arbejde om "vitsen"55- hvor samme psyko-logik egentlig antages at
vaare på spil, men udmontes konkret, socialt og kommunikativt. Vitsen er ikke
morsom, hvis den vii vaere det, og den fungerer ikke, hvis den blot er referentiel.
Derimod kan den vaere subversiv, fordi den bringer i kontakt med det fortramgte.

En tredje relevant analogi ti1 forståelsen af tekster er Freuds forståelse af barnets leg.
Her går analogien mindre direkte på det sproglige lag, mere på omgangen med
verden, som i legen offensivt tilforordnes barnets behov, ganske uden intellektuali-
serede (forsvars) mellemregninger og i fuld fortrostning om, at verden netop vii
indrette sig som fordret.

54 Det kan kaste meget interessant lys over litteraturhistorien - som f.eks. når det sandsynliggor, at
Shakespeares vaarker (der "som enhver ved" naappe er skrevet af den historiske person Shakespe-
are) må vaere forfattet af Jarlen af Oxford, fordi man tydeligt kan se hans konkrete livshistorie -
tab af en faderskikkelse - i vzerkeme (Freud 1993, p. 91).

55 Der Witz und sein Beziehung zum Unbewussten (1905). Gesammelte Werke, Bd. 6. Frankfurt,
Fischer.
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4.4.2 Symbol og sprog

Faellesnaevneren for analogierne ti1 den egentlige psykoanalyse er symbolbegrebet. Den
bevidsthedsteoretiske tradition, der tegnes af hverdagsbevidsthedsbegrebet og dens
metodologi bygger på Alfred Lorenzers revision af Freuds symbolbegreb. Freud
bruger begrebet symbol om de forskydninger - dvs fremstilling af betydningsindhold
i een eller anden forklaedt form - som han fandt systematisk forekommende. Sy-
stematisk fordi det ikke blot forekom hos enkelte patienter som del af en klinisk
lidelse, men syntes at vsere en almindelig del af kulturen (jvf. Andkjaer Olsen &
Koppe 1981, p. 169). Symbolet lever som psykisk figur af det ubevidste systems
driftsmanifestationer - det modtager en betydning, det ikke har i sig selv, som falge
af een eller anden tabuering. Alment og hverdagsligt genkendelige eksempler er
foraeldre symboliseret som konge og dronning, samleje som dans, doden som afrejse,
etc. Symbolerne fungerer altså ubevidst eller forbevidst, og deres fuktion er at formid-
le mellem de bevidste forestillinger, mennesker har om omverdnen, de forbevidste,
indrepsykiske repmesentanter for dem, og endelig de ubevidste driftslag. Når sym-
boler bliver kommunikations- og kulturteoretisk interessante er det selvfselgelig fordi
de på den ene side medvirker ti1 at kommunikationen fungerer og kulturen reprodu-
ceres - på den anden side netop kan indfange et så bredt spektrum af betydninger,
at de også er uberegnelige. De medkonstituerer den tavse viden.

Symbolet er hos Lorenzer bredere - det konstituerende for mermeskelig livspraksis,
formidlingsinstansen mellem det subjektive og det samfundsmaessige. Lorenzer
placerer sig skarpt i modsaetning ti1 på den ene side, hvad han kalder psykoanalysens
naturvidenskabelige selvmisforståelse, hvor det ubevidste tildeles en selvstaendig
eksistens og substans, og på den anden side den såkaldt "jegpsykologiske forkort-
ning", der omvendt underkender både de ydre og de indre knefter, der kvalitativt og
dynamisk samvirker i subjekternes bliven ti1 som sådanne i socialiseringen (f.eks.
Lorenzer 1972, p. 167). Haubl (1991) skriver kort og godt, at Lorenzer ger op med
biologismen i driftsteorien såvel som med psykologismen i objektrelationsteorien! Hos
ham står begrebet "interaktionsform" som det centrale element i opbygningen af
menneskers subjektive strukturer. Han mener, at subjektiviteten bygges op så at sige
lagvis i et samspil af forskellige måder at interagere på. Interaktionsformerne og deres
lagvise struktur kan imidlertid kun diskuteres som abstraktion: Ethvert konkret
mermeskeligt udtryk rummer elementer af flere interaktionsformer og substansreferen-
ter ti1 forskellige livsfaser, bevidsthedslag og realitetserfaringer. Det er derfor, det
overhovedet er nodvendigt med en noje reflekteret tolkningsprocedure - som f.eks.
den, Birgit Volmerg har udarbejdet.

Hos voksne mennesker skelner Lorenzer mellem tre forskellige typer erfaring - den
for-symbolske, den sanseligt-symbolske og den sprogligt-symbolske. 1 hver livs-
historisk afsnit, eller psykoanalytisk betragtet "fase", spiller individets kropslige
udfoldelser eller praksis sammen med omverdnen, realiteten formidlet som gen-
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standsverden, og den ger det på en bestemt historisk og samfundsmaessigt struk-
tureret måde - jvf. Becker-Schmidts analyse af kvindelivet. Det mest avancerede
udtryk for menneskelig symbolbrug finder man i sproget, i skriften - der jo ofte i
uddannelsessammenhamge forveksles med mermeskelig interaktion som sådan.

Men det står altså ikke alene. Den bygger ovenpå og er kvalitativt vsevet sammen
med den forsymbolske erfaring, der er kropslig, og den sanseligt-symbolske erfaring,
der horer ti1 den gestandsmaessige omverden. Disse symboliseringsformer "ligner" de
dimensioner, som udviklingspsykologien, f.eks. Jean Piagets, tolker almen menneske-
lig udvikling i, og afgraensningen hertil (Lorenzer 1975/72) er nok en vigtig dimension
i indkredsningen af det saxlige i Lorenzers forsag på historisk, dynamisk og sub-
jektivt nuancerede bidrag ti1 socialisationsforståelsen. Der er netop almengorelsen,
kompleksiteten og dynamikken ti1 forskel fra Piaget56.

Den socialisationsteoretiske tilgang er .heroverfor kritisk. Den mangler såvel den
videnskabelige institutions som fagdisciplinernes tiltro til, at menneskers muligheder
for at regulere verden og styre sig selv slet og ret kan gribes an som udviklingspro-
jekt. Det er tvaxtimod menneskers egne erfaringerne i deres egen komplekse struktur,
der strukturerer livsforlobet. Hvert lag af erfaring har sin egen udviklingslinje tilbage
fra den primaere socialisation, og de snor sig epi-genetisk sammen med hinanden. De
forskellige lag af erfaring kan skelnes i den voksnes forskellige bevidsthedsniveauer.
Men netop blot skelnes.

At gore erfaring eller at begribe andre menneskers sproglige udtryk, at indgå i
kulturen, kraever iflg. denne tankegang, at individet "decentrerer". Det er samme
forhold, Becker-Schmidt diskuterer, når hun med reference ti1 Negt tager afstand fra,
at den urniddelbare erfaring og identifikationen med egne oplevelser er tilstraekkeligt
indhold i sociale laxeprocesser. Det begreb om bevidsthed, der her er tale om, impli-
cerer en udvikling, hvis kriterium er evnen ti1 at skelne mellem forskellige symboli-
seringsformer - og det kan man ikke, hvis man er identifikationsmaessigt bundet ti1
dem. Man skelner bedst på en vis afstand.

Decentrering kan finde sted - og finder sted - i mange former. 1 denne analytiske
forstand - som bidrag ti1 individers tilegnelse af deres livshistorie - må den ikke vaere
vilkårlig. Den må forholde sig ti1 det hierarki af symboliseringer, der er etableret
lisvhistorisk. De spsender fra sensomotoriske handlingsmonstre over billedligt an-
skuelige forestillinger ti1 mere eller mindre abstrakte sproglige udtryk. Netop dette
rummer en vigtig pointe i forhold ti1 de laereprocesser, som finder sted i uddannelses-

56 En anden "udviklingspsykologisk" parallel er Jerome Bruners tre niveauer i udviklingen, hhv.laz-
reberedskabet hos mennesker. Dens erkendelsesinteresse er overvejende kulturintegrativ, og den
er eksplicit pragmatisk pazdagogisk orienteret (Weber 1976)
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sammenhsenge. Dér er formålet som oftest ydre i forhold ti1 den enkeltes motivation,
og den er principielt ikke reflekteret i forhold ti1 individers livslob og rytmer57.

Tilegnelsen af egne erfaringer kan på mange måder - som ovenfor - jawnfores med
det, Freud beskriver i drommetydningen som en fremadskridende "overs&telse" af
latent bevidsthed fra een symboliseringsform ti1 en anden. Det, der på individuelt og
kollektivt plan ikke oversaettes, bliver genstand for fortraengning.

Måske er det imidlertid misvisende at bruge begrebet "oversaettelse" mellem for-
skellige symboliseringsformer. Det implicerer en een-til-een relation mellem betyd-
ningerne og ve1 også, at det er en protes, der er realistisk, og som lader sig gennem-
fore, såfremt man besidder den relevante tekniske kompetente. Så enkelt er det ikke.
Det ubevidste har sin egen struktur, udgor "et selvstaendigt psykisk system" (Olsen
& Koppe, 1981, p. 134) af symboliseringsformer, der reprassenterer tidlige trin i ud-
viklingen, og som på mange måder falger sine egne regler. Freud opererer også med
en psykisk censurinstans, en art "overgangscensur" mellem primaerprocessernes og
sekundaerprocessernes udtryk.

De enkelte symboliseringsmedier besidder en egenvaxdi. Derfor består "overs&telsen"
mere i en skelnen og tydning af forskellige dimensioner i erfaringen. En "kongruent
overszttelse" er principielt ikke mulig, og det viser så i ovrigt hen ti1 dybdehermeneu-
tikkens grundlasggende kendetegn: den handler om det uudsigelige. Med sproget som
medie vi1 man bringe den ikkesproglige livspraksis ti1 debat, man vi1 saatte den i
tale/sprog uden at ophaeve/reducere den. Det er et forehavende, man kun skal begive
sig ind i, hvis man er i stand ti1 at udholde forelobighed, usikkerhed og åbenhed i
sine videnskabelige procedurer. Det er en tolkningspraksis, der peger på muligheder
uden at yde nogen form for endegyldig sikkerhed. Den belyser en SamfundsmEssig
praksis, men den viden, man indhenter, er ikke egnet ti1 direkte "omsaetning i prak-
sis".

Erfaringslagene er altså principielt ikke ti1 at oversaette, de er principielt forskellige -
men de danner også en egen dynamisk enhed. Henrik Kaare Nielsen sammenfatter

i sin diskussion af psykoanalysens bidrag ti1 en kulturkritik (1993) Lorenzers socialisa-
tionsforståelse således:

"Da disse sceniske interaktionsformer rummer alle socialt relevante kropsprocesser og
-fornemmelser, gestik, etc., vi1 individets praksis ti1 enhver tid indeholde dimensioner,

57 Det kan uddannelse som sådan ikke vaare, indforskrevet som den er i bestemte samfundsmazssi-
ge og politiske funktioner. Derimod kan den godt organiseres sådan, at deltagere i uddannelse
selv får rum ti1 at arbejde udfra egne foruds&nmger og selv definere brugsvaardien af under-
visningen, og den kan godt i sin organisation og undervisningspraksis tage hqde for det rwd-
vendige samspil mellem forskellige symboliseringsformer - jvf. kap. 4.
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som overskrider sproget: dels den kropslige dimension, dels det endnu-ikke-bevidstes
utopiske dimension, altså psykiske indhold og handlingspotentialer, som endnu ikke
har fundet vej ti1 sproget og bevidstheden. 1 individets udvikling gselder dannelse af
disse kropslig-sanselige, sceniske interaktionsformer (...) som primax. Forst derefter
kobles sproget på - men den ubevidste betydning, som er knyttet ti1 de sceniske
interaktionsformer, forbliver fortsat ikke-sproglig" (1993, p. 117).

I erfaringen - i teksten - som helhed samvirker livsfasernes forskellige symboliserings-
former. Individer soger efter fornuftige sammenhamge - og rationaliserer - eller de
soger efter felelser - og emotionaliserer. Losrivelse aktualiserer separationsangst og
sogen efter normativ kontrol, mens overdreven stabilitet aktualiserer hengivelsesangst
og ekspressiv spontanitet (Ziehe & Stubenrauch 1993, p. 97, kvindespecifikt f.eks.
Moeller-Gambaroff 1980, p. 33). Erfaring i emfatisk forstand forudsztter, at denne -
her let karikerede - dialektik kan udfolde sig frit. Erfaringslagene er forskellige, men
ikke hermetisk adskilt, graenserne lader sig gennemtraenge i en erfaringsproces.
Lorenzer ser det dog stadig sådan, at det er sproget som symbolsystem, der i sidste
instans skal gore erfaringsdannelsen mulig - mens fortraengning lsegger bevidsthedens
dialektiske bevaagelse stille. Han tillsegger den aestetiske erfaring en szrlig betydning,
fordi netop den kan rumme det komplicerede samspil af interaktionsformer og formide
mellem symboliseringsformer. Den kan omfatte og ophaeve de ovrige niveauer. De for-
eller ikke-symbolske interaktionsformer, såvel som de sanseligt-symbolske, har jo
vxret medstrukturerende for det sprogligt-symbolske lag. De har praeget det kvalita-
tivt, indholdsmaessigt, og de har vaxet medbestemmende for hvilke konventioner -
hvilke sociale ritualer, hvilke sproglige sub-systemer, hvilke kulturelle koder, etc. -
den enkelte har ladet sig afficere af, og som derfor har kunnet få livshistorisk be-
tydning!

Alle disse forhold er ti1 stede i "teksten", omend ikke på dens overflade, og det er
overhovedet derfor, det er nodvendigt med en dybdehermeneutisk analyse. Bevidst-
hedsmaassigt opererer Lorenzer (1975/70, p 112 ff) med to slags fortramgning og to
typer af ubevidste processer med forskellig genese (jvf.også Nielsen, op.cit. p. 118).
Hvis erfaringer fra bevidsthedens dybere lag ikke kan (med de ovenfor naevnte
terminologiske forbehold på termen: oversaette) "oversaettes" ti1 sprogligt-symbolske
interaktionsformer, får man hvad Lorenzer kalder kliche-dannelser: erfaringen emotio-
naliseres og bliver sproglos. Det er da selve verbaliser ingen, selve den sproglige
formulering, der bliver genstand for overgangscensuren. De folelsesmaessige energier
fungerer selvstaandigt videre i ubevidste sceniske interaktionsformer, som kan deter-
minere bestente former for livshistorisk gentagelsestvang. Det kan også vsere sådanne
processer, der ligger bag, det man i forbindelse med laxeprocesser i paedagogiske
sammenhamge observerer som ikke-fornuftig "modstand". Men den forekommer
naturligvis også alle mulige andre steder.
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Det er ikke det samme som at en sproglig formulering nodvendigvis er udtryk for
symboldannelse i Lorenzers forstand. En allerede dannet sprogligt-symbolsk inter-
aktionsform kan nemlig også efterfolgende blive isoleret fra de dybere lag. Det forer
ti1 rationalisering, som tommer sproghandlingen for emotionelt indhold og derfor
forer ti1 tomt brug af sproget som blot og bar tegn. Ord er som tegn betragtet tomt
for deres historiske og sanselige indhold og funktion. Den ubevidste modstand retter
sig i dette tilfaelde mod atter at forbinde ordet med en så at sige aegte symbolsk
reference.

Som sagt ligger disse begrebss&ninger af menneskelige erfaringsprocesser - og ikke
mindst blokeringer - centralt i teorien om hverdagsbevidsthed. Egentlig kan man laese
hverdagsbevidsthedsteorien som teorien om den desymboliserede og klichestyrede
bevidsthed! Det kan imidlertid vaare vaerd af haefte sig ved, at Leithäuser & Volmerg
(f.eks. 1979, p. 78-79) opfatter deres arbejde ikke blot som en videre udvikling, men
også som en art samfundsmaessig korrektiv ti1 Lorenzer. Der hersker enighed om, at
kommunikationens sprogspil skal dobbeltbestemmes, dels som objektive samfunds-
maessige processer, dels i psykoanalytisk forstand "genetisk’. 1 Lorenzers teoretiske
univers foregår den menneskelige kommunikation, som just skitseret, optimalt i det
symbolske sprogspil, hvor differentieringen af subjekt-objektrepraesentanterne er
fuldstaendig, dvs hvor kommunikationen er lykkedes ideelt (og hvor vi så må antage,
at tolkningen har af da‘kket den sceniske betydning). Leithäuser & Volmerg siger
hertil, at sådan foregår hverdagskommunikationen jo ikke. Den foregår brudt, sprogs-
pillene er ufuldstaendige, måske supplerer de hinanden i deres ufuldstaendighed, men
de generer i lige så hoj grad hinanden, modarbejder hver for sig, at individer bliver
i stand ti1 at etablere sammenharngende livstolkninger. Derfor er det brudtkeden, der
skal dobbeltbestemmes som samfundsmassig og subjektiv protes. Det kan man så
gore ved at arbejde med begrebet om hverdagslivet og hverdagsbevidstheden (jvf.
kap. 2) og ved at, opfatte de ideelle, symbolske sprogspil som en horisont for ud-
vikling af erfaring. Markeringen kan rumme en kritik af Lorenzer for at have fået
oparbejdet en implicit norrnativitet i sin teoridannelse, men den hanger også eksplicit
sammen med udviklingen af den psykoanalytiske metapsykologi. Den kan yde
inspiration ti1 udvikling af socialpsykologi (Leithäuser/Volmerg) - der traekker kraftigt
på Lorenzers socialisationsteori. Men også ti1 den kulturanalytiske ansats, som Loren-
zer siden har oparbejdet. Og disse vinkler adskiller sig på forskellig vis adskiller sig
fra terapi.

Som falge af denne indkredsning af det kritiske forhold i den moderne bevidsthed -
hvor klichebegrebet altså iflg. Leithäuser/Volmerg er nok så relevant som symbolbe-
grebet - opsoger hverdagsbevidsthedsteoretikerne så det konkrete interaktionsniveau,
belyst, som det nu kan blive det retrospektivt og relativt, af arbejdet med tekster. Det
er som en metodisk udmontning af Lorenzers betydningsniveauer (Lorenzer 1975/70)
- logisk, psykologisk, scenisk - Birgit Volmergs tolkningsprocedurer for socialviden-
skabeligt producerede tekster (som refereret ovenfor) skal ses. Laegger man nu atter
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dette ti1 grund for anskuelsen af tekster i almindelighed, bliver pointen, at det er
muligt på ve1 begrundet vis at tilskrive tekster latente meningsstrukturer. De kan
vzere ubevidste for ethvert af de ophav, teksten har - fra forlagsspekulanten ti1 den
skonlitteraere forfatter, fra den politiske opdragsgiver over forskningsrådene ti1
forskeren og informanten, der sidder og taler sammen.

Betydningerne, de bevidste og de ikke bevidste, defineres af en raekke konventioner
og regler. For udover tekstens direkte ophavspersoner - forfatteren eller de talende -
er jo også kulturen, samtalekonventioner eller litterzere konventioner ti1 stede i den.

En tekst er at forstå som et kompleks af af skriftsproglige symbolske handlinger. Der
er et niveau, der retter sig mod, hvad man kunne kalde "det kulturelle overjeg".
Littersere tekster skrives f.eks. op imod eller ind i en genre eller tradition, mens
socialvidenskab skrives ind i eller op imod videnskaben som institution, måske i en
helt konkret, institutionaliseret form. Nogle af teksterne i dette projekt er f.eks. bevidst
produceret efter tematiseringens principper med en bevidsthedsteoretisk ambition -
men de er tillige produceret i bevidstheden om tilhoret ti1 en kompliceret historisk
enhed af fagforenings-, arbejderbevaegelses- og uddannelsespolitiske interesser. 1 hver
af disse genrer eksisterer der historisk, kulturelt og samfundsmzessigt bestemte
graenser for, hvad der kan meddeles. Grzenserne skiller og formidler mellem privathed
og offentlighed, mellem personlig tale og institutionel diskurs. Det er fuldt så meget
graenserne, som det er substansen, der er forskningens genstand. Men som ofte
fremhzevet er det tillige det usagte, der ger kommunikationen mulig. Den låner de
enkelte individer et subjektivt tolkningsrum - man er ikke prisgivet hinandens bud-
skaber.

For de talende eller skrivende kan man skelne mellem ytringer eller "livsudkast", der
urniddelbart og uden problemer lader sig formulere, omsvette ti1 sprog - overfor de,
der ikke kan finde de relevante ord - ytringer, der ger modstand. Hvordan det
konkret gestalter sig, afhaenger altså b1.a. af, hvilken offentlighed, der saatter rammer-
ne. Ydermere kan forskellige offentligheder med konflikterende norrnativitet samtidig,
ud fra forskellige perspektiver og med forskellig funktion, vsere rammeszettende for
den samme tekst. Sådanne komplekse rammesaetninger, deres eksplicitte og implicitte
betydningsproduktion udgor slet og ret tekstens måde at vaere interaktionelt eller
socialt struktureret. Folgelig er det nodvendigt at kende tekstens sociale kontekst og
dens modsaetninger for at forstå den - men på den anden side kan teksten ikke
begribes uden inddragelse af de for- og sanseligt-symbolske erfaringer - konkret båret
af mennesker - som giver den sproglige interaktion dens szrlige indhold. Det er
dobbeltbestemmelsen af kommunikationen og bevidstheden som social og subjektiv
protes.

I mervaxende tekster er der helt klart tale om et samspil mellem en politisk og en
videnskabelig offentlighed, der delvis har forskellige gyldigheds- og relevanskriterier
(jvf. Weber 1993b). Der er forskellige gramser for forskellige temaer, og man moder
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forskellige regelsystemer hos de forskellige mennesker, der i forskellige egenskaber,
i gruppeinterviewet eller i den tematiserede gruppediskussion er medproducenter af
hinandens tekst. 1 denne sammenhzng er det ikke de herskende konventioner for
skriftsproget, der Legger rammer, naarmere de lagspecifikke varianter af talesprogets
hverdagskommunikation. Alt i alt er der formentlig ganske meget, der bliver henvist
ti1 at "stå mellem linjerne", som man siger. Konfrontationen mellem de forskellige
kommunikationsmåder og horisonter kan naturligvis foregå som oplyst dialog i en
Habermas' forstand - men oftest er den ikke bevidst. Man kan som grundantagelse
have, at der er infantielt grundlagte, de såkaldt for- og sanseligt-symbolske, inter-
aktioner og relationsmonstre ti1 stede i tekstens sproglige udtryk, men man kan ikke
bare sådan finde dem, langt mindre have antagelser om, hvad de går ud på. Samspil-
let af livsfasespecifikke erfaringer, af sociale og kulturelle kommunikationskonventio-
ner og af situationelle faktorer i hverdagslivet er så kompliceret, at det ikke kan
praesenteres i udtommende analyser. Det man kan gore, er at laegge sine la‘seproce-
durer nogenlunde gennemskueligt ti1 rette (jvf. det foregående afsnit) og indreflektere,
at den tolkende subjektivitet er fuldt så interessant som de ovrige deltageres.

Erkendelsesmålet for teksttolkningen er fortsat det klassiske: "at gore det ubevidste
bevidst" - selvom det kliniske forehavende er efterladt. Der ligger jo elementer af ikke-
realiserede livs-udkast "nede" i de ikke-sproglige interaktionsformer - bag den konkre-
te "teven". Ved at gore dem tilgaengelige for tekstproducenterne tematiserer man
forholdet mellem dem og deres livsomstamdigheder. Derved problematiserer man ofte
de handlingsstrategier og ideologier, som livshistorien ellers har produceret. Det kan
man anskue som individernes laxe- eller erfaringsproces, som deres "sociale laering".
Som uddannelsesforsker problematiserer man - såfremt man mestrer at holde reflek-
tionen fri af institutionelle bindinger - tillige som regel de professionelt definerede
livsudkast og handlestrategier, som uddannelse og undervisning sastter ti1 deltagemes
disposition. Det er det, jeg har illustreret i Jyttes forsag på sprogligt at komme over-
ens med og rumme sit komplicerede forhold ti1 den arbejderbevzgelse, hun identifi-
cerer sig med (afsnit 4.2), og det skal jeg på anden vis illustrere i de efterfolgende
analyser (kap. 5). Deltagernes erfaringer rummer hver deres livshistorisk producerede
og subjektivt ve1 forankrede (blokerede) "konventioner", og det er ikke nodvendigvis
sådan, at de frissettes (symboliseres, gores ti1 erfaring, udnyttes i sociale laxeprocesser)
- de kan også konsolideres yderligere af modet med den saerlige historiske konven-
tion, som fagbevzegelsens ideologi afsaetter. Det har vi forsegt at bringe frem i den
specifikke forskningskontekst, som en uddannelsesevaluering er. Det er blot eet
eksempel på, hvordan tekstens saerlige produktionsbetingelser, dens situation, er
kvalitativt meddefinerende.
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4.4.3 Tilbage ti1 tolkningspraksis

Den hermeneutiske tolkningsprocedure består på samme tid i at respektere disse
grundforståelser, og give dem karakter af forforståelser - men så samtidig vaere i
stand ti1 at slippe sin frit flydende opmaerksomhed los på teksten. Da den tolkende
eller gruppen af tolkende selv er dele af processen, eller i det mindste er indforståede
med den kultur, den udspringer af, vi1 deres subjektivitet traede i en bestemt for-
bindelse med teksten (jvf. afsnit 4.3.2 og 3). Der ti1 opstå en samklang eller en irrita-
tion. Haubl (l991) bruger ligefrem begrebet "oscillation" om samspillet mellem logiske
forståelse og den sceniske, som må finde sted på tvaers af de sociale grupperinger,
menneskelig subjektivitet konkret er gestaltet i. Omslaget ti1 den sceniske forståelse
opstår gennem en regression ti1 primaxpocestzenkningen, hvor de for- og sanseligt-
symbolske erfaringer toner frem som afgorende for hvilken betydning, man opfatter.
Man skal forestille sig teksten billedligt, anskueligt og fylde dens tomme huller ud
med egne forestillinger. Også selvom det giver rum for rigtig meget af een selv. D.V.S.
at tolkeren selv er et redskab og ger sin egen bevidsthed ti1 genstand. Som fortolker
uddyber man eller fordobler ligefrem teksten (jvf. afsnit 4.3).

Laeseren skal bogstavelig talt fordybe sig i teksten gennem alle tilgaengelige sym-
boliseringsmedier - i lyd, billede, skrift og tale, mv. Det er derfor, man ofte lzeser
gruppediskussionerne hojt som indledning ti1 tolkningsarbejdet. Det handler dels om,
at reproducere den situationelle dynamik, som den sproglige gestaltning på een eller
anden måde barrer praeg af - dels naturligvis om at lade lyd og rytme mode de ikke
sproglige niveauer i den/de tilkendes egen erfaring. Når gramse moder graense opstår
der "sorte huller" i den sproglige overflade, huller fulde af energi og latent betydning.
Hullerne kan vise sig som logiske lakuner på sprogligt niveau. Men de kan også vzre
ti1 stede i kraft af den szerlige tilsnitning af indholdet i en logisk set fuldstaendig
perfekt tekst. Det er dette samspil, man kan komme på sporet af ved at laese teksten
hojt, ved ikke blot at opleve den i den urniddelbart tilgaengelige og hojt professionelt
specialiserede symbolske dimension: skriftsprogets. Når man tager andre menneskers
ord i sin egen mund, vaekker de andre reaktioner, end hvis man som saedvanlig tager
dem ind gennem ojet og hjernen. Så får eens oplevelsesstruktur mulighed for at
smelte symbiotisk sammen med teksten. Der opstår den illusion, at den fiktive
tekstverden er en psykisk realitet. En sådan tekst-laeser-dyade er ikke hzevet over de
bevidsthedsmaassige determinationer, der ellers er dens redskab. Den/de, der tolker
vi1 i processen, ideelt taget opdage egne klicheer eller tomme sproglige tegn. 1 jo
hojere grad teksten sa‘tter sporgsmålstegn ved laeserens eget ubevidste identitetstema,
jo mere modstand. Man kan opleve felelser, der forstyrrer den frit flydende opmaerk-
somhed. 1 sidste instans er dette en "kroppens hermeneutik’. Folelserne udgor det
specifikke, ubevidste og interaktionale forhold mellem tekst og laeser. Det skal gores
bevidst. Altså er der på samme tid tale om en oplevelsesintensiv reception - og en
reception som skal opklares/forklares.
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Hermed har jeg på en lidt mere teoretisk funderet måde bevaeget
mig tilbage ti1 de grundlzggende forhold, som Birgit Volmergs tolkningsskematik -
i nogen grad i modstrid med teoriens pointeering af at loserens bevidsthed skal vaere
åben og frit flydende - prover at lave en art praktisk check-liste på.

Ambitionen er at udarbejde oplevelsen af teksten ti1 analyse via scenisk forståelse
indenfor rammerne af laeserens modoverforing, hans eller hendes saxlige reaktion på
tekstens overforingstilbud. Derfor er det heller ikke "teksten", langt mindre tekstpro-
ducenterne, der er "på briksen" i tolkningsarbejdet - det er nok så meget de arbejden-
de forskere i tolkningsgruppen. Redskaberne er os selv: at falge de folelsesmaessige
irritationer og modstande, som teksten vaekker, og at bestemme karakteren af den
interaktion, der har produceret teksten. Men dernaest tillige på teoretisk grundlag at
begribe teksten - og dens indhold af forskellige oplevelsesstrukturer - i dens saxlige
forhold ti1 laeseren netop som en kommunikationskonflikt mellem forskellige horison-
ter. Endelig kan denne samtidige og sammenvaevede kritik af teksten, dens pro-
duktionsbetingelser og af den/de, der tolker ophojes ti1 kritik af figurer i samfundet,
i kulturen. Det er den ambition, der generelt kendetegner Lorenzers forskningspro-
gram, hvor mangfoldige kulturelle ytringer analyseres (Lorenzer 1986, Belgrad 1987).
Og det grundlseggende dybt politiske formål med Lorenzers kritiske analyser, af hans
opgor med centrale mystifikationer i psykoanalysen, er at udvide mulighederne for
hvad der kan siges - blive bevidst, erfares. Når man inddrager socialisationsteorien
og ideologikritikken i analysen af - som her - tekst synliggor man gramserne for, hvad
der hidtil ikke har kunnet siges - og det gaelder også i et undervisnings- eller ud-
dannelsesrum. Uddannelsesrummets og forskningens respektive hojt bevidste og
staarkt systematiserede verbalisering af deltagernes erfaringer og oplevelser rummer
ikke ambivalenserne - det gaslder både i almindelig voksenundervisning og i FIU's
saxligt fortzttede atmosfaere. Men det ger teksterne! Analysen af gruppediskussioner-
ne og interviewene viser, at uddannelsen i FIU rummer og bearbejder een side af
tillidsrepraesentanternes hverdagsoplevelser, men spalter andre fra, hvorfor en raakke
fortraengninger naesten med nodvendighed må blive konsolideret. Begejstringen over
een ting lever så at sige af energien fra de fortraengte problemer! Det er et niveau,
som ofte bliver overset i diskussionen af uddannelsesresultater - at hvis de ikke er et
produkt af et stykke bevidsthedsmarssigt arbejde, der har integreret sådanne for-
skellige niveauer, så er de naeppe langsigtet effektive.

De efterfolgende analyser, af hvad nogle kvinder i FIU's kernegruppe af midaldrende,
ufaglaerte som meget begejstrede deltagere, udfra deres subjektive perspektiv bruger
sammenhaengen til, sandsynliggor efter min opfattelse, at teorien og metoden har
noget at foje ti1 (voksen)pzdagogikken. Derimod kan man naeppe påstå, at forsker-
gruppens selvreflektion pratger fremstillingen i naevnevaardigt omfang. Vi sidder som
uddannelsesforskere i et bestemt institutionelt rum, med for at blive i terminologien,
vores bestemte horisont. Vores faglige baggrund som humanister eller samfund-
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steoretikere aktualiseres ind i en meget specifik opgave, en eksternt defineret, resulta-
torienteret evaluering, skrevet direkte ind i fagbevaegelsens egen offentlighed.

Som bevidsthedsteoretisk udviklingsarbejde er analyserne i det folgende derfor
kraftigt amputeret af den blotte afdaakning af, hvad disse institutionelt konflikterende
logikker har betydet: Taler de overhovedet ti1 os ? Nej, Gu' ger de ej, men de siger
noget alligevel - og analysen af hvad det så er, "de siger", fungerer, hvad enten den
er bevidsthedsteoretisk nyskabende eller ej, som et konkret korrektiv ti1 forståelsen
af FIU's undervisning som et brag af en succes, og ti1 den paedagogiske verdens
tendens ti1 at opfatte formaliserede indgreb i folks bevidsthed - såsom undervisning
eller vejledning - som en primEr kilde ti1 politisk og holdningsmaesig omorientering.

Som korrektiv og som kritisk uddannelsesforståelse skulle eksemplerne gerne vsere
en praktisk illustration af, at de kereprocesteoretiske pointer, jeg har sammenstillet fra
Regina Becker-Schmidt, Oskar Negt, sekundaert ti1 Thomas Leithäuser og Alfred
Lorenzer og fundamentalt tilbage ti1 Freud og Ferenczi med fordel vi1 kunne gen-
introduceres i den kritiske paedagogiske offentligheds forsag på at solidarisere sig
med - f.eks. - voksenuddannelsernes deltagere.





Kap. 5 Kvinder i uddannelse

5.1 At tale med kvinder - at tale i uddannelse

5.1.1 Hvorfor de er så glade ? Kvindelige ambivalenser, uddannelsesrum og tekst
som teoretisk og metodisk udfordring

Det er et både kvantitativt og kvalitativt dokumenteret faktum, at deltageme i FIU
vurderer deres uddannelsesudbytte hojt - og at dette i saxlig grad gaelder de voksne
(midaldrende) kvindelige deltagere med relativt kort skoleuddannelse. Det er samtidig
en udbredt og velargumenteret vurdering, at fagbevaegelsen i almindelighed og ud-
dannelsen i saerdeleshed ikke tager kvinders sserlige erfaringer som udgangspunkt for
hhv. den faglige politik eller for den undervisning, der forbereder ti1 at varetage den
(Becker-Schmidt (e.a.) 1984, p. 121 ff, Fast Jensen 1994, FIU 1992 og 1994, Jaeger 1985,
Morgenroth 1989 og 1994, Morgenroth (e.a.) 1992, Moller Jensen & Larsen 1992a). 1
dette kapitel vi1 jeg se på en tekst, der praesenterer nogle kvinders tilfredshed. Har
den kritiske forundring ret - siger kvinderne "ja ti1 ulysten"? - eller rummer uddannel-
sen nogle subjektivt tilfredstillende dimensioner, der ikke kan opfattes af hidtidige
analyser af kvindelig erfaring ?

