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1. Indledning 
Denne afhandling tager udgangspunkt i to aspekter af den sundhedsvidenskabelige praksis og deres 

indbyrdes sammenhæng. Det ene aspekt er, at sundhedsvidenskaben er en sammensat praksis 

uden eget vidensområde, og det andet aspekt er at sundhedsvidenskaben er i krise. Disse 

forhold medfører, at der er en særlig fordring dels til den, der forsker indenfor sundhedsvidenskaben 

og dels for klinikeren, der virker i sundhedspraksis. Det anses som vigtigt at belyse og diskutere 

dels grundlaget, hvorpå forsker og kliniker tager stilling, når det antages at sundhedspraksis er 

videnskabsbaseret, og dels den filosofiske fænomenologis betydning som videnskabskritik. I det 

næste vil der først kort blive redegjort for, hvorfor fænomenologien kan have betydning i 

sammenhæng med en analyse eller kritik af sundhedsvidenskabelige problemstillinger og dernæst 

vil der kort blive argumenterer for sundhedsvidenskabens påståede krisetilstand. 

 

2. Baggrund og problemfelt 
Fænomenologi er en af de dominerende filosofiske retninger i det 20. århundrede. Edmund Husserl 

(1859-1938) betragtes som dens grundlægger, men andre filosoffer eller fænomenologer, som har 

haft indflydelse på fænomenologiens udvikling og konsolidering kan nævnes; Martin Heidegger, 

Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Paul Ricoeur og Emmanuel Lévinas. En del franske og 

tyske filosoffer såsom Theodor W. Adorno, Hans-Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Michel 

Foucault og Jacques Derrida har været inspireret af og har forholdt sig kritisk til Husserl og generelt 

har fænomenologien og især Husserl været en forudsætning for eller diskussionspartner i senere 

teoridannelser som hermeneutik, dekonstruktivisme, strukturalisme og eksistensfilosofi. Af den 

grund kan fænomenologien ses som en hjørnesten i den kontinentale filosofi. Husserl har dog også 

været en slags prygelknabe for efterfølgende filosoffer og det er en udbredt opfattelse at han gik 

imod selve fænomenologiens grundtanke, når han insisterede på at både virkeligheden og den 

Anden konstitueres af subjektet. Han er blevet kaldt idealist, quasi-cartesianer og solipsist, men ikke 

desto mindre har Husserl haft stor indflydelse på en række humanistiske discipliner og i de sidste 10 

år har både Husserl og fænomenologien fået en renæssance (Zahavi 1994, side 4., Zahavi 2006, side 

122).  

Husserls videnskabskritik rettede sig mod de eksakte videnskaber men har overvejende haft 

indflydelse på human- og samfundsvidenskaben; imidlertid er Husserls fænomenologi ikke et 

forsøg på at forklare mennesket ved hjælp af videnskaben, men er i stedet et bud på hvordan den 

videnskabelige rationalitet og praksis, som vi tager i anvendelse og som påvirker os, når vi bedriver 
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videnskab, kan forstås. Denne afhandling knytter an ved Edmund Husserl og den 

videnskabskritik, som han fremlagde i sit sene forfatterskab og har som formål at udfolde en 

erkendelseskritik af den sundhedsvidenskabelige praksis. 

Som udgangspunkt hævder Husserl i undersøgelse af de positive videnskaber, at de 

europæiske eksakte videnskaber er havnet i en krise. Krisen er ikke resulteret i et videnskabeligt 

sammenbrud, men kan ses i de positive videnskabers teknologiske fremgang, hvor videnskabelige 

problemer formuleres overvejende teknisk og operationelt og bearbejdes med abstrakte, først og 

fremmest matematiske symbolmanipulationer uden noget indhold. I Husserls perspektiv betyder det 

at videnskaben hverken forholder sig erkendelseskritisk eller ontologisk. Det vil sige, den tager ikke 

stilling til områder, som vi traditionelt kan kalde videnskabsteoretiske og som omhandler spørgsmål 

om sandhed, viden, virkelighed og etik. Disse videnskaber har således ikke blot ’glemt’ deres 

grundlag og oprindelse, de forholder sig heller ikke til deres eksistentielle relevans (Husserl VI, side 

3-5). 

I dette speciale antages det at den sundhedsvidenskabelige krise ækvivalerer Husserls 

diagnosticering af krisen i de positive videnskaber både i forhold til den manglende 

stillingtagen til videnskabsteoretiske spørgsmål, og fraværet af en analyse af den overordnede 

sammenhæng mellem de forskellige videnskaber.  

Ser vi først på påstanden om at videnskabsteoretiske spørgsmål ikke tages i betragtning, vil 

det i sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis betyde, at forholdet mellem teori og 

praksis, teori og virkelighed, teori og erfaring ikke problematiseres, ligesom spørgsmålet om et 

objektivt grundlag heller ikke diskuteres.  For Husserl er krisen i de positive videnskaber en følge af 

objektivismen og videnskabens insisteren på, at kun videnskaben kan beskrive virkeligheden som 

den virkelig er, og ifølge Husserl er en overvindelse af krisen kun mulig ved at gennemføre en 

radikal kritik af netop objektivismen. Hvad det konkret vil sige, vender vi tilbage til i slutningen af 

dette kapitel. Ser vi dernæst på den manglende analyse af sammenhængen mellem de enkelte 

videnskaber kan vi konstatere at sundhedsvidenskaben ikke sjældent ses som et fjerde 

videnskabsområde på linje med natur-, human- og samfundsvidenskab. Det ses for eksempel i 

uddannelsesbekendtgørelser for de sundhedsprofessionelle, ved at der eksisterer 

sundhedsvidenskabelige fakulteter og i måden den sundhedsvidenskabelige forskning udmøntes.  

Dette speciale argumenterer imidlertid for at sundhedsvidenskab såvel metodisk som 

videnskabsteoretisk er en syntese af de tre klassiske hovedvidenskaber, men samtidig anses det for 

nødvendigt, at forlade den lidt rigide kategorisering, der traditionelt har udspillet sig videnskaberne 
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imellem og som også kan ses i den sundhedsvidenskabelige praksis. Kategoriseringen ses for 

eksempel ved at positivismen ofte hæftes til naturvidenskaben som et negativt, umenneskeligt 

mærkat, der står i modsætning til det hermeneutiske, som opfattes som indbegrebet af det humane.  

Den danske fysiker Niels Bohr og den danske biolog Kirsten Paludan har begge fremsat en 

form for erkendelseskritik af videnskaben generelt. Bohr introducerede i forrige århundrede med sit 

begreb om komplementaritet den opfattelse at det videnskabelige arbejde i fysik består i, at stille 

spørgsmål om naturen i det sprog vi besidder, og at prøve at få et svar fra vore eksperimenter med 

de midler, som står til vores rådighed. Kvanteteorien minder os, siger Bohr, om den gamle visdom 

at søger vi efter harmoni i livet, må vi aldrig glemme, at vi selv er både deltagere og tilskuere i 

eksistensens drama. Ifølge Bohr er det forståeligt, at vor egen aktivitet i det videnskabelige forhold 

til naturen bliver vigtig, fordi vi er nødt til at beskæftige os med dele af naturen, som vi kun kan 

trænge ind i ved, at anvende de mest kunstfærdige værktøjer. Det ser ud som om, Bohr opfatter 

videnskab som en aktivitet, der ikke kun knyttes til fagvidenskab, men som især henviser til den, 

der bedriver videnskab. Han mener, det er umuligt at skelne skarpt mellem naturvidenskab og 

menneskelig kultur, idet de fysiske videnskaber er en væsentlig del af vores kultur (Bohr 1964, side 

119) og derudover ser han den erkendelsesmæssige udfordring der ligger i de sproglige begrebslige 

muligheder (Bohr, 1964, side 26-27; Bohr1985, side 48).  

Kirsten Paludan udfolder en anderledes opfattelse. I hendes perspektiv er der grundlæggende 

forskel på, hvad hun kalder normal menneskelig fornuft og videnskabelig tankegang og i denne 

opfattelse er det videnskabens mål at reducere, abstrahere og generalisere. Den menneskelige 

fornuft er antropomorfistisk og den videnskabelige tankegang er objektiv. Paludan hævder at 

naturvidenskab er umenneskelig på to måder: den går på tværs af den menneskelige fornuft og den 

handler ikke om mennesker (Paludan 2000, side 9).  

I sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis er det interessant med sådanne 

forskellige opfattelser af videnskab og den videnskabelige aktivitet og i dette speciale vil det blive 

undersøgt, hvad en ’videnskabelig indstilling’ egentlig er. 

Vender vi nu tilbage til den tidligere nævnte distinktion fagvidenskaberne imellem, kan vi 

heraf udlede at vi rent teoretisk må kunne skelne mellem en natur-, human- eller 

samfundsvidenskabelig tilgang til patienten men i modsætning til universiteternes klassiske 

opdeling mellem videnskaberne er det udgangspunktet i dette speciale, at det ikke er 

formålstjenligt i sammenhæng med sundhedsvidenskab at opretholde denne distinktion, idet 

patienten i stedet skal ses som både objekt og subjekt samt natur og kultur. At undersøge 
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forholdet mellem natur og kultur har været et traditionelt tema indenfor filosofien og i denne 

modsætning stilles to universer ofte overfor hinanden; det ene univers forstået som natur frembragt 

af sig selv eller noget bag naturen for eksempel Gud og et andet univers frembragt af mennesker. I 

den sammenhæng kommer kulturen ind som en slags mellemværende mellem mennesket og 

naturen, som filosoffen har til opgave at undersøge. Kultur kommer af ordet cultura, som betyder at 

dyrke, men begrebet fortolkes ofte enten praktisk-materielt, hvor dyrkning sættes i sammenhæng 

med mennesket, som hersker af naturen eller mennesket der dyrker ’højere væsener’ (Cassirer 1965, 

side 239). Den tyske filosof Ernst Cassirer ser kultur som åndskultur, men han ser ikke denne kultur 

som et færdigt produkt snarere som en proces forstået som den åndelige drivkraft bag kulturens 

produkter. I denne produktion skaber mennesket et symbolsk univers for at kunne forstå sig selv. I 

dette projekt forstås kultur med reference til Cassirer.    

Den sundhedsvidenskabelige praksis tilstræber, som vi én gang har konstateret, at være 

videnskabsbaseret. Historisk har universiteterne arbejdet på at frigøre videnskaben fra praksis og 

traditionelt har den klassiske filosofi udlagt forholdet mellem netop praksis og videnskab som det 

praktiske perspektiv kontra det teoretiske og i en lang række ikke blot filosofiske men også 

sociologiske og antropologiske sammenhænge, har man set det teoretiske niveau som adskilt fra og 

hævet over praksis (Juul Jensen, 2001, Fink et al, 2003); men ikke mindst indenfor 

sundhedsvidenskaben, er man i særlig grad gået den modsatte vej nemlig at videnskabeliggøre det 

kliniske område. Sundhedspraksis tilstræber en stadig større evidensbasering med ønsket om en 

stadig større tilegnelse af viden med det formål at sikre og dokumentere ’den bedste praksis’ 

(Martinsen, 2003, side 38-40, Eika & Aalkjær, 2002, side 140). Evidensgradueringen knyttes oftest 

til videnskabelige metoder (Grimshaw; Russell, 1993), men på trods af at evidens ses som en 

syntese af de bedst tilgængelige forskningsresultater og ekspertviden, vil dette projekt 

argumentere for at måden, den sundhedsvidenskabelige praksis udfolder og forstår 

evidensbaseringen på, tilsidesætter ekspertviden til fordel for de videnskabelige metoder.      

 

 

2.1 Sammenfatning af baggrund og problemfelt  

 

Sundhedsvidenskaben er sammensat i en syntese af de traditionelle videnskabelige hovedområder, 

og denne sammensathed viser sig på flere måder: Patienten kan opfattes som natur og kultur, som et 

generelt og lovmæssigt udtryk modstillet et konkret og unikt menneske og patienten kan betragtes i 
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et klinisk perspektiv, hvor den enkelte er selve målet for praksis, eller fra en forskningsmæssig 

vinkel hvor den enkelte repræsenterer noget generelt. Den videnskabsbaserede praksis tilstræber 

evidensbasering, som opfattes som en kombination af forskning og ekspertviden; men da det ikke 

ser ud som om denne praksis forholder sig erkendelseskritisk, kan man udlede den påstand, at den 

sundhedsvidenskabelige praksis ikke overvejer ekspertens aktivitet og indsats i henholdsvis 

forskningsprocessen og praktikerens måde at omsætte den nye viden på.  

Denne afhandling betragter den sundhedsvidenskabelige praksis som en sammensat kultur, der 

tilsyneladende befinder sig i en erkendelsesmæssig og ontologisk krise. Med afsæt i Husserls 

videnskabskritik vil dette projekt argumentere for at en kritik af objektivismen er en måde 

krisen i sundhedsvidenskaben kan overvindes på. For objektivismen eller de eksakte 

videnskaber er virkeligheden uafhængig af subjektiviteten, fortolkningen og det historiske 

fællesskab og ofte fremstiller denne videnskab sig selv, som et forsøg på at beskrive virkeligheden 

fra et ’neutralt sted’. Dette speciale vil argumentere for at den sundhedsvidenskabelige praksis 

overser at enhver forklaring, forståelse, teoretisk konstruktion og objektivitet knyttes til den, 

der skal forklare, forstå og konstruere, hvorfor det subjektive er hele forudsætningen for at 

den videnskabelige aktivitet kan finde sted. Ifølge Husserl er det en naiv opfattelse at 

videnskaben for det første tror, den kan levere en absolut beskrivelse af virkeligheden og dernæst 

mener, en sådan beskrivelse er befriet for erfaringsmæssige antagelser. På den baggrund begyndte 

Husserl undersøgelsen af livsverden først og fremmest i Die Krisis der Europäischen 

Wissenschaften und die transzendentale phänomenologie (Krisis). I denne undersøgelse fastslår han 

at videnskaben har sin rod i livsverden og at den videnskabelige aktivitet trækker på 

førvidenskabelige erfaringer. Husserl forstår bl.a. livsverden som en kropslig, social og historisk 

enhed, der befinder sig i et fællesskab med andre enheder med andre monader i én og samme 

verden (Husserl 1999, side 141). 

Et af Husserls slagord var ’Zurück zu den Sachen selbst’. I denne sætning ligger en opfordring 

til at vende tilbage til sagen selv og ikke til sagen forstået udfra en teoretisk ramme eller 

konstruktion. Vores forhold til verden er så selvfølgeligt at vi normalt ikke skænker det en tanke, og 

det er netop denne fortrolighed Husserl ønsker at udforske. Fænomenologien som streng videnskab 

handler med andre ord ikke om at skaffe ny empirisk viden om diverse forhold i verden, men i 

stedet er det opgaven at forstå forholdet til verden. I den sammenhæng fremhæver Husserl 

begreberne epoché og reduktion og viser med indførelsen af disse termer nødvendigheden af en 

refleksiv tilbageholdenhed (Husserl VI, side 151-154). Husserl betegner den ægte transcendentale 
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epoché som mulighedsbetingelsen for den transcendentale reduktion og som en forudsætning for 

den filosofiske indstilling (ibid., side 259). På baggrund af denne indledning, beskrivelse af 

problemfeltet samt dets baggrund, er vi nu fremme ved specialets problemformulering, som 

fremlægges som en hypotese og et formål som lyder: 

 

3. Problemformulering 
Den sundhedsvidenskabelige praksis forholder sig hverken erkendelseskritisk eller ontologisk 

til måden, hvorpå der bedrives videnskab. Dermed udvises samme krisetegn som Husserl 

kritiserede de eksakte videnskaber for. Sundhedsvidenskaben søger at reducere mennesket til 

genstande i verden, der kan forklares udtømmende af objektiverende teoridannelser som 

f.eks. biologien, psykologien og sociologien. På baggrund af disse påstande er formålet med 

afhandlingen derfor at analysere den sammensatte sundhedsvidenskabelige praksis 

erkendelsesgrundlag. Udgangspunktet for projektet er Husserls kritik af de objektive 

videnskaber og udfra denne analyseres sundhedsvidenskaben med særligt fokus på forskellen 

mellem naturforståelse og kulturforståelse. Med en ekskurs til udvalgte repræsentanter fra 

henholdsvis fysikken og biologien argumenteres for, at Husserls fænomenologiske analyse kan 

ses både som en tiltrængt erkendelseskritik af sundhedsvidenskaberne og som en 

videnskabelig selvbesindelse, idet begreberne om livsverden, intentionalitet, evidens og epoché 

reetablerer bruddet mellem videnskaben og verden. Når dikotomien ophæves kan der ske en 

’indstillingsændring’ hos sundhedsforskeren, hvorved ’det videnskabelige moment’ realiseres 

i en reel videns – skabelse. 

 

 

4. Projektets metode  
Dette speciale udspringer af en interesse for fænomenologien, som ikke er af nyere dato og 

som skal ses i sammenhæng med praksiserfaring som henholdsvis sygeplejerske, underviser og 

filosofistuderende. Forforståelsen, der har styret specialets emne og problemformuleringens 

baggrund, er derfor en syntese af disse erfaringer. Ikke desto mindre har projektets overordnede 

hensigt været at udkaste denne forforståelse i analysen af problemformuleringen. Projektets 

omdrejningspunkt er Die Krisis der Europäischen wissenschaften und die Transzendentale 

Phänomenologie (herefter Krisis) og da dette værk af Edmund Husserl ikke er oversat til dansk, har 
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det i bogstavelig forstand været nødvendigt at gå ’Zu den sachen selbst’. Cartesianische 

Meditationen (Meditationerne) som er det andet værk, specialet især henviser til, er oversat, hvorfor 

den danske udgave er anvendt. Generelt henviser specialet til forskellige filosoffer, filosofiske 

retninger, videnskabsteoretikere og videnskabsfolk og der inddrages, men dog i mindre omfang, 

egne praksiserfaringer, henvisninger til faglige tidsskrifter og databaser.     

Projektet er opbygget af tre hovedkapitler, et kapitel der fremlægger specialets konklusioner 

og en perspektiverende del, der knytter an ved konklusionerne. 

Temaet i første hovedkapitel tager afsæt i den fremsatte hypotese og fremlægger og analyserer 

sundhedsvidenskabens krise med særlig fokus på dels at den sundhedsvidenskabelige praksis 

tilstræber at være videnskabsbaseret og dels at denne praksis tilsyneladende udfolder naturalistiske 

grundlagsteorier. I denne del inddrages dele af Rene Descartes, August Comtes, Charles Darwins og 

Karl R. Poppers filosofi og videnskabsteori og dele af Ernst Cassirers filosofi. Derudover henvises 

der kort til udvalgte begreber hos Husserl og egne praksiserfaringer. Dette første kapitel skal ses 

som en erkendelseskritik, hvor Cassirers filosofi om videnskaben som symbolunivers anvendes, 

som begrundelse for at mene at den sundhedsvidenskabelige praksis er en sammensat kultur, der på 

baggrund af sine implicitte grundlagsteorier, er i krise. 

Andet hovedkapitel er en fremlæggelse af udvalgte begreber i Husserls transcendentale 

fænomenologi disse begreber er: Intentionalitet, epoché, evidens, livsverden og intersubjektivitet. 

Krisis og Cartesianske meditationer er primærlitteraturen der anvendes, men hvor det forekommer 

relevant i sammenhæng med projektets analyser og problemområder, henvises der til andre tekster 

af Husserl og andres fortolkninger. Derudover undersøges de centrale områder og begreber ved at 

sammenligne med udvalgte tidligere, samtidige og efterfølgende filosoffer samt filosofiske 

retninger, der enten har haft betydning for Husserls egen udvikling, for samtidens behandling af 

områder og problemfelter eller eftertidens måder at knytte an ved Husserls fænomenologi på.  

I tredje hovedkapitel undersøges overordnet Niels Bohrs teori om komplementaritet og Kirsten 

Paludans videnskabsforståelse, sådan som den udlægges i bogen: Videnskaben. Verden og vi. Både 

Bohr og Paludan har som Husserl udøvet erkendelseskritik, der undersøger forholdet mellem 

subjektet og verden. Denne del af projektet har dels som formål at udlægge to forskellige 

videnskabsopfattelser, der begge har afsæt i en traditionel naturvidenskabelig forståelse og dels men 

hovedsageligt at sammenligne, skelne, knytte, relatere, analysere og adskille de forskellige 

fremlagte positioner med hensigten at argumentere for at den videnskabelige aktivitet ikke handler 

om fagvidenskab eller fagvidenskabelige metoder, men at videnskab er et særligt moment hos 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 11 

livsverden. Kapitlet skal derfor ses som begrundelse og argumentation for dels, at mane den 

kriseramte sundhedsvidenskab til selvbesindelse, og dels at argumentere for, at besindelsen først og 

fremmest skal rette sig mod en nødvendig indstillingsændring hos den, der virker i den 

sammensatte sundhedsvidenskabelige kultur. Derefter sammenfattes specialets konklusioner og den 

perspektiverende del udfolder konkrete muligheder og perspektiver for de fremsatte konklusioner i 

projektet. 

