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Terapeuten, pædagogen eller sagsbehandleren 
er en professionel, som ikke kan optræde neutralt
– og det må vi turde erkende. 
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sker kløften mellem terapeut og patient. Egne erfa-

ringer skal være professionelle instrumenter. Det

sker ved at udvikle færdigheder i personlighedsregu-

lering. I at regulere brugen af egne særtræk for at

opnå faglige mål,« svarer Pär Nygren gennem fre-

dagseftermiddagsstøjen på Café Stelling på Gam-

meltorv i København.

Professionelles bedrageri 

Og støj, faglig støj, er nok også, hvad Pär Nygren i

første omgang skaber med sin forskning i professio-

nelle personers handlekompetencer. I to nye bøger

Handlingskompetanse – om profesjonelle personer

og Ideologisk beredskap – Om etikk og verdier i

helse- og sosialfag gør han nemlig op med den tra-

ditionelle adskillelse mellem rolle og person. Hans

opfattelse er, at professionelle – psykologer, lærere,

pædagoger, socialrådgivere etc. – beskæftiget med

mellem-menneskeligt relationsarbejde ikke kan

være værdi- og følelsesneutrale.  

»At forsøge at overbevise en bruger om, at man

ikke lader sig vejlede af følelser og værdier i sin pro-

fessionelle praksis, er bedrageri. Derved prøver man

jo at give indtryk af en virkelighed, som ikke eksiste-

rer. Ved siden af de professionsrelevante kundskaber

og færdigheder, lader man sig altid vejlede af subjek-

tive vurderinger i samspillet med brugeren. Uanset

om man vil erkende det eller ikke. Men vil man ikke?

– ja, så er man en stor risiko for sin bruger,« siger han.

Kan du give mig et eksempel?

»Hvis et fortvivlet barn henvender sig til dig som

pædagog, og det ikke vækker dine empatiske følel-

ser for barnet, så vil det gå dårligt. Ved at optræde

som en slags professionel robot vil det ikke lykkes

dig at trøste barnet. Det er indlysende. Du kan selv-

følgelig også håndtere dine følelser på en uprofessi-

onel måde. Det vil sige en måde, som er i strid med

faglige mål eller etiske værdier. Men uanset hvad

problemet er, så er der en subjektivitet på spil. Man-

gel på erkendelse af det faktum er den største risiko

for dig og din bruger,« forklarer Pär Nygren.

Nygren mod Freud

Sigmund Freuds klassiske model for psykoanalytisk

behandling er prototypen for idealet om følelses- og

værdimæssig neutralitet. Denne idé kom oprindelig

til udtryk ved, at psykologen bogstavelig talt skulle

placeres bag ryggen af patienten for ikke at afsløre

sin mimik og sit kropssprog. Uden for patientens

synsfelt indtager psykologen en passiv og upersonlig

lyttende rolle. For ikke at forstyrre de frie associatio-

ner fra patienten på chaiselongen. Freuds ideal er

blevet fulgt. Først og fremmest inden for humanstisk

orienteret individualterapi. Men også inden for fami-

lieterapi. Alligevel er tendensen i dag en anden. En

»Forestil dig en general, der går hændervridende

mellem sine tropper aftenen før slaget. Forestil dig at

fortælle et alvorligt borderline-tilfælde, at uanset

hvor hårdt hun prøver, kan hun regne med tyve års

terapi, yderligere femten indlæggelser, yderligere ti-

tolv selvmordsforsøg. Forestil dig, at du fortæller din

patient, at du keder dig, er træt, sulten, har luft i ma-

ven, er træt af at lytte eller bare syg efter at komme

ud at spille basketball. Tre gange om ugen spiller jeg

basketball ved middagstid og en time eller to i forve-

jen overvældes jeg af fantasier om hopskud og skru-

ede bolde mod kurven. Skal jeg fortælle patienterne

om den slags?« 

Sådan lyder et uddrag fra romanen Sex, løgn og

psykoterapi skrevet af den amerikanske forfatter og

professor i psykoterapi Irvin D. Yalom. Asterisk kon-

fronterede professor og psykolog Pär Nygren med

spørgsmålet: Skal en terapeut fortælle sin patient

om sine basketball-fantasier? 

»Selvfølgelig ikke. Med mindre han er overbevist

om, at en afsløring af hans pludselige lyst til at spille

basketball vil bidrage til den målsætning med tera-

pien, som han har indgået en kontrakt med patien-

ten om. Det kan godt være, at afsløringen kan bi-

drage til målsætningen. Men normalt er fokus på

patienten og patientens liv og problematik. Ikke på

terapeutens egne følelser i forhold til situationen. Fra

mit eget arbejde som terapeut er det min erfaring, at

man ofte bruger sine egne erfaringer, positive og ne-

gative. For at skabe tillid. Og for at patienten kan

møde en genkendelse hos terapeuten. Det mind-
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Risky business 

Pædagoger kan ikke adskille det personlige fra det professionelle. Tror man, det er muligt, bedrager man sig selv, siger professor

og psykolog Pär Nygren fra Højskolen i Lillehammer i Norge. Han gør i to nye bøger op med den følelses- og værdineutrale 

forståelse af professionelle pædagogers arbejde. Lyder det risikabelt?