Baggrunden også i dette kapitel er dels den teoretiske - og kvindespecifikke - praxi-
sering af erfaringsbegrebet og den sociale laering, som jeg har foretaget i kap. 3, og
dels den metodiske inspiration fra Lorenzer og Leithäuser/Volmerg, som jeg har
eksemplificeret og diskuteret i kap. 4. Tekstproduktionen diskuteres således nedenfor
i afsnit 5.1.2, mens det det bevidsthedsteoretiske grundlags fordring om at begribe
hvilken realitet, bevidstheden forholder sig ti1 - den "objektive side af erfaringen" -
skitseres i afsnit 5.1.3. Den handler om fagbevaegelsens historiske dilemmaer - i den
form de kommer frem lokalt, i uddannelsen og i de individuelle horisonter: en
"kinesisk aeske". Endelig diskuteres principperne for tolkningen helt konkret i afsnit
5.1.4.

Jeg er hermed tilbage i den konkrete diskussion af lsering i den specifikke kontekst:
FIU, som jeg praesenterede i kap. 1 og 2, og tilbage i en konkretisering af de almene
laereprocesteoretiske diskussioner omkring holdningsdannende undervisning, forud-
s&ninger for laering hos voksne og paedagogiske tiltag. Jeg vi1 diskutere en enkelt
tekst grundigt. Raekker analysen ud over sig selv og udsiger noget mere alment -
omend ikke nodvendigvis generaliserbart - vedr. kvinders leering i FIU og andre ud-
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dannelsessystemer, skyldes det i mindre grad at teksten i positivistisk forstand er
repraesentativ, end at praemisserne for dens produktion og fortolkning foreligger
udforligt diskuteret.

Teksten er imidlertid vigtig i sig selv - den er på to måder et "godt eksempel":

For det forste repraesenterer den godt den type tekster, som vi producerede ti1 FIU-
effektundersogelsen (Andersen 1993, p. 52 ff), og som indgik i den samlede kvalitative
vurdering af FIU. Derved repraesenterer en nojere diskussion af dens betydning en
problematisering af effektundersogelsens metode. Effektundersogelsen repraasenterer
efter aktuelle evalueringstandarder en relativt ve1 reflekteret og kvalitativt uddybet
tilgang ti1 sporgsmålet om effekt (ibid. p. 10 ff), som udmontes i en flerhed af del-
undersogelser med forskellig metode - sporgeskema, observation, interviews og
gruppediskussioner (ibid. p. 29 fr). Resultateme af delundersogelserne kan ikke slet
og ret "trianguleres", fordi de er af forskellig art, hver isaer kvalitative udtryk for
forskellig teoretisk reflektion. Det er den markante deltagertilfredshed, stadfaestet i de
kvantitative data, der har påkaldt sig mest opmaerksomhed, men faktisk dokumen-
terer de kvalitative analyser af undervisningen en ret udbredt redigering og under-
trykkelse af deltagererfaring. Hvordan harmonerer det ?

Den anden grund ti1 at teksten er interessant i sig selv vedrorer den ene pol i oven-
stående modsaetning: Den kvindelige uddannelsestilfredshed. Teksten er produceret
af to i FIU-sammenhaeng helt statistisk skudsikkert "typiske" deltagere, nemlig de
midaldrende kvinder - en statistisk kategori, der også kendes på deres aktivitet og
tilfredshed andre steder i voksenuddannelsessystemet.

Tilfredsheden er interessant i sine implikationer for den praktiske og politiske vur-
dering af hvad uddannelse betyder: Formår uddannelse - f.eks. i FIU - faktisk at kile
et reflektionsrum ind i hverdagen og livslobet, som giver kvinderne subjektiv mulig-
hed for at bearbejde det modsigelsesfyldte kvindeliv, nutiden byder på ? Også be-
vidsthedsteoretisk er tilfredsheden interessant. Det er ikke alt, hvad der fales, der også
siges, og det er ikke alt, der siges, som har bund i felelser. Hvis tilfredsheden artiku-
lerer een af polerne i en psykisk ambivalens, må den - oplevet, falt og udtalt, som den
er - ligesom andre oplevelser, felelser og udtalelser snarere begribes som fragment af
potentiel erfaring. Det kan efterseges i teksten. Den side af tekstanalysen kan bidrage
direkte ti1 forståelsen af lzereberedskabet hos en central deltagergruppe i FIU og tillige
pege ud over sig selv hen ti1 de mange andre tilfredse kvinder i voksenuddannelse.
Den kons- og kvindespecifikke pointering af erfaringsberedskabet er, som allerede
fremhaevet i kap. 2, fremkommet som en falge af den almene lasreprocesteoretiske
interesse: Den kan ikke overse konsforskellenes empiriske vaegt, og den psykoanalyti-
ske inspiration åbner for dimensioner af forklaring.
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På samme måde har den almene laereprocesinteresse udviklet en evalueringskritisk
pointe: De kvalitative analyser åbner for andre forklaringer på tilfredsheden, end de,
der kan opfattes indenfor systemets eller institutionens horisont. Derfor håber jeg, at
analysen vi1 kunne bidrage ti1 en skaerpet vurdering af vaerdien af kvalitative inter-
views i evalueringsforskning - konkret: holder tekstens informationsvserdi, når den
er underkastet en mere dybtgående analyse (jvf. afsnit 2.7).

Det er ikke blot et problem, der vedrorer FIU-effektundersogelsen. Kvalitative og
nuancerede resultater af effektundersogelser og evalueringsforskning er en historisk
mangelvare (Weber 1993~). Så meget desto vigtigere er det, at en undersogelse som
FIU-effektundersogelsen, der rummer et forsag på at producere noget sådant, stilles
ti1 nojere diskussion. Vi må selv som dens ansvarlige forfattere tilbyde den som
diskussionstema for en mere generel evalueringskritisk offentlighed (jvf. Sorensen
1992, Hansson 1993, Weber 1993~).

Det teoretiske underlag for tolkningen af teksten er dobbelt, subjektivt/objektivt (jvf.
kap. 4). Jeg bygger på en almen og overordnet forståelse af de strukturelle konflikter i
fagligt arbejde, som jeg elementvis genfinder i kvindernes subjektive konflikter. Det er
nodvendigt med en strukturel rammeforståelse af de objektive konfliktfelter, kvinder-
ne lever i, fordi interviewet (og hele uddannelsen) er indlejret heri. Historien ssetter
praemisserne for begge dele - også selv om den enkelte kvinde tolker betydningen af
enkelttildragelser som udtryk for sin egen viljesudovelse og ser livslobet som altover-
vejende biografisk betydningsladet.

5.1.2 Interviewsituationen og tekstens karakter

Det interview, teksten gengiver, er gemremfort som gruppeinterview med to deltagere
i et fjortendages ekstematkursus i provinsen. Interviewsituationen var på samme tid
et afbraek i kurset og en del af dette. Intervieweren var en mandlig akademiker, på
interviewtidspunktet 37 år gammel. Interviewpersonerne var ufaglaerte kvinder, begge
en smule zeldre, nemlig hhv godt 40 og 45 år. De tre havde kendt hinanden en uges
tid, idet intervieweren havde vaeret ti1 stede som observator på kurset.

På tekstens overflade er der bemaerkelsesvaerdigt få spor af den formelle "ubalance"
mht kon og formel autoritet. Interviewpersonerne virker afslappede, imodekommende
og aktivt interesserede. De informerer uopfordret den fremmede mand om ting, han
ikke kan forventes at kende til. Dermed svarer dette interview ti1 de ovrige interviews
i effektundersogelsen. Man må naturligvis altid vurdere, om interviewerens ojeblikke-
lige og eens egen tolkningspraktisk distancerede vurdering af "den hyggelige stem-
ning" i interviewsituationen er udtryk for psykologisk dovhed som falge af onske-
tamkning: vi onsker og arbejder aktivt på en dialogisk, symmetrisk og solidarisk
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kommunikation. Ligeledes må man vurdere kritisk, om den let flydende kommunika-
tion er resultat af forskernes reflekterede praksis - eller om den har andre rodder.

Der er en raekke forhold i fagbevsegelsen i almindelighed og FIU-systemet i saerdeles-
hed, som modificerer de magtmekanismer, man szedvanligvis ville kunne iagttage i
kvalitative interviews med evalueringsformål. Selve regi'et "fagbevaegelse" og FIU's
egen offentlighed saetter scenen. Man er ikke blot ti1 stede som forsker, men som
bevzegelsens egen forsker. Fagbevaegelsens instrumentelle forhold ti1 viden slår også
igennem i hverdagsbevidstheden på et FRI-kursus. Man opfattes ikke som een, der
kommer med kritisk analytisk blik for at finde ud af noget "sandt", som måske kunne
vaere ubehageligt, snarere som een der kommer for at hjazlpe med at udvikle midler
ti1 et mål - forudsat, at man er anerkendt som en legitim interessent i forhold ti1
bevzegelsens lejrtzenkning. Skulle gaesten derudover antyde muligheden af et foran-
dringsperspektiv, er det i ovrigt snarere underviseme end deltageme, som skulle fale
sig truet på rutineme!.. Deltageme formelig strutter af selvtillid: Uddannelsens ge-
nerelle budskab ti1 deltageme er meget manifest, at de er vigtige som individer, i sig
selv - som kammerater og som funktionaerer i bevaegelsen. Deltagerne er urniddelbart
ikke i tvivl om, at scenen er deres, budskabet er deres! Er der spor af et samfunds-
maassigt mindreveerd i kommunikationen, har det snarere karakter af en vis over-
bzerenhed overfor akademikere i almindelighed og en vis, nysgerrig, velvilje overfor
RUC'ere i sasrdeleshed. 1 dette konkrete interview er balancen ganske tydelig: Det er
de interviewede, der har informationerne, og som er på hjemmebane. Og det er inter-
vieweren, der skal have noget at vide. Måske har vi i forskergruppen lagt specielt
maerke til, at FIU-deltagerne generelt taget tog saerdeles åbent og venligt imod os,
fordi vi fra vores mangeårige omgang med fagbevaegelsens lidt hojere lag ofte har
oplevet både mistaenksomhed og direkte fjendtlige forhåndsindstillinger.

Kommunikationen er altså kontekstbunden på flere niveauer, der skal medreflekteres
ved analysen af teksten. For det forste er den praeget af en situationsbestemt faktuel
indforståetked mellem intervieweren og de interviewede. Både praktiske forhold og
almindelig politisk referenceramme fremstår om ikke ligefrem naturaliseret, så dog
selvfolgeligt. Tilsvarende svcekker kommunikationens scene formentlig deltagernes
beredskab ti1 at dissociere holdninger og vurderinger. Uddannelsens og undervisningens
sceniske rum aktiverer og spiller sammen med deltagernes ubevidste scener - og i
samspillet kan tematisering af scenerne fremmes eller blokeres. Det gzelder i forskellig
grad og på forskellig vis for intervieweren og de interviewede (jvf. afsnit 4.3.2).

Disse faktorer i situationen af betydning for vores opfattelse af og omgang med
forskerrollen, hvad enten den udmontes som interviewleder eller som leder af en
tematiseret gruppediskussion, som beskrevet i kap. 4. Rollen som interviewer er
principielt underordnet interviewguiden, personen er guidens redskab. Guiden blev
i dette interview - sådan som det i ovrigt er det mest almindelige - anvendt som en
art checkliste snarere end som slavisk opskrift. Interviewsituationen kan anskues som
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en kulturel konvention, der er meddeterminerende for tekstproduktionen i analogi
med, hvad en litteraer. genre betyder for produktionen af en litteraer tekst eller en
videnskabelig konvention for produktionen af en videnskabelig tekst. Men det er
principielt en fremmedbestemt kommunikation, der udspiller sig i et interview. -
Anderledes i den tematiserede gruppediskussion, hvor diskussionslederen med temaet
som redskab forseger at gore sig ti1 redskab for gruppens bevidsthedsarbejde, at gå
ind i kommunikationen med just dette formål. 1 begge tilfaelde er situationen og dens
saerlige socialpsykologi med- eller praestrukturerende for, hvad der siges og ikke siges.
Den tekst, der produceres kan i begge tilfaelde analyseres dybdehermeneutisk, men
under hensyntagen ti1 de forskellige kulturelle konventioner, der er deres betingelse.

Vores beredskab ti1 - som interviewere - at fastholde effektundersogelsens og te-
orirammens generelle forståelse af arbejdspladssammenhsenge og den generelle
hverdagslivsanalyse som fundament for diskussionen af uddannelsen og undervis-
ningen blev urniddelbart svzkket, når vi delte den urniddelbare oplevelse og scene
med deltagerne i uddannelsen. Vi blev - med eller uden interviewguide og "forskerka-
sket" - trukket med ind i den specifikke kontekst. Vi tabte folgelig noget af den
analytiske distance ti1 sagsindholdet, der fordres uafhaengig af metode og teoretisk
rammeforståelse, interviewmetode eller gruppediskussionsmetode. Som del af den
sociale interaktion undlader man tendentielt problematiseringer og medproducerer
hverdagsbevidsthed.

Det er netop den socialpsykologiske pointe, som diskussionslederens rolle i den
tematiserede gruppediskussion i et vist omfang forseger at bestemme sig ud af, ved
at definere sig tematisk ind over kommunikationens og situationens krav om hhv.
engagement og distance. På den anden side er opretholdelsen af distancen ikke
onskvserdig for enhver pris: det ville umuliggore kommunikationen - både som
hverdagssproglig meningsudveksling og som kommunikation om gensidig reflektion
af temaet - i sidste instans ville det forhindre arbejdet med temaet som tema.

Konkret betyder det socialpsykologiske fcellesskab med de interviewede, at nogle
bestemte elementer af indhold og bestemte måder at kommunikere på får medlob,
hvorved de tilsvarende strukturer i deltagernes bevidsthed bliver eksponeret. Der sker
noget i samspillet mellem situationen og temaet, som er afgorende for hvad interviewer
og deltagere får frem hos hinanden vedr. deres "faelles tredje". Der fremsaettes både
rutinereaktioner og ny udsagn - bevidsthedselementer, der spejler eller komplemen-
taerspejler hinanden. Sådanne mekanismer er ti1 stede i alle tekster i vekslende grad
og på forskellig vis, selvom traditionelle instruktioner vedr. professionel gennem-
farelse af f.eks. interviews tilstraeber at minimere dem. Det betyder ikke, at teksten
som empiri betragtet "taber i vaerdi", det er tvaertimod tekstens produktionsbetingelse,
som man må tage hånd om - f.eks. gennem tematisering. Men man må selvfolgelig
noje overveje hvilken betydning og forskningmaessig vaerdi, teksten har (jvf. afsnit
4.3.4). End ikke på det referentielle niveau kan man forudsaztte, at indholdet "er
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gyldigt", kvinderne har ikke slet og ret fortalt, hvordan tingene forholdt sig. De har
i en bestemt kontekst fortalt en bestemt modtager, hvordan de mente, han burde have
tingene prsesenteret, og i den protes er der sket en nyproduktion af (mer)betydning.
Noget af individernes og af FIU-kulturens "tavse viden" er blevet artikuleret sprogligt,
andet ikke. Teksten analyseres folgelig under hensyntagen ti1 de omstrendigheder, den
er produceret i, ikke mindst de tale- og tekstsproducerende subjekters dynamiske
bevidsthed.

Det er f.eks. ikke blot en almengyldig forudssetning, at den aktuelle scene og kommu-
nikationsstruktur er afgorende for hvilke erindringsspor, der aktiveres, hvilke vur-
deringer, der fremsaattes og fremtidsudkast, der produceres. Forholdet får en saxlig
staxk form på grund af den eksplicitte betydningstilskrivning, som FIU-kurserne
tildeler sig selv. FIU fremstår for deltagerne med storre betydning, end det reelt har,
både i forhold ti1 hverdagslivet og i forhold ti1 det faglige arbejde, hvad enten der
bliver foretaget forskningsinterviws eller ej. Uddannelsessituationen er i sig selv
betydningsopladet, eksternatkurserne dog i lidt mindre totaliserende grad end inter-
natkurserne (Andersen (e.a.) 1993, p. 191f, p. 194f, p. 253f).

Interviewsituationen er afgnenset og saerlig, og teksten er afgrsenset og saxlig. Dens
saxlighed - yderligere et rum i uddannelsen, parallelt med, men ikke identisk med
undervisningen - fordobler deltagernes (sikkert ikke ekspliciterede) fornemmelse af
at befinde sig i et system af kinesiske aesker: 1 et interview, i en undervisning, i en ud-
dannelse i FIU, i Forbundet, i Fagbevaegelsen, etc. Skal kereprocesserne i et sådant
hierarkiseret system blive erfaringspotente, forudsaetter det, at deltagernes fornemmel-
se af at "gå ind i" systemet ikke er ensbetydende med at "gå ud af" hverdagen på en
sådan måde, at den erfaring, de har med sig, taber i subjektiv betydning. Hverdagen
og arbejdet fremstår i samtalen farvet af konteksten. Det sker i dobbelt betydning -
dels fremstiller deltagerne faktisk deres liv med et lidt andet perspektiv, end de
tidligere har haft anledning til. Der skal ikke mange graders synsvinkelskift til, for
vante rutiner og selvfolgeligheder skifter betydning. Deltagernes engagement i inter-
viewet og dets indholdsmaessige progression tyder på, at de gennem interviewet i
nogen grad finder autentiske ny chatteringer i deres erfaring - at de decentrerer i
Lorenzers forstand, eller blot ttiver i Becker-Schmidts. Men teksten reprzsenterer
samtidig en pragmatisk bevidsthedsmaessig redigering ind i situationen, en tilpasning.
Der er mange forhold - b1.a. de subjektive omkosininger ved den faglige aktivitet, som
simpelthen falder udenfor bevidsthedens synsfelt. Sporgsmål ti1 og informationer
vedr. FIU besvares og tilbydes på den ene side ti1 overflod og med langt stort engage-
ment, mens det på den anden side er så godt som urnuligt for deltagerne f.eks. at
verbalisere deres forventninger ti1 det kursus, de sidder midt i. Forventningeme er
forlaengst overlejret af erfaringen af det faktiske kursus, og bliver derfor logisk
praesenteret i en efterrationaliseret form. Det samme gaelder hverdagens kvalifika-
tionsbehov: de kvalifikationer og den viden, man har brug for, det er den, kurset har
praesenteret. Og når det skal begrundes yderligere, sker det - som analysen vi1 vise -
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ikke med reference ti1 hverdagen, men med kontrastallusion ti1 forbundskurserne. Vi
kommenterede det således:

1,.... kursussituationen er så dybt subjektivt engagerende og intens. Det har i flere
tilfaelde betydet, at deltageme var ude af stand ti1 at forholde sig mere end få minut-
ter ad gangen ti1 deres hverdagsopgaver på arbejdspladsen. Det har i disse tilfcelde
vaeret svaert at fastholde en dybtgående diskussion af disse områder ..." (Andersen
(e.a.) 1993, p. 54).

Interviewet blev som sagt konkret styret efter en interviewguide (s.d.), men gennem-
fares åbent og ustruktureret. Terminologien "tema" i forbindelse med interviewguiden
afspejler i interviewteknisk sammenhzeng ikke nogen bevidsthedsteoretisk tematisering
(Leithäuser 1976), men er en markering af interviewets åbenhed.

Interviewguide, gengivet efter Andersen (e.a.) 1993, p. 53.

* Tilmelding og forventninger: sporgsmål vedr. baggrund for og procedure for
uddannelsesvalget. Sporgsmål ti1 forventinger. Sporgsmål vedr. arbejdspladsens
holdning ti1 FIU, okonomi, m.v.

* Undervisningen: sporgsmål vedr. dens indhold, som helhed og de enkelte emner.
Sporgsmål vedr. niveau, metoder, arbejdsformer og protes. Sporgsmål vedr. ud-
montningen af studie- og arbejdsteknikker. Sporgsmål vedr. undervisningens
relation ti1 hverdagens TR-opgaver eller andre relevante faglige opgaver, ti1 hverda-
gen som helhed og ti1 muligheden af at inddrage og bruge sine egne erfaringer.
Sporgsmål vedr. politiske holdninger, konflikter og konfrontationer. Sporgsmål
vedr. undervisernes rolle og funktion, holdets funktion og sociale klima og samar-
bejdsrelationer.

* Deltagemes hverdag: sporgsmål vedr. arbejdsplads, faglige opgaver og kollegiale
forhold, politisk aktivitetsniveau. Sporgsmål vedr. branchemaessigt og geografisk
placering og vurderingen af dette. Sporgsmål vedr. udfordringer og belastninger i
det faglige arbejde. Sporgsmål vedr. udviklingen i disse forhold. Sporgsmål vedr.
familieforhold, fritidsforbrug og andre typer politiske aktiviteter, herunder forhold
ti1 partier og bevasgelser. Sporgsmål vedr. uddannelsen i relation ti1 de formulerede
hverdagsbehov, og uddannelsens rolle i personlig planlzegning af faglig eller
erhvervsmsessig karriere. Endelig en rzekke opsamlende sporgsmål vedr. faglige
forhold og samarbejdsforhold.

* Personlig baggrund: sporgsmål vedr. social og arbejderkulturel baggrund. Sporgs-
mål vedr. skole-, uddannelses- og erhvervsmaessig baggrund. Sporgsmål vedr.
fagligt og politisk engagement.
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* FIU: sporgsmål vedr. systemet som helhed, struktur, mål og indhold. Sporgsmål
vedr. regi og organisation, og vedr. uddannelsesbehov og -0nsker. Sporgsmål vedr.
egen udvikling i sammenhaang med FIU-deltagelse.

Selvom der således er "spurgt" og "styret" på det referentielle niveau, så gaelder
foranstående indkredsning af socialpsykologien i situationen ligefuldt, og det viser sig
i teksten. Mona og Mette får lejlighed ti1 at pnesentere sig selv og hinanden med FIU
som eksponeringsflade. Hvordan, de konkret ger det, indkredses som del af en be-
stemmelse af kommunikationens karakter, den dybdehermeneutiske analyses andet
niveau, det psykologiske, hvor man sporger "hvordan" der kommunikeres. Her er det
er interessant at teksten som sådan faktisk ikke lader sig "genrebestemme" som
socialvidenskabelig tekst. Kommunikationen spraenger genren, og Mona og Mette
tematiserer - hver på deres måde - nogle angst- og smertepunkter i det faglige arbej-
de.

I teksten viser det sig således, at der er faser i interviewet, der har przg af let flyden-
de hverdagskommunikation - f.eks. når der fortaAles historier om intermezzoer og
fagpolitiske forlob - andre faser afspejler mermest en tematiseret og tematiserende
gruppediskussion, idet et bestemt forhold belyses fra flere vinkler og på flere niveauer
i en - af intervieweren/diskussionslederen - nsensomt disciplineret form. Det gaelder
f.eks. diskussionen af den fagpolitiske afmagt, og tematiseringen af kvindemes
motiver ti1 at vaere fagligt aktive. De siger (omend indirekte) at begrundelsen nok så
meget ligger i livslobet i ovrigt, som i en i konventionel betydning "politisk motiva-
tion". Der er faser, hvor Mona og Mette "driver hinanden frem" på mermest konkur-
renceagtige betingelser - f.eks. i en (i udskriften) flere sider lang trumfen over i
beskrivelsen af at have gode faglige arbejdsbetingelser, skiftende med skeptiske
sporgsmål ti1 den andens betingelser. Den fase giver en sagligt grundig belysning af
forskellene på arbejdsforhold for tillidsrepraesentanter i den offentlige sygehussektor
overror den store industrielle arbejdsplads i det private. Men det er ikke det, der er
fasens psykiske drivkraft. Det viser progressionen, kadencen og rytmen i den måde,
de mange oplysninger kommer frem på - som suppleringer (det ger jeg også, bare
mere) eller som kontraster (det ger vi på en anden måde, som er bedre). Endelig er
der faser af formaliseret informantinterview, hvor intervieweren sporger, sporger igen,
og måske får svar. Intervieweren giver de enkelte temaer god tid, opforer sig gennem-
gående staerkt positivt bekraeftende, ligesom han ofte "checker" vurderinger og op-
lysninger vha positive eftersporgsmål - undertiden tydeligvis som forsug på systema-
tisk krydsinterviewning vedr. modstridende vurderinger, undertiden som en mere
nsensomt forundrende tematisering af logiske modsigelser. Intervieweren sikrer, at
han får d=kket sine felter ved at vende tilbage, når et tema ikke bliver belyst, og
enkelte gange skifter han, efter pauser i kommunikationen, direkte tema.

Udfra en bevidsthedsteoretisk synsvinkel er det ikke så meget deltagernes ret direkte
respons på interviewsporgsmålene - såsom uddannelsesindholdets direkte brugs-
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vaerdi, m.v. - der er interessant. Det er derimod nok så meget en rsekke tilsyneladende
tilfzldige detailspmgsmål, hvorom det tales uforholdsmzessigt meget. Ligeledes en
raekke overbringer af gentagne sporgsmål vedr. et bestemt tema, samt gentagelser af
pointer, hvadenten de har med sporgsmålene at gore, eller - måske nok så interessant
- tilsyneladende ikke har en pind med denne, officielle fselles, dagsorden at gore.

Interviewteksten har således flere niveauer: Dels et referentielt niveau, hvor interview-
personeme i deres egenskab af FIU-deltagere oplyser om en raekke forhold og vur-
deringer. Ti1 dette referentielle lag horer endvidere en rzekke faktuelle oplysninger og
vurderinger, som ingen har bedt om - men som alligevel har sat sig igennem. Alene
på det referentielle niveau udspiller der sig en kamp om dagsordnen: temaeme ctr.
digressionerne - eller rettere: de tilsyneladende digressioner. Hertil kommer så et
underliggende lag af betydning, som kan aflaeses af tekstens struktur - kontinuitet,
brud, rytme og kommunikationsform - og undertiden af dens indhold: faktiske
modsigelser, forskellige vurderinger på forskellige tidspunkter, osv. Herudfra kan
man, som fremstillet i kap. 4, eftersege betydninger på andre niveauer.

Tekstens betydningsproduktion har haft meget snzevre rammer. Men medreflekterer
man rammerne, og anlaegger man en fortolkningsbaggrund vedr. interviewpersoner-
nes fielles virkelighed: det faglige arbejde - så åbner den som eksempel for en for-
ståelse af kompleksiteten i FIU-deltagernes lsereberedskab. 1 meste afsnit vi1 jeg
diskutere de strukturelle modsigelser, som rammesaztter denne hyggelige forsknings-
situation - strukturelle modsigelser, der er ti1 stede i rummet. De indrammer og
pxestrukturerer hver for sig og tilsammen de individuelle strategier, kvindeme udfra
deres respektive forskellige livshistorier anlaegger i interviewet.

5.1.3 Diskussionens rammefaktorer: Fagbevzgelsen som kinesisk aeske

Jeg har i afsnittene 4.1 og 4.2 redegjort kort for en raekke af de fundamentale histori-
ske modsaetninger i tillidsrepraesentantens arbejde og for de mangesidede kvalifika-
tionskrav, vi i effektundersogelsen har forudsat, at han/hun i fremtiden skal leve op
til. De enkelte tillidsrepraasentanters hverdagserfaring rummer een bestemt, sammen-
sat eller enkel, konfliktfyldt eller harmonisk version af denne historie. Erfaringen
moder så i FIU en uddannelsesmaessig tolkning af samme historie, en tolkning, der
(Andersen (e.a.) 1993) undertiden meforer reflektion af eget arbejde, men som ganske
ofte laegger en rsekke ideologiske rammer og en rzekke normative handlingskrav ved
siden af erfaringerne. 1 nogle tilfselde bliver uddannelsen og dens indhold altså ti1
yderligere en komplicerende faktor i omgangen med det faglige arbejde.

Kompleksiteten i situationen kan med Leithäusers begreber opfattes som råstoffet ti1
den enkelte tillidsreprsesentants tema/horisontskema. Kompleksiteten sanses som en
diffus horisont af tilbud om lyst- hhv. ulystoplevelser, der tematiseres efter behov og
anledning - men som kun bliver tilegnet som erfaring, såfremt de psykiske ambi-
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valenser, de mange faktiske modszetningsforhold må afsaette, kommer i bevaegelse.
Såfremt erfaringen tematiseres.

Det er ikke så let som man almindeligvis forudsaetter i (voksen)paedagogikken, b1.a.
fordi modsaetningerne ikke er aktuelle, bla. fordi de ikke er synlige, selvom de måtte
vaere aktuelle, men såmsend også fordi selve uddannelsernes institutionelle indlejring
tenderer ti1 yderligere at fjerne sig fra den sag, de oprindeligt var indrettet på at
belyse. Når man går i uddannelse, bevseger man sig vaek fra det, uddannelsen handler
om, og så kan der principielt ske to ting: Enten får man muligheden for at focusere
skarpt og udnytte distancens mulighed ti1 reflektion - eller også bruger man frirum-
met ti1 noget helt andet. 1 Effektundersogelsen diskuterer vi udforligt, hvordan FIU's
uddannelsesrum Legger op ti1 begge dele: Undervisningen og den politiske indfor-
ståethed ti1 det forste, men den kulturelle iscenesasttelse og kursernes sociale klima
tillige ti1 det andet (Andersen (e.a.) 1993, p. 224 ff + 248 ff).

Man kan skitsere et register af potentielle modsaztninger i den situation, det hele
handler om - det fagpolitiske arbejdes krav overfor individets beredskab, kompetencer
og ovrige liv! Tanken bag opstillingen er ikke at opstille nogen udtommende defini-
tion af tillidsrepraesentanternes situation, men at skitsere en rsekke modssetrunger og
paradokser, som strukturerer den, og som i forskellig grad rammer hhv. er bevidst
for den enkelte tillidsrepraesentant. 1 den efterfolgende opremsning er det således
pointen, at alle de underliggende lag også er mere eller mindre eksplicit ti1 stede i de
overliggende. Principielt kan interviewet eller gruppediskussionen tematisere ethvert
af de underliggende konfliktfelter, og i en hvilken som helst subjektiv sammenfletning
med andre. Hver enkelt felts sociale "rolle" er i sig selv modsigelsesfyldt, og rollerne
kan tillige vzere i modstrid med hinanden:

- Interviewsituationen/rollen som deltagende forskningsobjekt: man har autoritet som
udvalgt informant, men "interview-offer". Situationen fordobler undervisningens elev-
agtige underordningsforhold

- Undervisningen/elevrollen: man har autoritet som voksen og som frivilligt politisk
aktiv, men man er politisk novice og sat på en skolebaenk som i sin barndom. Tillige
viser vores analyser af undervisningen, at man ofte formelt stilles meningsmaessigt frit
i undervisningens rum, mens der faktisk administreres en politisk facitliste.

- Uddannelsen/rollen som politisk kammerat: man bydes velkommen som politisk
kammerat, men får samtidig signaler om at man gerne skal udvikle sig. Man modta-
ger dobbelte inspirationer ti1 at fordybe sig i politik og ti1 at holde ferie fra hverdagen.
Man diskuterer politik - men uddannelsen kan pr. definition ikke producere politik!

- Fagbevzgelsen/tillidsreprzsentantrollen: man er bevaagelsens nerve og fundament
i kraft af sin aktivitet, men man er de facto underlagt bevaegelsens hierarkiske be-
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slutningsstrukturer. (Rollens mods&ninger og de mange kvalifikationskrav diskuteres
i afsnit 4.1.1).

- Arbejdspladsen/rollen som lonarbejder: man er okonornisk afhaengig af lonarbejdet,
men lider undertiden under dets specifikke form. Man henter identitet i arbejdet, men
arbejder tillige på tillidsreprsesentantens professionelle distance.

- Hverdagslivet og livshistorien/rollen som subjekt eller objekt for sit liv: man lever
spaendt ud mellem forskellige sfaerer og rum, tidsligt og funktionelt, og bevzeger sig
mellem forskellige livsfaser i "overgange" uden tidligere tiders rituelle hjaelpemidler.
Hele livssammenhaengen blaendes konkret ud af FIU-sammenlxengen, for atter at
hentes ind som undervisningstemaer.

Registret af potentielle modssetninger eller ambiguiteter, er nzppe udtommende, men
accepterer man det som blot et sandsynligt bud på de objektive rammer for laerepro-
cesserne i FIU, opbyder det en rigdom af afsaet for ambivalente reaktioner. Tillige
opbyder den naturligvis forskellige "tilbud" ti1 forskellige individer(s ubevidste
scener). Tematiseringer af sådanne scener vi1 hele tiden finde sserlige former, der
vaeves sammen med det progressionspres, FIU som uddannelsessystem må rumme
og med den politiske kulturs samvaersformer og norrnativitet. Kulturen vi1 konsekvent
tendere ti1 at udblaende ikke lystfyldte eller eksplicit ubehagelige sansninger og
oplevelser fra deltagernes tematiseringsforsog eller begrunde dem udvendigt i politi-
ske fjendebilleder. Interviewsituationen og undervisningen er hhv i effektundersogel-
sen og i denne analyse focus for selvstaendige analyser, men de er jo tillige del af
samfundet, en politisk struktur, en organisation og en kultur. Og sådanne opretholdes
b1.a. ved, at forholdet mellem det udsigelige og det ikke-udsigelige lobende befaestes.

Fra forskerens perspektiv kan man nogen gange sporge sig selv, hvad man kan finde
ud af i spaendet mellem sine egne krav om "den gennemreflekterede forsknings-
situation" og sin forståelse af situationens overdeterminerthed. Men udfra deltagernes
perspektiv kunne man tillige sporge, hvor mange autentiske udtryk for konfliktople-
velser, der egentlig er i stand ti1 at treenge igennem fra det ene institutionelle lag ti1
det andet - og i hvilken form. Uddannelsen bearbejder systematisk deltagernes
positive besaetninger af det fagpolitiske arbejde. Det skal med i lsesningen af dis-
kussionen af gruppeinterviewet i det folgende. Begge deltagere moder, må man tro,
frem ti1 interviewet med "ambivalenserne sat i sving", med opsporing af nogle folel-
sesmsessige dispositioner ti1 falge - og efterfolgende mulighed for at sprogliggore
deres forhold ti1 uddannelsen og hverdagslivet.
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5.1.4 Tekstproduktion og teksttolkning i praksis

Praemisserne for tekstarbejdet er fremstillet i det foregående, teoretisk med reference
ti1 Negt, Becker-Schmidt og Leithäuser og metodisk med reference ti1 primsart Birgit
Volmerg. Den tolkning, jeg fremstiller i dette kapitel, kan karakteriseres som en
teoribaseret teksttolkning af interviewet som helhed suppleret med dybdehermeneu-
tisk tolkning af enkelte sekvenser. Det Izegger tekstens sserlige karakter - af interview-
tekst med produktive digressioner - op ti15* . Teksten er fuld af relevante empiriske
oplysninger og vurderinger - bla. men ikke kun som svar på interviewguidens
sporgsmål - og belyser derfor både de fagforeningsteoretiske grundantagelser, der
ligger bag hele FIU-effekt-undersogelsen og det faglige arbejdes placering i kvindernes
livslob og hverdag. Sidstnaevnte strukturelle placering af det faglige arbejde siger
imidlertid ikke nodvendigvis noget om arbejdets subjektive betydning - og dermed
om dets erfaringspotentialer. Det ger derimod monstret i svarene, måden der bliver
svaret på, og dynamikken mellem diskussionsdeltagerne. 1 de sekvenser jeg har
karakteriseret som "hverdagssnakkende" og forsogsvist tematiserende rummer faerre
"saglige aftematiseringer"59 og flere medlob og fastholdelser af temaet: modsigelser
i det faglige arbejde fra interviewerens side.