 

5. Den sammensatte sundhedsvidenskabelige praksis  
 

      5.1 Sundhedsvidenskabens ’søgen efter beviser’.  

I det indledende kapitel og i beskrivelsen af problembaggrunden for projektet er det konstateret, at 

sundhedsvidenskaben tilstræber en praksis, som er videnskabsbaseret og at den evidensbaserede 

medicin har fået gennemslagskraft i store dele af det medicinske miljø. Den evidensbaserede 

medicin er blevet synonymt med den bedste praksis. Men hvad forstår vi ved dette evidensbegreb, 

og hvorfor har det fået så stor udbredelse? Evidensbetegnelsen opstod som en slags modbevægelse 

til en tiltagende eksperimenteren med lægemidler ofte med store omkostninger for patienterne og 

grundlæggerne af den evidensbaserede medicin og forskning, således som den udfolder sig i 

sundhedspraksis, blev introduceret af og er repræsenteret ved David Sackett (f. 1934 -), Archie 

Cochrane (1909 – 1989) og Gordon Guyatt (f. 1953 - ). Oprindelig var ideen hos disse forskere at 

udvikle dels en kritisk tilgang til det massive udbud af forskningslitteratur indenfor medicin, og dels 

at udvikle kliniske retningslinier for praksis, for derved at hindre unødig lidelse og ubehag hos 

patienterne. Begrebsforståelsen blev introduceret i 1970’erne og udspringer af en samfundsideologi, 

som har metodeidealer der matcher positivismen og naturvidenskaben og har den bedste praksis 

som sit mål. Men hvad betyder i grunden ordet evidens i sammenhæng med den 

sundhedsvidenskabelige praksis? Søger man på sundhedsstyrelsens hjemmeside under søgeordet 

evidens kommer følgende frem: 

Evidens betyder bevis, og kan ses som kendsgerninger, der kan bruges til at træffe 

beslutninger eller planlægge ud fra.  

At arbejde evidensbaseret med forebyggelse vil sige, at man sikrer velovervejet, systematisk 

og eksplicit anvendelse af den aktuelt bedste viden om hvilke metoder og indsatser, der virker 

på hvem, under hvilke omstændigheder og ved anvendelse af hvilke ressourcer. 
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http://www.sst.dk/Forebyggelse/Tal_og_undersoegelser/Evidensbasen/Hvad_er_evidens.aspx

?lang=da  

På BMJ`s hjemmeside, som er et britisk lægevidenskabeligt internettidsskrift står der om den 

evidensbaserede medicin:  

Evidence based medicine is the conscientious, explicit, and
 
judicious use of current best 

evidence in making decisions about
 
the care of individual patients. The practice of evidence 

based
 
medicine means integrating individual clinical expertise with

 
the best available external 

clinical evidence from systematic
 
research. By individual clinical expertise we mean the 

proficiency
 
and judgment that individual clinicians acquire through clinical

 
experience and 

clinical practice. 

http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71 

Citatet pointerer at den evidensbaserede medicin skal ses som en kombination af den bedste kliniske 

systematiske forskning og den bedste kliniske praksis; senere i samme artikel står der, det er vigtigt 

at pointere at de randomiserede forsøg, på trods af deres ’guld standart’ prædikat, ikke altid kan 

betragtes som det bedste parameter for den bedste praksis. Forskningen skal til enhver tid 

kombineres med den kliniske ekspertise; derudover vil evidensen til tider også komme fra 

grundforskning i f.eks. genetik og immunologi.  

Set i denne sammenhæng bliver videnskaben foreskrivende for praksis også på trods af, at den 

evidensbaserede forskning er forankret i tests og eksperiment. Den evidensbaserede medicin 

klassificeres i styrkeniveau og generelt tillægges den højeste evidens de dobbelt blindede 

randomiserede, det vil sige tilfældigt udvalgte, klinisk kontrollerede studier, næsthøjest har de ikke-

randomiserede klinisk kontrollerede studier og først herefter på det laveste niveau figurerer 

eksperters vurdering. Den evidensbaserede praksis er efter udøvernes egen mening en praksis, hvor 

man ikke forlader sig på meninger, men på fakta eller data som dokumenterer, at ens praksis udøves 

i tråd med, hvordan det faktisk forholder sig i virkeligheden. Endvidere mener man, at den 

videnskabelige publikation er den bedste måde, at offentliggøre og dokumentere at en bestemt 

konklusion stemmer med virkeligheden; altså arbejdes der med et verifikationskriterium for mening, 

som trækker tråde tilbage til positivismen og de logiske positivister, som mente at et udsagn 

ækvivalerer sandheden, hvis udsagnet kan bevises gennem eksperiment, eller i hvert fald kan pege 

på, hvad der skal til, for at en påstand er sand (Flor, 2006, side 74-76). Problemet med den 

videnskabelige publikation er imidlertid, at der publiceres mere end 1 million videnskabelige 

http://www.sst.dk/Forebyggelse/Tal_og_undersoegelser/Evidensbasen/Hvad_er_evidens.aspx?lang=da
http://www.sst.dk/Forebyggelse/Tal_og_undersoegelser/Evidensbasen/Hvad_er_evidens.aspx?lang=da
http://www.bmj.com/cgi/content/full/312/7023/71
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artikler om året og at der findes mere end 25.000 medicinsk videnskabelige tidsskrifter. For at 

imødekomme dette problem, er der udarbejdet en model, som kan lette den noget uoverskuelige 

opgave det er, at holde sig ajour eller finde den bedst tilgængelige viden på feltet. Denne model er 

også klassificeret. Den første rettesnor er at man ser efter kliniske retningslinier eller guidelines. 

Findes disse ikke – ser man efter oversigtsartikler eller metaanalyser på de medicinske databaser, 

hvorefter artiklerne kvalitetsvurderes. Den videnskabelige kvalitet vurderes forskelligt efter, om det 

er en behandlingsartikel eller en oversigtsartikel. Førstnævnte vurderes først og fremmest efter 

randomisering og det dobbelt blindede det vil sige, at både forsker og forsøgsperson ikke ved, hvem 

der deltager i intervention og kontrol. Altså opnås den højeste videnskabelighed, når man kan se 

bort fra enhver stillingtagen. Den kritiske vurdering af oversigtartiklen vurderes efter 

litteratursøgningen (Nord Hansen, 2001 side 19-21, Lund, 2001, side 30-32). Men hvilke 

værdikriterier ligger egentlig indlejret i den evidensbaserede klinik? Det vil vi se på i det næste. 

Det ser ud til at evidensbegrebet lægger op til det objektive, neutrale og værdifri, men 

begrebet kan også ses, som tæt sammenvævet med en handlings målbare resultater og konsekvenser 

og hvor det ikke er handlingens værdi i sig selv, der sættes i fokus. Den bedste praksis skal i en 

sådan forståelse kunne måles og vejes. Det kunne også opfattes sådan at sundhedsvidenskaben i 

dens stræben efter evidens opfatter videnskaben aksiomatisk og i egentlig forstand gerne ser de 

videnskabelige aksiomer fremstå som selvindlysende evidente principper, hvis rigtighed der ikke 

kan rejses tvivl om
1
. Det ses i at evidenskravene overføres fra en genstandsregion til en anden, 

hvilket ofte medfører at idealerne om videnskabelig validitet og reliabilitet fra f.eks. forskningen i 

medikamenter eller lægemidler også gælder indenfor andre forskningsområder. Statistikken kommer 

dermed til at fremtræde som en perspektivløs målbar matematisk evidens, som knytter sig til idealet 

om den objektive videnskab. 

Husserl opfattede det kvantitative metodeideale, som særligt knyttet til det objektive og anså 

ikke videnskabens opgave, som det at søge en mere virkelig virkelighed forankret i matematik og 

fysik. Det, der viser sig for videnskaben, er i Husserls perspektiv ikke et billede på noget andet end 

det det er. At x skulle repræsentere y er ikke en naturlig egenskab ved x. Husserl hævder mere 

generelt at ethvert teoretisk udsagn må støtte sig til erfaringen, uanset om det er matematik, biologi 

eller fysik, det handler om. I disse betragtninger introducerer Husserl ikke en afvisning af 

                                                 
1
 Aksiomet er en grundsætning, som accepteres uden bevis, uanset om den gælder som konvention eller den anses for 

selvindlysende sand. Et aksiomatisk system er et sæt sætninger og slutningsregler, som f.eks. Euklids geometri, hvor 

nogle sætninger er aksiomer og hvor resten teoremerne, som bevises af aksiomerne følger. ( Lübcke et Al., 1988, side 

12 + 426) 
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naturvidenskaben. Tværtimod drejer det sig om at udfordre den naturvidenskabelige selvforståelse, 

der på den ene side opfatter videnskaben som virkelighedens formidler og på den anden side er 

overbevist om, at virkeligheden i absolut forstand kan gribes af det erkendende subjekt uafhængig 

af livsverdens ontologi. Husserl taler på linie med den evidensbaserede medicins fortalere for 

videnskaben. Hvad der derimod må formodes at være uenighed om, er måden videnskabeligheden 

skal udmønte sig på. Husserl mener, enhver livsverden har en universel væsensstruktur, som 

muliggør at der kan bedrives videnskab; disse strukturer er almene i formal betydning (Husserl VI, 

side 145). Det betyder strukturerne er tosidige, og den ene side retter sig mod ting og verden og den 

anden side retter sig mod bevidstheden om disse ting og verden. Når livsverden klassificerer 

verdens genstande, gøres det omtrentligt, idet fænomenerne fremstår som fleksible størrelser. 

Forsøger man, som de eksakte videnskaber at tilstræbe begrebslig fiksering af fænomenerne, mistes 

det essentielle. Husserl påviser i sin analyse i Krisis at de videnskabelige teorier er funderet i 

livsverden og at både livsverden og de videnskabelige systemer er konstitueret af subjektiviteten og 

en transcendental (inter)subjektivitet. I den fænomenologiske analyse føres vi til intentionaliteten, 

som genstandene er korreleret til. Vi føres til forskellige akter, der kan være forestillings-, 

perceptions-, doms-, eller værdiakter og på grund af livsverdens væsensstrukturer og 

intentionalitetens dobbelte beskaffenhed, har vi mulighed for at ændre blikretning først i en streng 

epoché hvor genstandens intentionelle fremtrædelsesformer viser sig for livsverden og dernæst vil 

en ny blikretning fører til jeg- polen (Husserl VI, side 173-176). Kun epochéen og reduktionen kan 

afsløre den jeg-pol, som muliggør evidensen, som betyder at vi erfarer at den intenderede genstand 

optræder så oprindeligt og originalt som muligt og som i sin grundstruktur er så anderledes end det 

empiriske subjekt, de eksakte videnskaber herunder biologien taler om.  

Husserl retter sin videnskabskritik mod videnskabens objektivisme, og ser vi på den 

sundhedsvidenskabelige evidensbaserede praksis må vi kunne konstatere, at den på linie med de 

eksakte videnskaber også stræber efter objektivitet; det forekommer på den anden side relevant at 

undersøge om andre opfattelser af evidensbegrebet gør sig gældende indenfor den 

sundhedsvidenskabelige praksis. 

I sygeplejepraksis- og videnskab er der, sideløbende med at faget igennem de sidste 15-20 år 

har arbejdet på at opnå selvstændig status, udviklet en tendens til enten at tilslutte sig den 

medicinske opfattelse af den evidensbaserede praksis eller knytte an ved en anden fortolkning af det 

evidensbaserede. Denne anden fortolkning eller forståelse har i Skandinavien særligt knyttet sig til 

sygeplejeteoretikere som den finske Katie Eriksson, den norske Kari Martinsen og den danske 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 15 

Merry E. Scheel. Disse tre forskere har hver på sin måde men alle med udgangspunkt i filosofi 

forsøgt at dæmme op for en evidensbasering forankret i en teknologisk instrumentel forståelse. 

Dette speciale udfolder ikke en nærmere analyse af de tre sygeplejeforskeres teori, men da de tre 

fremstår med ret forskellige perspektiver på filosofien som forståelsesramme for den 

sygeplejefaglige praksis, vil enkelte hovedtræk dog blive fremlagt. Merry Scheel har med 

udgangspunkt i J. Habermas teori om den kommunikative handlen udarbejdet en model for en 

interaktionel sygeplejepraksis; Kari Martinsen knytter i sin omsorgsteori an ved en fænomenologi 

inspireret først og fremmest af K. E. Løgstrup men også af Husserl og Katie Eriksson har gjort det 

til sit særkende at forske i sygeplejen med afsæt i begrebsanalyse, hvor hun semantisk og 

etymologisk afklarer begreber der traditionelt knyttes til dels sygeplejen og dels 

sundhedsvidenskaben. Filosofisk har hun særligt beskæftiget sig med Kant, Kierkegaard og 

Heidegger. I bogen Den Trojanska Hästen skriver hun at evidensbegrebet kan fortolkes på 

mangfoldige måder både etymologisk og semantisk (Eriksson 1999). Sprogligt betyder evidens at 

se, som er beslægtet med at vide, som igen kan betyde at se til, kende, erfare og udfra dette kan man 

få en åbenbar vished om noget. Semantisk er evidens knyttet først og fremmest til ubestridelig, 

tydelig, klar og beviselig. Etymologisk lægges der vægt på det at se og at gøre noget synligt, som er 

hævet over enhver tvivl. I store del af forskningslitteraturen er dette blevet indsnævret til at noget 

kan bevises. Men når evidensbegrebet knyttes til at se og erfare må vi indse at begrebet er langt 

mere mangfoldigt end blot at føre bevis for. Den videnskabelige tankes stringens må stå i forhold til 

det, der skal forskes i. Det er også en grundsætning i fænomenologien og det står ligeledes centralt i 

Husserls opfattelse af evidensbegrebet.  

Samlet kan vi konkludere at sundhedsvidenskaben anvendelse af den evidensbaserede medicin 

knyttes sammen med dokumentation og bevisførelse. Idealet er at den evidensbaserede praksis 

kombinerer systematisk forskning og faglig ekspertise. Tilsyneladende går man ud fra at evidens er 

det samme som det evidente, eller sagt på en anden måde umiddelbart forekommer det som om, 

sundhedsvidenskaben mener at metoden fører os til sikkerheden og sandheden. Den videnskabelige 

metode er fornuftig og det samme er eksperten, idet eksperten er en autoritet og kan analysere den 

tilgængelige viden.  

En anden opfattelse af evidensbegrebet lever dog også i den sundhedsvidenskabelige praksis 

først og fremmest i sygepleje, og denne forståelse kan ses som inspireret af Husserls fænomenologi. 

De filosofisk inspirerede sygeplejeteoretikere fortolker evidens som andet og mere end bevis; og ser 

som Husserl konsekvenserne i videnskabens objektiveringsideal, som i sammenhæng med 
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sundhedsvidenskab kan medføre fremmedgørelse og værensglemsel; men alle også fortalerne for 

den evidensbaserede medicin stræber tilsyneladende efter ’den bedste praksis’. Umiddelbart ser det 

ud til at Husserl som den eneste skelner mellem evidens og det evidente. Han ser ikke evidens som 

noget selvstændigt men som sammenhængende med det, vi søger evidens for og som 

sammenhængende med den der søger evidensen.  

Vi har nu set på den sundhedsvidenskabelige praksis gængse opfattelse af evidens og vi har 

overordnet sammenlignet med andre mindre indflydelsesrige opfattelser og har ganske kort 

inddraget dele af Husserls fænomenologi. I de to næste delkapitler vil vi se på hvilke 

videnskabsteorier, der har ført den sundhedsvidenskabelige praksis frem til at sidestille erkendelse 

og evidens med sikkerhed og metode. I indledningen er det konstateret, at der indimellem foregår 

en ugunstig kategorisering mellem de klassiske videnskaber, således sættes positivismen jævnligt i 

sammenhæng med en inhuman naturvidenskab og hermeneutik ses ikke sjældent som synonym for 

det humanistiske. Den tendens ses også i den sundhedsvidenskabelige praksis, hvor 

sundhedsvidenskab menes at praktisere en positivistisk videnskabsteori, hvilket fremhæves hos de 

tre tidligere nævnte sygeplejeforskere (Eriksson 1999, Martinsen 1998, Scheel 2004). Det er ikke 

helt tydeligt at se, hvilken videnskabsteori den evidensbaserede medicinske forskning egentlig selv 

formoder at praktisere. I det næste vil vi undersøge, hvorvidt det forekommer rimeligt at påstå at 

den sundhedsvidenskabelige praksis bygger på en positivistisk videnskabsteori. 

 

5.2 Sundhedsvidenskab som positivisme 

Dette speciale fremlægger ikke en grundig analyse af positivismens forskellige opfattelser. Dog 

tilstræbes det at påvise sammenhængen mellem dele af den positivistiske videnskabsteori og den 

sammensatte videnskabsteoretiske forståelse, som udfoldes i den moderne sundhedsvidenskabelige 

praksis, hvorfor enkelte træk ved positivismen vil blive trukket frem. Først kan vi dog konstatere at 

begrebet positivisme er omdiskuteret og ofte bruges i flæng, hvilket er fremgået i det forrige kapitel. 

Derudover anvendes termen ofte i en bredere og ret udefineret betydning, som et overordnet begreb 

for en filosofi, der benægter filosofien som en videnskab der skal kunne erkende verden, og som 

derfor udelukkende er erkendelsesidealet i erfaringsvidenskaberne, der benytter observation og 

kontrollerede eksperimenter (Lübcke (Red.) 1988, side 350).  

 Den gennemgående erkendelsesteoretiske opfattelse i positivismen er at det kun er 

erfaringsvidenskaberne, der kan bringe erkendelse, og at filosofiens opgave er at samordne og 
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generaliser videnskabernes resultater. Man plejer at sige, at positivismen opstod i1800 tallet som en 

udløber af henholdsvis F. Bacon (1561-1621), den britiske empirisme og oplysningstiden og at det 

var franskmanden August Comte (1798-1857), der grundlagde og navngav sin position. 

Inspirationen fra oplysningstiden og empirismen ses i troen på fornuften og naturvidenskaben og 

desuden opfattede Comte virkeligheden som dynamisk, idet han mente, at man ved at studere den 

historiske proces kunne finde frem til en lovmæssigt bestemt udvikling, som virkeligheden 

gennemløber.
 2

 I 1822 skrev han i Cours de philosophie positive:
 
 

’Ved (…) at studere den menneskelige tankes hele udvikling i dens forskellige virkessfærer, 

lige fra dens første ganske jævne begyndelse til vore dage, mener jeg at have opdaget en stor 

grundlov, som den med ufravigelig nødvendighed er underkastet, og som jeg finder har en 

sikker basis, dels i de fornuftsbeviser, som erkendelsen af vort samfunds nuværende tilstand 

giver, dels i historiens vidnesbyrd, når vi nøje giver agt på fortiden.  

Denne lov siger, at hver af vore grundforestillinger, hver gren af vor erkendelse efterhånden 

gennemløber tre forskellige stadier: det teologiske eller fiktive stadium, det metafysiske eller 

abstrakte stadium, og det videnskabelige eller positive stadium.’ (Systime 1993, side 45). 

Comte opstillede videnskabelige krav om, at sand erkendelse bygger på naturvidenskabelige 

metoder, idet erkendelse opnås ved at bearbejde og systematisere videnskabeligt indsamlede 

resultater, hvoraf der kan udledes konsekvenser, som kan anvendes til at påvirke samt ændre 

virkeligheden. I Comtes perspektiv kan videnskaben ikke bero på hverken metafysik eller 

spekulation, men afhænger derimod af systematik og organisering. Comtes ideal var at den 

naturvidenskabelige metode efterhånden ville vinde indpas i alle videnskaber om end ikke lige 

hurtigt, og at den viden om kendsgerninger, der måtte udvikles, skulle begrænse sig til målbare og 

kvantificerbare resultater. Videnskabens forankringspunkt skulle være det faktisk eller positivt 

givne og kun det, der kan bekræftes empirisk, kan betragtes som videnskab. Comte forudså at den 

positive naturvidenskabelige metode ville blive enerådende indenfor alle videnskaber. Først 

indenfor matematik, astronomi, fysik, kemi efterfulgt af biologi, sociologi, historie og psykologi. 

