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• Kunnskapsformer i endring?

• Evidens og levd liv

• Kunnskap på brukerens premisser

• Kunnskapssyn  i endring?

• Når vi organiserer våre gode intensjoner?

• Hva betyr miljøet for oss?

• Å leve med paradokser?

• Å være menneske



NASA har denne arbeidsdefinisjonen på liv: 

“et selvopprettholdende kjemisk system som er 

i stand til å gjennomgå darwinistisk evolusjon”.



Det å være levende blir ofte definert 
med tre kriterier: 

• 1) liv tar i bruk energi fra en eller annen kilde 

for å drive kjemiske reaksjoner, 

• 2) liv er i stand til å reprodusere seg,

• 3) liv kan gjennomgå evolusjon.



• Levende ting kan bevege seg selv



I fysikken: 
”The hard problem”

• Hvordan kan levende bevissthet oppstå fra 

død materie

• Noe levende fra noe ikke-levende



• Levende vesen ER og merker at de er

• Vi er og vi er opptatt av det

• Vi er avhengige av å forholde oss til oss selv



• Levende praksis

– Levende mennesker – vi fører et liv

– Levende kunnskap – det er noe det kommer an på

– Levende miljø – vi tilhører et fellesskap og en 

verden som også er levende – dvs. også  noe det 

kommer an på



Filosofi

• Philosophia som kjærlighet til visdom



Det gode liv ☺



Filosofi ???



Filosofiens praktiske betydning !





Filosofi som sannhetssøken !



• Menneskets uendelige lengsel etter seg selv

– Å høre til 

– Å forstå (Tom fylthet og fylt tomhet)

– Å komme på plass – å situere seg

– Å se mening og fortrolighet med tilværelsen

– Gi rom for menneskets iboende potensiale 

(Aristoteles)



Kan det gode meningsfulle liv  realiseres 

gjennom terapeutiske regimer ?



Paradoks

Objektiv kunnskap for 

levende selvfortolkende mennesker





Vår utfordring !



• Kunnskapsformer i møte med den enkelte



Evidensbasert kunnskap som kunnskapsteknologi



Ulike kunnskapsformer

påstandskunnskap

ferdighetskunnskap

fortrolighetskunnskap

taus kunnskap

praktisk kunnskap



Praktisk kunnskap - taus kunnskap

Tradisjon

Kultur

Dogmer

Vaner 
Uvaner

Fortelling 

Språk

Spørsmål

Metaforer



……..
Eller taus domskap ?

Tradisjon

Kultur

Dogmer

Vaner 
Uvaner

Fortelling 

Språk

Spørsmål

Metaforer



• Vi gjør noe for å få til noe

• Vi ordner, former og innreder virksomheter

• Vi skaper institusjoner for å støtte det vi gjør

• Virksomhetene og instittusjonene former oss 



Hva er miljøterapi

• Miljøterapi er en planlagt og faglig begrunnet terapeutisk 

virksomhet som nyttiggjør seg de til enhver tid tilgjengelige 

ressursene omgivelsene gir. Gjennom samhandling tar man sikte

på å legge til rette for fysisk, psykisk, sosial og åndelig vekst – og å 

styrke brukerens egenomsorg. Dette oppnår man ved å variere 

mellom støtte og utfordring i en terapeutisk allianse preget av 

anerkjennelse og respekt for brukerens egenverd og integritet». 

Sykepleien 4/6-2015 Ole G. Lillevik/Lisa Øien)



Gode relasjonsbehandlere og god miljøterapi
Lars Thorgaard og Eivind Haga

• Psykiatrien er et sted ”verdighetstræet” får dårlige kår. Psykiatrien er et sted der 

ufattelige menneskelige lidelser samler sig. Både behandlere og patienter

konfronteres med disse oftest ubærelige lidelser. (Thorgaard 1983/1985) 

Patienterne må oppholde sig i et miljø – ivhertfall i hospitales- og 

institutionspsykiatrien – hvor de ikke kun skal forholde seg til deres egne lidelser. 