Udgangspunktet i en teoribaserede tolkning (jvf. f.eks. Kvale 1984/92), hvor den
samfunds- og bevidsthedsteoretiske forforståelse, så at sige provet at finde sig selv i
teksten - måske nogen gange på bekostning af de bevidstheder, der taler i den - er
Regina Becker-Schmidts klart marxistisk funderede forståelse af lonarbejdet og af det
opslittede kvindeliv. Den bevidsthedsteoretiske interesse hos Becker-Schmidt ligger -
jvf. opgoret med både de objektivistiske industrisociologer og de subjektivistiske

arbejdspsykologer - på at finde den subjektive omgang med netop disse bestemte
historiske undertrykkelsesformer. Eftersegningen af subjektive - individuelle og
kollektive driftsdynamikker - skyldes, at hun vi1 forklare, hvorfor netop denne under-
trykkelse accepteres, hvorfor der siges ja ti1 ulysten!

De teorielementer, der som forforståelser mere konkret har styret min lassning, er dels
antagelsen af at en raekke af de fagforeningsproblemer, der er skitseret i afsnit 4.1 (jvf.

58 Teksten "Mona og Mette i FIU" er en båndudskrift på 74 s. Den er yderst detaljeret, og som jeg
bemserker et sted i dette kapitel, udskrevet fra bandet af mig selv som led i udovelsen kroppens
hermeneutik’. Der findes ikke nogen ordentlig anonymiseret version af teksten, der derfor ikke
er alment tilgamgelig. Men der findes en version, der kan stilles ti1 rådighed efternaermere aftale.

59 Begrebet "saglig aftematisering" kan fortsås på baggrund af de forskellige roller en interviewer
har i et gruppeinterview: at få belyst sin interviewguides sporgsmål, overfor den rolle en dis-
kussionsleder har i en gruppediskussion: at repraesentere temaet. Rollerne falder ofte sammen,
f.eks. når man sporger ti1 logiske modsigelser, sjove billeder, etc. - og det er ofte tilfzeldet i denne
teksts. Men i en raekke tilfselde, hvor temaet er under formulering, bliver der stille meget lamge.
Og så går intervieweren videre: "Nå, vi skal også snakke om ...". Dvs kommunikationen trsekkes
hen på det logiske/referentielle niveau.
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Andersen (e.a.) kap. 3) ville vzere ti1 stede i teksten i formidlet form, dels at de
situationelle,_-----faktorer, skitseret ovenfor i afsnit 5.3.3 ville strukturere problemernes
horisont, dels at kvindernes hverdagsliv og livshistorie ville gore sig gaeldende (Weber
1989, jvf. afsnit 2.5) - hvorfor de psykologiske begrebssa2tning af ambivalens og
Nachträglichkeit ville vaere relevante mellemregninger i udlaesningen af erfarings-
potentialer.

Heroverfor vi1 den dybdehermeneutiske ansats medreflektere de teoretiske forfor-
ståelser som blot een komponent i tekstens konstituering, som bevidsthed hos det
tolkende forskerkollektiv, der er tekstens medproducenter. Den dybdehermeneutiske
tolkning efterseger betydningen i teksten i sig selv og de subjektive driftsdynamikker,
som også på individuel vis, barrer og skaber den saerlige kulturelle betydning. Man
kan således ikke udelukke, at forskerne forforståelse aktivt medproducerer sin egen
bekraeftelse, men heller ikke, at de socialpsykologisk rammer nogle negativt ladede
forventinger og dynamikker og producerer deres egen modssetning! Den dybdeherme-
neutiske tolkning konfronterer så i ovrigt efterfolgende tolkningen med forskellige
former for kommunikativ validering for at relativere hhv stadfazste dens kulturelle og
videnskabelige bzeredygtighed.

Nu foretages en hvilken som helst "indledende tekstlzesning" naturligvis med lzeserens
bevidsthed som det primvare redskab. Forskellen på de to skitserede fremgangsmåder
er derfor ikke, at forforståelserne enten er styrende eller de elimineres. Forskellen er
"hvad den lzesende bevidsthed prover at gore", på hvilken måde den mere przecist
disciplinerer sig. Den psykoanalytisk inspirerede tolkningsprocedure må med nodven-
dighed observere, at teksten også ger noget ved laeseren, det er lseserens "frit flydende
opmaerksomhed" og indlevelse i teksten, der bringer tolkningen fremad. Indlevelsen
oparbejdes f.eks. ved at man i forskerkollektivet laeser teksten hojt, således at andre
medier end det trykte ord rammer ens oplevelse. Både hvis man selv har vaxet i
situationen, og saxligt hvis man ikke har, fortceller den sanselige omgang med teksten
noget om betydninger, der måske og måske ikke er ekspliciteret. På samme måde kan
man - som jeg har gjort det med arbejdet med tekster i FIU-effektundersogelsen starte
sit tolknings- og sekvenseringsarbejde med selv at skrive teksten ud fra båndet.
Stemmemes, stemningens, lydene og tavshedens vej gennem mit ore frem ti1 min
skaerm fortaeller mig noget andet og i en vis forstand mere, end det print, der siden-
hen arbejdes med. Opmaerksomheden og indlevelsen har naturligvis sin bestemte
historiske - måske endog personligt saxlige - form, men det eksponeres så atter efter-
folgende i det hermeneutiske felt, hvor forskerkollektivet arbejder. 1 den forstand er
en teoretisk forforståelse et filter, der i mere traditionelle tepribekrazftende kesninger
ligefrem kan fjerne lzeseren fra tekstens subjektive betydningslag.

I det praktiske arbejde med tolkningen, i organiseringen af omgangen med lydbånd
og tekster kan man måske ikke se den store forskel. 1 de store bevidsthedsteoretiske
projekter (typisk Volmerg (e.a.) 1986), er der gennemfort omkring hverdagsbevidst-



178 Kvinder i uddannelse

hedsteorien produceres tusindsvis af siders tekst, som i enhver af de naevnte faser
produceres professionelt og formaliseret. Det gzelder f.eks. den indledende sekven-
sering, der foretages udfra en mermest håndvaerksmaessig indforståethed med den
kultur, vi alle lever i. Hvomår tales der om hvad ? Og det streger man ind med sin
high-light'er eller markerer på sin skaerm. Hver tekst sekvenseres af flere medarbej-
dere, og hvad der måtte gå tabt i individuel indlevelse hos hver enkelt tekstlasser,
kompenseres så i kollektiviseret formulering af teksten referentielle, logiske niveau:
Tekstens kulturelle indebyrd valideres kommunikativt som en lobende del af tolk-
ningsarbejdet (Negt (e.a.) 1991, Leithäuser & Volmerg 1988).

Den tolkning, jeg har foretaget af teksten som kelked, har fulgt sporgeteknikken i den
dybdehermeneutiske tolkningsprocedures afdaekning af tekstens referentielle be-
tydning og logik - det forste og "logiske" niveau. Teksten er som udgangspunkt 1aes.t
og sekvenseret af mig udfra sit saglige indhold, sine referenter ti1 omverdnen, sin
sproglige karakter, kommunikationens rytme, etc. Det har lagt grunden for den
karakteristik, jeg ovenfor har givet af tekstens "faser": Interview (altovervejende
sporgsmål og svar), hverdagssnak (altovervejende associative, brud- men tillige
lystfyldte oplysninger), (intens) temaeftersogning og efterfolgende forsvarspratget
regression (karakteriseret af afprovning, teven, modifikation, etc. i et erkendt og
formuleret samarbejde mellem Mona og Mette), "fortzelling" (forstået som enkelte
sammenhsengende historier med tydelig narrativ struktur: opstart, spzendingskurve,
kulmination, landing), konkurrence om scenen (prsestationsorienteret beretning om
positive og negative erfaringer).

Teksten er herefter viderebearbejdet sammen med en gruppe kolleger, b1.a. den
kollega, der lavede intervieweP’, hvor sekvenseringen er diskuteret, og hvor enkelte
passager er diskuteret videre hen gennem de tre eller fire niveauer: hvordan tales der
i teksten, hvordan tales der om hvad, og hvorfor. Det er på den baggrund, den
efterfolgende sammenfatning er foretaget: Vi ser livslobet, livsfasen som afgorende
for Monas fagpolitiske orientering, og vi ser hverdagsbelastningen som afgorende for
Mettes. Vi ser angsten for afmagten og forskellige subjektive omgange med forholdet
mellem autonomi og intimitet

Interviewet med Mona og Mette er gennemfort af Finn M. Sommer. Det er udvalgt til nojere
analyse blandt knap 50 andre tekster, fordi de to kvinder eksponerer hiannden på en meget
situationsafhsengig måde. Det skyldes b1.a. Finns omfattende positive medlob. - Mht. tolkningen
har såvel Finn som Anders Siig Andersen medvirket. De har på forskellig vis medproduceret
pointeme i naervserende analyse, som - jvf. selve metodens idé - ikke havde kunnet realiseres
uden dette kollegiale samarbejde.
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5.2 Kvinder taler

5.2.1 Situationen og selvfremstillingen

Vi er på et kursussted i provinsen, eet af dem der fungerer som arbejderbevsegelsens
feriecentre såvel som uddannelsesramme (Andersen (e.a.) 1993 p. 253 f). Vi er i den
anden uge af to på modulet G3-4, den faglige grunduddannelses alment politiske dele
(ibid., p. 268 ff). Som jeg har skrevet ovenfor, ligger interviewsituationen indlejret i
kurset, fysisk/rumsligt såvel som tematisk: Det finder sted i en pause hhv. hen over
et gruppearbejde. Tiden er sensommeren 1990 61.

De interviewede er midaldrende, ufaglserte kvinder. Mona er godt 40, sygehjazlper,
dvs offentlig ansat på en institution. Hun er på deltid, arbejder 48 timer hveranden
uge. Men hun arbejder tit mere, idet hun tager aftenvagter i sine friuger. Hun er enke,
men videreforer, efter hvad hun fortceller, livsformen fra sit asgteskab. Hun har sit
hus, sin have og sin hund, som arbejdet giver hende tid ti1 at prioritere. På den anden
side giver arbejdets fleksible rammer hende mulighed for også at give det faglige
arbejde en vis prioritet: hun moder på forskellige tidspunkter for at vaere i kontakt
med sine mange, ligeledes deltidsansatte, kolleger.

Mette er på anden vis en typisk FIU-deltager. Hun er midt i 40'me og fasllestillid-
skvinde på et stort slagteri - "arbejdspladsen". Hendes bagland er et segteskab, hvis
betydning hun angiveligt godt kan forene med de mange opgaver - f.eks. tilbageven-
dende kursusdeltagelse - som tillidsposten medforer. Mette er altså privatansat på
fuld tid, og hendes TR-opgaver ligner langt mere industriarbejdets klassiske (ibid., p.
72 ff, sml. Morgenroth (e.a.) 1994).

Ingen af kvinderne angiver at have bom - og de refererer ti1 andres behov vedr. bom
i 3. person. Alligevel er de i kraft af deres livshistoriske situation hhv. deres subjektive
omgang med den typiske for den store gruppe kvindelige FIU-deltagere, der bliver
aktive op ti1 eller i deres midalder, når der ikke er andre hverdagsopgaver, typisk
omsorgen for bom, der beslaglsegger deres tid. Som kvantitativt dominerende delta-
gergruppe i FIU er de del af et monster, der ikke blot raekker ud over dem selv som
kon og klasse, men også ud over FIU som uddannelsessystem. De voksne kvinder
deltager overgennemsnitligt i voksenundervisning og folkeoplysning (jvf. afsnit 2.7),

I dette afsnit er alle personnavne, stednavne, arbejdsplads- og branchereferencer anonymiserede.
Af hensyn til fremstillingen af de arbejdsmarkedspolitiske og fagpolitiske pointer er referenceme
"flyttet" ti1 beslregtede arbejdsfelter indenfor det private og offentlige område. Det giver imid-
lertid ingen mening at skare, at Mona er medlem af det davserende Dansk Kommunalarbejderfor-
bund (DKA), nuv. Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), og at Mette er medlem af Kvindeligt
Arbejderforbund (KAD).
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og dels er deltagelse i sådanne kulturelle aktiviteter et karakteristisk trask ved den
livsfase, Johan Fjord Jensen (1990, 1991, 1993) har eksponeret som den 4. alder eller
"den ny voksendom"@. Som interviewpersoner er de, som jeg tidligere har argumen-
teret for (i afsnit 2.7), udvalgt som repraesentanter for deres kvindegeneration, fordi
de er ufaglazrte, nemlig baerere af de ydre sociale etiketter, der med stor statistisk
sandsynlighed ville vaere "meget tilfredse" med FIU. Men hvorfor ?

Endvidere var det i effektundersogelsen generelle sammenhaeng en ikke uvigtig
pointe, at kvinderne var hhv privat og offentlig ansat. 1 forhold ti1 naxvzerende forsag
på at indkredse kvindernes erfaringer og FIU's betydning for videre erfaringsdannelse
ville netop dette formelle kriterium med god mening kunne erstattes af sporgsmålet
om, hvorfor de havde valgt eller havde vaxet henvist ti1 at tage pleje/omsorgsarbejde
hhv. industriarbejde. Ligeledes kunne man eftersege professions- eller branchespeci-
fikke trzek i varetagelsen af TR-opgaverne og i kvindernes opfattelse af fagbevaegel-
sens opgaver af typen: Er omsorgsarbejderen mere social og kvalitativ i varetagelsen
af sin TR-rolle end industriarbejderen ? Det lader sig ikke belyse kvalificeret på det
foreliggende grundlag, da vi hverken kender kvindernes personlige motiver ti1 at have
det arbejde, de har, eller deres sociale situation i ovrigt. Men i interviewsituationen
er det tydeligt, at omsorgsarbejderen Mona fremtraeder introvert, mens industri-
arbejderen Mette fremtraeder ekstrovert.

Disse fakta vedr. de konkrete interviewpersoner tjener i denne sammenhaeng alene
ti1 at eksponere konteksten for analysen. Når jeg i det flg. bevaeger mig ind i teksten,
er det for at finde de subjektive bearbejdningsformer, som kvinderne bruger på deres
hverdag og som mere eller mindre konstruktivt spiller sammen med deres erfarings-
beredskab i forhold ti1 uddannelsen og det faglige arbejde. På baggrund af den
bagvedliggende forståelse af fagbevaegelsen og arbejdsmarkedet og på baggrund af
min bevidsthedsteoretiske rammeforståelse skulle analysen gerne tegne sig eksempla-
risk og haeve sig over de mennesker, hvis bevidsthed den i ovrigt alene giver et
ojebliksbillede af. Det som her objektiveres er således ikke "Mona" eller "Mette" som
individer, men et stykke produceret bevidsthed og tekst vedr. FIU-uddannelsen.
Situationen, intervieweren, kommunikationen, de teoretiske rammeforståelser og min
egen forskersubjektivitet er ansvarlige medproducenter: men vi ser på teksten.

På det referentielle plan er der stor forskel på de to kvinders opfattelse af uddannel-
sessituationen og fagligt arbejde. Man kan karakterisere Mettes forståelse af sig selv
i det faglige arbejde og FIU som en positiv historie, der fortaelles med selvtillid og
fortrostning. Hun er kritisk overfor mange ting - saxligt overfor brugsvaerdien af

62 F’ord1 Jensens empirisk såvel som teoretisk overbevisende begreber udvikles muligvis med en vis
dannet mellemlagsbias, når det kommer ti1 den kvalitative udnyttelse af den ny voksendoms
disponible tid (Weber 1994a). Men den "post-parentale" fases historiske fremkomst og ekspansion
går på tvzers af klasser.
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bestemte ting i de forskellige kurser, hun gennem tideme har deltaget i. Kritikken -
af f.eks. uerfarne leerere, irrelevant indhold, mv. - tjener imidlertid på en eller anden
måde samme formål som de positive erfaringer i hendes beretning: de danner bag-
grund for Mettes positive selvfremstilling. Man får det indtryk at moder og kurser er
et vigtigt livsindhold. Saxlig vaegt får en raakke "historier", som Mette illustrerer og
eksemplificerer sine svar med.

Monas respons på interviewets sporgsmål er mere kompliceret. Hun fortEller ikke slet
så meget om sit faglige arbejde, og når hun ger det er hun meget konkret, forbe-
holden mht almene politiske vurderinger. Hun laegger vzegt på at berette, hvad der
faktisk skete. Det er ikke så nemt, får man indtryk af. Hvor Mette fortzeller om
episoder og resultater, fortaeller Mona om sine felelser og holdninger, og da hun en
enkelt gang får et "resultat" formidlet, fremstår det mere som en faellesprojekt med en
kollega end som hendes eget.

Forskellen i kvindernes holdning kommer pudsigt nok ti1 udtryk i et fazlles trask: De
har begge vaeret forbeholdne overfor at deltage i netop dette kursus. De har imidlertid
begge vaxet bevidste om, at de i deres egenskab af tillidsreprazsentant stod overfor
at skulle fuldende deres faglige "grunduddannelse", G-kurseme, evt. mhp at gå videre
i FIU. Mette er med egne ord er "henvist" af fagforeningen, meget mod sin vilje, for
hun ville hellere på et mere socialt engagerende internatkursus! "Dagkurset" er ikke
nok. Omvendt har Mona selv valgt, men angiveligt som en art "mindste onde" strategi:
Et lokalt kursus, hvor man kommer hjem hver dag, er for Mona langt at foretrsekke
for internatkurser. Når de forskellige forbehold er lagt af, er begge kvinder imidlertid
meget positive overfor selve kurset, både form og indhold.
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5.2.2 Mona: Livsfaseovergang og traditionel eller karriereorienteret kvinderolle ?

Monas måde at besvare interviewets sporgsmål på er bemaerkelsesvaerdig bundet ti1
de angivelige besvaxligheder af praktisk art, som kursusdeltagelse medforer. Hun
ankegger denne synsvinkel lige fra begyndelsen, og vender tilbage ti1 den hver gang
samtalen giver den mindste anledning ti1 deP3.

"Må jeg godt komme med en kommentar dertil ? 0eh, nu Gl og G2, der, det var henne på
Rosenlund. (Int.: Så det var ..J Det var vzk otte dage ad gangen. Og det er, på Gl, der havde
jeg måske ikke så meget besvazr med det, for da var jeg gift og sådan noget, ikke, og så er min
mand så dad i mellemtiden ... men, ah, jeg har så en hund, og jeg, jeg syns det er besvarligt
at ska' vzre vzk i fiorten dage, i forten dage. Ont.: Ja) Når, fordi jeg har htrs, og have og
sådan noget, jeg synes selv at det er besvwligt ut vzre vzk i fiorten dage. Derfor, lisså snart
jeg så at dether, det var herude, så meldte jeg mig selv til." (...) " ...det er jo noget med at
man skal have de her kursus'er, ikke, men jeg synes, det er dejligt detteher med at man karer
ud om morgenen, og man karer hjem igen om aftenen."

Det er slående, hvordan Monas hund i dette citat traeder ind på aegtefzellens plads
som argument for at tage på kursus eller ej. Manden var en ressource ved at påtage
sig pasningen af b1.a. hunden, og Mona er åbenbart subjektivt nodt ti1 at overtage
opgaven i hans fravaer. Man kan sporge om det er manden(s funktion) eller selve
hunden, som Mona ikke vi1 undvaere. Det tager hun ikke selv stilling til, hun taler
blot om kontante, praktiske problemer:

Mona: "Man får penge ti1 at passe barn, men man får ikke ti1 at passe hund, hvis man har
hund, vel."
ht.: "Nzh, det er rigtig nek."
Mona: "Jeg syns altså, det er dejligt, jeg kommer hjem hver aften."

Tilskyndelsen ti1 at overvinde besvaerlighederne og ubehaget ved at bryde de hjemlige
rutiner er dobbelt:

"Ja, jeg har altså meldt mig ti1 det, fordi at når man har Gl og G2, ikke, så skal man have
G3 og G4. Og jeg syns sådan set at det ku ’vzre rart med lidt, ah, mere, man ku' blive Iidt
mere åben, eller, ah, lidt mqre åben så'n, overfor sine kolleger og, og altså, andre, man kan
tale bedre ti1 dem. Og, ah, i stedet for at sidde så'n, lisså stille og genert, ikke, så ... Det, det,
syns jeg."

63 1 de efterf0lgende teksteksempler er teksten przesenteret i en art helhed, men afbrydelser, bag-
grundsstøj, mv. er angivet - eksempelvis mange gange interviewerens inhalerede bekrceftende:
"erh, erh" eller "ja" - i parentes. Ligeledes den anden kvindes medsnak. Kun hvor der tydeligt
har udskilt sig dialoger, er dette markeret ved forskellige replikker.
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Begge typer begrundelser, fagforeningens påbud og sin egen oplevelse af behov for,
hvad der på dette tidlige tidspunkt i interviewet kaldes "åbenhed", tager Mona
ligeledes frem flere gange i samtalen. Hendes accept af fagforeningens påbud må ve1
vaere udtryk for, at selve tillidsposten og måske også det faglige arbejde, er vigtigt ?
Mona udtrykker på intet tidspunkt et sådant engagement direkte, langt mindre
konstaterer hun, at arbejdspladsens problemer krzever hverken "åbenhed" eller nogen
anden specifik kvalifikation. Hun synes at have en latent, forbevidst problemerkendel-
se af noget i den retning. At arbejdet og tillidsposten imidlertid kan vaere een af
anledningeme ti1 at det personlige behov erkendes, åbner hun forst mulighed for at
lade skimte i en formulering helt i interviewets afslutning. Derimod ekspliciterer
Mona flere gange, at hendes personlige behov for at "åbne sig", som det hedder her,
er vigtige, og at undervisningen på netop dette kursus imodekommer det. Mona har
tidligere i grunduddannelsen provet "ugekurserne", dvs intematerne, og de har vaxet
hende for meget (jvf. Andersen (e.a.) 1993, p. 191 ff & 248 ff). Selvom de kurser hun
refererer ti1 som dokumentation for sin oplevelse notorisk kun varer een uge, så er
hendes tilbagevendende, naermest messende, argument mod internatet, at "fjorten
dage" er "for laenge at vaere va&". 1 starten af interviewet forta‘ller hun således, at:

"Nej, men der var nogen af dem jeg var sammen med på G2, der snakkede om, at nu blev der
et kursus i X-by. På X-by Hajskole. Og det blev lige efter jul, om ikke jeg ville melde os der
til. Og jeg syntes det var lang tid at va?re vzk, fiorten dage. Hjemmefia."

Signifikansen af den afvisning bliver forst tydelig, hvis man inddrager nogle lidt mere
"åbne" markeringer helt ved interviewets afslutning, hvor hun ekspliciterer både sine
behov og sine betaenkeligheder. Mona siger nemlig:

"Og jeg, jeg synes, osse, jeg vi1 bare gerne have een at falges med. Jeg er så ked af at komme
på et kursus hvor jeg ikke, hvor jeg (Int.: Ja) ikke kender nogen. Jeg synes, det er rart, hvis
man er et par stykker. Jeg var ikke så ked afdether, da jeg meldte mig, herude, for jeg tznkte,
det er bare i X-kabing, ikke, der skal sikkert nok vzre nogen man kender, ikke. (ht.: Jaja)
Men, men jeg ville osse ...(Int.. Er det så netop fordelen ? Ved at ha ..J Ja, ja, det... man kan
statte sig til, ikke osse."

Mona tilfojer det i FIU gazngse argument, at når flere fra samme arbejdsplads delta-
ger, oger det brugsvaerdien af kurset, fordi man kan stotte hinanden, når man er
tilbage i hverdagen. Men hun dementerer egentlig dette "sagligt-faglige" hensyn, da
hun uddybende forklarer, at hun f.eks. i fremtiden geme vi1 på samme kurser som
Mette - som hun nu kender. Det burde jo tale for, at hun med kyshånd havde taget
imod de tidligere kursuskollegers opfordring ti1 at tage ti1 X-by. Men så kommer der
et andet niveau af kursuserfaringen på tvaers:

"Der jeg var oppe på Rosenlund, ikke, og vi arbejdede hele, een aften var vi ikke fzrdig farend
klokken den var halv tolv. (Int.:
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Nå) Om aftenen. Altså vi spiste i de, altså der var to timer om middagen, og så var der een
time, tror jeg, om aftenen (Int.: Ja) og så gik vi altså i gruppe ..."

"Det var ikke sådan noget at ah, altså jeg synes de to der, de var meget meget hårde." C...)
"Og derfor sagde jeg jo sådan, det var i sidste uge da vi karte hjem, een eftermiddag, at jeg
sagde, at jeg synes slet, slet ikke det her kursus det er så hårdt som de andre. Når man var
fcerdig der klokken elleve-halv tolv om aftenen (ht.: Nej) dét, det syntes jeg altså, at det var
lang tid. (ht.: Ja. Det er det) Man var simpelthen fuldkommen kart ned. For det farste sad
man hele dagen. Ikke. Og så skulle i grupper om aftnenen. Man var helt. Ont.: Ja. Det er også
hårdt) Ja. Jeg syntes, det var meget hårdere."

Mona har simpelthen vaxet psykisk overanstrengt. Hun peger selv på, at blot dette
at deltage i undervisning er en uvant situation. Selv i forhold ti1 dette - gode - kursus
tanker hun hojt som for at indkredse hvad det er, der er så forskelligt fra hverdagen:

Mona: "Det er skog, man er tr& på en helt anden måde end hvis man ..."
Ink: "Ja, det er man, det er en helt anden a truthed."
Mette: "Ja, jo."
Mona: "Altså man er ikke vant ti1 at sidde og w så meget ti1 sig, som ..."
Int.: "Nej, nej."
Mette: "Nej .. og der jo slet ikke vant ti1 ut sidde stille."
Mona: "Nej."
Int.: "Nej."
Mona: "Det er helt utrolig ..."
Mette: "Man er vant ti1 at && stille."
Mona: "Vi er jo faktisk vant ti1 at på."

Modstillingen af det meget konkrete "sidde og suge" overfor sin egen tilvante og
ganske anderledes fysiske aktivitetsform, som Mona også får afgrzenset fra Mettes
saerlige type fysisk arbejde - at stå ved båndet: "Vi er vant ti1 at @" - mellem patienter-
ne - bidrager i sammenhaengen til, at hun får forklaret den ubehagelige trzethed for
sig selv.

Den mermest mantra-agtige afvisning af at tage G3-4 på internat i "fjorten dage"
rummer således den subjektivt afskraekkende kombination af de praktiske vanskelig-
heder (med hunden!) og en social situation, der ikke kun imodekommer Monas behov
for social tryghed og kommunikation/ åbenhed - men som overanstrenger hende og
vender behovet ti1 sin modsaetning: hun traekker sig tilbage. Mona har flere gange
dokumenteret for sig selv og andre, at hunden faktisk godt kan blive passet. Det er
derfor nzeppe forkert at tolke de "fjorten dage" som det praktiske hug, der fritager
Mona for at tage stilling ti1 modsigelsen i sine behov: Hun vi1 gerne ud og blive mere
åben (eller omvendt: Hun vi1 gerne vwe mere åben og derfor ...). men hun er bange for, at
det bliver for meget!



Kvinder i uddannelse 185

Angsten omssetter sig så i afvisningens energi:

Mona: "..jord’I de kommer jo altid fia fagforeningen, og siger, ah (ht.: ja, ja) jamen, nu skal
du så osse på det meste, ikke. Og nu skal du osse det, ikke ..."
ht.: "Ja .... Så det er osse fagforeningen, der har presset på for at du skulle komme ?"
Mona: "Ikke presse. Og, jow, det har de på en måde. På en måde har de nok presset på fordi,
fordi de siger jo hele tiden, nu &l du det og nu &l du det, ikke. Men, menah, (pause) jeg
er meget ked af, når jeg skal på kursus, jeg ah, gider faktisk ikke de kurser, men jeg må sige,
når jeg så furst kommer, i gang ..." (Int.: Ja ..J...ikke, så syns jeg sådan set de er spzndende.
(pause) Menzeh, det er ikk' ... hvad jeg ellers skal sige dertil".
... "Når jeg kigger på programmet, så taxker jeg, argh, det - så besvarlig at ska', at ska'
tilrettelzzgge, osse det derhjemme for at, for at, at man kan komme af sted, ikke, når man går
på sit arbejde, ikke, så ved man, man går kl. halv syv, ikke og kommer hjem kl. 3, ikke".

Ambivalensen overfor udfordringen "kursus" stober altså på samme tid den formelle
afgrsensning "fjorten dage" samt den mazrkbare tendens ti1 plaget forurettelse i oven-
stående citat. Men den rummer også den positive motivation ti1 losningen: Et lokalt
ekstematkursus. Det er dels foreneligt med Monas subjektive binding ti1 sit hus: hjem
at sove i egen seng - dels med hendes onske om tryghed: at der deltager nogen, man
kender. Med disse forudsaetninger på plads bliver Mona i stand ti1 at gå aktivt ind i
undervisningen og starte på at bruge uddannelsesrummet som sådan ti1 at saette sig
selv i tale.

For jeg diskuterer hendes forhold ti1 undervisningen, vi1 jeg imidlertid skitsere
ambivalensens indlejring i helheden i Monas hverdagsliv, sådan som den kan skimtes
bag hendes egne formuleringer.

I interviewsammenhaengen får vi praesenteret tre indbyrdes meget forskellige udsnit
hverdagslivet: Hjemmet, arbejdet og uddannelsen. Når uddannelsen i interviewet har
samme status som de to ovrige, må det tilskrives situationen.

For det forste huset, haven og hunden med reference ti1 den afdode mand, der åbenbart
i kraft af sin mulighed for at passe hjemmebanen, gjorde det muligt for Mona at tage
på kursus. Mona opretholder denne kontekst, selvom manden er dod, selvom det rent
praktisk synes at vaere en belastning. Hun omtaler ikke huset og dets forpligtelser
som noget lystfyldt, hun onsker at prioritere, men det kan godt skyldes den kontekst-
bundne kommunikation: 1 FIU-sammenhaeng er en hund, der skal passes, en uting!
Også i interviewsituationen ville det krazve sin kvinde at fastholde, at eens hund
betad mere end en god faglig uddannelse! Det passer simpelthen slet ikke ind i
kulturen. Men derfor kan det meget ve1 vzere tilfaeldet som en del af Monas subjektive
livssammenhzeng: Een dimension i hendes subjektivitet er produceret ind i den
familizre boligsituation, og hun er folelsesmaessigt knyttet ti1 den. At forlade den
forårsager adskillelsesangst. At a‘gtemanden er dod, og den primazre emotionelle
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binding dermed forvandlet ti1 sin modszetning, et savn og en tomhed, er formentlig
anledningen til, at problemet overhovedet kan formuleres. Modstanden mod at bruge
den frihed, som enkestanden også giver, kan i denne dimension tolkes som modstand
mod at acceptere tabet af manden, eller som symbolsk sorgarbejde. Vi kender ikke
Monas konkrete forhold ti1 sin afdode mand, eller deres afskeds historie. Men modsi-
gelsesfri er den naeppe. Det er sandsynligt, at frigorelsen/losrivelsen fra (mindet om)
aegtemanden aktualiserer skyld. Vi tar antage, at Monas forhold ti1 sin base er pr-eget
af sådanne modsigelser.

For det andet moder vi Monas arbejde på sygehuset. 1 betragtning af hendes gentagne
fremhzevelse af det rare ved fastlagte rutiner er den ret uortodokst organiseret med
frihed hveranden uge. Mona tager dog gerne aftenarbejde i sine friuger, angiveligt for
at komme ti1 at tale med sine medlemmer, men måske også fordi arbejdet på relevant
vis fylder hendes tid. Hendes referenter ti1 arbejssituationen og de faglige problemer,
hun moder, er ikke saerlig engageret. Hun er tilfreds, når hun beretter om oprettelsen
af samarbejdsudvalg, mere eller mindre som falge af egen indsats, men i sammen-
ligning med Mettes mermest sprudlende beretning om det samme, er Mona mere
relativerende. Det var der ikke de store problemer med, det modte ikke den store
modstand. Hendes urniddelbart overordnede mellemleder er tilsyneladende ikke
nogen markant arbejdsgivertype, og heller ikke specielt engageret i forandringer. Man
får indtryk af en rutiniseret arbejdsplads med en for plejearbejdet karakteristisk hoj
grad af organisation og arbejdsdeling (Korreman 1987). Alle sygehjaelpere pånaer en
enkelt er deltidsansatte, hvilket naturligvis også påvirker det relative engagement i
arbejdet - både i den eksistentielle og identitetsskabende dimension og i den faglige.
Det er endvidere karakteristisk for denne type arbejde, at man arbejder i relativt små
teams med intens arbejdsbelastning. Der er ikke meget tid ti1 sociale kontakter, og i
en stor del af arbejdstiden er man alene med patienterne.