Efter Comte og positivismen udviklede naturvidenskaben sig i det 20. århundrede i 2 forskellige 

retninger nemlig den kritiske rationalisme, som bliver introduceret senere i specialet og den logiske 

positivisme. Den logiske positivisme blev mellemkrigstidens mest indflydelsesrige bevægelse 

indenfor den angelsaksiske filosofi og bestod hovedsageligt af matematikere og fysikere, der 

diskuterede disse eksakte videnskabers grundlagsteorier. De logiske positivister videreførte 

                                                 
2
 I denne opfattelse var Comte inspireret af Hegel og placeres oftest i gruppen af venstrehegelianere, der videreførte 

Hegels opfattelse af historien. Senere i projektet udfoldes dele af Hegels filosofi.  
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positivismen, men anlagde en anderledes strategi i forhold til matematikken, som ellers havde stået 

som et aksiomatisk mønstereksempel for videnskab. Ændringen gik ud på at vise at matematiske 

sætninger udelukkende skal ses som konstruktioner, der ikke har sammenhæng med, hvad der 

sansemæssigt kan erfares eller forestilles, men som udelukkende har som formål at vise forhold 

mellem ideer, begreber, abstrakte størrelser eller symboler. I denne forståelse søgte videnskaben 

sandheden i forsøget på at bekræfte eller verificere teoriernes gyldighed, idet logikken netop ikke 

siger noget om virkeligheden, men kun er et sprogligt system, som videnskaben kan anvender (Flor, 

2006, side.68-72). Filosofiens opgave blev så at afklare, hvad der er meningsfuldt, og hvad der ikke 

er det, hvorved sproget fik en særlig betydning hos de logiske positivister, ikke mindst på grund af 

inspiration fra Ludwig Wittgenstein, som i bogen Tractatus logico-philosophicus argumenterede for 

at logiske love er tautologiske, hvilket medfører at sætninger kan have domslogiske 

sandhedsfunktioner, som betyder at nogle sætninger er sande uanset verdens indretning. I Tractatus 

opfatter Wittgenstein sproget som et middel til i tænkning at gengive virkeligheden, til at fortælle 

hvordan virkeligheden er, men senere ændrede Wittgenstein sin opfattelse, da han skrev: 

Philosophische Untersuchungen. Hovedændringen hos Wittgenstein er udviklingen af 

sprogspilsteorien. Projektet udlægger ikke Wittgensteins filosofi, men ganske kort kan vi præcisere 

at Wittgensteins ide om, hvordan en filosofisk afklaring af et problematisk begreb udføres, kan 

knytte an ved sprogspilsteorien. I en sådan filosofisk afklaring gælder det om at beskrive det 

pågældende sprogspil, samt udlægge den pointe, de sproglige udtryk har i spillet (Lübcke (Red.) 

1988, side 455).     Verifikationskriteriet for mening er et særligt kendetegn hos de logiske 

positivister, hvilket vil sige, at eksperimentet anses som det ’meningsfulde sted’ vi kan henvise til 

og tale sammen om i forhold til, hvad der er sandt i modsætning til falsk (Systime 1999, side 212 – 

213).  

I positivismen har der været to dominerende opfattelser af videnskabelig forklaring; den ene 

går ud på at forklaring hænger sammen med præcise, systematiske beskrivelser af iagttagelser og 

den anden ser forklaring at enkeltfænomener som en påvisning af, hvordan disse kan indordnes eller 

subsumeres under almene lovmæssigheder. Subsumptionsmodellen er omdiskuteret og som vi 

senere skal se, er denne model netop et af Cassirers videnskabelige anklagepunkter. 

Sundhedsvidenskaben har delvist gennemgået den udvikling, Comte forudså, i hvert fald er det 

naturvidenskabelige ideal alment gældende indenfor store dele af den sundhedsvidenskabelige 

praksis. Anatomi, fysiologi og biokemi, genetik, mikrobiologi og hygiejne er vidensområder, som 

er blomstret op i det 19. og 20. århundrede som erstatning for sygdomsteorier forankret i overtro og 
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ældgamle, irrationelle forestillinger (Thorling 2002). Men som vi har set, er den 

sundhedsvidenskabelige praksis sammensat og på trods af, at den positivistiske videnskabsteori har 

sat sit præg på sundhedsforskning og videnskab, er det alligevel ikke klart, hvilket videnskabsideal 

der egentlig udfoldes i den sundhedsvidenskabelige praksis. Følger vi Comtes succeskriterium må 

vi sige, det på sin vis er opfyldt. I hvert fald på overfladen; den sundhedsvidenskabelige praksis 

udfolder tilsyneladende en kombination af positivismen, som den er introduceret af Comte og den 

logiske positivisme; samtidig udfoldes en form for falsifikationisme, hvilket ses i den 

evidensbaserede medicin, som bygger på biologisk basalforskning, epidemiologi, klinisk 

kontrollerede forsøg og induktivisme. Denne del af videnskabsteorien udfoldes mere detaljeret i det 

næste delkapitel. Det ser ud til at trangen til bevisførelse nærmest blevet en tvangstanke og set i 

sammenhæng med filosofi, virker det naivt at tro, at evidens er det samme som det evidente. Man 

kan ikke standardisere al viden fra alle områder af virkeligheden og evidens kan ikke ubetinget 

kobles med sikkerhed, ligesom målinger ikke gør os sikre i vor sag (Brock, 2001). På trods af at 

sundhedsvidenskaben med særligt afsæt i naturvidenskaben har fejret den ene succes efter den 

anden indenfor f. eks, mikrobiologi, medicin, patofysiologi og kirurgi kan det ikke entydigt 

konkluderes, at det har været en succes måske nærmere – tværtimod. Det positivistiske 

videnskabsideal er knyttet til matematikken og det samme er den evidensbaserede praksis. Uanset, 

om man anvender en forklaringsmodel, der ser videnskabelig forklaring som sammenhængende 

med nøjagtige beskrivelser af iagttagelser eller, om man mener iagttagelser forklares udfra at 

enkeltfænomeners underordnes almindelige lovmæssigheder, er idealet det samme; at undersøge og 

finde frem til det almene, det lovmæssige og det generaliserbare; og da det generaliserbare 

kombineres med det kvantitative ses sammenhængen med et matematisk videnskabsideal. I det 

næste vil vi se på den anden af de to videnskabsteorier, som den sundhedsvidenskabelige praksis 

tilsyneladende bygger på nemlig den falsifikationistiske videnskabsteori.  

 

 

 5.3 Sundhedsvidenskab som den falsifikationistiske videnskabsteori   

En del forskere i den sundhedsvidenskabelige praksis vil argumentere for at udviklingen i 

videnskaben har været en succes, men spørgsmålet er om man, blot fordi den evidensbaserede 

klinik har vundet så stor udbredelse, ubetinget kan konstatere, at det forholder sig således?  
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Nogle videnskabsfilosoffer vil mene den sundhedsvidenskabelige praksis principielt er funderet på 

en etisk og politisk værdibetydning, som er præget af især den falsifikationistiske axiologi og som 

udfolder:  

 

 

 Magtfuldkommenhed 

 Værdighedsovertrædelse 

 Passivisering og 

 Orientering mod målelige forhold 

At sundhedspraksis fostrer klinikere der opfatter sig selv som magtfuldkomne kan ses i det rationelle 

og det evidensbaserede, og da man samtidig er særdeles bevidst om bias problematikker, som oftest 

sidestilles med subjektive variable, tilskrives metoden forstået som randomiserede klinisk 

kontrollerede forsøg en særlig position. Disse kontrollerede forsøg opfattes som eksperimentet, hvor 

teorien skal stå sin prøve og som vi meningsfuldt kan henvise til. Bias og 

ekstrapolationsproblematikken, det vil sige problematikken med at kunne slutte fra en given 

undersøgelsesgruppe til en befolkningsgruppe, er områder som den praktiserende falsifikationisme 

mener, kan løses ved hjælp af metoder. Metoden sidestilles slet og ret med videnskabelighed. 

Klinikerne vil gerne fremstå som eksperter og stiler mod at være opdaterede i forhold til ’den bedste 

praksis’. Det anses som en moralsk pligt at sikre patienterne god kvalitet og man ser det som en 

mulighed for alle faggrupper at være finde den nødvendige evidens, således at den 

sundhedsvidenskabelige praksis lever op til sin forpligtelse til at sikre den bedste veldokumenterede 

behandling og pleje(Lund, 2001, Gotzsche, 1987).  

Værdighedsovertrædelse og passivisering kan ses både hver for sig men også i sammenhæng. 

Hvis sundhedspraksis anser sig selv som magtfuldkomne og som eksperter på sygdom spiller 

patientens opfattelse en mindre rolle. Herved kan der opstå en ubalance i de demokratiske forhold. 

Patienterne opfattes som mennesker med autonomi og ret til at bestemme selv, men samtidig bygger 

sundhedsvidenskaben på en tradition, der ser kirurgi og medicin som de primære 

behandlingsformer. Det vil sige behandlingsformer, der først og fremmest forudsætter en aktiv 

indgriben eller intervention fra den sundhedsvidenskabelige praksis. Patienten tillægges ikke nogen 

særlig rolle i selve behandlingsprocessen, tværtimod forventes det snarere at patienten forholder sig 

afventende og modtagende (Simonsen 2001). Den sundhedsvidenskabelige praksis er derudover 

eksperimenterende og iscenesættes som et forskningsprojekt, hvor patienten er medspiller. 
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Randomiseringen forudsætter tilfældig udvælgelse af forsøgspersoner og kontrolgruppe og er 

undersøgelsen også blindet ved patienten ikke, hvilken gruppe den pågældende deltager i; det 

tilstræbes at patienten samtykker og dermed accepterer forskningens spilleregler.  

Hvad angår orienteringen mod de målelige forhold er det let at finde eksempler på, at der 

foretages kvantitative målinger på mennesker, der i realiteten ikke mener de er syge, men hvor 

kolesteroltal, blodtryk, blodsukker og BMI,  siger noget andet udfra definitioner på såkaldte 

’normalpersoner’ altså mennesker fra stratificerede grupper. Når der fokuserer på verificerbare 

målelige forhold tilkendes patienten ingen viden om sig selv og det kan se ud til at det er 

underordnet, hvorvidt patienten føler sig rask eller sund. Det sunde ækvivalerer et abstrakt begreb 

om det normale og de eksterne undersøgelsesmetoder opfattes som de mest sikre og pålidelige. 

Screeninger, fosterdiagnostik, DNA analyser er blot nogle få væsentlige områder, der falder ind 

under kategorier, hvor det subjektive og sociale elimineres, og hvor sandheden sættes lig med 

undersøgelsesresultater.  

Magtfuldkommenheden, værdighedsovertrædelsen og orienteringen mod de målelige forhold 

spiller ikke sjældent sammen i en cocktail, der er svær at analysere. På én måde tilbydes patienten 

mulighed for at sige til eller fra behandlingstilbud, men samtidig lægges der ikke skjul på tilliden til 

den teknologiske og videnskabelige udvikling. Det personlige og det faglige skøn spiller en mindre 

væsentlig rolle i sammenligning med de videnskabelige målbare resultater. Standardiseringen og 

den videnskabelige sandheds reproducerbarhed kan dermed medføre, at både patientens og 

klinikerens subjektive erfaringer bliver ubetydelige og i stedet tilskrives tal, grafer og billeder den 

største betydning. I andre forhold tillægges patienten den ultimative autonomi, hvorved den 

sundhedsprofessionelle fritages for at vejlede og guide. Sådanne situationer fører til at en evnesvag 

patient f.eks. hjælpes til kunstig befrugtning, hjælpes til at føde sit barn, hvorefter barnet fjernes fra 

moderen, fordi hun er debil og ude af stand til at tage vare på sit afkom. Andre eksempler kan være 

tilbud om fosterdiagnostik med efterfølgende tilbud om abort, hvis forældrene ikke kan garanteres 

et raskt barn; eller diskussioner om hvorvidt fostre kan agere som ’reservedelslager’ for søskende 

(Simonsen 2001, Bourdieu 1990, Coulehan et Al.2000). 

I disse betragtninger er det ikke svært at genkende, de krisetegn Husserl også så hos de 

eksakte videnskaber og vi må antage, at orienteringen mod de målelige forhold, idealet om den 

totale forudsigelighed, kontrol og magt, overtrædelsen af patientens værdighed og passiviseringen 

af samme er symptomer på den værensglemsel, han kritiserede. Husserls analyse af videnskaberne 

konkluderede, at videnskaberne på trods af en illusorisk selvopfattelse, der går ud fra, at verden kan 
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iagttages objektivt og empirisk, i stedet foretager teoretiske konstruktioner. Derudover hævder han, 

at videnskaben arbejder udfra en hverdagsbevidsthed, der ligesom livsverden befinder sig 

selvforglemmende ude ved tingene. Det ser ud til at det forholder sig på samme måde med den 

sundhedsvidenskabelige praksis, idet den tilsyneladende hverken stiller videnskabsteoretiske eller 

filosofiske spørgsmål. Den optager verden udfra naive og på mange måder dogmatiske antagelser. 

Vi har tidligere set at den sundhedsvidenskabelige praksis kan ses, som en praksis inspireret af den 

falsifikationistiske videnskabsteori, men hvis det forholder sig således, virker det som om, selve 

grundtanken i teorien er forsvundet. Det vil sige, det ser ud til at ideen om kontinuerligt at udfordre 

teorierne via den hypotetisk deduktive metode, er glemt. Det klinisk kontrollerede forsøg ses som 

ligefremt proportionalt med denne metode, men umiddelbart forekommer det som en snæver 

forståelse.  

Både falsifikationismen og den hypotetisk deduktive metode er elementer i den kritiske 

rationalisme, som blev introduceret af Karl Raimund Popper (1902 – 1994). Popper var en af det 

20. århundredes fremtrædende videnskabsfilosoffer og på trods af at Popper kaldte sin position for 

kritisk rationalisme regnes han undertiden for at tilhøre den logiske positivisme; men modsat de 

logiske positivister mente Popper, at videnskabens fremskridt lå i at modbevise teorierne – at 

falsificere dem. Ifølge Popper er der asymmetri mellem verifikation og falsifikation, hvorfor det 

ikke er muligt, at bevise teoriers rigtighed. Derimod kan vi i visse tilfælde modbevise dem. Det 

særlige hos Popper er denne falsifikationstanke kombineret med den hypotetisk-deduktive metode.  

I princippet bør enhver teori betragtes som en hypotese, hvis sandhed skal afprøves negativt, 

hvilket sker, når der deduceres dristige konsekvenser fra hypotesen. Deduktionen bliver herved 

målestok for, hvorvidt teorien er sand eller falsk. Grundtanken i denne videnskabsteori er hele tiden 

at forholde sig kritisk-eksperimenterende til meninger og konstant vurdere værdien af midlerne, 

hvorved der erkendes. Erkendelsens fejlbarlighed er garantien for, at vi overhovedet kan søge 

rationelt efter objektiv sandhed, hvorfor relativismen i dette perspektiv er den største trussel mod 

videnskaben. Poppers videnskabssyn kommer tydeligt frem i dette citat: 

’ Doktrinen om fejlbarlighed skal altså ikke betragtes som led i en pessimistisk 

erkendelsesteori. Denne doktrin betyder, at vi kan søge efter sandheden, efter objektiv 

sandhed, om end vi måske hyppigt vil ramme ved siden af. Og den betyder, at vi, hvis vi 

respekterer sandheden, må søge efter den ved ihærdigt at søge efter vore fejl: ved utrættelig 

rationel kritik og selvkritik.’
3
    

                                                 
3
 Collin, Købbe (red.): Humanistisk videnskabsteori, 1995, s. 22  
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Popper var enig med Empiristen David Hume (1711-1776) i, at induktivismen er en myte, men han 

er uenig i at erfaring er betinget af gentagelse som etablerer vaner og vaneforestillinger. Popper 

mente i stedet, behovet for regelmæssighed er betingelsen for at vi møder verden med vanemæssige 

forventninger. Induktivismens ideal er at indsamle tilstrækkelig mængde empiriske data vedrørende 

behandlingsudfald, således at det er muligt at generalisere fra et endeligt antal til en universel lov, 

men problemet med denne videnskabsteori er, at det næsten altid er muligt at verificere teorien, og 

altså finde empiriske beviser for det, man leder efter. For falsifikationismen betyder et stort antal 

observerede data ingenting nærmest tværtimod, idet man hellere foretager mindre men stramt 

organiserede undersøgelser. Forsøget skal gentages flere gange med det formål, at afkræfte den 

opstillede hypotese og rigtigheden af eller sandheden om teorien afhænger af forsøgene på at 

modbevise den. Teorierne skal udfordres i dristige gæt om mulige konsekvenser, idet erkendelse 

ikke begynder med indsamling af data, men derimod starter med problemer i spændingsfeltet 

mellem viden og ikke-viden. Poppers kritiske rationalisme kan ses parallelt med Husserls 

fænomenologi. Husserl mener, det er nødvendigt at foretage epoché, altså at suspendere den naive 

tilgang ikke ved at indføre teoretiske spekulationer eller ved at glemme verden, men ved at stille 

filosofiske spørgsmål om den verden, der fremtræder for vor bevidsthed og som er forankret i 

teoretiske perspektiver. Godt nok kritiserer Popper dele af den humanistiske forskning, der går ud 

på at indsamle iagttagelser og lægge faktum ved siden af faktum, for derefter at driste sig frem med 

en hypotese, fortolkning eller teori, alligevel forekommer det rimeligt at drage sammenligninger 

mellem Husserl og Popper, da de tilsyneladende er enige om at evidens ikke handler om at føre 

bevis, men snarere skal ses i sammenhæng med muligheden for at kunne tage fejl. Ifølge Husserl er 

det et ontologisk træk ved evidensbegrebet, at man kan tage fejl og at denne fejltagelse leder til ny 

erfaring, som igen kan lede en frem mod nye indsigter. Husserl mener som et af sine 

grundsynspunkter at videnskaben har et forkert sigte, når den stræber efter absolutte sandheder, der 

er givet engang for alle, og på trods af at den må indse at disse sandheder eller beviser ændrer sig og 

ustandseligt må modificeres, følger den alligevel ideen om disse ægte sandheder (Husserl 1999, s. 

26-27). I sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis kunne man pragmatisk konstatere, 

at selv nok så mange referenceprogrammer ikke kan indfange sandheden og evidensen, idet et 

sådant ideal er i modstrid med evidensens ontologiske beskaffenhed. 

Som vi netop har set er det særlige ved Popper betoningen af falsifikationens rolle samt 

kombinationen med ideen om den hypotetisk-deduktive metode, som dog ikke er speciel for ham. 

Både falsifikationen og den hypotetisk-deduktive metode er udviklet i forbindelse med 
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naturvidenskab og det er omdiskuteret, hvorvidt de kan overføres på andre erkendelsesområder. 

Popper selv mente, at de gælder generelt. I dette projekt udfoldes den samme overbevisning. Popper 

og Husserl var for så vidt enige i at videnskab er en form for problemløsning, og at det handler om 

at ’prøve og fejle’. Popper taler om at prøve sig frem ved hjælp af hypoteser og dristige gæt, og 

drivkraften i selve udviklingen af de videnskabelige teorier er ikke verificering eller mængden af 

beviser. Demarkationen eller afgrænsningen for, hvad der er videnskabeligt, er i Poppers 

perspektiv, måden teorien er formuleret på. Teorien skal formuleres således at man kan udtænke 

gendrivelsesmuligheder, idet teorier, der ikke er formuleret på den måde, ikke kan udsættes for 

kritik. Sådanne teorier er ikke videnskab men eftergivelige ’gummiteorier’. Husserl er enig i, at 

relativismen er en risiko, der skal undgås og er af den fulde overbevisning at sandheden ikke er 

relativ. Denne sandhed afhænger ikke af hverken forventninger, antagelser eller forestillinger. Ofte 

tror vi, vi har fundet sandheden i objektiv forstand, fordi vi har fået teorierne bekræftet mange 

gange, men andre gange forlades teorierne også hurtigt, fordi nye teorier dukker op. Poppers syn er, 

at vi aldrig kan stole på teorierne, men kun kan foretrække nogle frem for andre. Det afgørende er 

ikke, hvordan vi kommer frem til teorierne og heller ikke på hvilket grundlag, vi er kommet frem til 

dem. Al erkendelse er ifølge Popper teoriladet, men teorierne er ikke virkeligheden som sådan, de er 

konstrueret af mennesker og fungerer som redskaber. Teorier skal kunne revurderes og efter 

Poppers mening, er det et sundhedstegn at være modtagelig for nye indsigter. På en besynderlig 

måde ser det ud til at den sundhedsvidenskabelige praksis befinder sig midt imellem en dogmatisk 

indstilling til teori og en relativ indstilling, der gør at man på den ene side holder fast i etablerede 

overbevisninger, og på den anden side hurtigt forlader en teori frem for en anden. Popper var som 

Husserl overbevist om, at det at bedrive videnskab handler om indstilling og kritisk bevidsthed, at, 

den sundhedsvidenskabelige praksis dog ikke udfolder samme erkendelseskritik, kan illustreres i de 

næste to fortællinger.   