At forsøge at overbevise en bruger om,
at man ikke lader sig vejlede af følelser
og værdier i sin professionelle praksis, er
bedrageri.

>
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stigende legitimitet til det personlige engagement

vokser frem. Ja, faktisk pålægger man i stigende om-

fang professionsudøvere at tage udgangspunkt i be-

stemte værdier og følelser. Spørgsmålet er, om Pär

Nygren er en del af et nyt anti-freudiansk ideologisk

projekt. Jeg spørger ham. 

»Min påstand er ikke normativ, men en påstand

om, hvordan det faktisk forholder sig. En sagsbe-

handler på et socialkontor ER en professionel per-

son, der ikke kan optræde neutralt,« svarer han

prompte og fortsætter med at skære igennem al

uklarhed: »Jeg siger ikke, hun bør være værdi- og fø-

lelsesstyret. Men hun ER det. Min pointe er, at det er

et faktum. Vi må turde erkende det. Og derved se på

de etiske og faglige dilemmaer, der pludselig bliver

synlige.«

Ifølge Pär Nygren hænger hans optagethed af for-

holdet mellem profession og person blandt andet

sammen med praktiske erfaringer fra hans arbejde

med de vanskeligste børn og unge og deres familier.

Det vil sige de mennesker, som de fleste professio-

nelle ikke ønsker at arbejde med. Fordi de er for far-

lige og voldelige. Og i den forstand uinteresssante. 

»Min og mine kollegers opfattelse var, at lige

netop arbejdet med disse børn krævede det størst

mulige professionelle, personlige engagement. Og

for mig blev det her tilsvarende tydeligt, at de profes-

sionelle med de længste og formelt set bedste ud-

dannelser og kvalifikationer ofte arbejdede med de

'letteste' børn. Det vil sige med børn, som havde en

social baggrund, der mindede meget om deres

egen. Det betyder, at disse behandlere ikke på radi-

kal vis er konfronteret med deres personlige be-

grænsning. Ikke på samme måde er provokeret til at

blive bevidst om og overskride deres egen bag-

grunds værdier for at hjælpe mennesker, der er helt

anderledes stillet,« fortæller Pär Nygren.

Markedet afslører

Men er kravet om personligt engagement udtryk for

noget grundlæggende nyt? 

»Jeg er ikke så sikker. Måske har der altid været et

indvendigt forhold mellem det professionelle og det

personlige. Måske har det blot i tidligere perioder

tjent de professionelles interesser at fremstille sig

selv som en neutral praksis og rolle. Det passede jo

så godt med et naturvidenskabeligt ideal om neu-

trale beskrivelser af verden. For at erobre status ef-

terlignede man dette ideal. Men med markedssam-

fundets øgede fokus på skræddersyede ydelser

kommer brugerens særegne behov i centrum. Når

det sker, må tjenesteyderen improvisere og bruge

sine personlige særegenheder i professionalismens

navn. Markedets love er ved at udkonkurrere de for-

billeder, som naturvidenskaben tidligere gav os. Det

betyder, at det personlige er sat på dagsordenen på

en helt andet og markant måde. Det tror jeg kan

mærkes. De professionelle ved, at når de lykkes med

deres arbejde, så handler det om, at de også har sat-

set med sig selv som person. Men samtidig oplever

de omkostningerne. De oplever, at arbejdsgiverne

eksproprierer deres personlighed, for at faglige mål

kan nås, « siger Pär Nygren. 

Accept af psykoterapi?

Pär Nygrens forskning i professionelle personer er

koblet til det norske forskningsprojekt »I krydsild

mellem uddannelse og praksisfeltets krav«. Sammen

med et forskerteam har han været i kontakt med

468 professionsudøvere, 122 studerende og 68

lærere inden for social- og sundhedssektoren. Et af

hovedresultaterne er at have synliggjort et dilemma

mellem en systemorienteret professionalisme over

for en brugerorienteret personalisme. Pär Nygren

forklarer: »Der en voksende erkendelse af, at et bru-

gerorienteret personligt engagement er et nødven-

digt og påkrævet arbejdsredskab i disse sammen-

hænge. Men samtidig hersker der en udbredt

bekymring for, hvordan nødvendigheden af at gøre

brug af sig selv praktiseres forsvarligt. Det personlige

engagement er en vanskelig nødvendighed. Vi er ud-

fordret til at finde ud af, hvad der er en legitim brug

af personligheden i professionelle sammenhænge.« 

Kan etiske principper vejlede og beskytte såvel

den studerende som den professionelle mod over-

greb på personen? Eller er vi i en situation, hvor

kravet om personligt engagement og udvikling legi-

timerer brugen af psykoterapi som personligheds-

udviklende metoder?