Hvor tillidsrepraesentanten på den storre, industrielle arbejdsplads ofte befinder sig
i åbne konflikter og under subjektivt stress, så er Monas situation snarere at vaere låst
fast i institutionelle inerti i samspil med, naesten naturgroede semi-professionelle
omsorgsrutiner hos de kvindelige kortuddannede kolleger. Det giver hun et konkret
eksempel på:

Mona: "Jeg var på et kursus her i-oh, i maj. Osse igennem, det var igennem forbundet. 0h-
eh. Oppe nordpå. Og det var nemlig Nye arbejdsprincipper indenfor, indenfor, ja, ja, sygehu-
svæsnet. "
ht.: " Indenfor hospitalszzesnet ? Det er osse så, specielt for jer ? "
Mona: "Ja, specielt, ja det var kursus, og det var tre dage, og (ht: Ja) og-oh, der, der horte
vi jo så om hvordan de arbejdede på de forskellige sygehuse og sådan noget (Int.: Jaa) hvordan
man arbejdede tvzerfagligt og, og .. og-oh .. det skulle vi jo så gå hjem og, der var en kollega
ti1 mig, der var med osse, ikke, og det skulle vi så gå hjem og få sat i gang. Ont.: Jan) Men-zh,
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det er altså ikke blevet sat i gang endnu. Fordi at-ah, de er jo ikke meget foré d, de andre, ve1

Mona redegor for, hvorledes forskellige faggrupper, fra renovationsarbejdere over
portorer ti1 de forskellige kategorier af plejepersonale, håndhaever deres professions
kemeydelse, når de bliver stillet overfor et forslag om at integrerere funktioneme som
led i, hvad de opfatter som en rationalisering. De tolker det tilsyneladende alene som
en fagforeningskamp. Mona foler sig foranlediget ti1 at finde en forklaring, om ikke
andet en skurk, men det falder hende ikke let. Hendes fortaelling om hvordan de
enkelte medarbejdergrupper hver for sig vurderer egen funktion som den vigtigste,
og deres personlige grunde dertil rober en meget nuanceret konkret indsigt i hverda-
gen. Men den er slet ikke formuleret som fagpolitik:

Mona: "Men jeg tror nok det er rengaringspersonalet, der er mest imod. For,for-ah, dem, der
er i plejen, synes nok det kunne vwe spandende, og så synes jeg det er meget sjovt, nu jeg
er kommen i den gruppe, med projekt (Int.: Jrm) fordi der er jo netop, vi skal pr&. Og, og
osse finde ud af sådan noget. Ont.: Ja, ja) Så jeg er meget glad for jeg har vwet pJ det kursus,
men-zeh, men der sku' så vwe en opfalgningsdag, det (uforståeligt) men vi var altså ikke
kommen i gang med det endnu."
Int.: "Men når der så ikke er modstand fia ledelsen og sådan, så er det så kollegerne, man
kommer ind og diskuterer med. Med det, eller andre faggrupper, sådan."
Mona: "Ja, ja, det er'ed sådan set."
Int.: "Ja."
Mona: "Ja."
(Pause)
Mona: "For ..øh ..."
Int.: "Så det der hinduer, om man kan komme videre med de ting man lzrer på kurset, det
er så nogen gange kollegerne som-ah, som..."
Mona: "Ja. Man kan måske godt sige, det ikke er ledelsen ved os. På den anden side kan man
så sige, at, at (hvis) han havde sagt, nu skal vi prave at kare (Int.: Jaa) nu skal vi prave og i
gang, med - så Ont.: Ja) men altså, der er ingen opbakning fva ham. Om, om at vi skal prave,
vel. Men, men nu kommer vi jo så ud i de her projektgrupper, hvor vi så skal finde ud af
noget Ont.: Mm) så regner jeg jo med, altså nu, så må han jo gå med, vores forstander. (Int.:
Tjr, tjr} Ja, det. Cpause) Og det var ellers et vzldig godt kursus, det der. Det var altså
indenfor forbundet."

Referenten ti1 "projekt" i dette citat viser hen ti1 et aktuelt offentligt initiativ, der
vedrorer Monas arbejdsplads, og som faktisk handler om netop dette. Det projekt taler
hun om i anden sammenhaeng, hvor hun tilsyneladende - i lighed med de kolleger
hun refererer - opfatter det alene som et nedskaeringsprojekt. Tvaerfagligt samarbejde
er som forslag fra det offentlige en nedskaering, som forslag fra DKA noget godt,
omend vanskeligt, noget:

For Mona fortceller jo ikke selv, at kollegerne er uvillige ti1 forandring. Måske ville
hun simpelthen ikke dromme om at sige sådan om dem ti1 udenforstående, men det
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er mere sandsynligt, at hun slet ikke oplever dem sådan. Skal der endelig fordeles
skyld - og det presses hun jo i nogen grad ti1 af intervieweren - er hun i hvert fald
mere tilbojlig ti1 at pege på mellemlederen end på kollegerne, som den der burde
vaere initiativrig. Det giver en pudsig modstilling af initiativ (medarbejderne tager på
kursus om arbejdets indhold - i fagforeningsregi) og autoritetstro (mellemlederen har
ansvaret og burde tage initiativet), som er Monas personlige variant af det subjektive
mode med moderniseringen og rationaliseringen af den offentlige sektor. Det tager
hun stille og roligt. De er nu som de er, der på hendes arbejdsplads. FortAlingen
viser også hvilken perifer status selv et nok så godt kursus har i forhold ti1 de etable-
rede arbejdsgange i sygehussektoren. Både strukturelt og i deltagemes subjektive
bevidsthed er det "noget andet" end hverdagen.

Monas forhold ti1 arbejdet fremtraeder i denne sammenhzeng instrumentelt. Eet af
hendes faglige resultater er f.eks. at hun og en kollega som de forste sygehjaelpere fik
bevilget en kursusdeltagelse, og det fremstiller hun udelukkende som motiveret af en
faggrupperivalisering: det er urimeligt, at sygeplejerskerne med selvfolgelighed
kommer afsted, mens sygehjzlperne hidtil ikke har gjort det. Fra nu af skal budgettet
deles retfasrdigt mellem faggrupperne, siger hun. Hun angiver intet indhold i be-
grundelsen for, at netop sygehjzelperne på dette sygehus treenger ti1 uddannelse.
Faktisk kan hurr, da hun bliver spurgt, slet ikke huske, hvad det kursus, hun og
kollegaen deltog i handlede om. Denne frapperende formalisme kan skyldes flere ting:
For det forste er det i FIU-sammenhaeng helt acceptabelt at argumentere med det
formelle, at kortuddannede har forret ti1 uddannelse, uafhaengig af deres konkrete
arbejde eller specifikke behov. For det andet er den millimeterdemokratiske ressour-
cefordeling del af samme figur. Disse to argumentationer kan Mona have praesent på
grund af interviewets kontekst. For det tredje kan man regulsert undre sig over det
totale fravaer af patientbehov i hendes tale om arbejdet, og ligeledes tilskrive det
Monas manglende evne ti1 at dekontekstualisere tilbage ti1 hverdagen, hvor sygehjzel-
perarbejdet naeppe kan taenkes uden et vist engagement i patienterne ... Endelig kan
man anlaegge Monas perspektiv på sporgsmålet og sporge, hvilke behov hun seIv fik
opfyldt ved at tage uddannelsessporgsmålet op og ved at tage på kurset.

Her er de konkrete omstrendigheder tankevaekkende. Da Mona og hendes kolleger har
"siddet og bort" sygeplejerskerne tale om deres kurser, får de den ide at kigge i
fagbladet, om der ikke også skulle vzere noget for dem:

"Og så - sygeplejerskerne, de var på det ene kursus om sårbehandling, og så var de på noget
andet, og sådan. Og vi hwte aldrig noget om det her. Og de sad og snakkede, om de nu ikke
skulle kare med bil, eller de skulle bre med tog, eller hvordan de skulle komme derhen, ikke.
Så siger jeg så, ah, "Skal vi ikke på noget kursus ?" siger jeg så. Jo, det ku' da vsere meget
sjov. Nå. Så siger jeg, så finder vi vores fagblad, og så ser vi, hvad der er deri, og der har jo
så varet kursus for hele det her efterår, ikke, og så var det så det, at der, nåh, så fandt vi det
her Ont.: Jaa) på sygehuset, ikke, det syntes vi så, det kunne vzre meget spzmdende. Så siger
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jeg, men jeg vi1 i hvert fald prave at sage om det. Det var jo igen med sygehuset, vi skulle
sage, de skulle jo betale. At vi skulle have betalt (...) eller betalt-ah, arbejde, osse, ikke.... så var
der så en anden een, så siger hun, ja, det, ja hun kul faktisk osse godt tamke sig at - og hun
er ikke hverken tillidsreprzsentant eller sikkerhed eller nogenting, ve1 - det er godt, Inga, siger
jeg så, går ind om morgenen, jeg går ind, jeg kommer fra der om sandagen, det var en sandag,
vi sad og talte om det, hun arbejdede så over, ikke, og jeg kom op om mandagen, og vi fulgtes
ad ind ti1 vores mellemleder og spurgte ad, om vi kunne komme på dether kursus. Så kiggede
han på os, så sagde han, ja-ah, men-ah, hvad, hvad er'& for noget ? Og så siger jeg, ja men
altså, det kan du jo lzse der."

Mona laegger så vaegt på, at de kom af sted begge to. Det gentager hun flere gange
og afrunder:

"Og det syntes jeg sådan set var meget fint. Og så pravede hun jo osse at komme på noget
kursus. Og det var hun virkelig glad for Ont.: Jaa) Og så siger jeg så, nu, nu er der nogen
andre nogen der kan stige meste gang, fordi at jeg mener ikke, at fordi vi har varet på dether
kursus, at det var noget, fordi det, der var jo som osse noget andet, ikke, noget med ... jeg kan
ikke lige huske hvad det hed, altså, men det var altså noget med, med familjerne eller de
pårarende, ikke. (Int.: Jaa) Det er osse sådan, ja. Det, det kunne jeg osse godt have tznkt mig,
og der var ftere der, sagde det, og så sagde jeg, så bare sag!"

Der er flere trzek i Monas fortaelling, der viser, at hendes primaere dagsorden nzppe
er udviklingen af sygehjaelpernes faglige kvalifikationer. Hver gang hun omtaler
specifikke vilkår og okonorniske rammer, bliver hun sprogligt upraxis. Det virker,
som om hun ikke rigtig kender ti1 systemet, og det interesserer. hende vist heller ikke.
Situationen skabes socialt, og bazres videre af to kvinder, Mona og Inga, der praktisk
venindeagtigt stotter hinanden i at gå ind ti1 forstanderen, fordi de "også vi1 sådan
noget kursus". De soger hinanden og opsoger sammen en social udfordring, et kursus.
Netop denne situation, med en overskuelig og fasllesskabspraeget relation som hand-
lebasis er faktisk en forudsaetning for, at Mona kan tage selv relativt beskedne faglige
initiativer. Da det så lykkes, giver det igen anledning ti1 yderligere positive oplevelser,
for det er der flere medarbejdere, der gerne vil. Der er skabt mulighed for en varia-
tion i hverdagen, og Mona kan sige "Jamen, så bare sag!". Hendes kollegiale relationer
er styrket, og hun er centralt placeret i snakken.

Det er således sandsynligt, at det faglige arbejde for Mona, der i sit privatliv lever ret
rutinebundet og isoleret, aktuelt repraesenterer netop den rette grad af social udfor-
dring. Hun moder de mennesker, hun alligevel ser - eller måske lober forbi - i sit
arbejde på en noget mere forpligtende måde, og hun bringer sig i focus for andres
opmaarksomhed. Hun ger sig nodvendig. Denne sammenhaeng er så evident, at den
må vzere bevidst for Mona selv - men på den anden side viser hendes behov for en
symbolsk afgraesning (de fjorten dage), at hun naeppe er afklaret på sine behov. Hun
fremtrseder som udgangspunkt ret tilfreds med arbejdet, men soger alligevel mere
mening i hverdagen.
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Den konflikt, som Mona oplever i forhold ti1 kursusdeltagelsen og uddannelsen i det
hele taget, udspringer af denne dobbelte baggrund med de respektive modsigelser.
Og det er så uddannelsen, der - som produkt af de to ovrige felter, og stzerkt accentu-
eret af situationen - er det tredje hverdagsrum, Mona fortatller noget om.

Når Mona tager på kursus, er det angiveligt på grund af fagforeningens pres, hvilket
rober, at tillidsposten er blevet så vigtig for hende, at hun er villig ti1 at overvinde de
praktiske vanskeligheder og, har jeg argumenteret for, psykiske modstande. Hun
peger også selv, oven i kobet som forste svar i interviewet overhovedet, på sit eget
behov for at blive mere "åben". Dette afspejler sig så videre ind i den måde, hun
vurderer undervisningen på.

Den er hun meget positiv overfor. Men hun bider ikke på, når intervieweren - i
overenstemmelse med sin effektundersogelses eftersegning af konkrete gennemslag
i hverdagen - efterlyser "hvad hun kan bruge" hjemme på arbejdet eller omvendt
sporger til, hvilke konkrete problemer fra arbejdspladsen, hun tager med ind i under-
visningen. Det betyder nu ikke, at hun ikke er helt klar på, hvad det er netop hun
"kan bruge" - for det er hun. Det har bare, ikke saxlig meget med de konkrete opgaver
som tillidsrepraasentant at gore. Det viser sig f.eks. da intervieweren efter en op-
remsning af emneme fra kurset sporger:

Ink: "Hvis man nu sådan kigger henover det, hvad er det så egentlig, man kan bruge ?
(pause) Nå, det er måske godt nok svwt at svare på ? " (ler).
Mona: "Ja, det synes jeg, faktisk det er, menzh,... Måske vi1 jeg sige, at nogen gange der kan
jeg godt bruge lidt af det der politiske arbejde. 0hem. Det er sådan set fordi, at aheh, jeg er
ikke sådan helt TT& vel. Ont.: Nej) Og det synes jeg faktisk der kom en god diskussion ud
af.."

Intervieweren fastholder her sit sporgsmål, og vi1 vide om Mona så vaerdszetter emnet
"politiske ideologier", eller om sådanne ting bliver diskuteret på arbejdspladsen, som
han siger. Mona omtaler den konsekvent som "sygehuset". For det er slet ikke det, det
handler om. For Mona handler det om at vzere i diskussionen, og:

"... så når man får noget tilbage, nu sådan som de sad og
diskuterede den dag, ikke, det syns jeg nok at jeg kan bruge."

"At få noget tilbage", ja, og senere:
"At man lzrer at formulere nogen ting i de diskussioner man kommer ind i. Man lzrer at
satte sig bedre ind i de ting man vi1 diskutere. 1 stedet for så mange gange så indleder man,
jeg, en diskussion som man i grunden sådan ikke vigtig ved, Ont.: hrja) ved noget om, og
sådan, og man så, jeg synes altså diskussionerne de er sådan utrolig meget, man lzwer (Mette
bifalder) at formulere sig, lwer, at man skal altså ikke bide dig selv i tungen, man skal sige
tingene (ungen (Mette: Ja) som de - , og det synes jeg, og det mener jeg osse når jeg snakker
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om det, om de ugekursus ér , hvor man er vzk hjemmefra, altså der lzrer man også utrolig
meget af de diskussioner om aftnen."

Det er en god oplevelse for Mona at vsere i dialog med andre. Socialt og folelses-
maessigt så god, at den bliver bedre af, at hendes synspunkter, saglig set, vist nok
relativeres. Det drejer sig ikke om at blive bekraeftet i sagen, men om at indgå socialt
i situationen. Folelseme bevirker - jvf. begrebet om social laering - at hun kan teve,
taenke og formulere sig. Mona glemmer sine forbehold overfor aftensamvaeret på
internaterne. Samvaeret, og den respekt man får som samtalepartner i undervisningens
formaliserede, såvel som mindre formaliserede, sammenhaenge, er det hun ubevidst
går efter, og det får hun i lobet af interviewet gradvis formuleret frem ti1 bevidst-
heden. Afvisningen af at tage på kursus viser sig at vaere den ene pol i en ambivalent
felelse. På baggrund af den rekonstruktion af hendes hjemmeliv og arbejdsliv, vi har
foretaget, er det ikke så maxkeligt.

Mona modstår gennemgående sporgsmålenes invitation ti1 at eksemplificere vha
arbejdet eller fagforeningen. Hun eksemplificerer spontant sit udbytte på to andre
måder. Begge eksempler handler om at udvikle sin personlige styrke ved at forstå
tingene bedre. Det forste eksempel handler om hendes "egne meninger" i forlaengelse
af, at hun altså ikke er så rad. 1 modsaetning ti1 mange andre FIIJ-deltagere (Andersen
(e.a.) 1993, p. 161 f & 164 f) har Mona oplevet det at blive modsagt som udviklende
og rart:

"... nu som da, ah ...ja. altså .... ah .... at de syns at, ..ah, (lavt) hva’ ka' .. du ta' den med
....ts. ts, .....jo. feks. osse sådan at vi diskutered' det der med at, de kan ikke få, de synes at
det er for lidt arbejde de har, de vi1 have mer' arbejde. Og barnene skal passes noget lamgere.
Og, og ... (Int.: hm hm) .... det er jeg altså meget imod. (Int.: Jaa) Jeg synes, jeg synes godt
nok, at barn, de har altså bedre af... at blive passet... af forsAdrene. Og det mener jeg, og det
bliver jeg ved at synes ... (Int.: Ja. Ja. Hm) Men jeg ved da, jeg kan da osse godt se, at de
ung', de skal bruge jler' og flere penge, og .. (Int.: Hm, hm) .. menzh, det er altså ikke min
holdning, fordi så, så synes jeg så må de starte der hvor vi andre, vi startede med at få, ha en
stol fia hver by, og så efterhånden bygge op. Man behaves ikke og starte med hus, bil og
jjernsyn (Ink: nej, nej) - villa, volvo, vovhund - ve1 ? (Ink: nej (inhalerende)) Det behaver
man ikke starte med fia begyndelsen. Det er min holdning (Int.: Ja), ti1 det."
Int.: "Og det' så ..."
Mona: (afbyder) "Og det kommer jeg meget tit i diskussion om, det må jeg altså sige ..."

Den brudte syntaks kan skyldes, at Mona faktisk sidder og fremkalder en oplevelse
og en debaterfaring på sin indre nethinde på trods af interviewsporgsmålene, som kun
handler om arbejdspladsen, og som i ovrigt også ender med at afbryde hendes for-
tzelling. Hun svarer slet ikke på sporgsmålene, hun sidder og formulerer på sin helt
egen brugsvaerdi ved at tanke egne - og måske også de andres - argumenter frem
igen. Og det er ve1 så den anden grund ti1 sprogets brudthed. Hun fremstiller "min
mening", men den er hun bogstavelig talt blevet i tvivl om, siden hun fremsatte den
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sidst. Det fortceller sproget, samtidig med at Mona fortaaller om situationen. Det er
ikke tilfaeldigt, at Mona vaelger netop denne diskussion ud af de talrige - mere eller
mindre strukturerede - der har fundet sted i den uges tid, som er interviewets fzelles
referenceramme. Dette var hendes diskussion, fordi hun deltog og var dagsordenssaet-
tende, og saxlig fordi dagsordnen var hendes egen, personligt forankrede. Hun har
faktisk sat de vzerdier ti1 debat, der har holdt hendes eget liv sammen - og som må
vzere årsagen til, at hun opretholder sin - sagligt set upraktiske - livsform, i det
omfang hun ger. Mona har hidtil valgt ikke at bruge sin relative sociale sikkerhed og
frihed ti1 ny initiativer. Måske er netop det, at denne diskussion kan fares og fares af
hende selv, et nodvendigt skridt på vejen ti1 at blive i stand ti1 at omlaegge sin til-
værelse.

Anderledes letflydende formulerer hun sig i det andet eksempel, der vedrorer hendes
- som vi har set - latente oplevelse af problemer eller traeghed i det faglige arbejde.
Det rammer en nok så autentisk, men mindre intim smerte, og Mona fortceller faktisk,
at uddannelsen "hjaelper". Der er ingen bremser på tungefzerdigheden, og Mette
bekraefter lobende. Denne erfaring rammer begge kvinder, og den falder ind i FIU's
og kursets almene selvforståelse. At "ugekurserne" af andre grunde er bortvalgt, er
der ingen spor af i dette indlaeg:

"... altså, jeg synes at jeg får meget ud af kurserne ved, at man lzrer, harer om andre arbejds-
pladser, harer deres problemer, der er jo altid noget af det, man gemmer i baghovedet og kan
bruge bag efter. Men det er jo også det, jeg siger, man larer at blive mere åben, (Mette: Jaa)
og lukke sig mere op, ikke. Og tar og lukke sig op (Mette: Jaa). Men der er osse mange gange,
at når der - problemer på arbejdspladsen, så tror man jo altså, at I er, vi er de eneste i hele
Danmark, der & de problemer, ikke osse, og når så man kommer sammen med andre tillids-
folk, ja, ja’m så kan man jo se, at problemerne, de er lige store, enten du er på en fiskeindustri,
eller du er på et slagteri eller du er på et sygehus. (Mette: Jaa) Problemerne er jo alle steder,
ikke osse. Det er lissom, det lazrer man osse utrolig meget af, synes jeg ihvertfald."

Her artikulerer Mona for forste gang en direkte sammenhaeng mellem det faglige
arbejde, sin oplevelse af det og sine behov for åbenhed - og tryghed. Det drejer sig
(endnu) ikke om hvilke problemer, eller om substansen i problememe. Det drejer sig
om at få legitimeret, at man har problemer. Det er hverken usaedvanligt eller over-
raskende. En sådan forståelse af deltagernes motivation og behov indgår vidtgående
i FIU's organisatoriske og paedagogiske bevidsthed. Der er sekvenser i hvert enkelt
kursus, der tager sigte mod netop denne oplevelse. Men undervisningen kreever en
vis grad af bevidsthed og formulerethed omkring at man har problemer, og hvad de
består i. Og det er ikke alle, der kan honorere det urniddelbart. Så måske har inter-
viewsituationen med sin intime organisering alligevel vseret det, der skulle til, for
Mona formulerede sammenlxengen det subjektive perspektiv.
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Mette og Mona er fra start ti1 slut i interviewet spontant enige om dette personlige
"styrkelsesperspektiv". De bekrzefter og forstzerker hinandens indlzeg, når det kommer
ti1 ethvert aspekt af "åbenhed", "selvtillid", erfaringsudveksling, mv. 1 slutfasen af
interviewet hvor denne fzelles erfaring er en etableret kendsgeming, og hvor Mona
bla. har berettet ovenstående ti1 dokumentation, går Mette aktivt ind i forhold ti1
Monas betaenkeligheder ved yderligere kursusdeltagelse. Da Mona, som ovenfor
citeret, er i gang med at fortaelle, at hun foretrazkker at falges med nogen, hun kender,
spiller Mette sig selv og sine egne erfaringer på bordet, og traekker derved Monas
hensigtserklzering om at deltage i kurser, også i fremtiden, med ind i et faelles projekt.
Hun responderer derved på Monas implicitte appel og Stiller sig ti1 rådighed som
"progressivt spejl". Mona siger i forlzengelse af det der med at vzere to, at:

Mona: "Lad os nu sige, lad os nu sige det var os to, ikke (Mette: Ja) og så kom jeg hjem, så
var der et eller andet jeg kom i tvivl om, så ku' jeg alligevel ringe ti1 dig og så sige, jeg ..."
Mette: "Ja, Ja."
Mona: "Hva-ah, hva' ... var'ed så'n eller var'ed så'n, ikke osse, at så man kan diskutere
tingene inden man sådan lige Unt.: Ja) kommer frem med dem ..."
Mette: "Ja, & er rigtigt ... "
Mona: "Ja, det synes jeg."
Mette: "Ja, det er osse rart."
Mona: "Så-ah, - og jeg tror osse nok, jo Jere kurser man kommer på, ah, des bedre kommer
jeg i hvert fald ti1 at synes om dem."
Ink: "Ja. Har det noget at gare med at du vaznner dig til den der kursusform, eller ..."
Mona: "Ja, ja, det tror jeg."
Int.: "Man ved jo nogenlunde hvad der foregår, og .."
Mona: "Ja. Ja. Det tror jeg."
Int.: "Ja."
Mona: "Det virker ikke så fiemmed. Ont.: Nej) For mig, som, som farste gang, f.eks."
Mette: "Det har altså osse noget at gare med når man kommer på kursus, når man farst har
pravet det, så tar man sige, noget, de farste gange, der ..."
Mona: "Ja, det kan godt vazre ..."
Mette: "De farste gange man er på kursus, der tar man jo faktisk ikke. Der tamker man, der
sidder nogen .."
Mona: "Der, der er dygtigere end dig.
Mette: "Ja, og der ved ..."
Mona: (ind over - uforståeligt) "...noget ..."
Mette: Il... jeg vi1 da nok sige hvis jeg farste gang, jeg kom på kursus, og kom ti1 at sidde
sammen med sådan een som Kurt, jamen jeg ville da klap' i som en asters .."
Mona: "Ja."
Mette: "... jeg ville da overhovedet ikke turde sige eet eneste ord."
Mona: "Nej.."
Mette: "Fordi nu han sidder som formand for FO og han sidder der, og han lyder som om
han ved alverdens ting, ikke a , men jeg ville slet ikke turde sige noget."

Mona: ‘IN7

Mette: "Tank hvis man dummede sig."
Mona: "Det bliver man jo nok osse dygtigere til, når man har varet på nogen kurser."
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Mette: "Jer."
Int.: "Ja."
Mona: "Både og sige fua. Og gi' igen."
Int.: "Ja."
Mona og Mette overlappende/a@sende: "Ikke ? Jeg ville da ikke bare sidde og gi' Kurt ret
i dag, det tror jeg da nok, jeg ville have gjort - den fmste gang - jeg ville have tznkt, hold da
kzft - ja, det ville jeg - "

Nu er den omtalte Kurt iflg. observationsreferaterne hverken oratorisk eller politisk
saxlig frygtindgydende! Men han er en personlighed i det lokale organisatoriske
hierarki, han har status, og måske netop fordi han sammen med sin formelle status
fremtraeder som en rar lille mand, kan han blive symbol for, hvad kvindeme på
samme tid er eller har vaxet bange for - og gerne vi1 vaxe. For Mona har denne
sekvens prospektiv karakter, både når hun samstemmer på den positive effekt af en
decideret "kursuskarriere" og, ikke mindst, når hun ligefrem replicerer "...og gi' igen.".
Det er Mettes indlzeg, der ger dette muligt. Hvis Mette kan, så kan Mona også.

Da interviewet afrundes, har Mona således for sig selv tematiseret tre ting. Hun har
måttet eksplicitere sine bevzeggrunde ti1 at prioritere uddannelse, som hun ger - og
de viste sig at vzere lidt anderledes, end hun selv angav fra start af. Hun har for-
muleret, hvad hendes positive udbytte, eller måske snarere gode oplevelse går ud på.
Og hun har ladet sig forfore med ind i en potentiel videre FIU-deltagelse. Det har hun
udfra interviewsporgsmål, der var meget mere konkrete, fagpolitiske og arbejds-
pladsorienterede, end hun egentlig var i stand ti1 at honorere. Men i kraft af inter-
viewerens positive medlob, og i kraft af det frirum, som selve interviewsituationen
konstituerer, har hun alligevel formuleret sig selv påny.

Energien ti1 på denne vis - som "stille og genert" kvinde - at saette sig igennem opstår
uomtvisteligt, fordi hun i selve formuleringerne rorer ved nogle psykiske blokeringer.
De faktiske modsigelser i hendes liv har gennem laengere tid ophobet ambivalente
felelser, og når modsigelserne formuleres sprogligt, friszettes der energi ti1 andre
formål.

Vi kan vaelge at se Mona som en kvinde mellem to livsfaser - nemlig familiefasen og
den fjerde alders fagforeningsaktive liv. Skridt fra een livsfase ti1 en anden krzver i
sig selv energi, både psykologisk (Sheehy 1974, Fjord Jensen 1993), kulturelt (Bloch
1988) og socialt (Alheit 1993). Men vi kan også vaelge at opfatte denne livsovergang
som mere end en struktur eller tidslinje i den enkelte kvindes liv. De to sammen-
hsenge, familien og sygehuset/arbejdspladsen reprassenterer historisk forskellige
kvinderoller: den familieorienterede kvinde, hvis (omsorgs)lonarbejde både okonornisk
og subjektivt er sekundaert i forhold ti1 familiens status og reproduktion har een art
livsverden. Den lonarbejds- og fagpolitisk karriereorienterede kvinde, hvis familie
eller andet bagland har karakter af regi eller ressource i forhold ti1 egen reproduktion
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og forsorgelse, har en anden livsverden (Rahbek Christensen 1987). Begge livssituatio-
ner er fuld af modsigelser, og de rummer begge de objektive forudsaetninger for
ambivalenskonflikter. Overgangsfasen - hvor der er udsigt ti1 både fortid og fremtid -

multiplicerer dem. Mona skal ikke ti1 at forlade en modsastningsfyldt situation ti1
fordel for en ny, harmonisk. Men hun har muligheden for at tage nogle ny typer
problemer på sig, laagge sin energi i dem - hvorved de "gamle" problemer nodvendig-
vis også ville blive kvalitativt forandret i den subjektive oplevelse64.

Litha Christiansen (1993) har i sin analyse af arbejdslose kvinders livssituation anlagt
en parallel synsvinkel (1993, p. 125 ff). Med samfundets sfaereopdeling som det ene
udgangspunkt og de arbejdslose kvinders empiriske liv og egne fortzellinger som det
andet eksponerer Christiansen tre typer konflikter, der rammer forskellige kvinder.
Traditionens kvinder står splittet mellem husarbejdet og lønarbejdet (ibid pp. 132 ff),
opbruddets kvinder står mellem lcmarbejdet og uddannelsen (ibid. pp. 149 ff), mens krisens
kvinder (ibid pp 173 ff) står mellem uddannelse og arbejdsløshed. 1 forhold ti1 denne
optik står Mona klart på vej ud af traditionens rollekonflikt, hun er i gang med at
tildele sin arbejde storre subjektiv betydning, b1.a. vha den faglige uddannelse. Det
traekker hende gradvis i retning af en ny rollekonflikt, hvor lonarbejdet ganske vist
ikke anfcegtes som grundfigur - da det jo er en faglig uddannelse, hun er i gang med -
men som på lzengere sigt vi1 omdefinere hele hendes hverdagsliv og kompeten-

tespektrum.

Monas behov for "åbenhed" kan fortolkes som hendes egen pejling af denne historisk
ny kvinderolles krav. Hendes fysiske fremtraeden i undervisningen og interviewet kan
udmzerket tolkes som rummende en "teven", for nu at vende tilbage ti1 Regina Becker-
Schmidts terminologi: den fase, hvor folelserne arbejder med på den ny erkendelse
af omverden som medproducent af erfaring af realiteten.

Men i ovrigt skal det siges, at Mona ikke overgiver sig helt, hverken ti1 den venlige
interviewer, ti1 den ivrigt rekrutterende kollega Mette eller ti1 FIU's ideologi. Da talen
falder på det meste kursus, som man naturligt vi1 tage efter grunduddannelsen (det
obligatoriske Al), sporger hun som det forste ti1 dets varighed. Oplyst om, at det
varer en uge, svarer hun: "Men det må vi jo se, så." Og interviewet klinger ud i en
gensidig bekraaftelse af, af dagkurser har deres berettigelse, ligesom "fjorten dage"
altså er for lamge.

I og med denne analyse fremstår Mona ikke blot som "statistisk’ genkendelig eks-
ponent for en rzekke midaldrende kvinder i FIU. Skont det for mange af hendes
kolleger vi1 vsere bornenes selvhjulpenhed snarere end det mere dramatiske tab af

Det er ved forekomsten af sådanne ekspliciteret retrospektiv omfortolkninger, Regina Becker-
Schmidt bruger det psykoanalytiske begreb "Nachträglichkeit" (se afsnit 3.2.4).
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azgtemanden, der udl0ser den ny midalders frihed, peger hendes eksempel på de
kvalitative ressourcer, som disse midaldrende kvinder bringer med ind i uddannelsen.

5.2.3 Mette - faglig karriere, men hvorfor ?

Når Mette i denne sammenhaeng står overfor den "stille og generte" Mona, som ve1
egentlig furst er ved at g0re sig klart at man kan g0re en karriere ud af sit faglige
arbejde, så kan man godt opfatte hende som overordentlig selvsikker, ja ligefrem
dominerende. 1 teksten fylder Mettes indlaeg mest, de er lazngere, hun har flere, og
hendes udspil styrer indholdet. Mona er mere reaktiv. Men i undervisningen frem-
trådte Mette ganske stilfaxdigt, ret ve1 tilpas og konstruktivt aktiv. Hun besad en ikke
ringe lokal prestige i kraft af sin position som fcellestillidskvinde på een af områdets
store virksomheder, en behagelig, men også forpligtende position. 1 sammenligning
med undervisningen er interviewsituationen det rene frikvarter. Hun oplever med
fuld ret, at hun har meget at fortzelle. Monas forbehold og mangel på erfaring setter
Mettes engagement og relativt stnrre erfaring i relief.

Mette lzegger i alle sine indlaeg storst vazgt på fabrikken og det faglige arbejde.
Fabrikken er "arbejdspladsen" og dens mennesker figurerer som "kollegeme", de
foresatte eller overordnede. 1 analysen vi1 jeg furst falge denne, hendes egen priori-
tering af hvad der er vigtigt i hendes liv: den fylder både kvantitativt og kvalitativt.
Man kan sige, at entydigheden i hendes fremstilling nzesten skurrer. Som fremstil-
lingen skrider frem, bliver det tiltagende nedvendigt at meddiskutere almen viden
f.eks. om problememe i den branche, Mette arbejder i, om FIU's begrzensninger, etc.
Sammenholder man alt dét, Mette fortzeller, med hvad hun ikke fortzeller, kan man
skimte en bagvedliggende struktur, den samfundsmoessige strukturering af erfarings-
horisonten og af måden, den tematiseres på.

Selve det faglige arbejde er omdrejningspunktet for Mettes fremstilling. Men hun
oplyser enkelte andre ting - ti1 belysning af arbejdet: Omkring sin familiesituation, at
"manden derhjemme" undertiden er skeptisk overfor hendes kurser, men ellers
omtaler hun ham på samme måde som Mona sin (afdude) mand: De er regi og
ressource. Der er en lille koket "frzekhed" ved denne, den voksne kvindes instrumen-
telle omtale af zgtefzellen, en slags komplementaer spejling af samfundets mandlige
dominansstrukturer og fagbevaegelsens vedkendte mandlige magtbias - et koketteri,
som FIU opmuntrer. Kvinderne tilkendegiver kvikt og med et glimt i ojet at de ikke
er undertrykte, narrmest tvaertimod.

Et sådant koketteri omkring k0nsundertrykkelsen på arbejdsmarkedet og i fagbe-
vzzgelsen kan opfattes på to, hinanden supplerende, måder. Det udvikles som in-
dividuel strategi af enkelte kvinder, der gennem seksualisering af egen rolle kan
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omdefinere på relationeme, spille sine styrkesider ud, komme lidt ovenpå. Samtidig
med at den enkelte kvinde imidlertid kommer frem i enkelte sociale situationer i
netop denne dimension, aktiverer hun formodentlig en raskke kulturelle kvinde-
billeder, der ikke har ret meget med fagpolitik at gore - og spiller sig dermed socialp-
sykologisk af den faelles accepterede bane. Der dannes en ny kollektiv kliche: Kvinder-
ne er som hovedregel er "lavere på strå" i såvel de lokale som i de centrale hierarkier,
og sammenfaldet mellem denne politiske laerlingestatus og så det kvindelige koketteri
lober sammen. Både denne kollektive kliche - det mindrevErdige, det saerlige, det
anderledes - og de individuelle strategier fomaegter grundkeggende fagbevzegelsens
momenter af kvindeundertrykkelse. Den kunne ellers netop taenkes formuleret i
uddannelsesrummet, hvor den er langt mindre manifest end i "selve" organisationen.
Men det bliver ved antydningeme, ved de individuelle drillerier og koketterier.