Mange klinikere i den sundhedsvidenskabelige praksis kender til historien om den østrigske 

læge Ignaz Semmelweis (1818– 1865), som var den første forsker, der udfra den samme tanke, der 

senere blev den hypotetisk-deduktive metode fandt frem til, at barselsfeber kunne skyldes 

mikroorganismer overført fra døde mennesker til levende. Semmelweis opnåede aldrig, på trods af 

et ihærdigt videnskabeligt arbejde, hvor en række beviser blev fremlagt, den berettigede 

anerkendelse for sin nye viden om mikroorganismernes hærgen. Han virkede i slutningen af det 19. 

århundrede, hvor ’miasmateorien’, altså teorien om at sygdomme er luftbårne, stadig var den 

gængse grundlagsteori; men først da også Robert Koch (1843 – 1910) og Louis Pasteur (1822 – 
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1895) udfra opstillede kriterier systematiserede deres forskning og isolerede og dyrkede 

mikroorganismerne, udviklede teorien om bakteriers sygdomsforårsagelse sig, hvorefter man kunne 

påvise at miltbrand, bylder, tyfus, rosen, tuberkulose, kolera og en lang række andre sygdomme 

skyldtes bakterier. Semmelweis døde, inden hans nye indsigter blev accepteret (Thorling, 2001, 

Høiby 2002, Gotfredsen E. 1964, Føllesdal, 1992). 

I nyere tid har et tilsvarende tilfælde som historien om Semmelweis fundet sted. Mavesår er i 

flere årtier af lægevidenskaben set som en ’livsstilssygdom’ foranlediget af tobaksrøg, for meget 

alkohol, kaffe og stress. To australske forskere J. Robin Warren og Barry Marshall fandt i starten af 

1990èrne at mikroorganismen helicobacter pylori kunne være skyld i sårdannelse i mavesæk samt 

12-fingertarm. Den etablerede lægevidenskab troede ikke på disse fund og først da det lykkedes at 

fremdyrke bakterien slog den nye viden igennem. I 2006 fik de to forskere tildelt Nobelpris for 

opdagelsen. Det kunne se ud til, at Koch og Pasteur`s postulater om at en bakterie kan anses for 

årsag til en infektionssygdom, hvis den opfylder de kriterier, der sikrer at den kan: identificeres, 

lokaliseres, isoleres, dyrkes og reproduceres eksperimentelt, stadig gør sig gældende.   

 

Det ser ud til at sundhedsvidenskaben har haft og stadig kan have svært ved at acceptere nye 

indsigter, der strider mod den gængse opfattelse, de indlejrede grundlagsteorier og de accepterede 

metoder og det ser også ud til at videnskabsidealet om, at ville komme sandheden nærmere og 

undgå dogmatisme og spekulation i nogen grad bliver tilsidesat, når nye teorier dukker op og ikke 

følger de vedtagne konventioner. I modsætning til, hvad Popper og Husserl ville, ser det ud til at 

den sundhedsvidenskabelige praksis har tendens til at fastholde teorierne, som ufravigelige 

sandheder. Hvis det forholder sig sådan at den sundhedsvidenskabelige praksis er falsifikationistisk 

i sin axiologi, ser det ud til at det ikke er en falsifikationisme, som ubetinget kan ses i sammenhæng 

med kritisk rationalisme, idet den hypotetisk-deduktive metode ikke anvendes tydeligt. 

Falsifikationismens kerne er at afvise teorien, hvilket ses i grundstrukturen i den hypotetisk-

deduktive metode. Hvis metoden ikke praktiseres, forsvinder selve falsifikationismens ideal og 

umiddelbart, er der ikke en klar sammenhæng mellem det klinisk kontrollerede forsøg og de 

opstillede hypoteser. En del hypoteser og en del af det deduktive arbejde udarbejdes på afstand af 

klikken, hvorefter eksperimentet foregår i praksis, men det interessante er blot, hvilke deduktioner 

der leder disse udredninger, hvis hypotesen ikke er udsprunget af praksis. Hvis de deduktive 

begreber er udviklet på afstand af praksis med afsæt i et biomedicinsk og epidemiologisk 

perspektiv, er der risiko for at den sundhedsvidenskabelige praksis reducerer mennesket til et 
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biologisk, mekanisk og determineret væsen. I det næste vil vi undersøge om det virker rimeligt at 

antage, at disse grundlagsteorier er styrende.  

 

5.4 Den sundhedsvidenskabelige biomedicinske praksis  

 

At den sundhedsvidenskabelige praksis skulle være domineret af sygdomsteorier forankret i 

naturalismen kan ses ved at epidemiologi og genetik i 1980èrne blev nye vækstområder, der fik 

afgørende betydning for, hvordan sundhed og sygdom opfattes i dag og at disse opfattelser har 

medført, at en lang række sygdomme betragtes som resultat af enten ’usund livsstil’ eller genetisk 

arv. En del filosoffer og videnskabsteoretikere i både ind – og udland har kritiseret den 

sundhedsvidenskabelige praksis for at være havnet i en grøft, der bærer præg af begrebs-

reduktionisme og mekanisk determinisme og ikke sjældent rettes kritikken mod hvad der kaldes: det 

reduktionistiske biologiske menneskesyn, der sidestiller menneskets krop med et apparat med 

fejlfunktion. Af og til taler man om, at den sundhedsvidenskabelige praksis udfolder ’en veterinær 

holdning’, som sidestiller mennesker med grise og rotter, og da vi oftest tænker dyrene som 

organismer uden selvbevidsthed, hindres muligheden for at forstå menneskers sygdom og 

helbredelse, som sammenhængende med ikke kun den biologiske krop, men også subjektivitet og 

selvbevidsthed (Rosenbaum 2001, Thau 1993, Le Fanu 1999). Begrebsreduktionismen og den 

mekaniske menneskeopfattelse kan ses i sammenhæng med den historiske udvikling, som den 

sundhedsvidenskabelige praksis har gennemgået. Hvordan det forholder sig, vil vi se på i det næste. 

At den sundhedsvidenskabelige praksis først og fremmest er knyttet til lægevidenskaben og at 

der i de sidste ca. 200 år er sket store lægevidenskabelige fremskridt, vil de fleste være enige om 

både indenfor den sundhedsvidenskabelige praksis og også i samfundet generelt (Høiby, 2001, 

Sackett, 1996, Lancet, 1995). Den lægevidenskabelige revolution kalder Dr. Med. Professor Niels 

Høiby perioden, hvor mikroorganismerne blev kortlagt og forklaret som årsag til 

infektionssygdomme, og som allerede Semmelweis havde set, men som først for alvor slog igennem 

efter hans død
4
. Men ikke kun den lægevidenskabelige revolution foregik i 1800 tallet. Sideløbende 

med denne kom et andet og ligeså omfattende paradigmeskift nemlig Darwins biologiske 

revolution
5
.  

                                                 
4
 For god ordens skyld skal det nævnes, at Høiby ikke taler om Semmelweis. Høiby tilskriver derimod Jacob Henle 

æren at være den første, der påpegede mikroorganismer som årsag til infektionssygdomme. 
5
 Thomas Kuhn (1922-1996) indførte begreberne revolution og paradigmeskift i forhold til videnskab. Når 

videnskabsfolks over en længere periode ikke længere kan ’løse gåderne’, som Kuhn kalder den videnskabelige 
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Charles Darwin (1809 – 1882) udgav, efter sin jordomsejling med Beagle i 1831-36 hvor han 

indsamlede store mængder af dyre – og plantearter, som han senere undersøgte og analyserede, 

bøgerne The origin of species by means of natural selection og The descent of man, and selection in 

relation to sex og fik ligeså stor indflydelse på opfattelsen af mennesket og virkeligheden, som 

Kopernikus havde haft med sin astronomi ca. 400 tidligere
6
. 

Darwins teori bygger på tre præmisser, som handler om at individet indenfor en art varierer, at 

denne variation til en vis grad er arvelig betinget og at der produceres mere afkom end det, der kan 

overleve. Darwins hypotese om menneskets oprindelse, førte til søgen efter the missing link mellem 

mennesker og aber, men ikke desto mindre reducerede Darwins teori mennesket fra at være et 

væsen skabt ’af Gud i hans billede’ og væsensforskelligt fra dyrene til, at være et biologisk væsen 

og det sidste led i en lang evolution eller udvikling.   

 

5.5 Epidemiologi og genetik som nye vækstområder  

 

Darwin kunne ikke forklare arveegenskabernes overførsel mellem generationer, det kunne først den 

moderne genetik, som bygger på især Mendels ærteplanteforsøg, hvis resultater først blev 

almindelig kendte omkring år 1900 (Bronowski, 1973). Darwins hypotese om, at arv spiller en rolle 

i den naturlige selektion, har fået betydning i de nyere biologiske og sociale sygdomsteorier og 

genetikken, som bl.a. er udmøntet i, hvad man kalder the Human Genom Project, sigter mod at 

kortlægge menneskets genetiske funktionsmåde, da det er en implicit forståelse, at genetikken er det 

fundamentale hos mennesket (http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/hg5yp/) 

Den genetiske arv tillægges en så grundlæggende betydning, at udredningen af visse 

kræftformer, som f.eks. brystkræft og kræft i livmoderen, har medført at mennesker, hvis man 

opdager særlige genetiske forhold men som ellers i øvrigt føler sig raske, tilbydes fjernelse af 

bryster og livmoder, (http://www.breastcancer.dk/arv.htm) Der stilles ingen undrende spørgsmål i 

retning af om andre forhold spiller ind på sygdommens opkomst, idet sygdomsteorien udfolder en 

overbevisning om at generne determinerer sygdommen; sygdommen universaliseres hermed og 

gøres uafhængig af den, der er syg og personen reduceres til en biologisk krop (Simonsen 2001). 

                                                                                                                                                                  
aktivitet, indenfor det eksisterende paradigme, må paradigmet eller den overordnede forståelsesramme forlades, 

hvorved revolutionen indfinder sig. Denne afhandling udfolder ikke en nærmere analyse af Kuhns videnskabsfilosofi. 
6
 Kopernikus (1473-1543) kom til at lægge navn til begrebet ’en kopernikansk vending’. Den ptolemæiske astronomi 

blev i 1600 tallet forkastet til fordel for Kopernikus teori, som 150 år tidligere havde introduceret den opfattelse at solen 

er universets centrum.    

http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/hg5yp/
http://www.breastcancer.dk/arv.htm
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Quasi-deduktivismen kaldes den videnskabelige metode, som er omdrejningspunktet i The 

Human Genom Project. Metoden er kendetegnet af en forenklet logik hentet i den klassiske fysiks 

mekanik og i matematikken. Denne metode kan let udvikle blindhed overfor en række andre 

forhold, der i andre sammenhænge anses for at spille ind på sygdom og sundhed, og en del af de 

patienter, som tilbydes genetisk udredning føler sig ikke syge, men bliver klassificeret som sådan 

udfra vævsprøver. 

 Quasi – deduktivismen hænger historisk sammen med opdagelsen af tuberkulosebakterien 

hos patienter med lungesygdomme i slutningen af 1800 tallet og står stadig, som det 

revolutionerende gennembrud for genetikken, idet man med denne nye indsigt kunne følge en 

entydig årsagsproces funderet i naturvidenskabelige grunde og drevet af idealet om, at trænge om 

bagved den empiriske virkelighed for der, at finde de virkelige bagvedliggende årsager til 

sygdomme (Pedersen, 2002). Denne ontologi præger imidlertid ikke kun genetikken men også den 

anden metode eller sociale sygdomsteori nemlig epidemiologien. Epidemiologi betyder i 

sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis ’læren om epidemier’. Etymologisk er ordet 

sammensat af det græske ord epi, som kan betyde bl.a. om og ved, det græske ord demos, som 

betyder menneske og logos.  Epidemiologi handler derudover også i sammenhæng med 

sundhedsvidenskab om, hyppighed og udbredelse og er en social sygdomsteori, hvor ’epidemierne’ 

er foranlediget af borgernes usunde livsstil, og hvor sygdomme som kræft og hjerte-karsygdomme 

ses i sammenhæng med sociale faktorer. Stress, tobaksrøg, dårlige kostvaner og for lidt motion 

determinerer disse sygdomme, som i sundhedsvidenskabens øjne i øvrigt kan forebygges. 

Interventionsundersøgelserne, som danner basis for denne opfattelse, foregår på store veldefinerede 

patientgrupper og fremstår som en af den evidensbaserede medicins hjørnesten (Eika & Aalkjær, 

2002). 

Det ser ud til at Husserls videnskabskritik mht. tab af livsbetydning udmønter sig i historien, 

som den sundhedsvidenskabelige praksis har gennemgået. Hvis det forholder sig sådan, at denne 

praksis har et indlejret menneskesyn, der dels ser mennesket som et i positivist forstand ’resultat af 

historiens gang’, som har medført at vi nu befinder os på videnskabens og fornuftens stadie, som et 

i biologisk forstand resultat af evolutionen, kan vi konkludere at den sundhedsvidenskabelige 

praksis er i risiko for at udfolde et selvmodsigende menneskesyn, der dels ser mennesker som en 

samling biologiske kendsgerninger og dels opfatter individet som fornuftigt. Husserl taler om 

’kendsgerningsmennesker’ og  ’kendsgerningsmennesket’ er et menneske i objektiv forstand, 

hvilket er det samme som et menneske skabt af abstrakte facts på baggrund af, hvad Husserl kalder 
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’kropsvidenskaben’ (VI, side 4).  At fremhæve dette objektive hos mennesket og at gøre mennesket 

til ren biologi, kan medføre et dualistisk menneskesyn, hvor mennesket i videnskabelig 

sammenhæng gøres til noget ’udvendigt’ og alt det subjektive, som er uverificerbart og uopnåeligt i 

betydningen ’at skaffe sig viden om’, tilskrives menneskets indre. Husserl kritiserer videnskaben for 

i objektivismens navn at opretholde dualismen i virkelighedsopfattelsen, som netop medfører at 

virkeligheden ses som adskilt fra mennesket.  

Sundhedsvidenskaben arbejder udfra en overbevisning om, at den retter sin interesse mod metoden 

eller ideale objektiviteter, men på baggrund af dels Husserls erkendelseskritik og antagelserne i 

denne afhandling konkluderes det, at den sundhedsvidenskabelige praksis befinder sig i, hvad 

Husserl kalder den naturlige opfattelse eller den ’naturlige indstilling’. Biologien anvendes som 

forklaringsmodel for fænomenerne, idet ’biologi er det, det er ’. Alt, der har med liv at gøre, følger 

naturens love og ’det som er, er natur’. Mennesket er underlagt naturlove forankret i det genetiske 

arvemateriale og mennesker opfører sig stort set som andre biologiske væsener.  

 Men denne opfattelse er selvmodsigende. På den ene side anskues mennesket som en 

maskine, der følger kausale love og udgør en sammenhæng på samme måde som logik, matematik 

og mekanik og denne sammenhæng kan udforskes og studeres ved hjælp af det eneste sikre og 

evidente nemlig iagttagelse og logik. Mennesket er natur og det biologisk, naturalistiske paradigme 

er forklaringsrammen. På den anden side opfattes mennesket fornuftigt udfra humanistiske idealer, 

hvilket ses i forebyggelses- og sundhedskampagner, sundhedspolitikker, værdiopfattelser og når 

patienterne behandles som frie, autonome og ukrænkelige mennesker. På den ene side menes 

sundhedsforskeren objektivt at kunne iagttage og logisk bearbejde sundhedsvidenskabelige 

problemer, og klinikerne, der virker i den sundhedsvidenskabelige praksis, formodes at kunne 

tilegne sig endog store mængder forskningslitteratur og omsætte resultaterne i praksis. På den anden 

side tillægges det faglige skøn en mindre rolle i sammenligning med tilliden til de videnskabeligt 

udviklede kliniske retningslinier. Umiddelbart ser det ud som om, den sundhedsvidenskabelige 

praksis praktiserer en dualisme, hvor patienterne og verden står overfor eller ved siden af  

praksisudøverne, som på den anden side har til opgave at ’se’ den virkelige virkelighed bag 

fænomenerne eller bag patienterne.  

Menneskesynet, virkelighedsopfattelsen og værdiantagelserne er hovedelementerne i en 

grundlagsteori og opfattelsen af, hvad der er viden, sandhed og virkelighed er grundspørgsmål i 

videnskabsteori. Erkendelseskritik retter sig mod begge områder og efter nu at have undersøgt dele 

af både grundlagsteori og videnskabsteori indenfor den sammensatte sundhedsvidenskabelige 
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praksis, hvor vi har konstateret at denne praksis tilsyneladende udfolder et menneskesyn og en 

virkelighedsopfattelse, der er forankret i naturalismen og efter at have påvist at den styrende 

videnskabsteori knyttes til positivismen, og er styret af idealet om dokumentation og bevisførelse, 

vil vi i det næste med udgangspunkt i Ernst Cassirers kulturkritik finde belæg for, at kunne påstå at 

den sundhedsvidenskabelige praksis først og fremmest er grundlagt på videnskaberne biologi og 

matematik. 

 

5.6 Kulturvidenskabens genstand  

 

Ernst Cassirer (1874-1945) har, som Husserl beskæftiget sig med spørgsmålet om videnskabens 

objektivitet og ’samtaler med’ og henviser til Husserl flere steder i hans værker. Generelt mener 

Cassirer at den objektivistiske videnskab går galt i byen, når den hævder at objektivitet altid handler 

om, at eliminere det antropomorfe eller det, der er bundet til den menneskelige eksistens, idet 

processen med at ville se bort fra det subjektive ender med at mennesket reduceres til fysik og 

matematik. Denne kritik retter sig, som vi skal se, specifikt mod biologien. Som nykantianer 

argumenterede Cassirer for, at Immanuel Kants (1724-1804) transcendentale metode skulle kunne 

bane vejen for en kulturkritik, der bryder med ideen om matematikken og de matematiske 

videnskabers ontologiske fundament. Cassirer ser videnskab som et system konstrueret af 

betydningsbærende symboler og opfatter videnskaben, som det sidste trin i menneskehedens 

symbolsk, intellektuelle udvikling. Mennesker har ikke direkte adgang til sine egne erfaringer, men 

er altid tvunget til at udtrykke dem i bestemte former. Naturvidenskaben er én form og kunsten har 

andre formelle logikker. Hvis vi skal derfor skal forstå os selv og videnskaben må vi gå en kulturel 

omvej. 

Hegel var af samme opfattelse, men i Cassirers syn bliver den kulturelle omvej på grund af 

inspirationen fra Kant et formspørgsmål. Kulturkritik, mente Cassirer skal derfor forholde sig til de 

symbolske former og de symbolske formers erkendelse såsom: kunsten, myten, religionen. (Cassirer 

1965, side 226, Cassirer 1998, side 15 – 17).. At ville ødelægge de antropomorfe menneskelige 

aspekter i erkendelsen er det samme, som at ødelægge den specielt menneskelige egenart og 

karakter. Historien er i Cassirers kritik ikke videnskabelig erkendelse af fakta, men er menneskelig 

selverkendelse, idet mennesket kontinuerligt vender tilbage til sig selv i en erindring og 

aktualisering af fortiden. På denne måde forholder mennesket sig nok antropomorft, men det er ikke 

i egocentrisk forstand; det er netop drevet af en almen erkendelse, der rækker ud over hvert enkelt 
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individ. Historien, mener Cassirer, skal gå anderledes til værks end fysikken og matematikken, 

historien stræber efter en ’objektiv antropomorfisme’ (Cassirer, 1965, side 195 – 197). Cassirer er 

ikke enig med Hegel i, at en kulturel ytring skal ses som et resultat af sin historiske tid, at gøre det, 

ser Cassirer som en kausaltanke. Kulturelle genstande er karakteriseret ved, at de skal forstås i et 

samspil mellem fysiske, historiske og psykiske årsager, hvis helhed man ikke kan forklare kausalt. 