Men hvor de også må være sammen med mange andre lige så forpinte med-

patienter. Behandlerne vil i omganen med så mange lidende medmennesker have 

svært ved at bevare deres profesjonalitet intakt. Det er – som der også er alle 

andre steder i samfundslivet – en risiko or at blive umenneskelig. Men i psyiatrien

må vi ikke lukke øynene or det faktum, at risikoen er særlig storMen hvor de også 

må være sammen med m



kunnskapsformer

• Levende praksis fordrer levende kunnskap og 

levende mennesker – mennesker som 

forholder seg og får mulighet til å forholde 

seg – på godt og vondt



• Vår kunnskap må gjøres tilgjengelig for den 

det gjelder



• Den kyndige praktiker



Jacob Meløe f. 1927



Arne Næss  1912 - 2009



Hans Skjervheim 1926 - 1999



Virksomhetsteori – Prototeori
Blikket



Meløe om virksomheter

• Mennesket er både natur og kultur

• Vi skaper ordninger og virksomheter

• Vi former vår virksomhet også former 

virksomheten oss

• Våre omgivelser gjør noe med oss



• vi lager gjenstander/nyttige dingser/verktøy/

• virksomhetsformer som svarer til de gjenstanden vi 

har laget

• Instittusjoner (storting, regjering, lovverk, domstoler, 

forvaltningsorganer, yrkesorganisasjoner for å gi 

orden til tingene



Om å se!

• Et samfunn består av virksomheter – egne og 

andres

• Det er gjennom egne virksomheter vi settes 

istand til å forstå andres virksomheter

• Der jeg selv har erfaring forstår jeg



Blikket

• Det kyndige blikk

• Det ukyndige blikk

• Det døde blikk









Det kyndige blikk

• Jeg ser det som er å se – og jeg vet at jeg gjør 

det

• Jeg ser det som er å se når jeg når jeg ser 

virksomheten med de begreper som er 

innebygget i virksomheten selv

– Om jeg betaler for varer på en butikk



Det ukyndige blikk

• Jeg ser ikke det som er å se, fordi jeg mangler 

de begreper, teknikker etc.  som er 

innebygget i den virksomheten jeg betrakter 

og det vet jeg



Det døde blikk

• Jeg ser ikke det som er å se, fordi jeg mangler de 

begreper, teknikker etc. som er innebygget i den 

virksomhet eller det material jeg betrakter. Men 

jeg står der trygt og ser det jeg ser uten å vite at 

jeg er konfrontert med en verden jeg ikke 

kjenner.

• Det døde blikk er en slags inexsistens



• Virksomheten eller gjenstanden eksisterer 

ikke i din verden og dermed eksisterer ikke 

din verden og  dermed eksisterer ikke du i den 

verden der det eksisterer slike virksomheter 

eller gjenstander.



Det levende blikket 

• Jeg ser det som er å se innenfor den 

virksomhet jeg er innenfor og jeg er klar over 

det – jeg er også klar over at et og samme 

fenomen må sees fra forskjellige 

virksomheter og perspektiver. 



• Å se mer betyr å bli mer menneske

– Våge å

• Være

• Uttrykke

• Tvile, tro og vite

• Å vente

• Å handle

• La noe gjøre inntrykk – bevege meg – bevege oss

• Å aldri få helt rett (eselet)

• Behøver ikke se hele mennesket – men kanskje se noe av det du ser



• Vi er miljøet og når noen ny kommer er vi ikke 

lenger det samme

• Hvem er vi nå – nå når du har kommet?

• Å oppdage det andre i oss selv



• Fra tverr faglighet til kunnskapsmangfold

• Fra ansvarsfordeling til ansvarsdeling



Brudd leder til ny forståelse 
(Med referanse til Martin Heidegger SUZ)

• Det er ofte først når noe ikke fungerer, går i 

stykker, eller slutter å virke at vi blir bevisste 

på hva vi gjør

• Bruddene gjør oss oppmerksom på verden

• Vi får en ny sjanse med hvert menneske vi 

møter