Hen gennem interviewet refererer Mette f.eks. også, altid i en let humoristisk tone, ti1
mandens modvilje mod hendes faglige arbejde. F.eks. i en passage, der egentlig
handler om hvorvidt også "menige" medlemmer fra afdelingen skulle have adgang
til FIU:

"Men altså, det. Det. Jeg tror, hvis bare de var af sted een gang, ikke osse, fordi de tror bare,
vi går ned på Feriecentret og sidder og bygger os, og så, og får noget godt at spise. Og så.
Ont.: Jaa) Ikke fordi, ham, jeg har derhjemme, han har samme opfattelse af det så det ..."

og :

Ink: "Men der er en opgave så. Du siger osse, du må osse tage en opgave, når du kommer
hjem og kunne forklare ..."
Mette: "Det har jeg osse ..."
Ink: "Både for din mand og for, for kollegerne ..."
Mette: "Ja, ja det - han er nzesten den svweste at bilde noget ind."

Foreneligheden af aegteskabet og fravseret fra hjemmet står altså ikke ganske entydigt.
På baggrund af Mettes store almene begejstring for FIU og af hendes sserlige prat-
ference for internatkurser og socialt samvax kan man skimte en begrundelse for en
mere eller mindre begrundet almen og seksuel jalousi hos den os ubekendte aegte-
mand. Bagatelliseringen af at "han naesten er den svaereste at bilde noget ind" falder
godt ind i FIU's og fagbevsegelsens norrnativitet, at det faglige (og partipolitiske)
arbejde har en naturlig forrang for andre typer aktivitet. Det får det p.t. også hos
Mette, og manden placeres - som Mona's afdode ditto, dengang han altså var i live -
som en art regi for den aktive kvinde.

Sporgsmålet er, om ikke Mona og Mette i deres ubevidste bekraeftelse af denne figur
hos hinanden medvirker ti1 at producere en ny kliché, et nyt undertrykkende kvinde-
billede, der stadig fornasgter, at sammenhamgen mellem familie- og lonarbejde er et
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centralt problem for kvinder - omend fornaegtelsen sker på en ny måde. Faktisk
fortseller de jo, at problemet for Mona er,at manden ikke er der, mens Mettes problem
er, at han er der. Deres ambivalenser er forskellige, men begge har en pol, der med
forskellen som udgangspunkt kan producere kompromisfiguren: på det referentielle
plan at tildele "maend" en art fravasrende nservser, som regibetingelse, hundepasser
eller "een, der er svaer at bilde noget ind". Den implicitte modsigelse - der er ingen
problemer i det, men der er alligevel nok ti1 at de bliver antydet - spiller hos Mette
sammen med og opretholdes af en anden, og nok storre modsigelse, nemlig det
uformidlede forhold mellem Mettes faktiske problemer i det faglige arbejde og så
hendes begejstring for FIU.

Mette er socialdemokrat i fjerde generation. Det fortceller hun uopfordret, og op-
lysningen giver en vis struktur ti1 hendes ovrige fortzellinger. Elementer den klassiske
arbejderfamilies moder-rolle (Hoggart 1968, Young & Willmott 1972) traeder frem.
Hun er stserk - i sin spontane tagen ansvar for omgivelserne, sit naxvaer og begej-
string, men kender også sine begrznsninger - de fagpolitiske spilleregler, arbejds-
pladsens ledelse, mv. kraever ny kompetencer. Der er ikke nogen stor familie eller
traditionelle reproduktionsopgaver, der beslaglazgger Mettes tid, så hun udnytter det
ny historiske rum: uddannelsen. Hvis "mor" - her forstået som det kvindelige over-
hovede i den klassiske arbejderfamilie, ikke som biologisk eller aktuel social funktion -
vi1 på kursus, så kommer "mor" på kursus. Måske har Mette ikke blot teknisk for-

handlingsmaessigt brug for kurserne, men tillige brug for at blive bekraeftet i sin bag-
grundsorientering: arbejderfamiliens traditionelle vaxdier dér - i mangel af andre
steder. For hvor den staerke kvinderolle i arbejderfamilien og lokalmiljoet havde
objektivt underlag, der er industriarbejdets hverdag mere problematisk. Traditionelle
kvindekompetencer - i Prokops terminologi f.eks. "behovsorientering" eller mere
generelt "evnen ti1 ikke-instrumentel kommunikation" - flyder ikke problemfrit over
i tillidsmandsarbejdet, der groft sagt handler om det stik modsatte, nemlig kvantifi-
tering af behov og instrumentel optrzeden65. Ligeledes kan kvinderollen spaende ben
for politikken, når kvindemes tilbojlighed ti1 at skabe sociale rum ytrer sig som
konfliktskyhed og deciderede fejlperceptioner. Eller mao: Skal kvindernes sociale
kompetencer berige det faglige arbejde, skal de udfra et FIU-synspunkt "funderes" i
en politisk skoling. Og det har Mette efter eget udsagn lagt sit livsperspektiv an efter,
selvom erkendelsen af kvalifikationsmangel får et retrospektivt udtryk: Hun har laxt
meget, der har gjort hende dygtigere. Hendes begejstring er altså betinget af den
latente erkendelse af en vis mangel på kvalifikationer, men ve1 også i kim en for-
nemmelse af, at der kunne ske det omvendte: At når man er blevet dygtig nok, så kan
man måske sorge for, at de fagpolitiske spil blev påvirket af kvindemes saxlige
tilgange ...

65 Jvf. FIU's egen senere konstatering: Det politiske menneske er en mand (Maller Jensen & Larsen
1992a) - se også Morgenroth 1989, 1992 og 1994.
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Fra start ti1 slut i interviewet fremszetter Mette reflekterede vurderinger af de for-
skellige uddannelseserfaringer, hun har i fagbevzegelsen. Hun er opmaerksom på, at
det er det, detteher handler om, og hun er en "kompetent anmelder" af de forskellige
udmontninger af FIU's og forbundenes formål: at klaede folk på som teknisk dygtige
forhandlere og troende socialdemokrater. Hun har lobende valgt sine kurser udfra
sine aktuelle behov, og hendes kommentarer ti1 indhold, relevans, undervisningsfor-
mer samt undervisere forekommer praecise ift disse. Hun vurderer både teknisk-
instrumentelle fcerdigheder og de mere udefinerlige elementer af personlig udvikling,
som f.eks. Mona laegger primaer vaegt på. Hun nasvner et par gange, at der er be-
maerkelsesvazrdig ringe faglig aktivitet på hendes arbejdsplads i betragtning af dens
storrelse og slagterierhvervets problemer.

Mettes bidrag ti1 den lebende samtale hen over interview-guidens temaer, brydes flere
gange af afgraznsede historier, anekdotisk pointerede sagsforlob. Den rode tråd er i
hver enkelt historie, og i historieme som sådan, Mettes egen rolle, ofte i samspil med
FIU eller andre fagforeningskursers positive gennemslag i hverdagen. Mette har fået
oprettet samarbejdsudvalg, såvel som sikkerhedsudvalg, og har knaesat dagsordner,
referater og almindelig lovmedhaldelighed på virksomheden! FIU's betydning går
meget på, at Mette er blevet sikker på det korrekte i at stille krav ti1 virksomheden,
ligesom hun fremhaever, at hun selv er blevet mere kompetent på netop dette:

"... der er det utrolig tit at jeg henter eet eller andet frem af den mappe, hvis jeg er lidt i tvivl
om, om proceduren de har brugt ved et SU-mode, om den er rigtig, der kan jeg godt hente
nogen ting frem der. Og sige, nåmen, der står jo altså hér, og & osse, gå op på kontoret og
sige, prov nu lige at se, der står jo sådan ber, altså sådan her i de papirer, altså så'n og så'n."

Oplysninger, der sagligt set kunne relativere succes'eme, praesenterer Mette med en
positiv drejning: Hun har f.eks. fået oprettet et sikkerhedsudvalg på virksomheden -
med det har måttet afvikles igen, fordi det var urnuligt at få nogen ti1 at påtage sig

hvervet som sikkerhedsreprzesentant. Resultatet er blevet, at Mette som tillidsreprae-
sentant også er fungerende sikkerhedsrepraesentant, men altså uden udvalg.

"Men det betyder så, at vores sikkerhedsproblemer, de går ind på SU. Og så kan vi så sige:
Jamen er det ikke lisså godt ? At vi h-. dem med i SU ? 1 oh-modet ? End at vi har dem på
et sikkerhedsmode ? For eksempel, fordt de er, altså nogen gange der synes jeg det er svart
at skille dem ad fra hinanden, fia et sikkerhedsmode og et SU-mode".

Undladelsen af det lovpligtige sikkerhedsudvalg rationaliserer sagsgangen. Den legale
korrekthed, Mette anforer som eet af sine vigtigste udbytter af uddannelsen, synes
suspenderet af realiteten (=det kan ikke lade sig gore), subjektivt af "nodvendighedens
lov" og harmoniseret (=og så er det egentlig også bedre). Sådan et subjektivt skred er
ikke del af den FIU-referenceramme, Mette ellers er i gang med at tilegne sig, og hun
har dog også sat en tidsgramse på to år på sin dobbeltfunktion. Hun har rigtig mange
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moder og mange sager. Hvad der i en distant interviewsammenhaq kan anskues
som "praktisk", er i realiteten en stor arbejdsbelastning i det daglige, fordi Mette ene
kvinde påtager sig at kompensere for den generelle faglige inaktivitet. 1 sekvensen om
sikkerhedsudvalget konstaterer hun, men uden beklagelse, at de unge ikke er fag-
politisk interesserede. "08 så må vi andre jo .."

Samme type udgramsning af et muligt problemfelt foretager Mette i den sekvens,
hvor hun og Mona tendentielt konkurrerer om at have de mest komfortable vilkår for
deres arbejde. Betegnelsen "konkurrerer" reprzesenterer naturligvis en tolkning. Den
refererer ti1 et ubevidst niveau i kommunikationen, der angiveligt blot har ti1 hensigt
at kortlaegge de faktiske forhold. Men kommunikationens struktur berettiger nok
betegnelsen konkurrence - tekstudskriften viser godt to sider med replikskifter vedr.
storrelsen og formen for lortkompensation ved moder i arbejdstiden, hhv forberedel-
sesmuligheder, mv. Konkurrentens objektive underlag synes at vaere det forhold, at
Mona som offentlig ansat faktisk har bedre rammer, end Mette har det på fabrikken.
Man kan vove den tolkning, at da Mona "endelig" ojner en sag, hvor hun - der jo hele
interviewet igennem har accepteret rollen som den ny og uerfarne - kan henvise ti1
positive sider ved det faglige arbejde, slipper hun den ikke. Hun tvinger mermest
Mette ti1 i detaljer at redegore for sine okonomiske omkostninger (ved at "gå på
gemremsnit" i modetiden) og belastninger af hjemmelivet (på grund af moder udenfor
arbejdstiden modeforberedelsen, som ikke kompenseres).

Mettes harmonisering vedrorer ikke dette kontante niveau. Det er både godt og skidt,
men arbejdsgiveren er velvillig, og det er så godt, som det kan blive! Den egentlige
harmonisering omfatter selve indholdet i det faglige arbejde. Den kommer via op-
lysningen om, at hun også får betaling for de uofficielle moder: Dvs de "mellem-
moder", som Samarbejdsudvalget på fabrikken holder hveranden uge uden dagsorden
og uden referat - og forer over i demonstration af en politisk blind plet. Mette har
nemlig ikke reflekteret naermere over den mulige funktion af en sådan opdeling, eller
af "arbejdsdelingen" mellem de to typer moder. Hvorfor er det nodvendigt med et
uformelt mode ? Hvordan harmonerer det med hendes overvejende legalistiske
tilgang ti1 SU-problematikken ? Hun giver ikke nogen indholdsmaessige eksempler på,
at det har vaxet fornuftigt - eller i ovrigt på, hvilke problemer arbejderne har fået last.
Hun fremhmver alene det korrekte i, at moderne er der - og suspenderer rask vaek
legalismen, når det er nodvendigt. Mette er helt indforstået med, at Samarbejdsud-
valget - på trods af klare regler herom - ikke rigtig kan holdes i arbejdstiden. Det er
svaert for mellemlederne, og mellemledernes problemer har Mette gjort ti1 sine egne:

Mette: "... Det står der jo osse i SU-aftalen, at det faktisk &l vwe i arbejdstiden, ikke osse.
Men altså vi er fjorten mennesker, syv på hver side af bordet, og det er svart at sige, at hive
fiorten mennesker ud af produktionen."
ht.: "Passer det ? Kan man ikke dét, hvis man planlazgger det ordentlgt ?"
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Mette: "Det er jo svart, der, ialfald, ah, vi er to, så, tre, der i hvert fald skal have hver en
aflgser på ... (Int.: Ja, det skal 1) Og så har vi SiD'eren, han skal osse have en aJaser på, og
(uforståeligt) skal osse have en afgser på. Ont.: Ja) Jeg kan godt y den, og så sidder vores
reprzsentant, der hun kan faktisk ikke gar ved det, hun er produktzonsleder, så altså, det er,
jeg kan godt se, det er svazrt, jeg synes, det er irrikrende ..."

Allerede fremstillingen af de basale faglige rettigheder - at der oprettes samarbejdsud-
valg, og at SU tilsyneladende har en "plads ved bordet" - er altså mere modsigelses-
fyldt, end Mette er opma3rksom på. Hun sidder afslappet og snakker et billede frem
af sig selv som en succesrig tillidsreprzesentant, som hun så logisk nok bliver for-
pligtet af, ja ligefrem identificeret med. Det bliver stadig vanskeligere efterhånden
som interviewet skrider frem, at få sat problemer i tale. Mettes fremstiller det gode
samarbejde på virksomheden. Det sker som sagt i en razkke pointerede historier, der,
som det b1.a. vi1 ses af den flg., ikke er uden scenisk og dramatisk fynd. Den ligger
direkte i forlangelse af diskussionen vedr. Mettes dobbeltfunktion som tillids- og
sikkerhedsrepraesentant:

Il... vi har utrolig nemt, hvis der er nogen sikkerhedsproblemer, så er det kun at gå ud ti1 vores
tekniske direktw og sige: Ved du hvad, dét dér, det kan du godt se, så er det osse ordnet med
det samme. Vi har ikke nogen problemer med det. Jeg har ingen problemer med det. Ont.: Nej)
Med at gå ud og sige ti1 dem, det kan I ikke vzre tjent med, dét dér. Sådan nogen ting. $2
får vi det ordnet lige med det samme. Der er ingenting (Int.: Nej) Og det er derfor, altså vi
har jo osse, haft nogen protimer på vores sikkerhedsudvalgsmtider, ikke, hvis vi har haft
nogen store stajproblemer, så har vi haft BST ude og lave st@jmålinger, og fået dem, og
Arbejdstilsynet, de anbefalede så htirevzrn. (ht.: Hm) Og så siger han så, så kan vi lisså godt
ha' hgrevcwnet orn'ligt, altså når vi nu &' ha'. Jamen, det er i orden, så kan vi lisså godt
g0re det orn'ligt, fia starten, og han ofred' 70.000 på det, og vi har ikke givet en krone,
hverken ti1 harevzrn eller ti1 nogen ting (Mona bifalder ind over). Vi får ny batterier ti1 vores
htirevzrn en gang om måneden, og altså (Int.: hm) sådan er han jo meget ..."
Int.: "Men det lyder ... (Mette: Ja) altså, for mig lyder det uszedvanligt, når man snakker
slagterierne, der synes jeg da tit man ..."
Mette: "Ja, men altså, jeg er ked af.,"
Mona: "Det lyder meget fot det der."

Mette: "Jamen altså, og X-pigerne Cfra den konkurrerende virskomhed KW) har osse vwet
ved mig flere gange - hvorc& bar du dig ad med Jler hojt) .... aerh, ja det er klart, vi havde
foYh@et st+niveau."
Mona: "Er'ed ikke osse Danmarks mest moderne ...?"
Mette: "Jow. Vi .."
Mona: "De er simpelthen - det er helt utrolig ..."
Mette: Il... (uforståeligt) en 245 millioner kroner, thjr ... ht.: Jaa) Og så skal de byggefor 45
millioner mere. Og nu de har bygget for 65 millioner, og nu er de ved at bygge for 45 millio-
ner .... (ht.: Thjr) Men de, de blir osse, altså hvordan fik 1 det igennem, men altså, vi har
forhajet stnjniveau, og det var ... (Int.: Ja) og det var målt af BST. Og så kan man jo få sådan
noget sttijdzmpende ti1 at satte på vzggene, og sådan noget, og loftet. Det kan vi ikke få lov
ti1 p.g.a. slagterikontrollen."
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ht.: "Ja, det er kad, der .."
Mette: "Og på grund af Sundhedsmyndighederne."
ht.: "Ja."
Mette: "Og så skulle vi jo finde en lasning. ... Og der fandt vi så dén hér. Og jeg syns det
var frygteligt. Altså vi var bestemt på, at de ville give os harevzrn, ikke osse, og så (uforståe-
ligt: når vi så har det?) og så skulle vi jo nok selv, nuf.eks. ovre på fiskeindustrien, der giver
de 1000 kroner for deres harevzrn, for det, vi fik så det hele. Bare harevzrn, og så radio sat
op hvor vi har alle programmer at valge imellem, ... Så det er, jamen jeg var os' så stolt dén
dag, jeg ...
Mona: "Jamen det kan jeg godt forstå."
ht.: "Ja, så er det rart at komme ned ti1 kollegaerne dér, hva'!"
Mette: "Erh, ja .."
ht.: "Og sige, ja nu .."
Mette: "Ja, nu får vi harevzrn. Og så ti1 sidst: && radio, ikke esse, det var jo eddersmukt.
(Mona: Ja.) Altså der er jo mange arbejdspladser, hvor man får harevzrn, men uden radio
Unt.: Hrm) og det synes jeg sådan set der, aheh, hvis nu jeg siger det, så tror 1 selvfalgelig
det er lagn, men det er helt utrolig, hvad den radio kan forkorte en arbejdsdag. (Mona: Ja -
Int.: Ja) Altså hvis man står og falger med i et program, ikke osse, så er det gået en time,
inden man, ah ...
Int.: "Inden man ..."
Mette: "Program 1, feks. har mange gode debatprogrammer, og program 3 har mange gode
musikprogrammer, det kan man så veksle imellem hvad man vi1 hare. (ht.: Ja, ja) Og vi har
program 1 og så program 2, den karer den Regionale Radio, og så har vi radiostaionen Xfia
X-by. Og de tre dem kan vi så valge imellem. Så jeg synes det er $ot, det er som jeg siger,
.... altså det om vi har det sikkerhedsudvalg, det giver ikke de store problemer, fordi vi har
nemt ved at komme igennem med noget, & det drejer sig om sikkerhed. (ht.: Ja - Mona:
Jaa) ...dettih ... detah synes jeg altså, at detah, det, det .. jeg kan ikke & over'ed. 1 hvert
fald."
Mona: "leg synes også, det lyder sådan meget flat."
ht.: "Ja."
Mette: "Men altså, men det, man skal selvfalgelig heller ikke sidde og prale a'ed. A'ed, eller
rose dem, fordi, det var jo it' meningen, men det lad måske nok lissom en ros, men det var
som, altså ik', det er sådan forholdene er !"

Nu er også arbejderbevaegelsens sejre relative. Det lokale perspektiv og det historiske
niveau for losning af stojproblemer må respekteres: Ikke at skulle betale for sit
horevzern er "flat"! Langt mindre kan man drage den subjektive tilfredshed hos Mette
og hendes medlemmer i tvivl, når man horer om radioens kvalitative indvirkning på
dagligdagen. Tilbage står dog, at netop horevaernet - i stedet for en afdazkning af
maskiner eller slet og ret krav om teknologiudvikling og "godt arbejde" - er en
klassisk og billig handel for arbejdsgiverne. Mette anforer selv det disproportionale
forhold mellem de 70.000, - der faldt uden brok og så de - givetvis overdrevne -
millioninvesteringer, hun fortceller, virksomheden foretager. Sådanne, fagpolitisk
anskuet elementaere og principielle, rammebetragtninger mangler Mette fuldstzendig.
Hendes faglige arbejde er personligt, lokalt og praeget af samarbejdsvilje.
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Den personlige dimension fremstilles, ikke uden et let anstrog af egen fortraaffelighed,
i sammenhazng med, hvorledes virksomheden, omend lidt drillende, vserdsaetter ("Du
bliver alt for klog for os, Mette!") hendes kurser og kvalifikationer. Det er gået så vidt
at:

"Jeg lå på sygehuset, og forst ringede de, og så ti1 min suppleant, og så bagefter, så ringede
direktgren ti1 mig, jeg lå på sygehuset, jeg var lige bleven opereret, fordi de kunne ikke finde
ud af et problem, så nu skulle de i hvert fald have fat i mig. Ti1 at lose det. Og jeg lå oppe i
X-rød."

Det falder ikke Mette ind, at hendes sygdom burde respekteres, eller at det faglige
arbejde kunne vaere mindre personafhaengigt. Hun fremstiller situationen som udtryk
for sin egen betydning - men dens anden side må nodvendigvis vaere en stor ensom-
hed i arbejdet og et urimeligt ansvar.

Hvis man afsoger de objektive betingelser for Mettes arbejde som fcellestillidskvinde
og sammenligner dem med hendes problembevidsthed er der to ting, der springer i
ojnene: Samspillet mellem den generelle faglige inaktivitet på virksomheden og i
regionen og hendes egen succeshistorie, og så den fuldstaendige udblaending af
konflikt- eller interessebevidsthed.

Mette har en formuleret opfattelse af at den faglige inaktivitet er et problem. 1 inter-
viewsituationen figurerer den imidlertid mermest som en art baggrundsoplysning,
hovedvaegten er på de gode resultater, udbyttet af uddannelsen og så altså, Mettes
person. Mette Legger stor vaegt på de sociale element, de uformelle snakker og
erfaringsudvekslingen. Det er derfor, hun vurderer internatkursets vaerdi så meget
hojere end eksternatets. Hun eksemplificerer som nzevnt mange gange, hvordan
konkret viden, regelkendskab og selvtillid har vaxet afgorende for, at hun har stået
vanskelige forhandlinger igennem.

Om det sociale og den uformelle erfaringsudveksling siger hun, f.eks.:

"Jamen det er jo mere dem, dem man diskuterer rundt under socialt samvzr, som vi så smukt
kalder det (Mona: Jaa), det diskuterer man ikke så meget i undervisningen. (Int.: Nå) Nej. Vel.
Og det er derfor jeg savner det, hvor man diskuterer de problemer ude på arbejdspladsen, du
fritå; hvad jeg mener

.: ... ja, du vzl ha dem ind i undervisningen, eller ...."
Mette: "Nej. ... Det vi1 jeg Erlig talt ikke. leg siger bare man får mer' & af et kursus så."

I dette hurtige og kontante replikskifte signalerer Mette noget om forskellen på den
uformelle erfaringsudveksling og erfaringsudvekslingen indenfor undervisningens
rammer. Hun får sagt, at undervisningen ikke er den rigtige ramme for spontan og
aerlig problemudpakning. Undervisningen krz-ever dels en vis problemerkendelse på
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forhånd, dels en vis praxisering og formulering. Det er helt på linje med Mona, der
netop accepterer denne "fritids’kvalitet ved internatkurserne på trods af sin generelle
modstand mod dem. Ingen af kvinderne opfatter det som en kritik af undervisningen,
at den således fordobler hverdagens opsplitning af disciplineret (1onarbejds)overflade
og kompenserende erfaringsudveksling, primzert i fritiden. De accepterer tilsynela-
dende, at det ikke er undervisningens opgave. De er glade for undervisningen. Mette
siger således om faerdighedsvaerdien:

"Og der er det utrolig tit at jeg henter eet eller andet frem af den mappe, hvis jeg er lidt i
tvivl om, om proceduren de har brugt ved et SU-mode, om den er rigtig, der kan jeg godt
hente nogen ting fiem der. Og sige, nåmen, der står jo altså hér, og & osse, gå op på kontoret
og sige, prov nu lige at se, der står jo sådan ber, altså sådan her i de papirer, altså så'n og
så'n."

"Man kan osse sige, nogen gange når man har siddet i nogen tunge forhandlinger om noget,
så kan man altså esse, når man sidder og snakker om, så siger dem, jamen hvordan fik du det
igennem, jamen altså det-oh, det er noget man lzr' når man kommer på kursus. (Ler) Så lar'
man jo altså at forsvare sig og argumentere for sig, ikke esse. Og det er altså det jeg synes,
at jeg har lzert."
Mona: "Det synes jeg simpelthen esse."
Mette: "Fordi at de forste gange jeg var ti1 nogen moder, der sad jeg ved Gud og kunne
minsandten ikke sige Moget, ve1 (Mona: Nej} og så fandt jeg altså ud af hver gang jeg var
på kursus, så skulle jeg lwe stå (uforståeligt) deroppe ..."

Hermed fortceller Mette ikke blot, at hun henter både faellesskabsfolelse, faerdigheder
og motivation i FIU. Hun fortaeller også, at det ikke er i hverdagen på virksomheden.
Afstanden mellem hende selv og kollegerne bliver derfor ikke ligefrem mindre af, at
hun bliver så dygtig, snarere tvaertimod. Den dygtighed ti1 teknisk og lovmedholdeligt
samarbejde, hun har oparbejdet i undervisningen, traekker problemfornzegtelsen med
sig over på arbejdspladsen.

De eksempler, Mette giver på sin faglige kvalifikationsudovelse i hverdagen, er da
også alle pr-eget af den formelle politikforståelse, som hun praktiserer energisk. Den
spiller godt sammen med udblzendingen af de faktiske interessekonflikter mellem
hende selv og virksomheden. Problemerne "loses" ved henvisning ti1 regler, love og
aftaler uden reflektion af hvilke subjektive og objektive interesser og behov, som evt.
tilsidesaettes (og dermed også ophobes som skidt under gulvtaeppet). Den energi,
Mette henter ti1 dette Sisyfos-projekt, kan udspringe af hendes livshistorie. Hun
konstaterer som sagt, at det sserligt er de unge, som ikke er politisk interessereret, og
forklarer:

"Men osse, det er ikke, men altså, nu er jeg selv opdraget med fagforeningen. Min far, han
var formand for fagforeningen i 50 år, ikke osse, (Int.: Hrmf, ha, ja) og osse med Socialde-
mokratiet, hvor han osse var partiformand, som det hed dengang. 0h, så jeg er, altså jeg tror,
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der har varet nogen år, hvor, folk de har haft så travlt, ah, så de unge mennesker, der vokser
op nu, de har ikke vokset op med, altså der var jo ikke de problemer dér, vel. 1 nogen år, vel.
Der var ikke noget, der hed arbejdslashed, og, ikke, der bliver fagforeningen, og jeg synes jo
egentlig nok, måske mange gange, at fagforeningen den har sovet lidt i timen Ont.: Ja} fordi,
det var jo dem, der sku', fordi de ku' jo blive ved med at få kroner og kroner og kroner i
bnningsposen, men forholdene, på arbejdspl ... altså, foruringer på forholdene på arbejds-
pladsen, det synes jeg, de glemte."

Og det ville Mettes far jo aldrig have gjort eller tilladt. Det er ve1 egentlig hendes
budskab, og som historisk udsagn er det rigtigt. Mettes far fungerede jo i en anden
tid, hvor ideologien var "konsekvent fordrejet falsk bevidsthed", og hvor den var
funktionel. Problemet med "det gode arbejde" eller fagbevaegelsens forhold ti1 repro-
duktionsopgaverne eller som korporativ agent, dem havde han ikke. Og som person-
lig autoritet står han.

Den selvfolgelige moral, som en politisk arv af denne art rummer, også selvom den
skal genopdages i voksenlivet, står det ikke i Mettes magt at formidle eller genskabe
ti1 og for sine unge medlemmer. Sporgsmålet er, om hun nu på anderledes vis kom-
mer ti1 at underlobe moralen, fordi hun faktisk er så optaget af de urniddelbare
forbedringer på arbejdspladsen, at hun ikke saetter dem i sammenhaxrg med andet
end den hidtidige elendighed, og fordi hun faktisk går mere op i virksomhedens
problemer som sådan end i sine (unge) medlemmers ? 1 interviewet er hurr ret tort
konstaterende, hun bebrejder dem intet. Vi har ellers i FIU-effektundersogelsens
materiale talrige eksempler på, at netop denne type generationskonflikt vzekker stzerke
felelser hos de midaldrende tillidsfolk, spamdende fra fortvivlelse over vrede - hos
de kvindelige tillidsrepraesentanter - ti1 kynisk karrieplanlazgning og identifikation
med virksomheden på bekostning af arbejderne hos de mandlige (Andersen (e.a.)
1993, p. 225 ff). Sådanne udsving udviser Mette ikke, måske fordi hendes position og
vzerdsatte samarbejde med ledelsen kompenserer hendes oplevelse af ensomhed,
måske fordi kursus-"udflugterne" ger det - eller måske blot fordi det ikke er på
dagsordnen her.

Mettes livshistoriske vaardier og hverdagens små sejre lober sammen i en udprseget
tilfredshed. Tilfredsheden er imidlertid blot een side af en ambivalens, hvis anden
objektive pol er forholdet ti1 a‘gtemanden og overbelastningen i hverdagen. Måske
oplever Mette også en vis usikkerhed omkring egne kompetencer, som hun kompen-
serer med sin tekniske sikkerhed mht regler og af overbevisningens moral. Mettes
horisont saattes p.t. af selve virksomheden, hvor det konkrete regelkendskab er en
fordel i den direkte forhandling med arbejdsgiveren. Focuseringen på regler udblaender
som tendens eftersegningen af de substantielle interessemodsaetninger på virksom-
heden. Som perspektiv har en sådan politikforståelse, at man på den enkelte virksom-
hed aldrig kommer laengere end de politiske beslutningsprocessers kompromis'er.
Man lader dem lzegge det historiske niveau for interessevaretagelsen. Det vidner
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"horevzernshistorien" da også tydeligt om. Også på andre måder snitter Mettes
praktiske politikforståelse subjektive og mere komplicerede objektive sammenhaenge
af.

F.eks. har hun en enkel opfattelse af, hvordan man sikrer den faglige organisering.
Det er som sagt problemet med de unges politiske motivation - og organisering - der
udloser Mettes fortselling om sin egen baggrund. 1 forlangelse af den, anviser hun,
ganske vist logisk lidt ved siden af, men i samtalen fungerer det fint, eksklusivaftaler
som losning på fagbevaegelsens problemer med medlemmernes holdninger ti1 den.
Den implicitte sammenhaeng må gå ud på, at folk, der er deciderede modstandere af
fagbevaegelsen, ikke skal kunne ansatttes - og at ufrivillig organisering er OK - sådan
som det efterhånden åbenbarer sig i det folgende:

Ink: "Er det så osse svart at få de unge organiseret ?"
Mette: "Altså g har organisations(princip?) på vores dér, så det kan jeg altså ikke, der - vi
har en, enoh, eksklusivaftale - alle pigerne er KAD'er, og alle mzndene er SiD'er, sådan. Og
så har vi selvfolgelig smedene og elektrikerne, ikke. Du kan ikke komme ind som pige ude ved
os, hvis ikke du er KAD'er. (Int.: Nej) Vi havde fået en ny ind i rengoringen, og hun skulle
selvfolgelig osse flytte, og jeg snakkede med hende, og jeg diskuterede det meget med hende,

såoh, så blev jeg altså nodt ti1 at sige ti1 personalechefen, at enten må du altså få hende
flyttet over eller osse går vi i fiokoststuen, altså det står jo i vores aftale, han snakkede så osse
med hende, og det ville hun så ikke, og så gik hun, hun ville altså ikke arbejde ved os, når der
skulle flyttes fagforening."
Mona: "Hvor stod hun ?"
Mette: "Hun stod i SiD."
Int.: "Nå. Ja."
Mette: "Men det ville hun altså ikke. Så holdt hun op. (Ink:
Jaa) Og det, vi & den aftale, hvis ikke vi overholder den, så får vi jo lige pludselig de gule og
de kristelige, kan man stå i SiD, som pige, når vi har eksklusivaftale, at vi skal, så kan vi jo
risikere alt muligt, ikke. Den håndhsever vi altså meget, meget hårdt. (Int.: Ja) Mine piger,
de skal overflyttes lisså snart de har vwet her en uge. Så skal de flyttes over i KAD (uforståe-
ligt ....) forste dag der kommer en ny pige, så får hun, hvis ikke hun er organiseret, får hun
en indmeldelse, er hun organiseret et andet sted, så får hun en overflytningsblanket, og den
skal altså udfildes. Ont.: Ja, ja) Detoh, det-oh - holder vi på. (Mona: Ja - Int.: Jaa) Men det
er så ved det at vi er så heldige, at vi har det i - i aftalen - (Mona: Ja)
Int.: ‘?Ja. Men så bliver der jo også ordnede forhold på den måde, ikke."
Mette: "Ja. Og det-oh, det siger, altså vores aftale den siger, den kan vi ikke komme udenom,
det har vi slet ikke ..."

I sammenligning med de arbejdsmiljoproblemer og de generelle brancheproblemer i
slagteriindustrien er dette at få gjort et principproblem ud af grzenseaftalen mellem
LO-forbundene KAD og SiD egentlig lidt af en luksus. Om der skulle vaere et generelt
problem med accepten af organisationen blandt medlemmerne (eller skred i hold-
ningerne i befolkningen) kommer ikke frem bag den organisatoriske konflikt. Denne
snzevre horisont kan imidlertid vzere et produkt af en bestemt fagbevaegelseslaerdom,
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der henter sin logik fra en anden, lidt bredere, horisont - nemlig "dem-os" skemaet -
og tematisering af det organiserede lonarbejde: Hvis ikke vi selv holder på prin-
cipperne, lobes vi over ende af dem udefra (de gule, de kristne). Dette tema/horisont-
skema kan også genfindes i FIU's undervisningsindhold. At den i SiD organiserede
kvinde også har gjort sine erfaringer med fagbevzgelsen og på sigt drager sine
konsekvenser, falder ikke indenfor det principielle bliks felt.

Det eneste sted i interviewteksten, hvor Mette eksplicit artikulerer frustration og
afmagt, er i en diskussion af indholdet i det projektarbejde, hun har deltaget i på
kurset: Uddannelsesrummet muligger principielt i kraft af sin distance ti1 hverdag og
lonarbejde, at frustrationer kan blive formuleret. Det bruger Mette imidlertid, som vi
har set, ikke ti1 noget. Men når der i kraft af projektarbejdsformen bliver et lille hul
i den massive styring af kommunikationen, og "virkelighedens problemer", her i et
arbejdsloshedsprojekt, kan komme ti1 udtryk, så bliver de det anknytningspunkt,
hvortil Mettes latente, men forbudte frustrationer kan forskydes. Problemet er denne
gang ikke Mettes eget, faktisk er det det stik omvendte af hendes hoje grad af hver-
dagsaktivitet: Det drejer sig om dem, der er roget nedenud af arbejdsmarkedet, de
arbejdslose på kanten af bistandsloven, og om deres passivitet. Det er for galt! Dels
rorer det ve1 ved Mettes egen fortrangte smerte at komme i kontakt med folk, der
åbenlyst har det skidt med deres hverdag, dels illustrerer problemerne i arbejdslos-
hedsprojektet, hvor vanskeligt fagligt arbejde kan vaere. Og vanskeligheder er jo
noget, som Mette - på grund af og på trods af - sit eget kollossale tidsforbrug og
engagement fornegter.