Cassirer syn på videnskab kommer bl.a. frem i bogen: Om kulturvidenskabernes logik, hvori 

han skriver at den videnskabelige syntese som går ud på at sammenfatte det enkelte og det almene 

ødelægges i det øjeblik, man dels skiller, og dels ikke holder sig for øje, at sammensætningen af det 

enkelte og det almene ikke er det samme i alle videnskaber. Når et af Cassirers hovedsynspunkter 

derfor er, at mennesket ikke har direkte adgang til sine egne erfaringer, men altid er bundet til at 

udtrykke dem i bestemte former eller begreber, betyder det at ethvert begreb er en relation mellem 

på den ene side det enkelte og på den anden side det almene, og de matematiske begrebers system 

er forskellig fra de empiriske naturbegrebers system, som er forskellige fra de kulturelle begrebers 

system (Cassirer 1998, s. 76-78). Opgaven er imidlertid den samme for alle videnskaber, men på 

grund af videnskabernes forskellighed er måden at løse opgaven på også forskellig. Når man 

bedriver videnskab kommer der hver gang en egen og specifik erkendelsestype til udtryk. 

Naturvidenskaben udtrykker sig i én form og kulturvidenskaberne udtrykker sig i andre former eller 

logikker. Naturvidenskaben søger efter forklaringer med afsæt i årsager, men kulturvidenskaberne 

kan ikke kun forstås ved årsager, det samme gælder biologien. Kulturvidenskaberne skal forstås 

udfra mennesket i sin helhed; det vil sige de kulturelle genstande skal ses som både fysiske, 

psykiske og historiske udtryk, som godt nok kan beskrives i årsager, men som skal forstås udfra, 

hvordan disse årsager optræder sammen i helheder. Denne helhed er en strukturel form; det er f.eks. 

religionernes myter og ritualer, det er maleriets genrer og form, det er musikkens melodi og det er 

sprogets syntaks og grammatik. Cassirers opfattelse er, at årsag og form er to forklaringsmodeller, 

der ikke kan erstatte hinanden, men som kan supplere hinanden. Cassirer eksemplificerer denne 

opfattelse ved en reference til sproget og fastslår, at det ikke er muligt at udforme en sprogteori 

uden at forholde sig til sprogets historie og psykologi. Sprogteori kan ikke efter Cassirers mening 

opstå ud af ren abstraktion og omvendt kan empirien heller ikke undersøges uden begreber hentet i 

en sproglig formlære (Ibid. s. 75).  Udgangspunktet må alligevel være at man både i 

naturvidenskaben og i kulturvidenskaberne må opstille principper for de domme hvorpå, de stillede 

spørgsmål bliver stillet. Hvis ikke man gør det, bliver iagttagelserne tilfældige. En videnskabs logik 

eller logiske struktur ser vi først, når vi har gennemskuet, hvordan man subsumerer det enkelte 
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under det almene. De biologiske empiriske videnskaber efterstræber at kunne udlede det enkelte fra 

det deduktive, men det er forbundet med vanskeligheder, derfor må man om empiristisk forsker 

skuffes, hvis man forventer den samme eksakthed i f.eks. biologien, som man ser i fysikken. Det er 

muligt at indordne det specifikke i det almene, men det kan ikke underordnes det. Det er Husserl 

forså vidt enig i og Cassirer henviser til ham i kapitlet om Kulturbegreber og naturbegreber i 

bogen: Om kulturvidenskabernes logik. I Logische Untersuchungen, skriver Cassirer, undersøgte 

Husserl den uophævelige forskel mellem formen som ideal betydningsenhed og de psykiske 

oplevelser, de tros og sandhedsprædikerende akter, som forholder sig til og har disse 

betydningsenheder som genstand. Men denne skelnen er langt sværere i kulturvidenskaberne, 

fastslår Cassirer. Samtidig må vi dog fastholde, at det er muligt at indordne det specifikke i det 

almene. Cassirer tager som eksempel på denne analyse den klassiske skildring af 

renæssancemennesket. Den empiriske videnskab har kunnet finde mange karakteristika, som 

kendetegner mennesker fra renæssancen, men ingen besidder alle egenskaber; og sammenligner 

man induktive studier af enten enkeltpersoner udfra generelle perspektiver eller personligheder fra 

perioden eller forsøger man at opstille personligheder hvorunder enkeltpersoner skal underordnes, 

fremkommer nye billeder af renæssancen. Hele renæssancens liv og tid lader sig ikke aflede at et 

enkelt princip, som f.eks. fysikkens fænomener afledes af principper. 

Cassirer sammenligner den sammenfattende oversigt eller den historiske syntese af disse 

antropologiske studier med Husserls ideerende abstraktion og fastslår at disse mennesker, der 

indgår i studiet hver især deltager i en bestemt ideerende sammenhæng med hinanden; de deltager 

alle i opbygningen af renæssancekulturen og hører sammen, fordi de har en fælles opgave med en 

særlig betydning. Betydningen udfoldes på forskellig måde, men kan sammenfattes til en enhed, 

som karakteriserer med ikke determinerer (Ibid., s. 79-80). Videnskaben om kulturer kan ifølge 

Cassirer ikke unddrage sig antropomorfismen, og vi er nødsaget til at gå aktivt ind i den for at 

kunne få adgang til vor egen kultur, fordi vi er mennesker.  Naturvidenskaben må gøre ligeså, blot 

må det gøres på forskellig vis. Naturvidenskaben må have hjælp i lov- og tingsbegreber, 

kulturvidenskaben må studere form- og stilbegreber. 

Cassirers pointe er på linie med Husserl og også Hegel, at videnskaberne generelt har samme 

mål, nemlig at studere forholdet mellem det enkelte og det almene; men videnskaberne har 

forskellig logik og måde at indordne dette enkelte med det almene. Generelt må vi sige med 

Cassirer, at videnskab altid indebærer et teoretisk-symbolsk element, matematik er en teori om 

symboler, et symbol er et mangetydigt aftalt men bevægeligt tegn på noget andet. Virkelig 
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erkendelse når man, ifølge Cassirer, kun gennem opretholdelse af symbolerne selv og fordi 

mennesket er et symbolvæsen, kan vi danne universelle, abstrakte begreber, og da mennesket har 

sans for det abstrakte rum og den abstrakte tid, og kan skelne mellem mulighed og virkelighed, er 

det også muligt at frembringe kultur. 

Cassirer spørger i det indledende kapitel i bogen Et essay om mennesket: Hva er mennesket? 

og genindfører i denne overskrift og spørgsmål en græsk humanistisk tradition, idet den leder 

tilbage til først og fremmest Sokrates, for hvem budet om at ’erkende sig selv’, var et af de 

vigtigste. Cassirer besvarer sit eget spørgsmål og siger at mennesket er et symbolsk dyr. Cassirer 

indordner mennesket med dyrene, men da symboler hører til i den menneskelige meningsverden, er 

der på trods af mange ligheder med dyrene, også en del der adskiller. Cassirer underordner med 

andre ord ikke mennesket i et deduktivt biologisk begreb. Når han slår fast at den menneskelige 

verden er en meningsverden, siger han også at mennesket har evnen til abstrakt tænkning; det kan 

danne begreber, kan forestille sig det abstrakte rum og den abstrakte tid, og kan skelne mellem 

mulighed og virkelighed, med andre ord er disse aktiviteter udtryk for menneskets evne til at danne 

kultur.  

Cassirer er af den samme overbevisning som Husserl og påstandene i dette speciale: at den 

moderne tid har fordret videnskabelige krav til menneskebilledet, som har resulteret i to lige 

ensidige videnskabelige forsøg. Det ene forankres i matematikken og det andet i biologien. Særlig 

skæbnesvanger er biologien blevet, fordi man helt har forsømt at fortolke det indsamlede materiale, 

hvorved mennesket blev et naturbiologisk væsen
7
. Cassirer knytter, som vi har set, an ved Husserl 

flere steder i sine tekster og er enig i væsentlige standpunkter, og i analysen af kulturvidenskaberne 

bliver det klart, at den videnskabelige aktivitet ikke handler om at sidestille fænomen og objekt. I 

stedet handler det om at se bevægelsen, skabelsen og kreativiteten, men det handler også om at 

inddrage teori, så man ikke havner i samme blinde opsamling af uorganiserede, irrelevante og 

uforståelige data som empirismen. Eksemplet med renæssancemennesket viser denne tankegang. 

Helheden er en strukturel form og disse strukturer skal først begribes, inden deres oprindelse kan 

undersøges. 

Den sundhedsvidenskabelige praksis udviser symptomer, der matcher Cassirers kritiske 

analyse af videnskaben, og det må på baggrund af de tidligere anførte problemfelter vedrørende de 

herskende videnskabsteorier og den biologiske menneskeopfattelse kunne konstateres, at den 

                                                 
7
 Darwins teori gør at filosofien om mennesket blev tilbudt fast grund under fødderne, men problemet var ifølge 

Cassirer at den store mængde empiriske oplysninger blev fortolket udfra en særlig metafysisk teori og ikke materielt 

sådan som intensionen egentlig var.  
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sundhedsvidenskabelige praksis ikke udfolder nogen særlig form for kulturvidenskabelig forståelse, 

hvilket ses bl.a. i den naive forestilling om, at erkendelse foregår som en uproblematisk aktivitet 

forankret i evidente metoder, at videnskaben hovedsageligt opfattes kausalt og at naturvidenskabens 

lov- og tingsbegreber overføres til alle den sundhedsvidenskabelige praksis områder. Cassirer 

fremhæver at kulturvidenskaben søger at forstå mennesket i helheder, og at de kulturelle genstande 

skal ses som både fysiske, psykiske og historiske udtryk, som godt kan beskrives i årsager, men 

som skal forstås udfra, hvordan årsager optræder sammen i helheder. Det naturalistiske 

menneskesyn og den positivistiske videnskabsteori levner ikke stor plads for den subjektive 

fortolkning. Vi har set at positivismens matematiske metodeideal enten opfatter matematikken som 

en erfaringsvidenskab, hvor man foretager induktive generaliseringer, hvorudfra matematiske 

sætninger kan udledes eller, at man opfatter matematikken som en metode til at påvise 

sammenhænge mellem fænomener og begreber; parallelt hermed udfoldes to metodeopfattelser, 

hvor enkeltfænomener subsumeres under generelle begreber eller hvor generelle begreber udledes 

af enkeltfænomener. Både Husserl og Cassirer henviser til Aristoteles i formbegrebet som 

videnskabelig ramme og ser formen som en ideal betydningsenhed. Både Husserl og Cassirer kan 

ses i forlængelse af Aristoteles, og Aristoteles filosofi om mennesket kan ses i sammenhæng med 

Darwins udviklingslære, men er alligevel anderledes end Darwin og den moderne biologi. 

Aristoteles gav en formal fortolkning af udviklingen og kategoriseringen og mente, de materielle 

årsager var tilfældige, hvilket kan underbygges ved at læse Cassirers udlægning af Darwin
8
. 

Sundhedsvidenskaben og Darwin falder ’i samme grøft’, når det antages at mennesket 

kan underordnes empiriske kendsgerninger som videnskabeligt materiale og kan sidestilles fysik og 

matematik og på den anden side mener, man kan bedrive forskning uden begreber. Ifølge Cassirer 

kan vi ikke tænke ’ud af den blå luft’ og heller ikke fatte intuitivt uden begreber
9
; vi har brug for 

symboler, fordi menneskets erkendelse er en symbolsk erkendelse. Og da symbolet ikke er virkeligt, 

men kun tillægges betydning, er det væsentlige punkt at skelne mellem virkelighed og idealitet, 

mellem det reelle og det mulige. Sundhedsvidenskaben bygger på fakta i form af observation og 

sansedata, Cassirer ville mene at et faktum ikke er en ophobning af sansedata, men altid vil fordre et 

teoretisk-symbolsk element (Cassirer 1965, s. 60-66).  

 

                                                 
8
 Ifølge cassirer vender den moderne teori op og ned på det hele. I Aristoteles metafysisk fortolkes og forstås det 

organiske liv med det menneskelige livs betegnelser. Menneskelivets formålsbestemmelse udvides til at gælde alle 

naturfænomener. Den moderne videnskab derimod betegner Aristoteles teori som ’uvidenhedens tilflugtssted’, og det 

bliver Darwins vigtigste opgave at ændre på dette forhold (Cassirer 1965, s. 25-26).   
9
 I disse betragtninger ses tilhørsforholdet til Immanuel Kant. 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 35 

Vi har nu gennemgået nogle af de krisetegn, den sundhedsvidenskabelige praksis efter 

dette speciales opfattelse udfolder, og vi har set at sundhedsvidenskab er funderet på dels 

positivistisk og dels falsifikationistisk videnskabsteori og derudover har vi konstateret at 

menneskeopfattelsen overvejende er forankret i biologien. Det betyder at grundlagsteorierne i den 

sundhedsvidenskabelige praksis er domineret af matematik og biologi. Med reference til Cassirer 

har vi peget på at disse forhold er problematiske. Vi har set at Cassirer opfatter videnskab som en 

dynamisk undersøgelse af det enkelte og det almene og at en videnskab må afklare, hvordan den 

subsumerer det enkelte under det almene for at blive klar over dens logiske struktur. Cassirer 

mener, den moderne videnskabs menneskeopfattelse er en syntese mellem matematik og biologi, 

men at det er en fejltagelse at forvente samme eksakthed af biologien som hos fysikken og 

matematikken; derudover er det en urimelig konsekvens af den biologisk-matematiske opfattelse af 

videnskab at mene, sansemateriale skal underordnes i en kategorisering. Materialet skal i stedet 

indordnes, hvilket illustreres med historien om renæssancemennesket. Biologien bliver netop særlig 

skæbnesvanger i det moderne menneskebillede, fordi man ikke fortolker det indsamlede materiale. 

At Husserl er enig i fortolkningens betydning er et af omdrejningspunkterne i dette speciales 

undersøgelse af Husserls fænomenologi og fremstilles i næste hovedkapitel. 

 

Ser vi nu igen på den sundhedsvidenskabelige praksis, ser vi at sundhedsvidenskabens 

logiske struktur forbliver utydelig, fordi det ikke fremgår, hvordan det enkelte subsumeres under det 

almene, muligvis fordi sundhedsvidenskabens grundlagsteorier er biologi og matematik; i denne 

opfattelse rammer Cassirers kritik altså sundhedsvidenskaben og i denne sammenhæng har det 

særlige konsekvenser, idet det forbliver uklart om man subsumerer indenfor en forståelse, hvor man 

forventer eksakt og forudsigelig matematisk forklaring om mennesket, eller opfatter mennesket 

udfra underforståede men ikke ekspliciterede biologiske deduktive begreber. Sundhedsvidenskaben 

ser ud til at sidestille fænomen og objekt i stedet for at betragte begreber og symboler som 

bevægelige og kreative, og når Cassirer taler om at finde ideerende sammenhænge i forbindelse 

med videnskabelig aktivitet, fremstår sundhedsvidenskaben til sammenligning statisk og 

ubevægelig.  

Vi har i dette hovedkapitel også set at væsentlige dele af Husserls syn på videnskab kan 

genkendes i Cassirers kulturkritik. Når Husserl taler om ’at gå til sagen selv’, kan det forstås på den 

måde, at sagen eller genstanden netop fremtræder som uorganiserede sansedata, som ikke er 

egenskaber ved det ’virkelige’, men som er komponenter i bevidstheden, som skal gøres til 
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genstand for en syntese eller objektiv fortolkning. For at det skal kunne lade sig gøre, må den, for 

hvem disse sansedata fremtræder, ændre indstilling således at det er muligt at ’gribe sagen selv’. At 

gribe sagen eller at ændre indstillingen kan sammenlignes med Cassirers opfattelse af, at videnskab 

handler om at se de ideerende sammenhænge, at undersøge videnskabens ideerende former, og at se 

virkelighedens muligheder. Både Husserl og Cassirer opfatter tilsyneladende videnskab som en 

kreativ proces, som fordrer en vis aktivitet fra subjektet. Vi har set på den sundhedsvidenskabelige 

praksis grundlag, og vi har undersøgt Cassirers opfattelse af videnskab som kulturaktivitet. I det 

næste vil vi se nærmere på Husserls transcendentale fænomenologi som videnskab, som bevægelse 

og som indstilling. Det næste hovedkapitel fremlægger således de allerede præsenterede udvalgte 

begreber fra Husserls transcendentale fænomenologi.  

 

6. Husserls transcendentale fænomenologi 
 

6.1 Fænomenologi som videnskabskritik i den sundhedsvidenskabelige 
praksis  

 

I dette speciale undersøges det, hvorvidt Husserls fænomenologi kan anvendes som en tiltrængt 

erkendelseskritik af den sundhedsvidenskabelige praksis. Fænomenologien er ikke ukendt i 

sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis og især indenfor sygeplejen er 

fænomenologien blevet introduceret som en filosofi, en videnskab og en indstilling. 

Fænomenologien er ikke betegnelsen på en filosofisk skole og fænomenologer repræsenterer heller 

ikke nogen homogen gruppe og samtidig er det stadig uvist, hvad fænomenologi i det hele taget er 

(Zahavi, 2006, side 122-123). Fænomenologien har det med at ændre sig efter, hvilken teoretisk 

forståelsesramme der foldes ud; således skifter fænomenologien karakter efter om den forstås fra 

Husserl, Martin Heidegger, K.E. Løgstrup eller Alfred Schütz for blot at nævne nogle få fra den 

fænomenologiske bevægelse. Der er dog også fællestræk, som vil fremgå af det næste og som i 

store træk knytter an ved Dan Zahavis fortolkning og udlægning og dermed også Merleau-Pontys 

udlægning, idet Zahavi tager udgangspunkt i hans indledning til hovedværket: Phénoménologie de 

la perception. Fænomenologi betyder bogstaveligt talt videnskab om fænomenerne; og fænomenet 

er, sådan som genstanden umiddelbart viser sig, sådan som den tilsyneladende er. Fænomenologien 

er nærmere bestemt dels en filosofisk analyse af genstandenes forskellige fremtrædelsesmåder og 

dels en undersøgelse af de forståelsesstrukturer, som tillader genstandene at vise sig, sådan som de 
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er. Fænomenologen vil derudover typisk påstå at verden, som den fremtræder for os, er den eneste 

virkelige verden. Fænomenologen stiller sig ofte kritisk overfor objektivismen, der traditionelt 

ønsker at eliminere subjektiviteten fra videnskaben. Det implicerer at fænomenologen vil slå fast, at 

første persons perspektivet, i dette speciale forstået som livsverden, er en uomgængeligt 

forudsætning; sagt med andre ord fremtræder verden altid som noget for nogen. Endelig er 

fænomenologiens slagord: ’at gå til sagen selv’. Dette slagord har en særlig betydning i 

sammenhæng med fænomenologens videnskabskritik og skal ses i sammenhæng med et sagligt 

motiveret metodevalg. Det betyder at videnskaben ikke skal drives af vedtagne teoriforståelser, som 

derved kommer til at bestemme vores erfaring; det forholder sig omvendt, idet erfaringerne skal 

bestemme vores teorier. Forholdet mellem livsverden og videnskaben er dynamisk i 

fænomenologiens opfattelse, og det er ikke et fænomenologisk mål at bestride videnskaben; hvad 

der bestrides er naturvidenskabens tendens til blandt andet at stræbe efter objektivisme. 

Fænomenologien vil med andre ord ikke forklare mennesket med videnskab, men vil gøre den 

videnskabelige praksis og rationalitet forståelig for mennesket. Dette er i meget grove træk, hvad 

fænomenologer må formodes at kunne tilslutte sig, men når det er sagt, vil de forskellige analysetrin 

i en fænomenologisk analyse variere efter, hvilken fænomenolog der analyserer, ligesom forskellige 

dele af fænomenologiens hovedområder vil blive tillagt forskellig betydning.   