»Hverken studerendes eller professionsudøveres

personlighed kan beskyttes mod uddannelsens eller

praksis' indflydelse på deres personlighed. At gen-

nemgå en professionsuddannelse udvikler din per-

Min påstand er ikke normativ, men
en påstand om, hvordan det faktisk
forholder sig.

>

“Det personlige engagement er en vanskelig nødvendighed.
Vi er udfordret til at finde ud af, hvad der er en legitim brug
af personligheden i professionelle sammenhænge.”

Risky business
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Pär Nygren

Psykolog og professor 

Højskolen i Lillehammar i Norge 

Tiltræder stilling som gæsteprofessor ved Danmarks

Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk

psykologi 15. december 2004. 

Forfatter til bøgerne Handlingskompetanse – Om

profesjonelle personer og Ideologisk beredskab – om

etikk og verdier i helse- og sosialfag, der er skrevet

sammen med Halvor Fauske. Bøgerne er udgivet i

2004 af Gyldendal Norsk Forlag AS.

Hvad engagerer dig?

»Jeg er ikke alene engageret i mit arbejde. Jeg elsker

også at køre stærkt i min Audi TT roadster 236 HK –

blandt solsikker i Italien og Frankrig,« siger Pär

Nygren. For øvrigt kan redaktionen oplyse, at sociolo-

gen Anthony Giddens sportsvogn er langsommere

end Pär Nygrens. 

sonlighed. Uanset om det er et eksplicit mål eller

ikke. Og i det omfang professionsudøverens brug af

særegne træk ved bestemte dele af personligheden

har afgørende betydning for en faglig målopnåelse,

må der selvfølgelig skabes muligheder for at udvikle

disse dele af den professionelle kompetence. Men

de gængse former for psykoterapi er designet til an-

dre former for forandringsprocesser. Derfor bør de

ikke importeres som midler til personlighedsudvik-

ling i uddannelsessammenhænge. Der udestår me-

gen forskning om professionsudøvelse inden for de

relationsbaserede professioner, før vi ved tilstrække-

ligt til, at vi kan udvikle træningsprogrammer på

dette område,« siger Pär Nygren. 

Åbenhedens etik

Ifølge Pär Nygren kan vi imidlertid træne studerende

og professionelle på andre og mere indirekte per-

sonlighedsudviklende måder. Det vil sige træne stu-

derende i de nødvendige teorier og færdigheder, der

kræves for, at de i deres professionelle praksis kan

deltage i og lede de værdimæssige forhandlinger,

der ligger bag det, han kalder de professionelle prak-

sisfællesskabers ideologiske platforme. Platforme,

som både vejleder og legitimerer praksis i konkrete

kontekster. For Pär Nygren betyder det to ting. 

»For det første kommer formelle og officielle eti-

ske retningslinjer ikke dumpende ned fra himlen og

redder os. De opstår derimod som resultat af for-

handlinger om værdier og ideologier i praksisfeltet.

Værdierne bliver derefter suget op og filtreret ind i

statslige og professionelle systemer. Det studie af

professionsudøvernes ideologiske handlebered-

skab, jeg har lavet samme med Halvor Fauske (se

faktaboks), viser, at det er på den måde, værdierne

får en universel gennemslagskraft i forhold til prak-

sis. For det andet viser studiet, at der kontinuerligt

opstår nye ideologiske platforme lokalt. Og måden

at afgøre legitimiteten af deres indhold på er at sikre,

at de forhandlinger, som skaber platformene, er

åbne og demokratiske. Jeg tror, filosoffen Jürgen Ha-

bermas idé om en demokratisk diskursetik kan vej-

lede os her. Fordi værdiers indhold aldrig reelt kvali-

tetssikres fra et objektivt ståsted. Men processerne,

som udvikler værdier, kan og bør kontinuerligt un-

derkastes bestemte krav om åbenhed og indsigt. Jeg

taler altså for træning og uddannelse i åbne forhand-

linger med sine kolleger og brugere om de værdier,

der skal vejlede det professionelle arbejde. Netop

sådanne forhandlinger stiller krav om begrundelse

for, hvordan man håndterer egne mere eller mindre

private værdier i professionelle sammenhænge. For-

handlingerne om kollektivt forpligtende professio-

nelle ideologiske platforme vil altid involvere de bag-

vedliggende personlige følelser og værdier, som vi

vurderer vores omverden og medmennesker ud fra,«

siger Pär Nygren. y

Claus Holm

clho@dpu.dk

Tidligere har det måske tjent de profes-
sionelles interesser at fremstille sig selv
som en neutral praksis og rolle.