Konkret er der sket det, at Mette sammen med sin projektgruppe har besogt et be-
skaeftigelsesprojekt, som efter hendes og de andre deltageres oplevelse alene havde
ti1 formål at opbevare de arbejdslose så lzenge, at de kunne cirkulere tilbage på under-
stottelse. Mette er oprigtigt forarget, og det er de arbejdsloses perspektiv, hun an-
Legger. Sporgsmålet om hvorvidt det ikke også er spild af penge introduceres af inter-
vieweren:

Mette: "Og så får man, simpelthen, en spand koldt vand i hovedet når mankommer ind bag
sådan et projekt. Og kommunen ofrer & mange penge på det, og så er det ingen ting. Det må
jeg nok sige, jeg er cho&et over ... (Int.: Tjr) ... Det er jeg .. (Mona: Ja, jer)"
Int.: "Altså, du mener det er spild af penge ? Når det er ..."
Mette: "TotaJt spild af penge. (Mona: Nå. - Ink: Nå) Altså, de sidder dernede på systuen,
ti piger, og den dag de har deres timer, som de kan få af faaforeningen, så går den ikke
lamgere, der er ikke noget kursusbevis, der er ikke noget. Noget at henvise ti1 dem, eller finde
dem noget arbejde eller noget. Eller nogen som helst ting. De sidder bare der, og så! (Mona:
]a) Nogen sidder måske kun i fem uger, hvis det er det, de mangler for at kunne få deres
understottelse, men nogen sidder derinde i syv, i syv måneder, fordi det er det, de skal have
for at komme i fagforening, for at komme i fagiorening, igen. Bistandsklienterne de sidder der
i syv måneder, og når de så har vzeret i fagforening, og har deres timer, så, så går der fem
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måneder, hvor de så skal på bistandshjzlp, indtil de kan få af fagforeningen. Det er dog ikke
måden ..."
Int: "Nå, det er fordi, de skal op på, lidt over ..."
Mette: "Ja, det skal de. Og det kan jo nemt, vsere op, og et år, ikke kan gare det... Såkan de
jo sidder hernede i syv måneder, og komme derned på bistandshjzlp, og derned og sidder, i
projekt i syv måneder.

Mona:" Altså i stedet for, altså sådan, vi prover og sådan, altså de, de kontakter ikke hverken
nogen tekstilfabrikker, vi har XX heroppe, vi har XXX, heroppe, vi har ... ja, X-ense har da
en masse, usyersker rundt omkring, i stedet for lissom og prave!"
Mona: "Og gå ind nogen steder ?"
Mette: "Ja. Altså farhen der sad de jo selvfalgelig og, hvad skal jeg sige, var kreative og lavede
noget. Noget som ku' ss&, noget som de solgte. Idag der sidder de bare og laver bestillings-
arbejdefor at få projektet ti1 at kar'. Ont.: Hm, hm) Altså, så kan de tjene så meget, de piger,
at der ti1 materialer og husleje bliver betalt, så det er kun lannerz, kommunen skal af med. I
stedet for og ... nej, je-g syntes godt nok ... jeg var lamslået, da vi kom deroverfra."

Mette: "Fordi, ah, og så måske stille noget alternativt op, der var lidt mer'... altså, der sad
een dernede og .. og hun kunne ikke li' at vazre der, vel, hun kunne ikke li' at sy. Og hun sad
der bare og ventede på, at de syv måneder var gået, så at hun kunne komme derfra. Det er jo
vanvittigt. (Mona: Jaa) Og samtlige ti, vi snakkede med, de vidste godt - om der nu var to
måneder eller fem måneder - at når tiden var gået, så kunne de gå hen og hente deres under-
stattelse, det vidste de. Det farte ikke g Moget. Og det sagde de alle, at de vidste, far de tog
mod det der. Men hvad pokker er så meningen med det, helt zrlig - (Int.: Nej) - det forarger
mig, altså jet mener, at det projektgruppen, når man starter den op, så skal man lissom have,
ah, have den rettet lidt ind efter hvad, hvad kan de bruge det til, når de går herfra."

Mette kommenterer altså både det okonornisk meningslose, det bureaukratiske,
manglen på mening i arbejdet og på perspektiv for den enkelte, samt muligheden af
at udarbejde alternativ produktion. Hun har godt nok ikke ret praecist blik for, hvem
der betaler hvad eller for forskellen på en fagforening og en A-kasse. Hun påpeger
hellere omkostningerne for de enkelte:
"Altså så ville jeg nok sige, at skulle man så egentlig sådan, så skulle det jo egentlig vzre
noget, både, altså nu havde de, firhen havde de haft en del med aggressioner, hvor de lissom
lurte at bruge det. Når man så kan sige, når vi så er arbejdslase, bagefter, så kan vi lissom
gå hjem og ikke give op og prave på at skabe noget."

"Og jeg synes også det var utrolig, det var een, hun havde siddet og syet på tekstiyabrikken
i X-ense for mange år siden, og var så holdt op deroppe, fordi hun fik dårlige arme af at sy.
Så kom hun ned på Slagteriet i X-kabing. Og hun holdt op dernede på grund af dårlig w.
Og så sidder hun oppe på systuen som langtidsledig nu, ikke."

Mona er tavs, men bekraeftende under denne lange fortaelling. Intervieweren forseger
efterhånden tydeligvis at vride Mettes talestrom vaek fra emnet. Den synes ikke at
pege nogen steder hen, folelserne styrer. Selvom sporgsmålet om kontant politisk
brugsvaerdi har pratget hele kurset, er det vzek, netop her, hvor der både er folelse-
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maessigt belaeg for at konkludere på problemet og et uddannelsesmaessigt krav om
produkt af projektarbejdet!

Men det er selvfolgelig ikke Mette, der er tosset. Årsagen ti1 hendes felelsesudbrud,
hendes logiske march på stedet ligger i problemets karakter, i fagbevzegelsens op-
fattelse af den normale lonarbejdertilvzerelse som den eneste mulige, og andre livsfor-
mer som trusler derimod. Det falger af den klassiske rolle, der stadig er dagsordnen
i uddannelsen, og den står ikke ti1 diskussion på kurset. Fagbevzegelsen er derfor, om
ikke ligefrem medproducent af, så i hvert fald aktiv deltager i dette spil med de
offentlige ressourcer og de arbejdsloses livsskzebner. En konsekvent gennemtaenkning
af problemet udfra de arbejdsloses perspektiv - som Mette urniddelbart har grebet fat
i - ville anfcegte såvel fagbewegelsens grundlzeggende dogmer (der også er ti1 stede
i undervisningen), som de lokale hierarkiers pålidelighed. Og det er netop de hierarki-
er, som Mette er i gang med at afmystificere - man behover ikke vaere bange for Kurt!
- og er ved at identificere sig med. Måske ville et stykke tzenkearbejde i uddannelsen
sågar producere ideer om politisk handling uafhaengig af eller på trods af fagbe-
vet-gelsens organisatorisk ansvarlige fora, og sådanne tanker kan ikke tankes i denne
sammenhzng.

FIU's aktive positive tilskrivning af fagbevaegelsen som sådan er den ene, ikke synlige
pol i mods&ningen - den anden er Mettes folelsesmazssige ramthed og oriske om at
handle. De to poler låser hinanden. Den tanke - i betydningen sprogligt formulerede
holdning eller raesonnement - felelsen vi1 udtrykke, kan ikke "ta‘nkes"/finde sit
sproglige udtryk i denne sammenhaeng. Mette stopper op, for hun focuserer sin kritik,
vender tilbage ti1 sin forargelse, raassonerer med almenvellet, stopper op lige for hun
når frem ti1 de aktive interessenter, kommunen og fagforeningen. Det er derfor aldeles
forståeligt, at Mettes konklusion på problemet forskydes lidt i tid, falder en tid efter
at snakken endelig har bevaeget sig ti1 andre temaer, og at den falder indenfor den
politiske forståelsesramme, der er FIU's. Hun svarer nemlig på et sporgsmål, om hun
ved at have provet projektarbejde i denne uge er blevet kvalificeret ti1 at arbejde i
projekter i hverdagen. Det opfatter hun som et lidt saert sporgsmål, hun forbinder
ikke projekt-begrebet med fagligt arbejde. Projekt er noget, man har på kursus, og
noget, man byder de arbejdslose. Så det er ikke det, hun mener, hun skal gore:

Mette: "Om man 1igefYem kan gå hjem og lave projektgruppe, det vi1 jeg nok sztte spargs-
målstegn ved. Det tror jeg nok ..ah, altså ... nu, nu sidder jeg i reprzsentantskabet i FO. Og
der mener jeg måske, det er en mulighed for FO at tage sig af sådan nogen ting."
Int.: "Og gå ind og grave i nogen .."
Mette: "Ja, prave og gå ud og grave i sådan noget. Det kunne jeg bedre forestille mig. Og
foreslå. Om man arrlig talt ved, hvad de projektgrupper går ud på."
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Det ved FO naturligvis udmaerket. Mettes magteslose omgang med problemet er altså
produceret af kursets kontekst, hvor deltagerne er sendt ud at undersege verden, og
er vendt tilbage med et problem, der ikke kan loses, og naeppe engang diskuteres,
uden at fagbevaegelsens grundlaeggende dogmer og aktuelle problemer kommer op
på bordet: Solidaritet, arbejdstidsfordeling, offentlig produktion, mv. Men den er ikke
blot produceret, den låses også fast. Mettes konklusion: At FO kan stille noget op, er
losrevet og rent organisatorisk’j6.

Vi er ved at kunne skimte en sammenlxeng mellem karakteren af Mettes hverdagsliv
med det faglige arbejde - som er belastende og frustrerende - og så FIU og andre
kurser, som er belonnende. Uddannelsen har kompensatorisk funktion for Mette, og
de to udsnit af hendes liv forudsaetter og bekraefter hinanden. De er komplementwe.
Når den almene politiske taenkning blokeres, kanaliseres Mettes energi i uddannelsen
over i det sociale, over i det personligt bekraeftende fremfor det politisk analytiske.
Det har vi allerede set i udgangspunktet - at Mette foretraekker internatkurser - og
hun illustrerer det tillige i flg. historie om det fremragende kammeratskab i FIU.
Historien fortaelles i forlangelse af den sekvens, hvor Mona har giver udtryk for sine
sociale behov.

"Nu vi1 jeg fortolle noget sjovt. Da jeg var på, det der SU-kursus nede i X-ense, der var så
een indefia tekstilfabrikken. Og det var jo lidt besvor at komme fia jernbanestationen ud på
hotellet i X-ense, men altså jeg skulle så med en bus. Narj, siger han så, det skal du da ikke,
jeg skal nok hente dig nede på jernbanestationen. Jeg karer den vej hver morgen. Og han
hentede mig på jernbanestationen, og han satte mig af på jernbanestationen. Så, da så, der
havde jeg jo selvfalgelig ikke snakket med Jens Kristian der, fra vi var på 1 og ti1 vi var på 2,
jeg kom ind med toget, og vi skulle på toeren, så holdt der Jens Kristian nede på jernbanesta-
tionen og ventede på mig (latter) (Mona: Narj - (haj latter - Int.: Starkt nek) Og jeg kendte
ikke een, da jeg tog ti1 X-ense. (Mona: Nej da) ... Men det kom jeg ti1 ... Jeg syntes det var
helt rarende ... (Mona: Ja.) Så da jeg startede anden gang, at han vidste, ja han har måske
undersagt, om jeg kom, ja, jeg var jo altså selvfalgelig sat på, men vi havde ikke kontaktet
hinanden (Mona: Nej) eller nogen ting, fordi han holdt dernede på jernbanestationen. Og
ventede på mig." (haj latter)

Den historie bliver der vendt tilbage ti1 adskillige gange i det folgende. Jens Kristians
handling bliver et eksempel på hvilke positive oplevelser, man kan komme ud for i
faglige sammenhzenge, og den fungerer tillige som eksempel på solidaritet i hverda-

66 Mettes handlingskontekst er de beskaeftigedes, arbejdspladsen. Afskaxmmgen mellem denne
"normallcmarbejderinteresse" og de desintegrerede/arbejdsl@se: dele af ungdommen, en relativt
storre del af den kvindelige arbejdskraft, indvandrerarbejdskraften, er een af fagbevmgelsen
historiske udfordringer. De desintegrerede er del af bevsegelsens legitimitet, og rummer ressour-
ter ti1 en historisk omdefmering af dens politiske mandat. "For at skabe politik, må også fagbe-
vaagelsen hseve sig over interesser" (Negt 1989, p. 1) - men den situation, Mette registrerer, er
den aktuelle, hvor de organisatoriske lag i arbejder- og fagbevmgelsen "står med skraldespanden"
- de desintegreredes interesser som afspaltet politisk problem (Se f.eks. Negt (e.a.) 1989).
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gen. Budskabet bliver, at folk mermest også bliver sodere af at kunne taenke politisk.
Mette er stolt af opmaarksomheden, som hvadenten den har seksuelle overtoner eller
ej, klart motiverer hende for yderligere kursusdeltagelse.

I storre sammenhaeng belyser den konkret, hvorledes de sociale relationer mellem
deltagerne på kurserne langt lettere lader sig besaette modsigelsesfrit end kursernes
politiske indhold. Den blotlzegger måske endvidere en del af baggrunden for, at
"manden derhjemme" er noget skeptisk overfor, hvilken slags betydning, kurseme har.
Hvis Mettes livshistorisk forankrede forventninger ti1 hverdagens fylde af solidaritet
og selvfolgelige vaxdier ikke kan opfyldes af een Egtemand i en kemefamilie og af
en stor industriel arbejdsplads - så kan FlU's kammeratskab traede ind. Det lindrer
uomtvisteligt de subjektive omkostninger for tillidsrepraasentanteme, men det er
naeppe en uddannelsesfunktion, der er på forkant med den historiske udvikling.

Mettes gennemgående tilbojlighed ti1 at nedtone de negative aspekter af det faglige
arbejde fremstår nu i et andet lys. Hendes lonarbejde og faglige arbejde, hendes
privatliv og hendes kursusdeltagelse rummer hver for sig både positive og negative
oplevelser, som komplementsert forudsaetter og forstzerker hinanden. Erkendelsen af
de faktiske frustrationer på arbejdet og manglen på sammenhaeng mellem zegteskabet
og arbejdet ville vaere smertefuld, og det synes ikke nodvendigt at opsoge denne
smerte. Mette kan etablere en subjektive sammenhaeng på tvzers af hverdagslivets
forskellige udsnit og på trods af modsigelseme ved i så vidt omfang som muligt at
Legge sin tid ind i uddannelsen. Hun kan undgå at nserme sig sin afmagt i hverdagen
ved at fjeme sig geografisk og tematisk fra den7.

67 Hendes bevaegelse stattes af arbejdspladsen, der naturligvis vcerdscetter hendes engagerede ind-
sats, nok netop fordi den er tilpas historisk snsever til ikke for alvor at anfaagte ledelsesretten.
Mettes kvindelige kompetencer, hendes indfoling og afvejning, et sejt trsek når det kniber og
hendes lokaltilhor - kombmeret med FIU's tekniske kompetencer - må gore hende til en ideel
samarbejdspartner for virksomheden. Så arbejdspladsen opmuntrer Mettes uddannelses- og ud-
viklingsstrategi.
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5.3 Mona og Mette i FIU

5.3.1 Alt det vi ikke taler om

Der er en raekke konkrete, empiriske grunde til, at Mona og Mette taler, som de ger -
at de vaelger at tale om eet og udelade noget andet. De taler om uddannelsen, om sig

selv i uddannelsen, og relativt mindre om arbejdsmarkedet (og det faglige arbejde).
Den vzegtning skyldes sikkert nok, at de ved, de medvirker i en effektundersogelse,
der angiveligt handler om uddannelsen (og det faglige arbejde). Teoretisk kan man
sige,at denne ramme udgor en "kulturel genre", som man som deltager foretager sin
egen selvstazndige tolkning af igennem sig deltagelse i den. Måden man deltager på
er med at ti1 på samme tid at opretholde og forandre genren. Måske skyldes karak-
teren af deres bidrag også, at de ganske enkelt endnu ikke ved så forfaxdelig meget
om "arbejdsmarkedet" generelt. Men i betragtning af konteksten er deres relative
underbetoning af det faglige arbejde som sådan slående. Mona tager simpelthen kun
sagen op, når hrm bliver spurgt, mens Mette bruger det faglige arbejde som scene for
sig selv. Og det er dog just det, uddannelsen retter sig mod. Og så måske alligevel
ikke - subjektivt set. For der er noget andet, Mona og Mette ved noget om. Det er
deres egne oplevelser, og dem fortsaller de om. Det betyder, at det subjektive behag
hhv ubehag - ved at vaere i uddannelse - er ganske meget fremme, og det betyder, at
forholdet mellem privatsfzere og arbejdsliv også bliver tematiseret, selvom det egentlig
ikke er "det, der bliver spurgt om". Når hverdagslivet kun implicit tematiseres i
termer af szerlige kvindeproblemer, haenger det utvivlsomt sammen med, at inter-
vieweren er en mand, og at sporgsmålet ikke bringes eksplicit på bane.

Men det er der på den anden side ganske mange sporgsmål, der heller ikke ger.
Intervieweren går heller ikke direkte på andre typer objektive modsaetningsforhold
i fagbevaegelsen, på lon, arbejdstid, osv., osv. Han yder et fremmende medlob på
Monas og Mettes egne bidrag. Han undlader at bringe potentielt konfliktfyldte temaer
på bane. Dermed fordobler han på sin vis undervisningen, og forstzerker ve1 også
tendensen til, at konsspecifikke problemer ikke kan tematiseres som sådanne, hhv at
almene problemer ikke tematiseres i konsspecifikke varianter.

Men derfor kunne problemerne jo godt dukke op. De kunne godt figurere i teksten,
prove at trzenge gennem de organisatoriske forventninger (af uddannelsesevaluering)
og det socialpsykologiske filter af harmonisering. Det sker jo f.eks. i diskussionen af
Mettes oplevelse af den skandalose behandling af arbejdslose medlemmer. Falger man
de teoretiske bestemmelser af kvinders hverdagsliv og livshistorie, der er skitseret
ovenfor (i kap. 3), ville man forvente, at der i et tekstmateriale af denne type - pro-
duceret i en relativt åben protes - ville vaere en razkke mere eller mindre direkte
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formuleringer vedr. disse objektive forudsaztninger for kvindemes liv og arbejde. Der
er trods alt ikke tale om en hvilken som helst kaffeslapperas, men om deltagelse i et
forskningsprojekt, der skal indkredse, om og hvordan faglig uddannelse virker.
Selvom der ikke er tale om nogen direkte samfundsteoretisk uddannelse, så ligger der
en rzekke centrale politiske problemer lige bagved både undervisningens indhold og
bagved kvindernes individuelle og faelles erfaringshorisonter.

Alment drejer det sig om kvindernes saxlige udsatte placering på arbejdsmarkedet -
deres overgennemsnitlige arbejdsloshed, undergennemsnitlige lon - alt det, der

samfundsvidenskabeligt benaavnes "det konsopdelte arbejdsmarked" og folgerne for
kvindemes hverdagsliv: det paradoksale forhold, at kvinder enten rammes af overbe-
lastning i form af dobbeltarbejde eller understimulering i form af arbejdsloshed;
kvinders dobbeltarbejde i reproduktion og produktion, stereotype kulturelle kvinde-
billeder, kvinders okonorniske afhzngighed, osv., osv. - alt dette kunne legitimt
formuleres, enten som undervisningsindhold eller som reference ti1 egne liv.

Men det formuleres kun i personlige subjektive formidlinger, og ikke som problemer.
Det er der subjektive grunde til. Hele dette projekt handler jo om at indkredse, hvad
det er for nogle "sorteringer" af felelser og erkendelser, kvinderne bserer på forud for
uddannelsen, og om hvordan uddannelsesrummet og undervisningen påvirker dem
yderligere. Men de indrepsykiske dynamikker i ambivalenserne aktiveres og ud- eller
afvikles jo ikke abstrakt - de saettes under pres af realiteten.

For det forste er nogle af de samfundsmoessige forhold, der ikke szettes i tale, objektivt
mystifcerede. De kan ikke opfattes uden en egentlig @konornisk gemremlysning af den
samfundsmassige overflade. Sådan må man f.eks. bestemme den grundlaeggende
mystifikation af arbejdskraftsalget, der ligger i lonformen.

For det andet fungerer der i fagbevzegelsens kultur, og på sin egen måde i bevaegel-
sens uddannelsessystem, en raekke historisk producerede stereotyper, af ideologi eller
brokker af ideologi, som står i vejen for at den subjektive erfaring forfelges og artiku-
leres. Ideologieme og brokkerne af ideologi er de grundlzeggende okonorniske mystifi-
kationers udtryk - men de har fået selvstaendig kulturel karakter, således at de f.eks.
også kan genoptages urniddelbart og få blaest nyt liv i sig i en uddannelse. Det drejer
sig alment - ikke blot i FIU - f.eks. om "normallonarbejderen" (en mandlig, heltids-
arbejdende) som norm for definition af politiske målsaztninger. "Han" er det historiske
komplement ti1 de - forskellige - kulturelle kvindebilleder, jeg har diskuteret (jvf.
afsnit 3.1.4). Det drejer sig f.eks. også om "solidariteten" som samlende figur for for-
skelligt stillede lonarbejdergrupper, mv. Stereotyperne findes også i moderniserede
varianter, der er påvirket af de faktiske problemer: Det gselder f.eks. når "normallon-
arbejderen" og den velfungerende tillidsrepraesentant bliver potentielt kvindelig. Så
videreforer stereotypen alle de mandlige karakteristika tilsat en dosis kvindeattribut-
ter, der er praeget af kommercielle kvindebilleder. Det grundlaeggende @konorniske
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udbytningsforhold er vidtgående bortabstraheret i den demokratiske socialismes
politikforståelse. Det tematiseres ofte på symptomplanet som "uretfcerdighed", og
erstattes så af en rzekke mere pragmatisk politiske ideologibrokker (se f.eks. Andersen
(e.a.) 1993, p. 208 f).

Undervisningen bidrager i sig selv med en raekke aktive redigeringer af deltagernes
erfaringsverden - og det kan også vazre det, der slår ind i interviewsituationen (ibid,
p. 203 ff, p. 224 ff). En af de mere systematisk udarbejdede ideologibrokker i FIU's
undervisning, er figuren om de "fire liv" (ibid. p. 229 ff). Den har mermest karakter
af alternativt samfundsbillede. Den leverer grundstrukturen ti1 tilpasningen ti1 de
grundlzeggende sfsereopdelinger af vore samfund6*. De fire liv går på tvaers af, og
skjuler, kvinders arbejde i reproduktionen. Man kunne sporge, om en empirisk
dokumentation af voksenbefolkningens tidsforbrug ville afslore de tilsyneladende lige
vaerdige fire liv som vaerende szert fordelt mellem arbejdende/arbejdslose, mellem
unge og gamle og mellem konnene - og man kunne sporge, hvilken subjektiv status
de fire liv overhovedet kan have ?

For det tredje kan man anskue "det, der ikke tales om" i interviewteksten som situa-
tionsbestemt - som kvalitativt defineret af sin indlejring i samfundstotaliteten. En
situation definerer jeg i tid, rum og funktion ti1 forskel fra andre rum - dvs som
socialt og historisk sserligt, i dette tilfaelde således et formidlet kvalificerings- og
sorteringsrum. "Udsigten" fra rummet er begraenset af placering såvel som af funktion,
det producerer sit eget tema/horisont-skema, der folgelig eksponerer de momenter
i deltagemes erfaring, som passer hertil (jvf. afsnit 3.2.5. om begrebet "rum" i den
paedagogiske diskurs).

Uddannelse foregår f.eks. fjernet fra det, den handler om, og den opretholder en
bestemt uddannelsesmaessigt formidlet relation ti1 sagen, i dette tilfaelde ti1 det faglige
arbejde. Samtidig begraenses eller udelukkes udsigten ti1 andre samfundsmaessige
sfserer - intimsfzeren fortoner sig, som vi har set det, og forvandles tilsyneladende ti1
blot og bar ressource for fagligt arbejde. Også bevidstheden - de almene, objektive
mystifikationer og de specifikt socialdemokratiske ideologiske efterslseb er aktivt og
kvalitativt meddefinerende for "udsigten" og dermed for kommunikationen i situatio-
nen. De får den szerlige form, situationen tillader. Det forhold at uddannelsesrummet
i kraft af sin strukturelle indlejring i forhold til, sin distance ti1 arbejdspladsen,

De fire liv - arbejdslivet, samfundslivet, familielivet og fritidslivet - indfandt sig i dansk, og sax-
lig socialdemokratisk uddannelsestaznkning i 1970'eme i forbindelse med det centrale uddannel-
sesråds (CUR's) udarbejdelse af "U-90" (CUR 1978). Figuren er omfattende kritiseret (se f.eks.
Bjerg (e.a.) 1978). 1 naarvserende sammenhamg fremstår de fire liv som et lidt uheldig paedago-
gisk håndgreb: Det rammer ikke FIU-deltagemes subjektive oplevelse af, hvordan hverdagen ser
ud, for de har ikke samfundslivet, og kvindeme heller ikke fritidslivet, som primaart erfarede
rum i hverdagen. Det prover uddannelsen så at laxe dem - men liv'ene yder så heller ikke ind-
gang ti1 nogen egentlige samfundsanalytiske kategorier.
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arbejdsmarkedet og andre hverdagslivssammenhange principielt kunne foranledige
reflektion, bliver af mindre betydning.

En fjerde grund ti1 at forhold ikke tematiseres kan vzere, at de ikke er personligt relevan-
te eller synlige for de enkelte kvinder, der hvor hun er i sit livslob. Det konsopdelte
arbejdsmarked kan vsere "vaek" som falge af uddannelsens ikke-tematisering af, og
fordi de ufaglzerte, midaldrende kvinder ikke har forudsaaminger for at tale det frem
i et univers, hvor de generelt sagt ikke er så kulturelt indforståede som (de yngre,
bedre uddannede, hojere fagligt placerede) mamd. Men der er også andre, mere
direkte årsager ti1 at familieproblemer, bom og dobbeltarbejde ikke tematiseres af
netop de kvinder, der taler i disse interviews.

Hver enkelt kvinde beerer jo ikke eksemplarisk rundt på det samlede kvindekons
erfaringsmasse, og f.eks. fremgår det af teksten, at hverken Mona eller Mette har bom.
De har altså ikke noget personligt erfaret forhold ti1 feenomenet "dobbeltarbejde"
spidsformen af det moderne kvinde-hverdagsliv, hvor det handler om pasning af og
omsorg for bom sammen med fuldtids lonarbejde. Det tegner sig hojst - for Mette -
som et sporgsmål om at organisere de ovrige reproduktive opgaver, husarbejdet,
sammen med den velvillige segternand. Mona og Mette synes heller ikke subjektivt
set okonornisk afhaengige af en mand. Hvis Mona har problemer med huslejen efter
zegtemandens dod, horer vi netop ikke om det, og Mette lever angiveligt i et aegteskab
med to indkomster, dvs "naturligt" indplaceret på det almene reproduktionsniveau.

Det er altså kvinder, der qva livsfase eller -situation er fri fur de almindelige kvinde-
problemer, der ellers mestendels plager medlemmerne og f.eks. vidtgående forklarer
kvinders faglige inaktivitet, som begejstres og rekrutteres ti1 FIU. Det kan vaere en del
af forklaringen på de gensidige forståelsesproblemer, som både medlemmer og valgte
oplever: de mener noget forskelligt, prioriterer forskelligt, fordi de faktisk lever
forskelligt.

Endelig kan man for det femte - og bevidsthedsteoretisk vigtigste - pege på en
urniddelbar psykologisk forklaring på, at hverken små eller store problemer formuleres.
Nemlig de subjektive udfoldelsesmuligheder indemnfor FIU-situationen: Et tvserfagligt
FIU-kursus rummer konkret, naervzerende og personificeret netop det register af
samfundsmaessige modseetninger, der spaender kvindemes hverdagsliv op i ambi-
valenser. Det konsopdelte arbejdsmarked er konkret og håndfast ti1 stede, personifi-
ceret af deltagerne i de tvaerfagligt sammensatte kurser. Men det tematiseres ikke,
fordi den almene kammeratlighed og den almengjorte solidaritet er sat uddannelses-
mzessigt i hojsaedet. Andre forskelle - lon, uddannelse, arbejdsforhold, mv. udgraenses
på samme måde. Det sker grundlzeggende i kraft af undervisningens og uddannelses-
kulturens udspil ti1 deltagerne. Den har ganske vist i paedagogisk forstand "opfor-
dringskarakter", men en ganske målrettet sådan. Den opfordrer ti1 at de gode op-
levelser kommer frem. Men den virker kun, hvis kvindernes egen psykologiske
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bagage spiller med: Ironisk nok er det psykologisk set selve tilstedevzerelsen af
den/de kammerater, man er forskellig fra, der forhindrer at konflikterne artikuleres.
Det gaelder ikke blot, når de (mere) priviligerede mamd er sammen med de mindre
priviligerede kvinder, det gaalder også en raekke andre fundamentale modseetningsfor-
hold mellem forskellige lonarbejdergrupper (se f.eks. Andersen (e.a.) 1993, p. 241 ff
om omgangen med lonforskelle). Netop kvindernes latente erkendelse af, at de er
anderledes (end fagbevaegelsens mainstream), saxlige (i karakteren af deres ander-
ledeshed) og kulturelt mindrevaerdige bevirker, at de ikke spiller deres autentiske
oplevelser ud, selvom de bliver opfordret ti1 det - at de måske slet og ret ikke kan
erindre det, de bliver bedt om. De kan ikke artikulere den tavse viden, fordi selve
opfordringen har karakter af double-bind. Hvis man faktisk gjorde det, ville man stå
med en åben interessemodsaetning, som man ikke, i hvert fald ikke urniddelbart, ville
vaere i stand ti1 at falge ti1 dars. Det forhindrer dog ikke, at vi i effektundersogelsen,
under henvisning ti1 vores begreber om lasring og erfaring, netop henviser til, at for-
skelligheder og uenigheder er velegnede som undervisningsstof. Betingelsen er blot,
at det tematiseres eksplicit og åbnes sagsorienteret. Problemet er her det modsatte:
Fagbevaegelseskulturens indforståethed og (også FIU-)paedagogikkens professionelle
vaegtning af "de gode oplevelser" blokerer.

Forst efter disse grundlaeggende placeringer af Jytte, Mona og Mette - på en vis
afstand af "den dobbeltarbejdende mor" - kan man begynde at se efter, hvilke faktiske
ulyst- og undertrykkelsesoplevelser i netop deres variant af et moderne kvindeliv, der
fortrzenges hhv harmoniseres gennem uddannelsen. For der er naturligvis endelig det
Lweprocesteoretiske niveau, samspillet af psykisk forsvar med disse objektive hhv. kul-
turelle barrierer: Hvilke ubehageligheder og hvilke lystfyldte tilbojeligheder fomaegtes
og fortraenges for at opretholde en psykisk velfungerende hverdag ?

5.3.2 Modszetninger og ambivalens

Ambivalens definerede jeg som det forhold, at et objekt eller en situation ved at blive
fortolket gemrem individers livshistorie og erfaringsverden udloste såvel lyst som
ulyst. Opfattelsen og erkendelsen af dette forhold er i Regina Becker-Schmidts teori
i sig selv en laereproces, fordi det kun kan finde sted gennem en konfrontation mellem
de indre (modsaetningsfyldte) impulser og realiteten - den omverden, der udloser
folelserne, men som immervaek er den verden, man skal leve i og bemestre. Det sker
så ved at een af poleme, oftest ulysten, fornegtes, således at de enkelte situationer,
som hverdagslivet og livshistorien består af, bemestres hver for sig i kraft af (hovedsa-
gelig) netop den lyst, de afstedkommer. Ulysten fornzegtes generelt, og sammen med
den, muligheden for at opfatte nogen objektiv sammenhseng eller mangel på samme
mellem de enkelte situationer, de primaere livssfaxer, eller livsafsnit.
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Hvad der kan gore ambivalensen ti1 erfaring - udlose bevargelsen i den gensidige
låsning af lyst og ulyst - ved f.eks. erfaringen af hhv autonomi og intimitet - er i sig
selv et åbent sporgsmål. Gennem opvaeksten er det realiteten, der er barnets laereme-
ster: tål dine driftsafkald og modtag din sociale belonning - i forhold ti1 det selv-
samme objekt. Men i voksnes liv er det blevet endnu mere kompliceret. Nodvendig-
heden af at leve i såvel privat som offentlig sfaere, i såvel familie- som arbejdsliv,
fordobler registret af erfaringsmuligheder. 1 kvindelivet f.eks. således, at såvel familie-
som arbejdslivet er ambivalent besat, fordi begge dele er nodvendige, socialt og/eller
okonornisk identitetsgivende, såvel som belagt med ulyst på grund af strukturel
umyndiggorelse og undertrykkelse. Lysten opnås ved at ulysten accepteres, og ulysten
accepteres alene som middel ti1 lysten. Ingen af delene kan slippes uden alvorlige
konsekvenser for helhedsorganiseringen af hverdagslivet, af den sociale eksistens - og
for den psykiske husholdning. Hvad der i den enkelte kvindes liv kan ligne en saer
folgagtighed i forhold ti1 enkeltstående urimeligheder, såvel som livsforhold - og hvad
der heraf fordobles ti1 samfundsmmssige forestillinger om kvindelig afmagt hhv.
overmagt - kan anskues som en szerdeles forklarlig og realitetsorienteret omgang med
modsaetningsfyldte livsvilkår69.

Mona og Mette taler i teksten faelles figur frem - en figur af velbegrundet fagligt
arbejde, der rummer personlige belonninger. Som kommunikation betragtet er den
grundlaeggende forudsaetning, at de refererer ti1 samme empiriske forhold, men
gensidig betydning får kommunikationen jo forst, når de rammer erfaringer hos
hinanden - det vaere sig bevidste, formulerede opfattelser, meninger, holdninger, såvel
som latente, for-bevidste og fortrazngte oplevelser.