Sygeplejens anvendelse af den fænomenologiske filosofi har også været forskellig alt efter 

hvilken sygeplejeforsker, man har knyttet an ved. Ses fænomenologien med reference til de i 

projektet tidligere nævnte sygeplejeforskere kan vi således se, at Kari Martinsen har læst og skrevet 

sig ind i K.E. Løgstrups fænomenologi efter i en lang periode mest at have knyttet sig til Heidegger, 

M.E. Scheel har konstrueret sin interaktionelle sygeplejeteori på Habermas samt i mindre grad på 

H.G. Gadamer, hvorimod Katie Eriksson i højere grad forholder sig til Heidegger. Det bliver ikke 

nærmere udfoldet her på hvilken måde forskellene ses, men i projektets perspektivering fremlægges 

enkelte perspektiver, som knytter sig til disse sygeplejeforskere. 

 

6.2 Meditation som selvbesindelse og erkendelseskritik  

 

Udgangspunktet for at inddrage Husserl som en form for analyseredskab i dette speciale udspringer 

bl.a. af en undren over, hvorfor hans fænomenologi ikke har opnået samme gennemslagskraft som 

for eksempel Heidegger, Habermas og Gadamer. Husserls transcendentale fænomenologi har 

væsentlige videnskabskritiske elementer og nye veje til en erkendelseskritisk forholden sig, som 
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stadig er aktuel. Generelt har fænomenologien haft stor indflydelse på en række humanistiske 

discipliner og i de senere år har den fået fornyet interesse. Projektets formål er som det også 

fremgår af problemformuleringen at undersøge, hvordan Husserls transcendentale fænomenologi set 

i sammenhæng med andre udvalgte filosoffer og videnskabsfolk kan bidrage til en videnskabskritisk 

selvbesindelse hos den kriseramte sundhedsvidenskabelige praksis.      

At beskæftige sig med Husserls fænomenologi og at ville anvende udvalgte begreber i en 

analyse af problemstillinger i f.eks. sundhedspraksis implicerer en stillingstagen eller i det mindste 

et indblik i Husserls samlede forfatterskab, idet de forskellige begreber udvikles og undersøges 

forskellige steder i eller indenfor Husserls værker. Husserls forfatterskab er enormt og store dele er 

for så vidt slet ikke udgivet og kun en ret lille del er oversat til dansk. Samlet taler man om tre 

perioder hos Husserl: en tidlig periode, hvor Husserl især beskæftiger sig med erkendelsesteori 

herunder intentionalitet og evidens, en transcendental periode, hvor Husserl undersøger subjektets 

forudsætningsløshed og epoché og en sen periode, hvor Husserls konstitutionsteori udfolder sig 

endeligt, og hvor livsverden og intersubjektiviteten bliver centrale begreber som erstatning for 

subjektbegrebet (Zahavi 2004, Lübcke 1999).  

 

I det indledende kapitel er det konstateret, at Husserl igennem sin omfattende tekstproduktion 

introducerer en ganske kontroversiel opfattelse af videnskabens indre tilstand og det er ligeledes her 

i projektet konstateret at den sundhedsvidenskabelige praksis udfolder symptomer, som på flere 

måder ligner de krisetegn Husserl havde set hos de eksakte videnskaber. Først og fremmest drejer 

det sig om at sundhedsvidenskaben på linie med positivismen, er blevet en kendsgerningsvidenskab 

med værensglemsel til følge. Derudover forholder sundhedsvidenskaben sig ikke erkendelseskritisk 

til videnskaben, hvorfor det ser ud til at grundlagsteorierne forbliver ubevidste og skjulte.  

 

Husserls projekt var bl.a. at fortsætte den erkendelseskritik Rene Descartes (1596-1650) var 

påbegyndt og som den ’kriseramte’ naturvidenskab i Husserls perspektiv havde glemt.  

Dernæst blev det et andet projekt hos Husserls at påvise, hvordan videnskaben kan ses som en 

teoretisk konstruktion og hvordan den transcendentale fænomenologiske drejning, kan tænkes ind 

som en ny videnskabelig selvbesindelse eller indstillingsændring. I dette projekt påstås det, at 

sundhedsvidenskaben forholder sig naivt og entydigt til det at bedrive videnskab og at 

erkendelseskritik er fraværende; ligeså påstås det, at sundhedsvidenskaben kan ses som en teoretisk, 

sammensat konstruktion, som overleverer grundlags- og videnskabsteorier skjult og ureflekteret. 
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Husserls transcendentale fænomenologi er omstridt og nogle hævder, at Husserl har tre, fire 

eller flere veje til den fænomenologiske reduktion
10

. Dette projekt ønsker imidlertid at argumentere 

for, at Husserl ikke modsiger sig selv, når han med sit begreb om epoché baner vejen for den 

transcendentale reduktion. I denne transcendentale vending åbnes så at sige for en ny type erfaring, 

tænkning og teoretiseren, som stiller fænomenologen over sin naturlige verden og giver mulighed 

for indsigt i den transcendentale korrelation mellem verden og verdensbevidsthed. Denne 

erfaringstype kan vise nye veje for den sundhedsvidenskabelige praksis.  

 

På trods af at Husserls forfatterskab ikke fremstår som en samlet teori, hvor de enkelte dele lægger 

sig ind i hinanden som et bygningsværk med en bestemt struktur, henviser Husserl ikke desto 

mindre ofte til sine egne tekster sådan at forstå, at han i forfatterskabet relaterer til temaer, som han 

har introduceret og analyseret tidligere og både Cartesianische Meditationen og Krisis som hører til 

den sene periode, ser Husserl som naturlige fortsættelser af hans tidligere værker, selvom han også 

godt selv er klar over, at væsentlige temaer og problemer ændrer karakter (Husserl 1997, side 29, 

31, 34 – 35, 39). En væsentlig ændring i Husserls fænomenologi er bevægelsen væk fra en 

fænomenologi med et rent deskriptivt sigte til fænomenologien som en eidetisk videnskab, det vil 

sige en videnskab om måden, hvorpå noget viser sig eller konstitueres i bevidstheden og om 

tingenes væsensstruktur eller egenskaber (Ibid., side 39). I dette perspektiv er oplevelsesindholdet 

ikke en bestanddel af bevidstheden, men derimod korreleret til fænomenets dobbelte struktur, 

hvilket kræver en afdækning af disses egenskaber og strukturer(Ibid. side 84). Hvad der menes med 

denne væsensstruktur og fænomenernes dobbelthed, vender vi tilbage til i senere i analyse.  

Det er omdiskuteret, hvorvidt Husserls drejning fremstår som en splittelse og gør 

fænomenologien usammenhængende, men Husserl formår at fremlægge sine tanker i den sene 

periode således, at udviklingen fremstår sammenhængende. I den sene periode henviser Husserl 

jævnligt til Descartes og i Die Pariser Vorträge, som er forordet til Cartesianische Meditationen og 

som Husserl afholdt i Paris i februar 1929, indledes med en hyldest til Descartes, hvori Husserl både 

kalder ham for Frankrigs største tænker og tildeler ham æren at være fænomenologiens stamfar. 

Cartesianische Meditationen betragtes af Husserl selv som livsværket, hvilket illustreres på 

                                                 
10

 Kritikere har hævdet, at Husserl selv har svært ved at placere begrebet om reduktion i sit forfatterskab. Anklagerne 

mod Husserl har i tidens løb været både forhastede og udokumenterede og nyere Husserl forskning har bl.a. set det som 

et mål at afsløre den gængse kritiks manglende berettigelse. ( Dan Zahavi, Subjektivitet og livsverden i Husserls 

fænomenologi1994).  
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bagsiden af den danske udgivelse, hvor Husserl citeres for i et brev til hans elev Roman Ingarden at 

have beklaget at den tyske udgivelse var blevet udskudt: 

’Jeg burde ikke udskyde den tyske udgivelse af de Cartesianske meditationer, for det vil blive 

mit livs mesterværk, en sammenfatning af den filosofi, jeg har udviklet (…). Den udgør i det 

mindste for mig den konklusion og den endegyldige klarhed, som jeg evner at nå til: jeg vil 

herefter kunne dø i fred.’ 

 

Husserl døde ikke i fred, hvilket måske nok er en anden sag men ikke desto mindre 

tankevækkende. Husserl døde i 1938 i nazitidens Tyskland. De sidste 4 år af hans liv var han 

forbudt adgang til universitetsbibliotekerne og levede i frygt for, at hans egne manuskripter skulle 

blive inddraget af nazisterne. Det lykkedes ikke for Husserl at få sine skrifter bragt i sikkerhed. Det 

lykkedes til gengæld den belgiske student H. L. van Breda, som bragte Husserls mange skrifter til 

Belgien og grundlagde Husserl-arkivet i Leuven. Husserls egne ord fortæller at Meditationerne skal 

ses som et storværk. Krisis derimod har Husserl ikke taget stilling til på samme direkte facon, idet 

værket er udgivet posthumt. Krisis bygger på et hovedmanuskript dateret i 1935-36 og er delt op i 

tre dele og problemområderne som Husserl undersøger i værket, arbejdede han med i perioden 1934 

– 1937, hvor han i 1935 afholdt to foredrag i Wien samt senere på året et i Prag. I 1937 blev Husserl 

syg, men alligevel arbejdede han videre på værket, som udkom første gang i 1954, 16 år efter hans 

død.     

 

Både Cartesianische meditationen og krisis retter et kritisk blik mod videnskaberne generelt 

og de positive videnskaber især og i begge værker lægger Husserl ud med at fastslå, at 

videnskaberne i al ubekymrethed succesfuldt udfolder en praksis forankret i en ’naiv objektivisme’, 

der ligger beklageligt langt fra Descartes transcendentale subjektfilosofi. Husserl er inspireret af 

Descartes men mener samtidigt, at Descartes i sine meditationer forbliver i solipsismen og 

fastholder dualismen mellem verden og subjekt, idet han fortsætter sin søgen efter apodiktisk sikre 

veje, der kan fastholde en objektiv yderverden, som er tilgængelig for subjektet i en ren 

indvendighed. Derudover mener Husserl at Descartes går fejl, når han med så stor tillid til 

matematikken og fornuften havner i samme teoretiske konstruktion som alle andre videnskaber på 

trods af, at hans meditationer begynder med en metodisk tvivl, som også er den fænomenologiske 

betragtnings første trin (Husserl VI, side 412). Husserl ønsker en nytænkning af både videnskabens 

og menneskehedens grundproblemer og denne vej må gå ad en radikalt mediterende vej. Både i 
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Krisis og i Meditationerne taler Husserl for, at krisen i videnskaberne ikke er illustreret ved et 

sammenbrud men snarere er kendetegnet ved en blindhed eller vane, som implicerer en række 

symptomer hos videnskaben selv; først og fremmest en naiv forestilling om, at den videnskabelige 

metode, med forbillede i dels den klassiske fysik og dels matematikken, ønsker at udfolde en 

fuldendt fortræffelighed men at dette medfører et tab af mening i forhold til alle ontologiske 

spørgsmål (Husserl VI, side 1-5). Husserl er for så vidt enig med Descartes og positivismen i, at 

naturvidenskaben er mere objektiv gyldig end hverdagsevidensen, men videnskaben indfanger ikke 

en mere virkelig virkelighed og den videnskabelige virkelighedsbeskrivelse er ikke absolut og er 

heller ikke uafhængig af erfaring. Verden kan bestemmes på forskelligt niveau, men selv den mest 

abstrakte videnskab som f.eks. matematik og fysik er grundlagt på livsverdens evidens. Hvad det 

betyder, vender vi tilbage til. 

 

I dele af både første og anden del af Krisis undersøger Husserl videnskabens symbiotiske 

forhold til geometrien og kritiserer Galilæi for at være eksponent for den succes, naturvidenskaben 

har udfoldet, og som udspiller sig og overleveres via traditionen. Naturvidenskabens og 

matematikkens modeller er ikke modeller af det objektive i-sig-selv, men bygger på livsverdenslige 

opfattelser, der tjener til at kunne belyse de aktuelle objektive genstande. Det objektive er ikke i-

sig-selv erfarbart (Husserl VI, side 131+144). Det forholder sig på samme måde med alle typer 

idealvidenskab. Matematiske og naturvidenskabelige modeller er ikke anskuelser af det objektive, 

men blot livsverdens anskuelser, der egner sig til at belyse de objektive idealiteter (Ibid., 132). 

Husserl kritiserer altså videnskaben, som i den objektiverende idealisme fjerner sig fra alt 

subjektivt, for i denne afstandstagen at opbygge et forvrænget sandhedsideal, der i en forfejlet 

abstraktion løsriver forskeren fra verden samtidig med, at han placeres med en horisont af 

meningsløshed (Ibid. side 4). Problemet er, at de positive videnskaber arbejder anonymt og 

uvidende og videnskabens udøvere ved ikke, hvad det egentlig er, der kommer ud af de 

intentionelle erfaringsakter eller på hvilket grundlag, de så at sige tager stilling. Videnskaberne 

betragter godt nok sig selv som kritisk funderede, men reelt udøver de ikke nogen form for 

erkendelseskritik af den selv og den videnskab, der genereres; men ifølge Husserl er en sådan kritik 

den eneste mulighed der foreligger, hvis man ønsker at begribe evidensernes ’rækkevidde’ samt 

vurdere genstandenes, teoriernes, værdiernes og målenes ækvivalerende mening (Husserl 1999, side 

198). 

 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 42 

Sammenfattende kan det konkluderes, at Husserl mener, den positive videnskabs krise særligt 

skyldes en naiv søgen efter eviggyldig, sand og objektiv indsigt, inspireret først og fremmest af den 

matematiske videnskab. Husserl knytter sin analyse til Descartes, som han godt ved er ophavsmand 

til den videnskabelige matematik og som derfor også kan tilskrives en del af kritikken; men Husserl 

mener samtidig, det er beklageligt, at videnskaben har ’glemt’ erkendelsesteorien, som jo netop var 

Descartes udgangspunkt. Altså består den kritik Husserl retter mod Descartes for det første i at 

Descartes konstruerer en matematisk videnskab inspireret af Galilæi; at han introducerer og 

fastholder en dualisme, der retter sig både mod den enkelte og mod verden og at han fastholder 

subjektet i solipsismen. Samtidig opfatter han dog Descartes både som urbilledet på den filosofiske 

selvbesindelse, og inspirationskilde til en radikal nybegyndelse af filosofien. Husserl sætter sig i 

Meditationerne for på meditativ facon at fortsætte, hvor Descartes slap. I § 8 i Cartesianske 

meditationer skriver han at den radikalt mediterende filosof hverken har en gældende videnskab og 

ej heller en værende verden; Husserls ide er at starte på en fordomsfri grund og ikke opbygge en 

bestemt teoretisk position. I stedet skal vi udøve epoché, der betyder at vi må sætte parentes om alle 

forudsatte meninger om verden, deriblandt verdens eksistens, og lave en teorifri ren beskrivelse 

med grundlag i den fænomenologiske tænken. Husserls transcendentale vej ændrer filosofien, 

således at opgaven for fænomenologen bliver at udlægge livsverden som erkendelsens subjekt. 

Hvordan vil vi se på i det næste. 

 

 

 

6.3 Husserls transcendentale fænomenologiske drejning. 

 

Husserl indleder Meditationerne med at konstatere, at hans transcendentale fænomenologi
11

 godt 

kan ses, som en form for neo-cartesianisme og at Descartes udfolder en bemærkelsesværdig 

tankegang, med den ledende ide, at reformere filosofien frem mod en absolut begrundet videnskab.  

Igennem fem meditationer går vejen i et komplekst meditationsarbejde ad den transcendentale 

fænomenologiske vej til henholdsvis det transcendentale ego og til intersubjektiviteten. I de første 

fire meditationer, sætter Husserl først og fremmest parentes om den sociale verden for derefter at 

lade verden træde frem igen.  

                                                 
11

 Den fulde titel på Krisis indeholder ordet transcendentale fænomenologi og henviser til, at ordet har fået betydning 

hos den sene Husserl. En af fænomenologens opgaver er i denne forståelse at foretage en systematisk udlægning af 

erkendelsen. 
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Husserls transcendentale ego skal ikke forveksles med det transcendentale jeg Kant taler om i 

sin erkendelseskritik. Det transcendentale ego er et permanent jeg, der sikrer en sammenhæng i det 

enkelte menneskes erfaringer af verden. Dette jeg sikrer en form for selvidentitet i 

bevidsthedsstrømmen på den måde, at det er en konstitueret identitet, der er under stadig udvikling, 

idet bevidsthedsakterne er hinandens forudsætning og indgår i et akthierarki. Det transcendentale 

ego er så at sige det enhedslige, konkrete og personlige jeg, som er den tidslige sammenhæng i 

bevidsthedsstrømmen og forbindelsen med den verden, der erfares. Det transcendentale ego er 

derfor ikke det samme som det empiriske jeg, da det empiriske jeg, er mit jeg, sådan som det kan 

opfattes af andre, som en genstand mellem andre genstande, og som jeg naivt antager eksistensen 

af, når jeg også opfatter mig selv som én blandt andre: 

Det er her vigtigt at bemærke, at kroppen ved enhver tingslig erfaring er mederfaret som 

fungerende krop (altså ikke som blot og bar ting) og at den, når den selv erfares som ting, 

netop erfares dobbelt, dvs. både som erfaret ting og som fungerende krop.
12

  

 

I ovennævnte citat pointerer Husserl at kroppen erfares dobbelt, det vil sige kroppen er både et 

subjekt og et objekt og dobbeltheden tillader mig at erfare min egen yderside, hvilket er en vigtig 

erfaring, når vi skal antage at der eksisterer andre end mig selv, og at jeg ikke befinder mig 

solipsistisk i verden. Men for at vende tilbage til det transcendentale ego, fastslår Husserl, at det 

netop ikke kun er det empiriske jeg og den fungerende krop, der er kropslige i streng forstand, det 

transcendentale ego er det kropslige ego. Når Husserl taler om et personligt, konkret og kropsligt 

transcendentalt ego fjerner han sig helt fra Kant og dennes transcendentale subjekt, idet Kants 

subjekt er et abstrakt uddeduceret begrundelsesprincip med fastlagte forstandskategorier og med 

anskuelsesformer, hvorigennem vi opfatter virkeligheden, den virkelighed som er der i-sig-selv og 

som aldrig helt kan erkendes. Husserls transcendentale ego er altså ikke en a priori instans, der skal 

fyldes op hverken med oplysning eller med iagttagelser, som man ser hos Kants transcendentale jeg 

(Husserl VI, § 28). Husserls transcendentale ego giver mig indholdet af de erfaringer, jeg har af 

verden a posteriori. Det kropslige jeg sanser verden, men det transcendentale jeg skaber eller 

konstituerer indholdet i sansningen. Det kropslige jegs erfaringer er med andre ord afledte og 

sekundære i forhold til det transcendentale felt. Husserl taler om det transcendentale ego i 

Meditationerne, men i Krisis taler han om livsverden. Både det transcendentale ego og livsverden er 

erfaringsbetingelser, og da livsverden fungerer som den ureflekterede baggrund for de daglige 

                                                 
12

 Husserl XIV, side 57. Her hentet fra Dan Zahavi (udg.): Husserls fænomenologi Gyldendal, 2004, side 149 
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handlinger og erfaringer, er det transcendentale ego knyttet til livsverden (Husserl VI, § 29). I det 

næste fortsætter vi imidlertid med betegnelsen det transcendentale ego, for at klargøre den 

transcendentale drejning Husserl fremlægger i Meditationerne.  

Husserl deler så at sige erfaringerne op i to; i de erfaringer der hører til den sansende krop og 

de erfaringer, der hører til det transcendentale område. Verden deles derimod ikke op. Kant skelner 

på en anden måde, når han taler om det transcendentale felt og erfaringer. Tid og rum er de 

transcendentale vilkår, der er givet a priori og det betyder at det vi sanser, altid vil være spændt ud i 

tiden og rummet, virkeligheden i-sig-selv kan vi ikke erkende, kun fænomenerne som de viser sig 

for os. Kant foretager med andre ord en opdeling mellem fænomener, altså det der viser sig og 

noumenon, som er det, vi tænker. Hos både Kant og Husserl spiller forholdet til genstandene en 

central rolle, men hvor Kant mener, at anskuelsesformerne gør, at vi kun kan opfatte genstandene, 

som de viser sig, mener Husserl at den naturlige naive indstilling medfører, at vi ikke bare opfatter 

fænomenerne (Husserl VI, side 124-125). Vi opfatter altid genstandene på en bestemt måde og 

måden genstanden giver sig på, kan gøres til genstand for refleksiv betragtning, i en akt af højere 

orden, dermed konstitueres genstanden som abstrakt objekt; men måden genstanden viser sig på er 

kompleks. 

 

I denne sammenhæng taler Husserl om evidens og epoché og det er i denne sammenhæng det 

bliver klart, at forholdet mellem det transcendentale ego og det empiriske jeg ikke er en dualistisk 

relation, men derimod er to måder at forstå sig selv på. Denne forståelse kommer først til sin ret i 

det øjeblik, vejen er ryddet af epochéen (Husserl VI, side 151). Først når alle transcendente 

formeninger er væk, kan vi vende os mod det, der er evident givet, og først herefter kan den 

transcendentale analyse begynde. Epochéen og reduktionen tillader os at undersøge genstandene på 

nye måder, nemlig i deres fremtrædelse eller måden genstandene viser sig på i bevidstheden. 

 

 Die erste ist die schlicht gegebene Lebenswelt, und zwar vorerst so, wie sie als ’normale’, 

schlicht, bruchlos in purer Seinsgewissheit (also zweifellos) daseiende sich 

wahrnehmungsmäsig gibt. Mit der etablierung der neuen Interessenrichtung und somit in ihrer 

strengen Epoché wird sie ein erster intentionaler Titel, index, Leitfaden für die Rückfrage 

nach den Mannnigfaltigkeiten der Erscheinungsweisen und ihren intentionalen Strukturen. 

Eine neue Blickrichtung, in der zweiten Reflexionsstufe, führt auf den Ichpol und das seiner 

Identität Eigene. Hier sei nur, als Wichtigstes, auf das Allgemeinste seiner Form hingewissen 
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– auf die ihm eigene Zeitigung zu einem dauernden, sich in seinen Zeitmodalitäten 

konstituierenden Ich: dasselbe Ich, das jetzt aktuell gegenwärtige, ist in jeder Vergangenheit, 

die die seine ist, in gewisser Weise ein anderes, eben das, was war und so jetzt nicht ist, und 

doch in der Kontinuität seiner Zeit das eine und selbe, das ist und war und seine Zukunft vor 

sich hat ( Husserl VI, side 175). 

 

Ved at fokusere på fænomenerne, når vi altså til en forståelse af, hvilken ydelse subjektet egentlig 

forretter i erkendelsen. Husserl taler om at erkendelse kræver to former for ændringer hos 

livsverden. Først foretages en streng epoché og dernæst foretages den anden ændring af blikket, der 

fører til livsverdens egen konstituerede identitet, der indeholder hele livsverdens tidsperspektiv.  

Husserl vil, som vi har set, rette opmærksomhed mod en ny begrundelse af filosofien. Denne 

nye radikale drejning går for det første ud på, at vi må stille spørgsmål ved den ’naturlige, naive 

indstilling’, som ikke kun præger den almindelige livsførelse men som også, indvirker på 

videnskabens måde at begribe verden på. For at kunne se verden på ny og for at blive fri af alle 

teoretiske forestillinger, sættes parentes om verden og dens genstande, men når vi gør det, sætter vi 

også parentes om ’de andre’; vi risikerer dermed at havne i en fænomenologisk solipsisme, det vil 

sige den opfattelse, at der udover mig selv ikke findes andre bevidste væsner i verden.
13

 Men 

subjektet er ikke et gennemsigtigt isoleret Cogito
14

 og mennesket er ikke dualistisk opdelt i sjæl og 

legeme. Subjektet er livsverdenen og mulighedsbetingelsen for al erfaring om verden og livsverden 

er en konkret sanselig kropslig verden udstrakt i rum og tid; al erkendelse finder sted i kraft af 

livsverden, som fungerer som baggrund for erfaringerne; det understreges i citatet, hvor Husserl 

siger at livsverden er en tidskontinuitet bestående af fortid, nutid og fremtid. At livsverden kan 

trække på disse tidsmodaliteter er en del af livsverdens erfaringer. 

Den sikre grund som Husserl søger gennem sin undersøgelse af livsverden er en 

transcendental forudsætning og er altså det, der muliggør at verden overhovedet kan erfares. Det 

transcendentale ego igangsætter en proces, hvori intentionaliteten lader genstanden træde frem. 

Denne intentionalitet er dobbelt, hvilket medfører at verden og subjekt bringes sammen.  

At Husserl nåede frem til denne opfattelse ses i inspirationen fra filosoffen og matematikeren 

Bernard Bolzano (1781-1848) og filosoffen Franz Brentano (1838 - 1917). Fra Bolzano tager 

Husserl tråden op i kritikken af den empiristiske videnskab og dennes erkendelsesmæssige 

                                                 
13

 Politikens: Vor tids filosofi. Engagement og forståelse. 1999, s. 66 
14

 Politikens filosofileksikon 1988. Cogito betyder jeg tænker eller har bevidsthed, og relateres oftest til Descartes 

metodiske tvivl.  



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 46 

fundament og Brentano inspirerer i ideen om, at videnskab handler om at gribe logikkens 

sandheder, og altså intet har med ’evidensfølelser’ af at gøre, ideen om bevidsthedens intentionalitet 

og ideen om filosofien som videnskab (Husserl 1997, side 17 - 21). At Husserl i 

intentionalitetsanalysen er inspireret af Brentano ses både i opfattelsen af intentionalitetens 

betydning og i opfattelsen af evidensen. Brentano mente, at alle psykologiske foreteelser – de 

"mentale akter" – som for eksempel trosforestillinger, følelser, ønsker og sansninger er kendetegnet 

af at være rettet mod noget. Når man tror, tror man på noget og ønsker man, er ens ønske rettet mod 

noget bestemt. Når bevidstheden er rettet mod noget vil det sige, at der er en genstand eller et mål 

for den akt bevidstheden udøver (Ibid. side 18). Husserl ser altså intentionaliteten som et kendetegn 

ved bevidstheden og en stor del af Husserls analyse retter sig mod at undersøge, hvad det i det hele 

taget betyder at have en bevidsthed og hvad det vil sige at være bevidst; hvad intentionaliteten 

handler om, ser vi på i det næste. 

 

 

6.4 Intentionalitet som den konstituerende funktion 

 

Ifølge Brentano betyder intentionalitet det, at have et intentionelt objekt og intentionaliteten er det, 

der adskiller det psykiske fra det fysiske. En fysisk genstand kan i Brentanos forståelse ikke i sig 

selv betyde noget, symbolisere noget, have mening eller forestille noget, men genstanden kan være 

ophav til mentale akter, som er rettede mod noget andet end selve den fysiske genstand. 

For Husserl karakteriseres intentionaliteten af, at den er eksistens- uafhængig, hvilket medfører at 

det ikke er en real eksistens af genstanden, der afgør om akten er intentionel, ligesom bevidstheden 

heller ikke bliver intentionel ved tilstedeværelsen af den blotte genstand. I den forstand kan man 

ikke skelne mellem den intentionale og den virkelige genstand, hvorfor den intentionale genstand er 

som den intenderede genstand. På trods af at Husserl er inspireret af Brentano i dennes 

intentionalitetsteori forfægter han denne tanke, idet han mener det er absurd, at skelne mellem den 

intentionale og den virkelige genstand: 

 

Man behøver blot at udtale det, og enhver må anerkende det: at forestillingens intentionale 

genstand er den samme som dens virkelige og i givet fald ydre genstand, og at det er absurd 

at ville skelne mellem de to. Den transcendente genstand ville slet ikke være denne 

forestillings genstand, hvis ikke den var dens intentionale genstand. Og dette er naturligvis 
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en blot og bar analytisk sætning. Forestillingens eller ’intentionens’ genstand er og bliver 

den forestillede, den intentionale genstand (Husserl XXVIIII, side 439).  

 

At Husserl taler om, at den virkelige genstand også er den intentionale, betyder ikke, at alle 

intentionale genstande er virkelige, derimod lægger Husserls forklaring op til en forståelse, der 

opfatter at intentionelle genstande sagtens kan være forestillede eller fantaserede, men samtidig slår 

opfattelsen fast, at hvis den intenderede genstand virkeligt eksisterer, så er det den virkelige 

genstand. Men det at genstanden er virkelig betyder ikke, at bevidsthedens intentionalitet 

konstitueres af påvirkninger udefra, i stedet skyldes konstitueringen en indre proces i bevidstheden 

selv. Vi har set at intentionalitetens genstand ækvivalerer intentionen og at bevidsthedsindholdet 

afgør rettetheden, men hvad er det der gør det muligt, at der skabes en forbindelse mellem 

genstanden, intentionaliteten og bevidstheden? Det vil vi undersøge i det følgende. 

 

Fænomenet er sådan som genstanden umiddelbart viser sig, sådan som den tilsyneladende er. 

Et fænomen eksisterer ikke uafhængigt af en bevidsthed, et fænomen fremtræder derimod altid for 

bevidstheden i intentionelle akter. Det viser sig altid for nogen. Men den virkelige genstand er ikke 

gemt bag dette fænomen, genstanden udfolder sig eller fremtræder som fænomen i en intentionel 

akt og i denne akt manifesteres det for en bevidsthed. Noget – nemlig bevidstheden forholder sig til 

noget nemlig – genstanden som noget og dermed – genstanden, som den intenderes. 

Intentionalitetens kerne er en fortolkning af noget som noget; men mine erfaringer er ikke knyttet 

til selve synet, det er ikke selve ’synssansningen’ der giver mig mine erfaringer eller som er 

intentionen. Det er meningen med det jeg ser, som giver mig mine erfaringer
15

 I dette forhold viser 

der sig en asymmetri idet det, der er indeholdt i selve akten, ikke er det jeg retter mig mod, og det, 

som jeg derimod retter mig imod, er ikke indeholdt i selve akten. 

’Apperceptionen er det overskud i oplevelsen, som består i dens deskriptive indhold i 

modsætning til den rå forekomst af sanseindtryk; den er den aktkarakter, som besjæler 

sanseindtrykket, og som ifølge sit væsen sørger for, at vi erfarer dette eller hint 

genstandsmæssige, f.eks. ser dette træ, hører denne klokke, lugter denne blomsterduft etc. 

Sanseindtrykkene og de akter, som ’opfatter’ eller ’fortolker’ dem, bliver herved oplevet, men 

                                                 
15

 Senere i dette hovedkapitel med overskriften: Epoché som parallellen til et dialektisk erfaringsbegreb bliver Husserls 

erfaringsbegreb fremlagt mere detaljeret. 
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de fremtræder ikke genstandsmæssigt. De bliver ikke set, hørt eller erfaret med nogen ’sans’. 

Derimod fremtræder og erfares genstandene, men de opleves ikke.’
16

  

 

At sanseindtryk og akter opleves i en ikke-genstandsmæssig-fremtrædelse og at disse ikke sanses 

men erfares, fører den vigtige pointe med sig, at sanseindtrykkene kan fortolkes på mangfoldige 

måder, og at genstandene som sådan konstitueres gennem en række intentioner. Intentionaliteten 

kan altså ses som en konstituerende funktion, og at være bevidst om noget er mere end at blive 

påvirket af genstanden. Fortolkningen bliver det, der muliggør genstandens væren, ved det at 

subjektiviteten tillader objekterne at træde frem. 

 

Husserl taler om at genstandene giver sig ’i egen person’ som virkelige og nærværende, og at 

genstandene så at sige fremtræder i et intuitivt nærvær. Det er muligt at undersøge de intentionale 

akter, da det er for bevidstheden at noget kan fremtræde. Da intentionalitetens struktur er dobbelt, 

vil vi derfor på noema siden have det, der fremtræder, genstanden der udfolder sig i fænomenet og 

på noesis siden har vi den, genstanden fremtræder for eller den akt genstanden fremtræder i, som er 

bevidsthedsakten. Bevidstheden retter sig altså mod verden og forbinder subjekt og objekt; 

dualismen er ophævet og intentionaliteten er den konstituerende instans. Livsverden er 

mulighedsbetingelsen for fremtrædelsen og verden er ikke bare noget der foreligger. Verden 

fremtræder for nogen og det er ifølge Husserl en absurd tanke, at tale om en bevidsthedsuafhængig 

verden-i-sig-selv. Tværtimod drejer det sig om at beskæftige sig med bevidstheden som et 

fænomenologisk grundbegreb og en af de vigtigste analyser er, at skelne mellem genstanden-som-

intenderes og genstanden-sådan-som-den-intenderes, og da bevidstheden er det sted, hvor verden 

viser sig eller fremtræder, er bevidstheden et verdenserfarende liv (Husserl VI, side 266). 

Erkendelsen forekommer altså i bevidsthedsakter og bevidstheden er i den forstand ikke lukket inde 

i sig selv. Men enhver aktivitetsform eller aktive genese forudsætter en forudgående universel 

passivitet som sit underste niveau. Dette niveau kalder Husserl association. Associationen er et 

fænomenologisk grundbegreb og en intentionalitetsbetegnelse, som ikke er et udtryk for en simpel 

empirisk lovmæssighed forankret i vanen
17

, men derimod er en væsenslovmæssighed, der styrer 

konstitutionen af livsverdens aprioriske, universelle, tidslige enhed og sammenhæng (Husserl, 

1999, s. 109-110). Husserls fænomenologi er med andre ord en erfaringsvidenskab, fordi den vil 

                                                 
16

 Citat fra Husserls fænomenologi 2001, Dan Zahavi, s. 44.  
17

 David Hume (1711-1776) skelnede mellem to bevidsthedsindhold: sanseindtryk og forestillinger. Forestillingerne kan 

genkaldes via indtrykkene, som er bevarede, hvorfor det er vanen der gør erfaringen nyttig (Husserl VI, s. 89.) 
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vende tilbage til de oprindelige erfaringer af fænomenerne og en transcendental fænomenologi, som 

vil afdække fænomenologens sikre grund eller videnskabelige afsæt. Men for at kunne se Husserls 

kontroversielle opfattelse af de transcendentale forudsætninger samt intentionaliteten må begrebet 

transcendental igen ses i sammenhæng med den traditionelle opfattelse Kant har af det 

transcendentale, og som kan ses i den moderne videnskabsopfattelse, når man fortsat skelner 

mellem verden-i-sig-selv og verden-for-os. Kant mener, verden-i-sig-selv er uerfarbar, men kun kan 

begribes som verden-for-os. Husserl skelner ikke mellem verden-i-sig-selv og verden-for-os; verden 

består ifølge Husserl ikke af essentielle strukturer, der foreligger i-sig-selv. Verden er genstande, 

der træder frem i vore intentionelle akter takket være konstitutionens aktive og passive genese. 

I den aktive genese fungerer ’jeget’ som et produktivt jeg i et praktisk fornuftigt fællesskab med 

verden, hvori aktiviteterne konstitueres i mangfoldige synteser. De nye bevidsthedsmæssige 

produkter er f.eks. et tal i det at tælle, delen i det at dele (Husserl I, s. 105 -106).  

 

Konstitutionsbegrebet er måske et af de begreber hos Husserl, der ifølge Dan Zahavi har mødt 

mest kritik. Vi har kort nævnt kritikken, der placerer Husserl i en idealistisk position, andre har 

tolket Husserl realistisk, altså udfra en forståelse, der mener konstitutionen er en 

erkendelsesteoretisk beskrivelse og atter andre mener, konstitutionsbegrebet skal ses som en 

meningsdimension og ikke som en værensdimension. Men Husserl siger selv i § 38 i 

meditationerne, at den transcendentale konstitution af de genstande, der er relateret til f.eks. 

kulturelle aktiviteter forudsætter en transcendental intersubjektivitet. Verden er altså et fælles 

erfaringsfelt og det konstituerende subjekt opnår først den fulde konstitution med verden i 

intersubjektiviteten. Vi har set, at konstitutionen på grund af intentionaliteten er forankret i en 

sammenhæng mellem verden og mennesket og mellem den enkelte og de andre, men 

intersubjektiviteten er samtidig et paradoks. Dette paradoks vil vi afklare nærmere i kapitel 6.6. 

Indtil nu har vi fundet frem til at intentionalitetens struktur er dobbelt og vi har set at 

intentionaliteten konstituerer forbindelsen mellem livsverden og verden. Vi har set at associationen 

er en intentionalitetsbetegnelse for det universelle passive princip, der styrer konstitutionen for al 

aktiv skaben. Imidlertid er subjektet også grundlaget for både objektivitet og videnskab, hvilket 

betyder at subjektet kan nå til almengyldige og nødvendige sandheder. Dette speciale konkluderer, 

at Husserls begreb om livsverdens kan forstås i sammenhæng med analysen af det transcendentale 

ego, som udfoldes og analyseres i Meditationerne. Herved fremstår forbindelsen mellem dette ego 

og livsverden klart. I det næste kapitel vil vi se, hvordan Husserl kommer frem til den ideerende og 
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skuende fremgangsmåde, som er fænomenologens ’eksklusive ejendom’ (Husserl 1997, side 133) 

og som i dette projekt ses, som en videnskabelig indstilling eller som et videnskabeligt moment hos 

den erkendende livsverden i den sundhedsvidenskabelige praksis.  

      

6.5 Den absolut skuende sig selv fattende evidens 

 

For Husserl er sandhed og evidens knyttet til hinanden, det vil sige sandheden og evidensen ses i de 

akter, hvori en genstand ’giver sig selv’, hvorfor betingelserne for sandhed er lig med de subjektive 

opfyldelsesbetingelser. Vi kan altså sige at det, der konstituerer sig i evidenserfaringen, er det 

egentlige og fuldstændige sandhedsfænomen. I denne betragtning viser Husserl sin anti-realistiske 

tilgang, hvilket vil sige at Husserl pointerer, at virkeligheden ikke skal betragtes relativt, men at vi 

som erkendende subjekter må forsøge at begribe virkeligheden og opnå en fuldstændig erkendelse 

(Harnow Klausen, 1994). Transcendentalfilosofiens opgave er derfor, at gøre det forståeligt, at 

verden foreligger selvfølgeligt og ligefremt, men for at kunne det, altså forstå verdens fremtrædelse, 

må vi afklare verdenshorisontens mening (Husserl VI, side 149). Det vil sige, blive klar over 

livsverden som mulighedsbetingelsen. Vi har undersøgt, hvordan begrebet om konstitution kan 

forstås, men hvad betyder det i grunden, når Husserl i V. forelæsning i Fænomenologiens ide  

 

 

 

 

 

skriver, at genstanden konstituerer sig i erkendelsen i en evident skuen? I Fænomenologiens ide 

skriver Husserl: 

 

Kun i erkendelsen kan genstandsmæssighedens væsen overhovedet studeres i alle sine 

grundformninger, kun heri er denne jo givet og evident skuelig. Denne evidente skuen er jo 

selv erkendelsen i prægnanteste forstand; og genstandsmæssigheden er ikke en ting, der ligger 

i erkendelsen som i en sæk, som om erkendelsen overalt var den samme tomme form, en og 

samme tomme sæk, i hvilken snart dette, snart hint blev stukket ned. Derimod ser vi i 

givetheden, at genstanden konstituerer sig i erkendelsen (…) (Husserl 1997, side 150). 
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Og i Geometriens oprindelse skriver Husserl om evidensen på en anden måde: 

 

Evidens betyder blot det, at gribe et værende i bevidstheden om at have at gøre med dets 

originale selv-væren. En succesfuld realisering af et projekt er for det aktive subjekt en 

evidens for, at det som er udvirket, virkeligt er der som det selv
18

  

 

For Husserl er evidens i allervideste forstand en erfaring af det værende og således værende. Det, 

der er i modstrid med det, erfaringen eller evidensen viser, frembringer den negative evidens, idet 

den fuldkomne evidens og dens relaterede enhed, den ægte sandhed er indlejret i intentionens ide, 

der konstitueres af meningen. Altså er evidensen tæt sammenhørende med intentionaliteten. 

Vi har tidligere konstateret, at livsverden er et rige af oprindelige evidenser, og 

sandhedens/falskhedens overensstemmelse med evidens er hverdagstemaer, hjemmehørende i 

livsverden i det førvidenskabelige liv. Videnskaben derimod søger en anden type evidens og 

sandhed nemlig en sandhed, der er gyldig for alle og enhver; en gang for alle og som 

korresponderer en apodiktisk evidens. Husserl taler om evidensen på flere måder og vigtigt er det 

for ham at slå fast, at evidens ikke er knyttet til fastlagte principper, metoder eller bestemte 

videnskaber. Evidens er derimod knyttet til selverfaringen. ’Den evidente skuen’ som der står i 

citatet, er knyttet til subjektet/det transcendentale ego/livsverden, og det, der fremtræder i denne 

skuen, er hverken bevidsthedsimmanent eller en repræsentation altså et billede eller et tegn på en 

fysisk ting. Husserl pointerer at det er alt, hvad der fremtræder, der er subjektivt og det er 

fremtrædelsen, videnskaben må undersøge, hvis den vil skabe viden. At det, der fremtræder, er 

subjektivt, understreger Husserls pointe, ved det at det, der fremtræder, fremtræder for nogen, men 

samtidig er det, der fremtræder også et noema, og dette noema er det videnskaben kan undersøge.  