Når Mona og Mette f.eks. finder sammen om den pudsige figur "aigtemanden som
regi" (hhv. som hundepasser og een, der ikke er så nem at bilde noget ind) er det
fordi noget i deres livshistorier korresponderer. Når Mona har spillet ud med bag-
grundfiguren: "Manden, der var god at ha”’ (men han er der ikke mere) kan Mette -
senere i interviewet og i anden anledning - respondere med "manden, der er god at
ha”’ (men som ikke er så let at ha' heller). Mona's savn af manden - og de os ube-
kendte felelser hans dod også må have efterladt - er ganske vist meget forskellig fra
Mettes mere hverdagslige og overfladiske signal om, at manden derhjemme på
samme tid er lidt halvjaloux, og alligevel ikke er noget problem. Faellesfiguren bliver
et kliche-billede af en hjemmegående mand, en parallel ti1 den type kvinde Mona og
Mette ikke (lamgere) er, og som de derfor logisk har det - ja, netop: ambivalent med.
Han er nodvendig, men han er rar at vzere fri for. Han er samtidig det illusoriske og
ideologiske komplement ti1 den moderne, effektive kvindelige tillidsrepraesentant, som

69 Samfundsmsessigt har robustheden i kvinders omgang med realiteten p.t. antaget så manifest
kulturel form, at det er den kvindelige "overmagt", der er sat i tale i medieme, og at den pro-
blemfri kvinde (den mere almene variant af fagbevsegelsens dygtige kvindelige TR uden bagland
hhv. med baglandet i orden) synes at antage karakter af generationsspecifikt ideal.
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FIU egentlig laegger op ti1 i sin rekruttering. Hende, der som Mette og Mona f.eks.
ikke (laengere) har barn, hvorfor hun kan blive aktiv i fagligt arbejde. Men for at
forblive aktiv har hun - som 70'ernes rodstromper - indset, at "A wife is a good thing.
Every woman should have one!". Det falder lige for, udfra historiske såvel som
psykologiske rammeforståelser, at sporge ti1 far- og mor-introjekternes betydning for
de midaldrende kvinder i FIU (jvf. Prokop 1995). Monas mand er dod, Mettes er svag.
Jyttes far og Mettes far var aktive og familiedominerende socialdemokrater. Bag-
grunden kan vsere en medvirkende årsag ti1 kvindemes måde at arbejde politisk - kort
sagt forklare noget af, hvorfor de ofte opforer sig selvundertrykkende og elementaert
ufornuftigt. Der er ikke basis for på grundlag af de foreliggende tekster, at bestemme
de talendes driftssksebner og forzeldre-identifikationer. Men eftertanken kan rejses:
Kan man taenke politik uden at taenke familie- og konsrolle-arv ?

Overfladisk set er Mona og Mette meget forskellige i opfattelsen af det faglige arbejde,
ligesom de oplever deltagelsen i uddannelsen meget forskelligt. Men hvis man skal
forklare deres uagressive, langt hen decideret harmoniske omgang med forskellig-
heden, kan det vsere oplysende at se på totaliteten i deres respektive erfaringer, på
hvad de får frem i hinanden indtil arbejdsdelingen mellem den "ny passive" og den
"erfarne aktive" kvindelige tillidsreprsesentant er etableret. Mona spiller jo tidligt i
interviewet ud med, at hun "egentlig ikke ville af sted" på kursus. Men hendes
bevaeggrund ti1 ikke at ville på kursus er den selvsamme som Mettes grund ti1 at ville:
det er intensiteten (i intematkurseme, hhv manglen på intensitet i ekstematkurserne).
Mona oplever den som anstrengende overbelastning, Mette som indholdsrig og
stimulerende. Mona spiller ud med hunden og hverdagsrutineme og de "14 dage"
som sin begrundelse, og det accepteres. Men i lobet af interviewet kommer Mette så
med en respons på noget, Mona ikke har sagt, men som alligevel falder logisk ind i
snakken om fordele og ulemper ved at tage på kursus: "Jeg kendte ikke et oje, den-
gang jeg tog ti1 X-ense forste gang", siger nemlig Mette på et senere tidspunkt, efter
at Mona har berettet, at hun summen med en kvindelig kollega fik lov at tage på kursus.
Og efter tilstraekkelig mange gentagelser fra Mette af dette - at man bliver godt
modtaget, laerer folk at kende, etc. - siger Mona så afslutningsvis, at hun som et helt
afgorende kriterium for at tage på kursus har, at hun kender nogen. En ord ti1 andet
gengivelse af Mettes beskrivelse af sin protes. Mona har altså ramt et ikke laengere
påtrzengende niveau af oplevelser hos Mette, der også engang oplevede, og derfor
stadigvzek kender ti1 dette: at vsere bange for at tage af sted.

Hvis vi skal tro, at Mette også rummer sådan en oplevelse nedenunder sin professio-
nelle og politisk-optimistiske overflade, så skal det vzere fordi kurset - ligesom enhver
anden uddannelse - nodvendigvis forseger at tematisere det faglige arbejde sagligt,
udmontet som overvejende kognitivt uddannelsesindhold. Sagligheden spiller så
sammen med en bestemt del af hverdagen, det faglige arbejde. Jeg har argumenteret
for, at Mette er regulaert overbelastet af dette arbejde, men at hun vender belastningen
ti1 dens begejstrede modsaetning. Det går godt, og hun er nodvendig. Hun accepterer
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overbelastningen og siger "ja ti1 ulysten", fordi det faglige arbejde også treeder ind
mellem det ufaglzerte slagteriarbejde og det midaldrende aegteskab på en menings-
og identitetsgivende måde. Når Mona og Mette enes om, at aktivitet er godt, sker det
ved, at Mettes ekspliciterede lyst ved arbejdet og latente ulystfomemmelse begge
bringes i bevzegelse ved Monas - i situationen påfaldende - tavshed om arbejdet.
Mona har på det bevidst tilegnede plan ikke så meget lyst ti1 det dér, men hun har
alligevel. Og omvendt med Mette: Hun har maegtig meget lyst ti1 at tage på uddannel-
se, men meget lidt lyst ti1 at få flyttet på sin hverdagebevidsthed. Derfor formulerer
de - via kursusdeltagelse, via medlemsaktivitet (personlig, sagsorienteret og enkeltstå-
ende, men positiv for Mona - oplevelse af kollektiv desinteresse hos Mette), via
forbundskontakt (Mona taler om sig selv i relation ti1 sit forbund, Mette om sig selv
som del af sit) - lysten og ulysten ved det faglige arbejde: en potentiel tematisering.
Men de ender med at enes om en mere almen kompromisfigur: At det er godt at vsere
aktiv, og det er godt at vaere på kursus.

5.3.3 Den blokerede erfaring - og sidegevinsterne

Der er altså ingen spor af almindelige kvindelivsproblemer i den variant af de kvinde-
lige tillidsrepraesentanters oplevelser af deres eget liv, som kommer frem i FIU-regi.
Omvendt har jeg fremanalyseret nogle bevidsthedsfigurer, der meningsfuldt kan
tolkes i overenstemmelse med Becker-Schmidts ambivalens-pointe. Ambivalensen er
låst fast, kvinderne kondenserer belastningeme og - de "siger ja ti1 overbelastningen" -
oven i kobet "ja tak!", de "ger en dyd af nodvendigheden", de bliver "dygtige piger".

Naturligvis er der også nogen, der i stedet giver op (Andersen (e.a.) 1993, p. 225 ff)
men de er så ikke ti1 stede i FIU's videre forlob; det er ikke dem, vi moder.

Ambivalensbegrebet belyser kvindernes laereberedskab. Ambivalensernes specifikke
form produceres i modet mellem uddannelsessystemet FIU, der med engagement og
begejstring kommer den ene pol i kvindernes forudstrukturerede erfaring i mode,
nemlig den pol, der har sanset det lystfyldte og identitetsgivende ved både arbejdet
og tillidsrepraesentantopgaverne. Det er en del af forklaringen på kvindernes umiddel-
bare tilfredshed, det er ikke så mystisk - de foler sig ganske enkelt vaerdsat og godt
behandlet. Samtidig rummer FIU som social ramme og undervisningen i szzrdeleshed
ikke nogen mulighed for at tematisere de faktiske konflikt- og smerteerfaringer, som
vi empirisk ved, at livslobet, arbejdserfaringen og det faglige arbejdes hverdag
rummer. Den kulturelle usynliggorelse af denne side af erfaringen, låser kvindernes
tematiseringsmuligheder fast. Med fare for at reducere de psykodynamiske forkla-
ringsfigurer ti1 etiketter, kan man endvidere overveje i hvilket omfang de "forbudte"
erfaringer af smerte og konflikt - der måske ikke engang var artikuleret som ud-
gangspunkt for deltagelsen i uddannelsen - kommer ti1 stede som energi i afgrzens-
ninger overfor en omverden, der folgelig opleves som mere fjendtlig end nodvendigt.
In casu bliver råstof ti1 overlevelsen af den socialdemokratiske lejrbevidsthed.
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Sammenfattende peger analyserne på muligheden af, at uddannelsens virkning
vaesentligst ligger i dens ikke uvaasentlige sidegevinster. Kvindernes deltagelse i
uddannelsen griber strukturelt ind i deres livslob hhv. hverdagsliv. Det ser vi i
materialet her illustreret af Mona's tilgang ti1 FIU. Hun står som tillidsrepraesentant
som den ny og uerfarne, og FIU's formål er formelt at hjzlpe hende i gang med et
mere kvalificeret fagligt stykke arbejde. Analysen dokumenterer imidlertid, at såfremt
dette skulle lykkes, har det sine årsager nogle helt andre steder end i undervisningen.
Drivkraften i, hvad Mona måtte gore, er nemlig Monas subjektive behov for at
bevaege sig ud af en livsfase, der er ved at vaere tomt. Såfremt FIU-deltagelsen hjselper
hende ti1 det, så vi1 den formentlig også slå igennem i faglig aktivitet. Uddannelses-
rummet kiler sig ind i Monas liv mellem den tomme familiestruktur og den tovende
udvikling af arbejdsidentitet, dets saxlige karakter sikrer hende en synlighed og et
modspil, der fungerer livshistorisk progressivt.

Det samme kan man neeppe konkludere på analysen af Mettes brug af FIU. Hun er
den noget mere erfarne tillidsrepraesentant, der på den ene side har erfaret en rzekke
arbejdspladsens problemer, men som på den anden side vidtgående harmoniserer
dem i interviewsituationen - i ovrigt i lighed med sin rolle i undervisningen. Ud-
dannelsen griber for Mette formidlende ind mellem hverdagslivets forskellige sfaarer,
den lader hende komme vzek fra aegteskabet og vaek fra det overbelastede arbejde.
Man kan endvidere pege på muligheden af, at der bag Mette forargelse over det
kommunale arbejdsloshedsprojekt ligger en latent angst for selv at blive arbejdslos og
ramt af social deroute. Hendes optagethed af projektet forekommer i psykologisk
forstand "overdetermineret", men jeg har ikke i analysen kunne forfelge Mettes
formuleringer så langt. Situationelt er det jo i hvert fald sådan, at diskussionen ikke
kan konkluderes logisk, fordi den rummer en sanset modsaetning mellem under-
visningens budskab og den sociale realitet.

Mona ville slet ikke på kursus - men skulle det vaere, så var eksternatet da det
mindste onde, fordi hun kunne komme hjem hver dag. Analysen viser, at Mona
måske nu er ved at vaere klar ti1 at tage skridtet videre ud i det angiveligt truende
internatform, som denne gang kunne give hende ny og anderledes selvoplevelser.
Hendes utilfredshed med kursets form rummer faktisk hendes ambivalenskonflikt:
Modsat sin egen spontane vurdering så "treenger" Mona ti1 lidt afstand hjemmefra. Da
konflikten er udtalt og har fået svar, er hendes beredskab hertil eksplicit forbedret!

Mette ville ikke på ekstemat - for det er internatets intensitet, hun går efter. Men også
den vurdering er udtryk for en ambivalent oplevelse: Den stimulering og intensitet,
Mette opsoger, har hun jo så rigeligt af i hverdagen. Grunden ti1 at opsoge mere, må
ligge i at hverdagens intensitet ikke er lystfyldt. At fjerne sig fra hverdagen loser dog
ikke hendes problem, tvaertimod konsolideres status qvo. Modsat sin egen vurdering,
så "tramger" Mette nok slet ikke ti1 at komme vask hjemmefra og få mere almen er-
faringsudveksling. Hun ville snarere vinde i fagpolitisk kvalifikation og subjektiv
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tilfredshed ved at beskaftige sig kontinuert og teet med sit lokalområdes problemer -
således at alle de regler og formalia, uddannelsen har laxt hende kunne få en bag-

grund at fremtrazde på. Mette fornzegter hverdagens problemer, hun fjerner sig fysisk
og mentalt fra dem i den måde hun bruger uddannelsen på. Hun får "tmst" i stedet
for provokation.

Under den synsvinkel kan man strukturen i de to kvinders kommunikation en ny
dimension: Mona holder sig konsekvent tilbage, fastholder lavmaelt, at hun har det
bedre med ikke at vzere så aktiv igen, hun ops0ger ikke de store fagpolitiske udfor-
dringer, har derfor ikke de store problemer - og skzermer sig imod den afmagt,
arbejdet også producerer. Den afmagt har Mette netop ikke afskazrmet sig fra, men
hun er taget på kursus for at komme vaek fra den, hvorfor hendes selvfremtilling
rwdvendigvis må blive problemfornzegtende. Mette har valgt "den maskuline vej"
ti1 autonomi, har taget rollen som aktiv på sig, og hun har endnu ikke erfaret, at
denne vej - med Bjerrum Nielsen og Rudbergs begreb - er, netop, ambivalent. Her-
overfor repraesenterer Mona måske den kvindelige, paradoksale vej ti1 autonomi: Hun
udf0rer det faglige arbejde i taette kollegiale relationer, dvs med vzegten på intimitet;
hun går "den paradoksale vej" gennem intimiteten ti1 autonomi.

I begge tilfcelde bevirker opwgningen af ambivalensen tydeligvis, at en tavs viden
potentielt kan blive udtalt, og at kvinderne afpraver formuleringer af eller begreber
om sine egne felelser og holdninger. Ambivalensen reprazsenterer derfor en mere
produktiv viden, også i et uddannelsesperspektiv, end den mere urniddelbart til-
gazngelige afvisning eller begejstring.

5.3.4 Mona og Mette i en underviseroptik

En sådan ydre, og i hverdagssproglig forstand "usolidarisk", bagvendt vurdering af
kvindeme, som jeg her har begrundet teoretisk - eksisterer faktisk latent i FIU-sy-
stemet selv. Disse kvinder er som typer - blandt mange andre - genkendelige for FIU's
undervisere. Med reference ti1 den pragmatiske eller kommunikative validering (jvf.
afsnit 4.3.4) har vi i forskellige sammenhaznge fremlagt brudstykker af denne af-
handlings analyser for FIU's undervisere. Analysen af Jytte's omgang med k@ns- og
uddannelseshierarkieme i FIU i termer af identifikation med aggressor er vidtgående
blevet afvist af de mandlige undervisere, der i flere tilfzelde har insisteret på at Jyttes
budskab slet og ret var, at hun gerne ville vzere ljge så dygtig som mazndene. De
kvindelige undervisere har gennemgående udvist en ubegejstret accept af analysen.
Undervisere af begge kan "genkendte" Jytte, men fandt hende i forskellig grad pro-
blematisk.
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Derimod har der ikke vaxet nogen konsforskel i FIU-undervisemes modtagelse af
analyserne af Mona og Mette7’. Det skyldes sikkert, at disse analyser omfatter flere
dimensioner, og at de på flere punkter saettes ind i en generel ramme af kvindeliv og
modsastninger. Den kan genkendes alment. Det - for mig - overraskende og fortolk-
ningskraevende, der imidlertid ikke skal udfoldes videre her - i undervisernes modta-
gelse af Mona og Mette lå i, at de gennemgående opfattede begge kvinder som
problematiske og irriterende. De falder på hver sin side af "den ideelle FIU-deltager",
Mona i sin langsommelighed i accepten af den almene politiske diskurs, Mette i sin
lidt for voldsomme begejstring for egen indsats - den er usnuppelig, sammenvaevet
som den er med åbenlyse naivismer og "begynderfejl". Det ligger ikke langt fra
undervisernes professionelle hverdagsbevidsthed, at karakterisere Monas og Mettes
uddannelsesbehov som vserende det stik modsatte af det, de hver isax selv onsker sig.
Men også underviserne er jo udvalgt af Gud, og rammes af offer og forer syndromet

FIU bidrager som social ramme ti1 at tillidsreprsesentanter med bestemte strukturelle
forudsaztninger rekrutteres ti1 systemet. Det er Mona og Mette blot to forskellige
eksempler på. De strukturelle muligheder for kriser i livslobet og hverdagslivet er jo
legio, og der er ligeså mange subjektivt forskellige måder at omgås kriserne på som
der er individer. På den anden side er FIU's socialt kulturelle horisont: arbejderbevze-
gelsen og dens tematiseringsspektrum - f.eks. den formalistiske demokratiapfattelse -
for snasvert til, at tillidsrepraesentanternes potentielle erfaringsverden kommer i

bevaegelse. End ikke i interviewsituationens mulige frihed kommer der nogen pro-
blematiseringer af hverdagen eller FIU som sådan frem. Tvasrt imod fordobles be-
gejstringen atter engang. Uddannelsesrummet er således aktiv medproducent af
erfaringsblokering. Ambivalenserne konsolideres og mystificeres - den komplicerede
virkelighed fortoner sig bag begejstringen.

7o Den distinktion mellem de "faglige" og de "akademiske" undervisere, der har pratget FIU, og
som jeg har diskuteret andetsteds (Weber 1993a) har formentlig en differentierende indflydelse.
Men da diskussioneme med underviserne har fundet sted i større grupper og undervisnmgs-
situationer, er det alene kansforskellen, jeg kan kommentere.



Kap. 6 Menneskelig erfaring
- organisationen som barriere eller udviklingsrum ?
- og et par andre perspektiver

6.1 Perspektiver ?

Mona og Mettes livssituation og laering har vaeret genstand for analyse udfra en
almen intention om at begribe voksnes laering og om tillige at udvikle erfaringsbe-
grebet indenfor rammeme af FIU-effektundersogelsen. De konkrete analyser i kap. 5
bruger teksten som empirisk materiale ti1 dette formål. Teksten medierer mellem den
almene erfaringsteori og så de levende mennesker, der har produceret den. Den udgor
et selvstaendigt og mangetydigt betydningslag, der ikke kan reduceres ti1 bevidsthed-
steori eller ti1 individuelle skaebner. Men som på den anden side ger os klogere på
begge dele.

Men hvad er egentlig perspektiverne i overvejelserne om, om kvinder kan vsere i
fagforeninger, om voksne bruger uddannelse ti1 personlige afklaringer, etc. ? Reekker
denne diskussion ud over sig selv ? Bliver vi klogere på andet end FIU ?

Afhandlingens problemformulering blev (jvf. kap. 1) kogt ned ti1 for det forste sporgs-
målet om en art evalueringsteknisk redelighed: Vi stod med et forskningsresultat
vedr. kvinders uddannelsestilfredshed, som dels forekom lovlig forenklet, dels stod
centralt i den almene voksenpeedagogiske debat. Og for det andet ti1 ensket om at
udvikle erfaringsteorien gemrem konfrontation med netop dette stykke politiske
virkelighed.

Jeg orrskede udfra min hidtidige produktion og som videreudvikling af mit erfaring-
steoretiske udgangspunkt, at belyse i hvilket omfang begreberne om hverdagsbe-
vidsthed og erfaring kunne forklare erfaringsdannelsen og -blokeringeme i fagbe-
vaegelsens formaliserede uddannelser. Jeg onskede endvidere udfra de konkrete
statistiske resultater af FIU-effektundersogelsen og et velkendt syndrom i voksenpse-
dagogikken, den såkaldt kvindelige uddannelsesnarkomani at belyse voksne ufaglaerte
kvinders bearbejdning af deres realitet - i fagbevaegelsens rum. Som metodisk mode-
sted mellem disse to sporgsmål spurgte jeg, om den dybdehermeneutiske tolknings-
procedure (Lorenzer/Volmerg) og det sociale laeringsbegreb med dets psykodynami-
ske indhold af modsaetning og ambivalens måske kunne indfange kvindemes sub-
jektive oplevelser ? Endelig spurgte jeg, hvilken betydning har disse forsag og analy-
ser for voksenpeedagogisk taenkning ?
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Med henvisning ti1 de foregående kapitlers diskussioner mener jeg at have bidraget
et stykke vej ti1 en psykodynamisk uddybning af erfarigsbegrebet, som det hidtil har
vaxet brugt i den danske sammenhaeng. Jeg mener at have demonstreret, at erfaring-
steorien kan belyse lsereprocesserne i FIU, således at de fremstår i al deres kompleksi-
tet - og udfordrer peedagogik, undervisning og politikforståelse. Analyserne kunne
ikke vzere foretaget uden forsogene på at anvende den dybdehermeneutiske tekst-
tolking, som - hvad enten den teoretisk set "lykkes" eller ej - dog altid producerer en
kulturel udfordring. Og den udfordring er vigtig:

Grundlaeggende er den erfaring - eller mangel på erfaring - mennesker har mulighed
for at oparbejde i relation ti1 den centrale organiserende faktor: lonarbejdet i sig selv
af den allerstorste politiske betydning. Fagforeningerne er pt aktivt og afgorende
meddefinerende for dette. Derfor er perspektivet slet og ret demokratiseringen af
samfundet og humaniseringen af lonarbejdet. Og derfor også fagforeningernes mulig-
hed for historisk fornyelse. Derudover rummer afhandlingen en raekke forsknings-
perspektiver vedr. kon, professionslitet, evaluering og voksenuddannelse, som måske
hver på deres vis er nok så vigtige mellemkommende variable i den generelle ud-
vikling i betingelserne for at danne erfaring. (Forskningsperspektiveme diskuterer jeg
nedenfor i afsnit 6.2).
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6.2 Fagforening og offentlighed

6.2.1 Erfaring og offentlighed revisited

Samfundsteoretisk vi1 jeg derfor sammenfatte perspektiveme i analyserne ved ganske
kort at vende tilbage ti1 grundlaget for det Negt'ske erfaringsbegreb, nemlig offent-
lighedsteorien, og begrebet om den proletariske offentlighed (Negt & Kluge 1974).

"Pauperiseringen af hverdagslivet" (Lefebvre), der afstedkommer udviklingen af
hverdagsbevidstheden som historisk bevidstheds-syndrom, er een af de kritiske
betingelser for den proletariske offentlighed. Hverdagsbevidstheden og erfaringsbe-
redskabet kan således ikke diskuteres uafhaengig af udviklingen i det hverdagsliv,
menneskene lever. Afrundingen må derfor omfatte såvel et alment samfundsmeessigt
perspektiv som en vurdering af den fagbevaegelse, mit projekt har drejet sig om - og
som de voksne kvinder prioriterer som en del af deres i forvejen travle hverdag.

Den proletariske offentlighed er et samfundsmaessigt overgribende begreb. Hvor
begrebet om den borgerlige offentlighed (fra Habermas Strukturwandel der Öffent-
lichkeit, 1961) indfanger borgerskabets historiske beherskelsesinteresse, indfanger
begrebet om den proletariske offentlighed de arbejdende menneskers hele livs per-
spektiv. Hvor den borgerlige offentlighed som historisk sfzere konstituerer og som
begreb indfanger adskillelsen af forskellige livsfunktioner - grundlaeggende som
funktionalisering ift. ekonomien - indfanger begrebet om den proletariske offentlighed
de praksis-, organisations- og bevidsthedsformer, der er fragmenteringens dynamiske
konsekvens.

Begrebet om den proletariske offentlighed omfatter hele samfundet, men fra menne-
skenes perspektiv. Såvel produktionen af varer og lonarbejdet som en historisk
nodvendig del af menneskelivet, som vareproduktionens grundlaeggende forud-
saetning: reproduktionen af livet - historisk konkret i familien. Den proletariske offent-
lighed er således ikke et "sted" eller en "politik’ - den er et perspektiv og den rummer
en historiceret funktionsbestemmelse, der dog som offentlighed netop er "åben":
Offentlighedsanalysen besternmer f.eks. ikke en "reproduktionsfunktion", men eks-
ponerer reproduktionens rum og modsigelser. Kvinde- og fredsbevaegelserne er
konkrete eksempler. De er reaktioner på den historiske vanskelighed, mennesker
generelt har med at realisere interessebestemte handlinger og aktioner i dette sam-
fund: de former, der er ti1 rådighed er groft sagt foraeldede, og de ny, der spirer frem
endnu uudviklede. Årsagen ti1 denne misere skal for en vaesentlig del ses i den
organiserede arbejderbevaagelse og partierne, primaert Socialdemokratiet, som i deres
politiske handlinger har reproduceret produktionens primat. De har lagt politik med
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udgangspunkt i den historisk set presserende sandhed, at produktionen, dens beher-
skelsesforhold og organisering, var arbejderbevazgelsens grundlaeggende problem.
Heri ligger selve den historiske begrundelse for udviklingen af det hierarki, som Jytte
(i kap. 4) identificerer sig ind i. Og i organisationens historiske traeghed ligger en
vzesentlig barriere for befrielsen af det menneskelige arbejde.

Lejroffentlighedens kulturelle selvstaendiggorelse og dens faste selvforståelse som
opposition i de borgerlig samfund er også substansen i de kulturelle og sociale
dimensioner af Fagbevaegelsens interne Uddannelser, son Mona og Mette (i kap. 5)
på forskellig vis tager livtag med. Selvforståelsen - den latente dichotomi mellem
borgerlig politik og kultur overfor arbejderbevaegelsens politik og kultur - er selvsagt
historisk velbegrundet. Men den har også selvstsenddiggjort sig, og reproducerer sig
som en art fantom i bevidstheden og uddannelsen - alt imens medierne og den
globale kommnikation endnu engang revolutionerer hverdagslivet for fagbevzegelsens
nuvaerende og fremtidige medlemmer.

6.2.2 Fagbevazgelse som erfaringsbetingelse: Delegation eller participation ?

Arbejderbevaegelsens solidaritetsperspektiv har ikke laengere en subjektiv offentlighed
at knytte an ti1 - det har jeg kort konstateret - f.eks. med udgangspunkt i APL-under-
segelsen - som eet af udgangspunkterne for projektet (kap. 1, 3 og 4). Det giver sig
mange udtryk, og b1.a. dette, at mange politiske holdningsdiskussioner i FIU over-
fladisk set fremtraeder yderst forvirrede. De besidder imidlertid netop dette indhold.
Eksempelvis: Et så centralt begreb som "soldaritet", ordet "solidaritet", har mistet sit
sanselige indhold, sin genkendelighed, og er (i Lorenzers forstand, jvf. kap. 4) udartet
ti1 "tegn". 1 undervisningen tillader det alle at loagge hver deres betydning ind, at
udove hver deres tolkning af den kulturelt tavse viden, der er oparbejdet i arbejds-
livet. Man kan - ikke nodvendigvis kun som uddannelsesperspektiv, men det er nu
dagsordnen her - vende denne uddannelseserfaring om, og sporge om fagbevaegelsens
medlemmer kollektivt, ved at sporge sig ind på hinandens oplevelser og erfaringer,
kan udvikle ny praksisformer og ny begreber for "solidaritet". Mao: Om man kan
"resymbolisere" solidariteten.

Urniddelbart ser det ikke let ud. Arbejdere lever på mange forskellige måder, og
finder ikke nodvendigvis, at de har noget ti1 faelles. Indenfor FIU dominerer fortsat
ske1 mellem faglaarte og ufaglaerte, mellem lonforende grupper og lavtlonsgrupper.
Udefra må man nok pege på generationsforskelle, konsforskelle og på etnisk tilhor
som nok så afgorende på laangere sigt. Endvidere reagerer organisationen ofte på
problemer med engagementet ved at "stramme op" organisatorisk, hvorved de faktisk
bidrager ti1 yderligere demotivation (f.eks. Morgenroth 1994b). Hverken begrebet om
den borgerlige offentlighed eller modoffenligheden - den socialdemokratiske lejrof-
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fentlighed - kan rumme hverdagslivets mangfoldighed af repression såvel som
udfoldelse. Og den håndfaste udbredelse af disse forståelsesformer er - også i FIU's
hverdag som curriculum eller kulturtilbud - med ti1 at afskzere individuelle mulig-
heder for at formulere modsaztninger og bearbejde ambivalens.

Man kan derfor udvide sporgsmålet ovenfor, og sporge om fagbevsegelsens med-
lemmer har mulighed for at finde historiske rum ti1 at stille egne og autentiske krav
ti1 organisationens forskellige lag, og dermed udvikle erfaringer med og begreber for
politisk participation. Jeg bruger begrebet "participation" som en principiel karak-
teristik af organisationen ti1 forskel fra den traditionelle, hierarkiske delegationsmodel.
I delegationsmodellen overlades den politiske aktivitet ti1 de valgte, og laegger mere
eller mindre op til, at medlemmeme kan nojes med at vaere loyale, i bedste fald
historisk identificerede med deres organisation. 1 praksis fungerer det ganske ofte
sådan, at de valgte overbyrdes (f.eks. Mette i kap. 5), udvikler en vis bitterhed og
kynisme overfor medlemmerne tillige med en vis selvretfaerdighed. At påtage sig et
så stort arbejde på andres vegne er en elementax udbraendthedstrussel, og reaktioner-
ne minder, også i deres konsspecifikke varianter, ganske meget om det kliniske billede
af arbejdspsykologiens "udbrzendthedssyndrom" (se f.eks. Maslach 1988, Weber
1989b).

Opbruddene i medlemmernes holdninger ti1 fabevasgelsen foreligger som sagt om-
fattende belyst i APL-projektet. Det har også givet anledning ti1 en nojere diskussion
af sammenhaengen mellem medlemsreaktioner og "demokratikproblemet" i bevaegel-
sen (f.eks. Bild (e.a.) 1994, Bild (e.a.) 1995, Bild og Madsen 1995). APL-undersogelsen
afdzekker forskellige slags "anderledes orientering", seerlig hos yngre fagforeningsmed-
lemmer, sidelobende med at der også hos disse grupper fortsat eksisterer et oriske om
tilhor ti1 organiseringen. Man kan tage denne modsigelse som udtryk for et spaand af
forskelligartede erfaringer med fagforeninger, der har oparbejdet et spektrum af ikke
realiserede onsker. Eller i denne afhandlings termer: et erfaringspotentiale, en kul-
turelt tavs viden. FIU-effektundersogelsen dokumenterer en lignende modsigelse inde
i bevaegelsens uddannelsesrum: en afstandtagen fra den socialdemokratiske rekrut-
teringsintention OG et stort engagement i undervisningen. Modsigelser, der hverken
er storre eller vaarre end de, hverdagen ellers byder på, og som her er indlejret i
uddannelsens relative frirum: Som måske konstituerer den historisk "tilpasse udfor-
dring" for arbejderbevidstheden.

Den objektive konstellation af forskellige interesser indenfor fagbevaegelsens offent-
lighed omfatter som sagt det historiske sammenstod mellem faglaerte og ufaglaerte.
Men det accentueres af de unge, af indvandrerne og af kvinderne, som hver for sig
på forskellig vis både er del af de objektive og subjektive interessefaellesskab - men
som differentierer det, udfordrer det og forandrer det (Negt (e.a.) 1989).
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Nogle af de undersogelser af tyske forhold, som jeg tidligere har refereret ti1 (Negt,
Morgenroth) peger på, at disse forskellige grupper i fagbeveegelsen artikulerer sig
forskelligt om fremtidsperspektiveme. F.eks. giver mange kvinder udtryk for onsker
om ny solidaritetsbegreber udfra participationsperspektivet (Morgenroth (e.a.) 1994,
Morgenroth 1994a). Forudsaetningeme for en sådan aflaesning af hvad medlemmerne
"mener" er på den ene side den dybdehermeneutiske tolkning: Morgenroth m.fl. tager
sine tekster på ordet, og vurderer, at teksteme rummer et ikke realiseret onske om
merhed, forpligtethed og solidaritet i ny historiske former. Teksten siger "mere" herom
end de individer, der har produceret den - og jeg skulle hen gennem afhandlingen
have sandsynliggjort, at sådanne tolkninger kan vaere kulturelt plausible og politisk
vigtige. 1 forhold ti1 den danske kontekst spejler tolkningen faktisk FIU's modsaet-
ninger: Også i vores materiale findes stribevis af formuleringer om, at "solidaritet"
opfattes som et legitimt behov, at man onsker et folelsesmazssigt og socialt faellesskab,
der opleves som personligt styrkende. 1 FIU kobles det så mildt sagt ikke altid ti1 det,
det også er eller kunne blive, nemlig udtryk for en samfundsmaessiggorelse, og et nyt
krystallisationspunkt for organisationens arbejde. Men Morgenroth ser faktisk dette
spektrum af betydninger i de tyske fagforeningsmedlemmers udtalelser. Ganske vist
kommer det ofte "ti1 omvendt udtryk": De er ofte ikke-fagforeningsmmssige erfaringer,
der hidtil har givet nsere og frugtbare faellesskabserfaringer, det er ofte modsaetningen
mellem "de rare folk, man lzerer at kende" overfor "alt det, der skal passes" ... men
perspektivet af en social og politisk sammenhseng kommer dog kritisk frem. Der er
en modsaetning mellem måden, man kommunikerer på, og det, at man har et feelles
mål. Den modsaetning skal formuleres, for noget kan forandres - jvf. Jytte i kap. 4 -
og man kan godt leese Jyttes udspil om "at få snakket sammen" og hendes karakterisk
af bevzegelsens skjulte hierarkier som konkret udtryk for samme tendens - men den
knuses konkret af delegationssystemets gennemslag som hierarki i situationen og i
samspillet med konsrelationen. Samme oplosning sker med Mettes engagement i de
arbejdsloses problemer: det låses inde af den organisatoriske ramme, hun er i gang
med at identificere sig med. Men substantielt er kvindernes forsag på linje med det,
Morgenroth tolker ud af sit materiale: Det socialt forpligtende, det trygge og det naere
opleves som vigtigt. Og det er der ikke så meget af i fagbevaegelsen. Det er som sagt
een af de urniddelbare forklaringer på, at kvinder generelt taget foler sig godt tilpas
i FIU - idet FIU repraesenterer en langt mere konsekvent ideologisk kultur og langt
mere dialogiske kommunikative monstre end organisationsarbejdet almindelighed -
og end arbejdspladsens hverdag.

Morgenroth mener, at konsforskellen i medlemmemes fremtidsorientering indenfor
fagbevaegelsen er systematisk: Kvindeme giver udtryk for "participationsinteresse",
maendene accepterer det hierarkiske og instrumentelle system, der på samme tid er
forudsaetningen for og resultatet af "repraesentantmodellen": at man tolker kammera-
temes behov - som en anden pater familias - og administrerer dem i henhold ti1
overliggende politiske mål, som ikke nodvendigvis er synlige for de involverede.
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Denne figur ser vi antydningsvis i FIU-effektundersogelsens belysning af forskellige
måder at omgås "medlemmernes manglende opbakning" på, jvf ovenfor om truslen
fra "udbraendthedssyndromet": de mandlige tillidsrepraesentanter identificerer sig
opad og ind i systemet, de ger karriere, mens de kvindelige tillidsreprsesentanter
artikulerer tvivl, ubehag og frustration. Og relativt flere falder fra. Det ger Jytte og
Mette ikke, de har - med samvirken af deres far-introjekter - defineret sig selv som
"de udvalgte". Mona og hendes teven er mere typisk for kvindemes omgang med TR-
arbejdet, sådan som det lader sig belyse i effektundersogelsen.

Konkret kommer kvindemes participationsinteresse ti1 udtryk som noget rodede
udsagn - det har tekstanalyserne dokumenteret. Men roderiet stammer fra virkelig-
heden, realiteten. Det politiske arbejdes egen logik, arbejdspladsens og forhandlings-
proceduremes tradition, det er een ting. Medansvaret for fremtiden, det politiske "sus"
af momentan selvovervurdering, skiftende med nederlag - det er en anden, og den
er ikke den mindst vigtige for udviklingen af fagforeningernes ny politiske rolle:
medansvar - for hvad!? - Endelig er oplevelsen af socialt fsellesskab, at det skal vzere
behageligt, og sjovt, vigtigt - ihvertfald det industrielle lonarbejdes komplementaere
modseetning

6.2.3 Participation og organisationsfantasi

De tre niveauer: Fagforeningsarbejdet som noget konkret, teknisk; medansvaret for
arbejdspladsen og på sigt samfundet som helhed; og det sociale faellesskab med
kolleger eller kammerater kan tegnes som tre dimensioner i den proletariske offent-
lighed og i det aktuelle nyorientering i fagbevzegelsen. Hver enkelt dimension kan
forankres i en objektiv, historisk livsomstrendighed, som imidlertid ikke kan blive
virksom uden gennem subjektiv aktivering: individuelt som livsskaebne, kollektivt
som kultur og politisk perspektiv.

Her kommer begrebet om participstorisk fagforeningsarbejde ind, som en organiseren-
de faktor. Begrebet må ses i sammenhaeng med den proletariske offentligheds konkret
historiske manifestationer, og rummer således i princippet alle de konkrete modsigel-
ser og alle de psykiske ambivalenser, jeg har diskuteret ovenfor. Og hvis der i de tre
niveauer, som også skimtes i FIU-effektundersogelsens empiri - ligger en latent
fremtidsorientering, hvorfor realiseres den så ikke ? Hvorfor alt dette skriveri ?

F.eks. fordi arbejdsbevidstheden og arbejdsbegrebet traeder organiserende ind i det
kaos, man oplever som ny eller udbraedt tillidsrepraesentant. Det fungerer som
historisk forklaringsdimension for de modgående, de erfaringsblokerende, de ikke-
demokratiserende reaktioner hos medlemmer og tillidsreprzesentanter, der er det
subjektive problem. Sammenfaldet mellem oplevelsen af fagligt arbejde og almindeligt
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arbejde diskuteres i afsnit 3.4, og udkrystalliserer sig f.eks. også i Mona og Mettes
mundhuggeri om "moder i arbejdstiden". Ellers pratger ikke netop kvindernes selvfor-
ståelse. De laagger ikke vaegt på, om de bruger lidt fritid, hvis det drejer sig om at få
det sociale ti1 at fungere. Men netop derved fordobler de deres subjektive arbejdspres,
og således bliver arbejdsbegrebet, piigtsocialiseringen ti1 rammeforklaringer på
kvindernes "overanstrengelse".

"Arbejdsbegrebet" som alment, kulturel og social referenceramme fungerer altså som
det reduktionsskema, der ger problemerne genkendelige, der lader livshistorisk
etablerede problemlosnings- eller forsvarsstrategier at komme i aktivitet overfor
fagforeningen: Som lonarbejdet repraesenterer det en tidslig bundethed, i opposition
ti1 "fritid", det er upersonligt og formelt, i opposition ti1 sanselige og sjove - selv-
regulerede - aktiviteter. Som det ses ligger en sådan oplevelseskategori på tvzers af
de tre dimensioner af participation.

En losnelse af denne bevidsthedsmzessige identifikation mellem at erfare lonarbejdet
og at erfare fagforeningsarbejdet kunne realiseres gradvis, ved at uddannelsesrummet
stilles ti1 rådighed for diskussion, helt enkel diskussion af, hvad man hver isaer
oplever. Det ville vzeret et bidrag ti1 udvikling af den så historisk nodvendige "diskus-
sionskultur" (Zoll 1994), ti1 skabelse af rum for artikulation af tavs viden, udfoldelse
af alle de modsaetninger, som den praktiske politik anser som sin fjende. Det er vejen
ti1 udvikling af "organisationsfantasi".

Jeg har tidligere - i afsnit 3.3.5 - forsegt udfra min bevidsthedsteoretiske ramme at
raffinere lidt på det udbredte begreb om "eksemplarisk laering", der kan udfolde sig
i en uddannelsesmsessig eller anden organisatorisk sammenhaeng, men som netop
ikke er afhaengig af sådanne sammenhzenge. De karakteristika, jeg opsummerede, er
netop derfor gode bud på hvordan en participstorisk fagforening kan arbejde -
herunder bruge sin uddannelse.

Erfaringen skal konfrontere de individuelle og de kollektive forsvar. 1 fagforenings-
sammenhaeng, f.eks. således, at individers reaktion på problematiske forhold artiku-
leres og konfronteres med organisationens "politik’. Illustrativt: Enkelte kvinders
behov for deltidsarbejde - og deres personlige forsvar: at snyde i dagpengesystemet,
i perioder leve på understottelse - overfor dette eller hint forbunds insisteren på, at
lonarbejde er heltidsarbejde - som jo også kan opfattes som kollektivt forsvar, dels
materielt for at bevare reproduktionsniveauet, men sidenhen også rutiniseret og
efterrationaliseret, som forsvar mod medlemskritik.

I et sådan konfrontation vi1 de individuelle og urniddelbare erfaringer, som individer
barrer frem, uvaegerligt stode på modstand - og det er netop et definitorisk trask ved
erfaringen, at den ikke er selvstilstraekkelig, at den forbinder sig, via andre, ti1 over-
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gribende samfundsmzssige forhold. De subjektive konflikter forbinder sig i en ny
realitetsdefinition med de historiske omstamdigheder. Men det kraever så også, at
fagbewzgelsen tillader sine uddannelsesrum at befatte sig med realiteten - at ud-
dannelsen "får lov" at producere udkast ti1 fremtidige praksisser, der udfordrer
organisatoriske hiererkier og traditioner.

Lykkes det, kan generations- og konsmodsaetningerne i bevaegelsen måske nå det
spidspunkt, som forfatterne ti1 APL-undersogelsen formulkerer udfra deres omfatten-
de, statistiske materiale:

"Sat på spidsen kan sporgsmålet, om fagbevaegelsen haren fremtid, besvares med både
et ja og et nej. Hvis det traditionelle begreb om fagbevaegelsen forseges fastholdt, vi1
den stå tilbage som et tomt "apparat", der langsomt vi1 taeres vaek af mangel på
navring fra medlemmerne. Skal bevaegelsen overleve, vi1 det sandsynligvis - og
paradoksalt - ske i en sådan form og med et sådant indhold, at den aeldre generation
af ledere og medlemmer kommer ti1 at opleve det som fagbevazgelsens afslutning."
(Bild (e.a.) 1994).

Ledere, medlemmer ... maend. Deres erfaringer er underbelyst i dette arbejde. Men
vigtige nok som videre forståelsesperspektiv, både organisatorisk og teoretisk.
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6.3 Forskningsperspektiver

Jeg har valgt at Legge hovedvzegten i afrundingen på den den konkrete kontekst for
laering, og give den et par begreber med på vejen, så den fremstår i al sin historiske
vaesentlighed. Afhandlingen som helhed har viet dels kvindelivet og dels de psykody-
namiske bestemmelser en del opmaerksomhed, og det er derfor vzerd atter ti1 slut at
understrege, at den psykoanalytiske inspiration ti1 lzereprocesteorien ikke reducerer
denne ti1 driftsteori, langt mindre implicerer terapeutiske laxerroller. Derinod eks-
ponerer den en raekke magtrelationer i pzedagogikken, som menneskers lzering ville
vinde ved at blive fri for, ligesom den altså saetter en kompleksitetsforståelse på
dagsordnen.

Det er imidlertid ikke blot i fagbev=gelsens hojt organiserede rum, menneskers laering
udfolder sig komplekst, og ikke kun her begreber som "modsaetning", "ambivalens",
etc. har analytisk styrke. Jeg vurderer, at hovedudsagnet i afhandlingen: At menne-
skers erfaring finder egne veje, at livshistorie og egenerfaring er den egentlige dyna-
mik også i formaliseret laering, grundlazggende udfordrer megen voksenpzedagogisk
rutine. Kompleksiteten i motivationen er generelt taget undervurderet. Skal man vride
en didaktisk inspiration ud af analyserne, ,må det vaere i så vidt omfang som muligt
at erstatte cuirriculum med, hvad man kunne kalde erfaringskoncepter eller rammer
for eksperiment: Ikke slet og ret frirum, men reflekterede og tilpas strukturerede hhv
tematiserede laxerum i forhold ti1 bestemte grupper af voksne i forskellig uddannelse.

Afledt heraf kan man sporge, om analyserne rummer en ny inspiration til, hvad
laereruddannelse, underviserudannelse og ditto efteruddannelse skal rumme. Mit bud
er, at en storre fordybelse i teoretiske bestemmelser af laxeprocessen kombineret med
mere varierede og eksperimenterende praksismomenter eller praktikker må vzere et
nodvendigt - om naturligvis ikke tilstraekkeligt - historisk input.

Det synspunkt har så igen konsekvenser for, hvordan man opfatter den aktuelle
udvikling i laererprofessionerne og i den professionsteori, der lobende forseger at
bringe orden i det brogede felt af ny uddannelser, kompetencer og institutionsformer.
Det ser vi specifikt, når vi analyserer FIU-materialet mhp at forstå udviklingen af
undervisernes professionalisering (Weber 1993a) og perspektivet kan udvides ti1 andre
felter, og ikke mindst uddybes som en mere grundforskningsorienteret program vedr.
udviklingen af undervisning og uddannelse som lonarbejde og profession.

Jeg har i kap. 1 skitseret, at analyserne også har perspektiver for opfattelsen af ud-
dannelsesevaluering og evalueringsteori (Weber 1993b, 1993c, Weber & Madsen 1995).
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Mere grundlaeggende er nok inspirationen ti1 videre arbejde med konsdimensionens
betydning for forståelsen af laereprocesser og pzedagogik. Efter en raekke år med
megen pigepaedagogisk forskning og debat i Danmark synes dagsordnen nu at have
flyttet sig ti1 praksisorienterede ligestillingsprojekter og også drengepaedagogiske
initiativer. Uden at forklejne disse aktuelle stromningers betydning kan man konsta-
tere, at den teoretiske interesse for konnets psykologiske konstitution som en konkret
historisk og dermed foranderlig protes synes aftaget ti1 fordel for mere konstrukti-
vistiske eller genus-teoretiske positioner (se f.eks. Psyke & Logos 1994)7*. Så vidt jeg
kan se, betyder det, at selve kemepunktet, nemlig konnets historicitet, dets dynamiske
bliven ti1 i et dobbelt felt af subjektiv energi og samfundsmaessig, kulturel og okono-
misk logik, forbliver underbelyst. Derfor mener jeg også, at dette arbejde rejser
sporgsmålet, om den socialisationsteoretiske "bagvej" ti1 tematisering af konnet
gemrem en psykoanalytisk socialpsykologi, en oplevelsesorienteret analysernåde og
et samfundsteoretisk arbejde med "konsrelationen" - som Becker-Schmidt benzevner
feltet - som samfundsmaessig grundstruktur ... om det ikke er nodvendige historiske
grundforskningstemaer.

71 En fremtrzedende og fremragende undtagelse er Bjerrum Nielsen & Rudbergs produktion, som
jeg har refereret flittigt til i det foregående. Også de har bidraget ti1 temaet "Psykologi og b n s -
forskning" i Psyke og Logos.
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Summary in English

TU education - as an outset...
The present thesis represents one aspect of the research into trade union education,
that has been taking place in the Adult Education Research Group at Roskilde Univer-
sity for about 10 years. Originally started out as a qualitative dimension of the evalua-
tion project "Evaluation of the Internal Training in the Danish Trade Union Move-
ment"72, my project finally came to discuss and develop some already well-known
concepts in the Danish educational setting, i.e. the concept of "Erfahrung"” (Negt
1971, Negt & Kluge 1981) and consciousness of every day life (Leithauser 1976,1993)
with a view to deepening the understanding of the psychodynamics of learning. One
consequence of that approach became a marked differentiation of the dimension of
gender.

The focus on gender dimensions of learning was not the agenda of the evaluation
project. But it became one of its primary results. For among the vast contentment and,
indeed, enthusiasm of shop stewards with the training offered, documented by the
questionnaires of the evaluation project, two groups of participants singled themselves
out: Among unskilled women in middle-age, with 7-8 years of schooling and a family
background of traditional working class, content was almost unanimous and very
personally articulated. And among young male shop stewards, who possessed the
cultural advantages of lo-12 years of schooling, a professional training as a skilled
worker, and a family background of salaried employees, content was also widespread,
but more reluctant, and certainly not unanimous.

The Female Addiction to Education
Now this statistical result is one among many "writings on the wall", that the trade
union movement is presently faced with. To meet the demands of the young and
relatively well educated male and modern employee for a modernized role of shop
steward is a very important challenge. My concern, however, was with the enthusi-
asm of the women. Not only does it match a phenomenon in adult education and
popular enlightenment known as "the female addiction to education", which is in itself
interesting; in the particular context of trade unions it is puzzling as well. Trade
unions are not reknowned for their sensitivity to women's demands, or indeed for an
atmosphere meeting, what we normally expect women to feel comfortable with on.

72 Andersen (e.a.) 1993. A much abbreviated English version is available at The Adult Education
Research Group, but this version does not comprise the qualitative studies discussed here.

I choose to maintain the German concept, as the English concept "experience" invariably in an
educational context brings associations to John Dewey, whose approach is at the same time
affiliated and fundamentally different. Furthermore the distinction between "Erlebnis"/oplevelse
and "Erfahrung/erfaring is rather difficult to communicate in every day English.
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Accordingly the results of the evaluation study were met with consternation by the
equality activists and politicians of the KAD (i.e. The General Workers Union for
Women) and other unions organizing un-skilled women.

Evaluation Studies: Are Qualitative Studies Relevant ?
From the point of view of evaluation studies the protest accentuated one point in the
on-going debate about the historical function of such studies, their need of a theoreti-
cal basis and a debate about their methodology. Much information is being produced
in adult education, e.g.: Who is content with what ? Who gets which job after job
training ? etc. Less interest is paid to the more complex issue of why. Thus the subjec-
tive side of learning and motivation, without which no results of education can be
produced, and without which no long term effect shall ever be demonstrated, fall out
of the scope of interest of much present evaluation research. That is the theoretical
issue behind the political uproar: But women just cannot be content with TU educa-
tion!

The Theoretical Out-set: Erfahrung & Alltagsbewusstsein
The theoretical foundation of the concepts of learning in the evaluation study were,
as mentioned, the concepts of "Erfahrung" and the consciousness of every day life.
The "problem" of the study had to do with the women. The context was present
theoretical issues in adult education research. Thus the progression of the thesis
became as follows:

Adult Education Research - and the Adult Learner
In Chapter 1 I outline a current dilemma in adult education theory and practice: On
one hand adult education as a new academic discipline suffers from the need to find
its own feet and identity by closing in on itself, find its own inner structure, its field
and frames of reference. On the other hand political decisions, programmes, labour
market demands and the wants and needs of adults favour research of a much more
mundane nature: much information is being launched concerning the needs of emplo-
yers, the wants of the un-employed and the political ambition of state and parties.
Between the respective poles of scientific self-assurance and political pragmatism,
people - participants and professionals - live, move around, in and out of educational
settings, due to what ? The subjective learning, the motivation to be found in adult
life, are rarely the explicit focusses of attention in planning and research.

Learning and Every Day Life: a Key to the Effects of Trade Union Education ?
In chapter 2 I critically discuss the idea-that educational and learning processes can
be conceived of in terms of "effect". I briefly present the concepts of the consciuosness
of every day life and experience/Erfahrung, adding concepts of every day life (Le-
febvre), life course and life history. I summarize the results of the evaluation of
FIU/the Internal Training Centre of the Danish Trade Union Movement, and con-
cludingly I discuss how "gender" may, as in this case, be thematized and conceptuali-
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zed without any pre-understanding or prejudice. Gender presents itself as a historical-
ly important issue in the understanding of learning, both statistically and qualitative-
ly. There is no need for adult education research programmes to be "feminist" ...
reality looks after that. If you look for subjective dynamics, gender differences "rise"
out of the gender-blind, but power conscious, field of TU education, whether you ask
for it or not.

Women's Experience: Perception of the Tacit Dimensions of Every Day Communi-
cation
Chapter 3 introduces a critical discussion of the concept of self-regulation as a dimen-
sion of "Erfahrung". The discussion comprises a presentation of the concept of selfre-
gulation according to Negt/Kluge (1981) as well as its possible affiliation to the
dimension of "thematization" of the concept of consciousness of every day life. It is
evident in the presentation by Negt and Kluge that the dimension of self-regulation
need a historical footing, and that the orientation towards "living your life" of either
concept require a more precise focus, if they shall contribute to the grasping of the
problem stated above. Thus, the concept of "social learning" (Becker-Schmidt 1987)
turned out to be relevant for an understanding of the problem present.

It is developed at a more tangible level. Becker-Schmidt's generel line of research
presupposes and implies a social and economic analysis of the differences and contra-
dictions within the various spheres of women's every day life, and - not the least
important point - an understanding of the differences and contradictions between
them. Not only are the two essential settings of every day life - the job and the family
- organized according to different and opposing logics - in addition each setting itself
contains a number of objective as well subjective contradictions. The job is not only
a necessary evil that women hold because they need the money - it is also the sphere
of social contact, social production and estimation. Likewise family is not only the
personal and emotional centre for many women - it is also a setting deprived of
challenge, filled with repetitive tasks and it yields no social estimation. Becker-
Schmidt's analysis of the psychological reaction to this situation is complex, and yet
simple: The contradictory situation produces mixed feelings, individually and as a
cultural pattern of women's experience. And the mixed feeling are analyzed through
the psychoanalytic concept of "ambivalence".

In accordance with the general ambition of my understanding of subjectivity, the
concept of ambivalence is differentiated from the drives, and applied to the contradic-
tions of reality. It is substantiated by a further analysis of the on-going testing of
reality through "Probehandlungen", small, graduated every day experiments, assemb-
ling gratifications and denials. Becker-Schmidt's decisive point in developing the
concept of Erfahrung is her approaching the active/passive dialectic, the appreciation
of reality is her application of Ferenczi's concept of denial and double denial: The
concepts contains the historical impact of women's experience: Contradictory impulses



262 English Summay

and emotions are denied for reasons of survival. The path of experience implies the
realization that "it is not true that I do not suffer ...I’ - from whichever variation of the
contradictory and ambivalent every day life is at stake. Denial of repression is follo-
wed by denial of the denial, and the realization of this process is sometimes triggered
off retrospectively by events in people's life histories. When it happens, individual
and collective approach to this sort of "Erfahrung" imply an invasion into the field of
the tacit knowledge, the culturally implicit notions of suppression and submission as
complements. It is probably not to be regulated, however. Learning has its own,
devious ways, information only gaining impact when allowed by emotions. Delibera-
tion and hesitation are necessary dimensions, and they require their time and space.
People do, too.

So I discuss the concept of ambivalence at length, elaborating its compatibility with
the theory of consciousness of every day life. Both concepts point to the fact that in
the communication of every day life much is left out, much experience never worded
- either because there is no pragmatic reason that it should be, or because the present
culture lack adequate words for it. The "tacit knowledge" (Polanyi 1967) of our culture
implies certain implicit pictures or images of femininity as being "different, special
and inferior" (Knapp 1989). Each day the images are maintained and reproduced,
when women fail to acknowledge the gap between their sensual experience and the
cultural representations offered for social self realization.

The concept of ambivalence once again rises a well known debate within the context
of developing a psychoanalytically oriented social psychology: To what degree is
communication - and in a wider sense human experience - rooted in the individual
life histories and possible trauma of individuals, to what degree do we understand
them in terms of Freudian drives, and what importance do we attribute to the scenes
and situation of every day life, etc. I point to the theory of socialization by Alfred
Lorenzer as a mediating frame of reference, but at the same time I discuss the varia-
tions between the concepts of Christine Morgenroth, Leithauser/Volmerg and Becker-
Schmidt. I should add that in her later works Regina Becker-Schmidt introduces the
psychoanalytic concepts of "Nachtraglichkeit" (deferred action) which is in a similar
way loosened from its frame of Freudian drives and used to confront the life history,
asking how past and present experience interact and transform each other retrospec-
tively.

The perspective of the discussion all through chapter 3 is of course the possibility of
experience, cultural and political change. I briefly touch on the perspectives suggested
by Harriet Bjerrum Nielsen and Monca Rudberg of historical transformations of
cultural gender (1988,1993) before I conclude the chapter discussing the relevance of
the concept of "ambivalence" for the analysis of trade union education. I resume some
points from the evaluation report: I confront our exposition of four different trends
of teaching with the ideas of social learning, showing how - even at the best of times -
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present TU teaching will probably only convince participants already motivated.
Although the teaching in the system cover a wide field of methods and the teachers
approach technical and charismatic mastery, the path of participants' learning appears
hard to trace: Often there is too much message and too little space for reflection - and
then again at other courses there is all the space you need, but no political points for
participants to relate their reflections to. Above all it is the Social Democrat hegemony
of the system that knowingly or unknowingly predetermines all dimensions of
communication.

I also discuss the relation between the female shop stewards' attitudes to their jobs,
the concept of labour that they seem to hold, and its influence on their perception of
trade union work. The function as shop steward doubles the pressure of the job, at
the same time functionalizing some of the qualities that most women are empirically
seen to cherish about their family life or private sphere: the getting together with
people, the good company, the mutual respect - the social estimation and consequ-
ently the self esteem developed. Thus trade union work doubles up an alreday
complex psychological organization of contradiction and ambivalence in every day
life.

Shop Stewards Talking - and how to Interpret them ?
In chapter 4 I get around to the shop stewards, their every day life and their learning.
I briefly present a framework of understanding of the demands of modern trade
union work, and as a special challenge I point to the distance between the elected
representatives - the delegates - and the members in general. This problem is docu-
mented by research in Denmarks as well as in Germany. It appears to provoke gender
specific reactions with shop stewards: The men identify with the organization or with
the company management as new colleagues - i.e. they succeed in making a career
of it - whereas the women, who as a rule put much more energy into making contacts
with members work, accordingly get frustrated when over a period of time, this turns
out to be difficult. So finally they drop out of trade union work. That pattern can be
detected. It borders on being just another exemplification of gender specific reactions
to the "burn out" syndrome: At the level of symptoms TU-work is as threatening to
mental health as are the caring professions.

But of course this is not always so. The texts that I focus on in this thesis are spoken
by women, who have certainly identified with the organization, and situationally with
the educational system. They have accepted their part, they are "content" or even
more so: "enthusiastic"! I proceed to carefully read a passage from a group discussion
about a cherished phenomenon in traditional trade unionism: workers' solidarity. The
dedicated Social Democrat and union organizer Jytte tells about the tensions within
the movement, and suggests solutions. Through text analysis I show that although she
starts out with a focussed criticism of the lack of solidarity of the male, skilled wor-
kers, the Labour Aristocrats, she ends up naming them the ideals and models of the
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movement in general and for the low income, unskilled women as well. I discuss this
in terms of "identifying with the aggressor" - not concluding the analysis firmly, but
suggesting that such an angle might be considered by the people of the movement
themselves. I ask - for I do not know - to what extent the pattern of authority, the
hierarchy of the movement is upheld by the energy of individual members drawn
from well known gender specific patterns of authority within the proletarian family.

Chapter 4 presents the methods employed in the production of the texts, i.e. the
thematic group discussion (Cohn 1976, Volmerg 1977) and the interpretation pro-
cedure aiming at a hermeneutic and also psychodynamic understanding (the German:
tiefenhermeneutische Interpretation, cf. Leithauser & Volmerg 1988). After a dis-
cussion of the special understanding of the role of the interpreter, whose very own
consciousness is challenged and exposed in this type of work, I summarize the steps
of interpretation recommended. I do that more or less as a manner of academic
convention, for interpretation procedures of this nature cannot really be done justice
in such a summary. The important thing is, however, to state clearly that I do not
"use" or "apply" the theory of socialization or the concepts of ambivalence and Erfah-
rung "on" the text in order to see how it fits or how much or how little of reality it
graps. On the contrary my theoretical framework operates as one dimension of my
reading personality, and the cultural exposition of consciousness produced in the
interpretation is thus a singular product of the meeting of the consciousness reprodu-
ced by the texts, my consciousness and that of the group if colleagues participating7*.
I actually offer for discussion the question whether my focus on the gender hierarchy,
the hierarchial organization of the educational asset, etc. in the trade union setting,
mirrors that of the reserach setting, I myself move in. If I can perceive of trade union
education as "identification with the aggressor" what does this analysis implicitly tell
me about my own carrier ? I ask, for again I do not know, if research training and
communication between learned colleagues may be understood along similar lines.

The interpretation must then be validated, it must be assessed whether it is a product
of "my heat oppressed brain" or whether it bears on reality. So I pay special attendan-
ce to the challenges of validation that this procedure must meet with, it being not
only of a qualitative nature, but explicitly aiming at psychodynamic dimensions as
well. In this context I critically discuss the state of the arts in qualitative and commu-
nicative validation, as it is presently stated by Steinar Kvale (1989,199l). I come close
to suggesting that although we owe to Kvale the rehabilitation of validation of
qualitative studies, his presentation of examples of empirical analyses border on a

74 This point about psychoanalytic approaches to text analysis leading to neither psychoanalysis of
the author nor to putting the text on the couch, is quite parallel to the statement I make else-
where in the thesis: That psychoanalytical inspirations in education must not lead to definitions
of teachers' functions as therapeutical or the like - but that it may inspire a framework of under-
standing for teaching and learning as such that can only support professional respect for the
unrulyness and autonomy of learning.
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somewhat simplified - positivist - notion of exemplification - as opposed to the
"Exemplarizitat", that I myself venture to approach.

Finally chapter 4 contains a summing up of what psychoanalysis may have to offer
to text interpretation, and the concepts of "symbol" with Freud and Alfred Lorenzer
respectively are discussed again. This is the substance of the point just mentioned: this
approach to text interpretation cannot be subject to a validation that wants to see one
direct relation between theory and field, theory and object, theory and societal level,
etc. The ambition is to keep in mind these questions as important dimensions of the
procedure, at the same time letting your own active consciousness loose to work as
the dynamic and specific historical agent it is ... The analysis becomes prismatic,
rather than linear or twofold.

Women in Trade Union Education: Life History and Every Day Life Motivations
In chapter 5 I return to the question of the contentment of the women in TU and
other adult education, discussing in detail an interview text, where the politically
active Mette, and the allegedly "not so red" Mona, exchange views of their experience
within the internal training system. Initially I discuss the setting of the interview, and
I introduce again the analysis of challenges in modern TU work, this time more
explicitly relating it to the women being interviewed. I see them sitting and talking
inside a complex system of Chinese boxes, comprising global challenges concerning
the future of work and labour, labour market problems, organizational strife and.
problems of organizing every day life ... and also within the educational system,
within the course, within the teaching, within the interview. Each level in itself offers
several objective contradictions or even paradoxes, so the ground for reacting with
mixed feelings seems well prepared.

This "objective framework’ is not just intended as an opening lecture before we get
to the subjective side of learning. Firstly it serves directly as an explanation of much
of the muddle actually expressed. The women's horizons are personal and integrated
in their own life histories, and their task is more or less global: So they do talk a lot
of nonsense - and accordingly they quite often become victims of ridicule, being
belittled by their (male) comrades. My suspicion is that at least some of the notorious
nonsense spoken by the women stem from their ambition to actually deal with the
complexity of problems, whereas the very concept of politics and the culture of the
labour movement itself favour a more pragmatic and functionalist approach, often
adopted by the men75. Secondly the framework understanding of potential societal

75 One example that appears very often, but which is not discussed in this thesis, is the "nonsensi-
cal" attitude of women towards part time jobs or even their "illegitimate" use of the dole during
periods of pregnancy or child care, their "social fraud’. That bit of nonsense simply represent an
interest in respecting the needs of children and family as well as the standards of the working
life. But within the culture of the trade unions it comes out as unpolitical and even immoral
nonsense.
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and organizational conflict is actually present, although implicitly, in the text analy-
zed.

In short the educational point of my analysis of Mona's and Mette's talk in the
interview situation is, that although they represent different shades of enthusiasm,
they share a much more complex motivation for participation and learning than the
educational system realizes. Mona's motivation is not at all explicit. She is hesitant,
to say the least, to leave her home at all, she puts almost nothing into words about
her trade unions tasks, and her political victories are not conspicious. Hers is an every
day life of a home bound widow, nursing house, garden and dog - and a part time
job at a local hospital, where she nurses elderly patients. Two points in her tale,
however, point to the fact that she is seeking new challenges in life. One point is the
factual: Although widowed, Mona is maintaining the life style of the married couple,
and it is proving increasingly difficult for her to make ends meet practically. Thus the
problems of looking after the dog take up a ludicrously huge part of her conversation!
The realization of the beloved dog as a problem may however be a signal that her
period of mourning, her social moratorium is about to be over. Another point is the
qualitative nature of her motivation: What Mona likes about education is not the
politics, not the qualification for political or technical tasks necessary. What she likes
is people to notice her opinions and to answer her. This point is especially noteable,
since Mona's viewpoints are, to say the least, controversial. She is the type of partici-
pant that many trade union teachers would classify as a symptom of "the wrong
recruitment". She is out of time, she is, with her family values, her opposition to
public child care, her condemnation of the materialist attitude of "young people", her
accept of the authority of her male boss, etc., etc. But if she is belittled, she does not
notice: She is being answered, she is being responded to. I argue that Mona is in fact
inadvertently using the educational context for purposes of shifting her life perspec-
tive. Her future life may well include some trade union activity, but it may as well
not.

Mette is altogether a different character. She is enthusiastic about her position in the
large factory, a private company, about her political victories, about the efficiency of
the education and its social life, and it appears that on the whole she sees the political
contexts as happier and merrier than other spheres of life. In the interview situation
this is enhanced by the presence of the not so active Mona. Mette is competent and
succesful, and she takes it upon herself to recruit Mona. Taking a closer look, howe-
ver, her enthusiasm is in a psychoanalytical sense "over determined" - or as the
wisdom of every day life has it: it is just too good to be true. I do not know Mette's
life, but I interpret the text, and suggest a possibly exemplary understanding of the
unskilled women meeting with ambition. The logical complement of Mette's active
and dedicated life is exhaustion: she is the delegate of hundreds, alone in manage-
ment circles, never left alone, not even when hospitalized. The fact that the substance
of her political victories is not spectacular becomes evident in her concrete relations:
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she has accepted earplugs for the workers at the assembly line instead of having the
noise brought down; she readily accepts inofficial talks at the cost of documented
decisions of committees, etc. Like Mona she is no pet of the teachers'. They see her
as naive and pompous, in grave need of basic political schooling as well as training.
I argue that Mette's motivation and her almost aggressive self assertion within the
educational setting is rooted in an every day life where many and strenuous duties
must be met on forever changing conditions and with insufficient qualifications. It
takes up most of her time, and her husband is beginning to grumble. So as I see it,
the effort just must be worth the while, the subjective cost cannot be put into words -
ambivalence cannot be accepted, and the factual problems cannot be faced. This

becomes evident when Mette voices her indignation that the unemployment projects
for women in the area are insufficient - humiliating, inhumane, she calls them. She
spontaneously swears that she will make the union do something about it, but as she
approaches a plan of action, her language breaks down, and repetitious lament takes
over. For of course the very union that Mette is so identified with is the main architect
of the unemployment project, she critizises. It has one and only one function: to keep
people formally and statistically on the dole, to prevent them from dropping out of
their trade union insurance. It is the very same concept of workers' interest - focus-
sing on wages, building on a delegate system - that exhausts Mette and mistreats the
unemployed women, but that remains a latent, even denied, experience.

The Devious Ways of Learning
Need I add that I detect in Mona's and Mette's talk huge ressources of tacit knowled-
ge, of ambivalent emotions and potential future orientations that cannot be activated
by the education system or by the teaching techniques we know by now ? So my
analyses may serve to give more room to individual and collective search processes
within the educational context. And on the more general level of adult education it
may once again inspire respect of the autonomous and devious ways of learning. We
know much less of what actually take place in education that we normally assume -
the reasons why people learn and thrive may be quite different from the expectations
of the educational institutions or systems. Sometimes people do not even quite know
themselves, but as Mona and Mette, they go there intuitively. By saying so I do not
turn them down. Mona and Mette know as much and as little as most of us, living
our lives forwards, and understanding them backwards.

The point of introducing the theoretical framework of consciousness is to expose this
complex nature of learning. In this context Mona's and Mette's paths of learning
illustrate how educational planners and teachers will often interpret participants
reactions in the terms of the teaching planned - while subjectively something quite
different, indeed somteimes the very opposite, is taking place. These women are
indeed content, but their satisfaction with the teaching is a very minor point. Educa-
tional settings and strategies for teaching adults what for societal or other reasons
they ought to know should respect such complexity.
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TU Participation instead of Delegation might Liberate Imagination - and a few
other Challenges for Future Research
In the short concluding chapter 6 I state that for such learning to take place the
traditional political thinking of trade unionism, first of all the system of delegation
and the concept of interest as a quantitative and technically negotiable thing, must be
challenged by ideas of participation. I found the discussion in the theoretical context
already opened up in chapter 2 and 3, i.e. in connection with the analysis of "prole-
tarische offentlichkeit" (Negt & Kluge 1974) and refer once again to the need of
historical substantialization - and gendering - of the concepts of self-regulation and
Erfahrung, that I have myself attempted, much inspired by the work of Regina
Becker-Schmidt. Last but not least I point to a few wider points of inspiration and
further study: To the qualification of evaluation studies - and validation discourse -
to the perspective of understanding gender specific ways of learning and to the
further development of the teaching professions by understanding its objective:
learning.
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