 

Sammenfattende må vi om evidens og intentionalitet sige, at i Husserls perspektiv ækvivalerer 

grundprincippernes evidens eller sandhed anskuelsens mening, hvilket må betyde at princippernes 

evidens afhænger af den betydning eller mening man tillægger dem. Videnskabens aksiomer skal 

altså ikke tages for givet, men skal udvikles af en dialektik mellem spørgsmål og svar relateret til en 

undren over, hvad det er, der viser sig for øjnene af os. Hvordan det overhovedet er muligt for 

bevidstheden at træffe noget, som er fremmed og alligevel træffe det som ’sig selv’ er et af Husserls 
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 Geometriens oprindelse er første kapitel i antologien: Subjektivitet og livsverden i Husserls fænomenologi, Zahavi 

(Red.) Forlaget Modtryk 1994 
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tilbagevendende spørgsmål, ligesom det også er en af Husserls pointer, at disse dialektiske 

spørgsmål så at sige fører os mod ’tingene selv’(Husserl 1999. side 22 – 27). Denne dialektiske 

proces er selve meditationen og en meditation som Descartes ikke nåede frem til. Processen med 

disse dialektiske spørgsmål kan sammenlignes med Poppers falsifikationisme, især når denne måde 

at spørge på sættes i sammenhæng med Husserls opfattelse af evidens. Evidensen er, som vi har set, 

forankret i det intersubjektive, hvorfor evidensen ikke er privat, forstået på den måde at netop fordi, 

genstandene også fremtræder for andre end mig, eksisterer både verden og de andre virkeligt. Den 

ontologiske verdensform er en verden for alle, og intersubjektiviteten er mulighedsbetingelsen for 

konstitutionen af både sandhed og væren (Husserl VI, side 469, Zahavi 2001, side 163). Når 

evidensen er forankret i det intersubjektive, er den også åben for kritik og kan derfor efterprøves, 

fordi den netop ikke er ufejlbarlig. Det er en del af evidensens ontologiske beskaffenhed, at man 

kan tage fejl og omvendt er det, der kan fortrænge en evidenserfaring, at en anden og stærkere 

evidens får overtaget. Med andre ord kan der ikke opstilles absolutte kriterier for, hvornår noget 

giver sig evident; og netop fordi subjektet eller livsverden er mulighedsbetingelsen for, at noget kan 

fremtræde, må der skelnes mellem evidensformerne, hvorfor det er uacceptabelt, at overføre de 

forskellige former for evidens til hinandens genstandsregioner (Husserl, 1999, side 29 – 33; Zahavi 

2001 side 55). 

 

Vi kan hermed drage den konklusion; på den ene side har vi de førvidenskabelige 

hverdagslige erfaringer eller evidenser, der er mere eller mindre fuldkomne, hvilket vil sige mere 

eller mindre uklare, utydelige og ensidige i sagsforholdets selvgivethed. Det betyder at denne type 

erfaring har elementer af ufuldstændiggjorte meninger eller formeninger. Disse oprindelige 

evidenser udgør vores kontinuerlige erfaring, hvori en uanfægtelig verden optræder på en måde, 

som ikke er apodiktisk og som heller ikke er egnet som fundament for videnskab. På den anden side 

har vi sandhed, som viser sig i en anskuelse og sandhed, som viser sig i at noget er rigtigt, men 

sandheden som et erkendelsesteoretisk begreb er først relevant ved førnævnte forhold, altså er 

erfaringen først erkendelsesmæssigt evident, når erfaringen er mere end blot anskuelse. ’At gå til 

sagen selv’ og at erfare noget er kompliceret og under alle omstændigheder langt mere omfattende 

end sundhedsvidenskabens udlægning af, at erfaring er lig med det, der giver sig. 

Husserl mener, at der er tale om forskellige former for givethed, hvorfor han med andre ord 

udvider begrebet om erfaring i forhold til både sundhedsvidenskaben og positivismen. Evidens er 

vores erfaring af, at det intenderede objekt optræder intuitivt og originært det vil sige så oprindeligt 
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og originalt som muligt. Når dette sker, er erfaringen evident. Men hvad vil det så i det hele taget 

sige, når Husserl taler om evidens som erfaring i den bredeste betydning, og hvilke andre filosofiske 

retninger knytter han an ved, når han i radikal forstand introducerer et erfaringsbegreb, der 

tilsyneladende er så anderledes end det, der fremtræder hos de traditionelle positive videnskabers 

videnskabsteori? 

Husserl skelner mellem akter, hvor genstanden viser sig og formenende akter, som er 

sagfjerne og fordi Husserl foretager denne skelnen, kan han ændre erfaringsbegrebet fra, at handle 

om sansninger og perceptioner til at være et filosofisk nøglebegreb. I denne opfattelse af erfaring 

knytter Husserl an ved Hegel, som mener erfaringen er dialektisk og som ændrer begrebet i forhold 

til Kants opfattelse. Hvordan inspirationen fra Hegel viser sig hos Husserl, vil vi se på i det næste. 

 

 

6.6 Epoché som parallellen til et dialektisk erfaringsbegreb  

 

Som vi har set, prøver Kant med sin transcendentale filosofi, at overvinde empirismens 

erfaringsopfattelse ved at indføre forstandskategorier og anskuelsesformer, hvorigennem 

sanseerfaringerne skal struktureres, men det transcendentale er forudsat og betinger, at erfaringerne 

ordnes på en bestemt måde, som det er filosoffens opgave at gøre. Hegel mener ikke denne form for 

erfaring er sufficient. Han er enig med Kant i, at erfaringer ikke er det samme som sanseoplevelser, 

men han mener samtidig, at Kant opretholder dualismen ved at opdele verden i verden-i-sig-selv og 

verden-for-mig, hvorved også splittelsen med sansning og tænkning opretholdes i en adskillelse 

mellem det enkelte og det almene. Hegels dialektik er netop en vekselvirkning mellem det enkelte 

og det almene, hvorved den filosofiske bevidsthed kritisk undersøger uoverensstemmelser i de 

konkrete sanseoplevelser, som bevidstheden oplever. Erfaringen har i Hegels perspektiv en negativ 

side, som netop træder frem i sansningen foranlediget af uoverensstemmelser mellem disse 

umiddelbare ’erfaringer’ og de almene teoretiske konsekvenser (Hegel, 2005, s. 115) 

 

’Altså er de to udspaltede dele i og for sig selv og hver for sig en modsætning – en anden; 

dermed er det andet allerede samtidig udtalt; eller det er ikke modsætningen til det andet, men 

blot den rene modsætning. Således er det altså i sig selv det modsatte af sig selv./ … For i og 

med at det, der er sig selv lig – det, der først må spalte sig, eller som først må blive til sin 

modsætning – er en abstraktion, eller allerede selv er noget, der har spaltet sig, er dets 
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spaltning en ophævelse af det, det er, og altså ophævelsen af spaltningen. At blive sig selv lig 

er samtidig at blive spaltet. Dermed står det, der bliver sig selv lig overfor spaltningen – dvs. 

det stiller sig selv på den ene side: eller det bliver noget, der er spaltet.’ 

 

Hegel mener så at sige, der er enhed bag modsigelserne, det samme mente Schelling, som var 

Hegels samtidige. For disse romantiske idealister blev det en livslang proces, at begrunde 

ophævelsen af den dualisme eller den opfattelse, at der findes to slags virkelighed, som Kant havde 

fastholdt i tanken om virkeligheden-i-sig-selv. Begrebet verden i-sig-selv mente Hegel var 

selvmodsigende, idet selve tanken om at tale om noget, der ikke giver mening for mennesket, virker 

meningsløst. For at det kan give mening, at tale om noget, må det være tilgængeligt for erkendelsen. 

Den grundlæggende enhed som idealisterne søgte, fik forskellige navne, men man var ikke i tvivl 

om, at enheden var af bevidsthedsmæssig karakter, derfor viste begrebet ’ånd’ sig at være 

anvendeligt, idet det både implicerer enhed, sammenhæng og kraft. Husserl bygger videre på dette 

erfaringsbegreb og indfører på sin vis epochéen, som alternativ til Hegels dialektik. Hvordan en 

sådan sammenligning kan foretages, begrundes i det næste. 

 

Husserl taler om opfattelsen af den evidente erfaring, som netop opnås, når vi erfarer det 

intenderede objekt intuitivt og originært dvs. så oprindeligt og originalt som muligt jf. 6.3. Denne 

mulighed er filosofisk eller fænomenologisk, idet fænomenologen arbejder sig frem i en opklarende 

skuen, som er meningsbestemmende og meningsskelnende. I denne proces sammenlignes, skelnes, 

knyttes, relateres, analyseres og adskilles momenter i en ren skuen; ikke ved hjælp af matematik 

eller andre deduktive systemer; i stedet klarlægges de grundbegreber og grundsætninger, som er den 

objektive videnskabs grundlag. Fænomenologien bliver herved en videnskab i en helt anden 

forstand end den positive også, hvad angår metoder. Metoden er den fænomenologisk skuende og 

ideerende reduktion (Husserl 1997, s. 132-133). Men hvad er denne fænomenologiske reduktion og 

lægger ordet reduktion ikke op til at ’noget tabes’ eller at noget bortelimineres? Svaret er nej, den 

fænomenologiske reduktion er netop ikke et tab men en åbning, reduktionen er så at sige en ’åbnen 

sig’. Hvis vi alligevel skal tale om et tab, er det et tab af en privat oplevelse, idet den 

fænomenologiske reduktion handler om, ved hjælp af betragtningens forskellige trin at tabe den 

naive, private, pure skuen. Betragtningens nederste trin er naivitetens, som kun retter sit blik mod 

det, der ’giver sig af sig selv’, men ifølge Husserl giver det ingen mening at tale om ting, der bare er 

der; denne ’bare væren der’ betegner visse vekslende strukturer i hvilke ting konstitueres, der ikke 
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reelt er der. Disse ting træder frem på forskellige måder i fænomenet, som egentlig betyder det 

tilsynekommende; men ordet er i kraft af korrelationen
19

 af tilsynekommen og det tilsynekommende 

dobbelttydigt. Denne korrelation, som også er en korrelation af erkendelsesfænomen og 

erkendelsesobjekt viser sig overalt og det er fænomenologens opgave at klarlægge, hvorpå 

erkendelsesobjektet konstituerer sig i erkendelsen. Alle korrelationer og givetheder skal gennemgås 

og analyseres i deres modifikationer i bestræbelsen på at nå frem til en forståelse af, hvordan 

erkendelsesobjektet konstituerer sig gradvist (Ibid., s. 81-85). Husserls reduktion indebærer med 

andre ord en tilbageføring til de akter, hvori genstandene konstitueres. I den naive indstilling 

spørger vi ikke om, hvilke betingelser der må være opfyldte for at genstanden kan vise sig 

oprindeligt. At spørge på den måde kræver den indstillingsændring, vi tidligere har været inde på og 

som indebærer, at blikretningen ændres mod de akter, hvor genstandene kommer til syne.  

Vi har tidligere undersøgt Husserls begreb om konstitution og har konstateret at ordet i 

sammenhæng med Husserl ikke betyder ’skabelse’. Det er ikke de konstituerende akter, der skaber 

genstanden. I Husserls perspektiv er konstitutionen afhængig af en synsakt eller synsoplevelse, 

hvori genstanden viser sig i et anskueligt nærvær. Der er et transcendentalt afhængighedsforhold 

mellem synet og akten, som kommer i stand i refleksionen over, hvad der viser sig i de rene teorifri 

bevidsthedsakter. Det transcendentale jeg henviser hos Husserl til, at noget hos dette jeg går forud 

for erfaringen, og at dette jeg dermed er erfaringsgrundlaget for alle erfaringer. Det transcendentale 

jeg er knyttet sammen med livsverden, hvorved erfaringen af mig selv bliver forudsætningen for 

alle andre erfaringer. I disse analyser viser Husserl også tilknytningen til Hegel. Når Hegel taler om 

dialektikken, som en vekselvirkning mellem det enkelte og det almene, styret af en tro på, at der kan 

etableres en almen teori, hvor erfaringerne stemmer overens med sit begreb, ser det ud til, at 

Husserl knytter an ved samme tankegang, idet han i afdækningen af de enkelte erfaringstypers 

konstitution, når frem til den ideerende abstraktion, som giver den erkendende indsigtsfulde 

almenheder og giver klarhed over erkendelsens væsen (Ibid. s. 76).  

 

 

6.7 Historien som vejen til intersubjektivitet. 

 

At Husserl først sætter parentes om verden og de andre bevidstheder for derefter, at gøre erfaringen 

af den anden til en del af den enkeltes egne erfaringer, er en af grundene til, at han dårligt kan 
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tilskrives en subjektivistisk cartesiansk solipsisme.
20

 En præcis udlægning, af Husserls bevægelse 

mod en fremstilling af den intersubjektive verden, vil ikke blive udfoldet her i projektet, men dog 

forekommer det relevant, at undersøge dele af Husserls syn på det intersubjektive, da dette projekt 

blandt andet undersøger den sundhedsvidenskabelige praksis sammensatte kultur i forhold til 

erkendelsesgrundlag og ontologi. Derudover knyttes der an ved Cassirer, som opfatter kultur som et 

symbolunivers skabt af en åndelige fælles drivkraft. En af Cassirers ambitioner var at afdække 

denne drivkraft, idet symbolsystemet konstrueres af mennesker i forsøget på at forstå sig selv; 

sundhedsvidenskaben anses i dette projekt som et symbolsystem og i tråd med Cassirer ses der 

ligeså en sammenhæng mellem Husserls skuende og ideerende fremgangsmåde og den historiske 

syntese, hvor man leder efter en ideerende sammenhæng mellem fænomener. Hvis den 

sundhedsvidenskabelige praksis opfattes som en kultur, der skaber et videnskabeligt symbolsystem, 

og hvis Husserls begreb om den ideerende abstraktion, skal kunne fremstå som en videnskabelig 

fremgangsmåde, der kan ophæve dikotomien mellem natur- og kulturvidenskab i den 

sundhedsvidenskabelige praksis, forekommer det derfor relevant at inddrage Husserl syn på 

intersubjektivitet.  

I Meditationerne bevæger Husserl sig, som vi kort var inde på tidligere, fra en tematisk 

fænomenologisk epoché med et verdenstab til en intersubjektiv verden, hvor hver enkelt jeg finder 

sig selv i et monadefællesskab af verdensliggjorte monader
21

. Vejen går over en analyse, hvor 

epochéen medfører, at jeget først og fremmest finder sig selv som monade – som en konstitueret 

enhed hvori, jeg finder min egen kropslighed, det vil sige finder mig selv som en sansende krop, til 

et jeg som er i verden. At finde sig selv som sansende krop muliggør, at jeg er synlig for andre. I 

dette kropslige jeg, har jeg stadig alle mine erfaringer, som er tilgængelige i et transcendentalt felt 

og via dette transcendentale ego, får det kropslige jeg adgang til disse erfaringer, hvorved det 

kropslige jeg bliver verdensliggjort (Husserl 1999, side 191-195).    

   

Husserl skriver det selv tydeligt i § 64 i Meditationerne under overskriften konklusion: 

Den i sig selv første væren, som går forud for og bærer enhver mundan objektivitet, er den 

transcendentale intersubjektivitet, den alhed af monader, der på forskellige måder indgår i 
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 Dan Zahavi 1994, Subjektivitet og livsverden i Husserls fænomenologi. Hensigten med denne antologi var bl.a. at vise 

bredden, frugtbarheden og aktualiteten i Husserls fænomenologiske arbejde og dermed også belyse at Husserl ind i 

mellem er blevet tillagt forskellige ubegrundede ansatser.   
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 Kernen i Leibniz` system var monade-teorien og en monade udgør tilværelsens substans – det egentligt værende, der 

beting er eksistens. Husserls monade er kropslig modsat Leibniz` monade, men fælles for dem er at de gennemgår en 

bestandig selvudfoldelse (Lübcke (Red.) Side 257-260). 
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fællesskaber med hinanden. Men inde i den faktiske monadesfære, og som en ideal 

væsensmulighed i enhver tænkelig sfære, optræder alle den tilfældige fakticitets problemer: 

problemerne om døden, skæbnen, om muligheden af et ’ægte’ menneskeligt liv, som vi i en 

særlig forstand kræver, skal være ’meningsfuldt’, herunder også problemerne om historiens 

’mening’, og så fremdeles. Vi kan også sige, at de er etisk-religiøse problemer, men rejst på 

den grund, hvorpå alt netop skal rejses for at kunne besidde en mulig mening for os (Ibid., 

side 201 – 202) 

 

Alheden af monader indgår altså i fællesskaber, men hver enkelt monade er i sin individuelle 

singularitet forudsætningen for, at de andre kan fremtræde i fællesskabet overfor hver enkelt 

monade. Citatet forbinder Meditationerne med Krisis, idet Husserl afslutter Meditationerne med en 

undersøgelse af fænomenologiens forgreninger ind i de enkelte objektive videnskaber og en 

undersøgelse af, hvordan den begyndende filosofi kan forholde sig til den naive positive videnskab. 

Men citatet viser også Husserls tætte relation og fortsættelse af Hegels filosofi, som ikke kun ses i 

sammenhæng med intersubjektiviteten og erfaringen, men også kan kobles med Hegels opfattelse af 

historien. Hvordan vi kan foretage en sådan konklusion, fremlægges i det næste.  

Husserls analyse er både en erkendelseskritik som generelt retter sig mod den vestlige 

kulturelle tradition og en kritik, der specifikt retter sig mod enkeltområder af denne tradition f.eks. 

geometrien; i Geometriens oprindelse skriver han: 

’Hermed er dog samtidig sagt, at den samlede kulturelle nutid, forstået som totalitet, 

’implicerer’ den samlede kulturelle fortid i en ubestemt, men strukturelt bestemt, almenhed.    

Formuleret mere præcist, implicerer den en kontinuitet af hinanden implicerende fortider, der 

hver især er en fortidig kulturnutid. Og denne samlede kontinuitet er en enhedslig 

traditionalisering, der strækker sig helt frem til den nutid, som er vores og som selv er en 

livagtig strømmende-stående traditionalisering.’ 
22

     

 

Husserl mener altså historien er en levende bevægelse og uanset hvad, historikeren trækker frem af 

fakta fra fortiden har dette faktum en indre meningsstruktur. Når matematikken gøres evident, er det 

en afsløring af den historiske tradition, og ikke en afsløring af en evident sandhed gyldig til hver en 

tid. Enhver traditionel historisk fremstilling af kendsgerninger forbliver i en naiv utematisk tilstand, 

hvis ikke ’strømmen afbrydes’ så at sige. Enhver kultur eller ethvert folkeslag har sin verden, hvor 
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alt hænger sammen i en indvendig logik og for at kunne afdække denne kræves refleksion. Alle har 

ifølge Husserl evnen til frit i tanke og fantasi, at kunne forvandle den historiske væren, samt det der 

udlægges som dens livsverden, og i denne frie variation og gennemgang af mulighederne, 

fremtræder der i apodiktisk evidens en væsensalmen bestand, der går igen i alle variationerne (Ibid. 

s. 27). Husserl mener, denne horisontudlægning må gøres videnskabelig og at sætningerne, som 

horisonten kommer til udtryk i, tilsvarende skal gøres evidente igen. I § 6 i Krisis taler Husserl om 

’den historiske bevægelse, som ses i den universelle medfødte fornuft’. Når Husserl opfatter 

fornuften som en ’historisk åbenbaring’ ses inspirationen fra Hegel. Husserls opfattelse af historien 

er tæt sammenvævet med begrebet om livsverden og livsverden er en verden af selvfølgeligheder, 

med den er også udgangspunktet for videnskaben og den er historie og tid, hvilket ikke er det 

samme som, ’at være underlagt tid og sted’. Den historiske væren rummer et forhold til tiden, som 

er fortid, nutid og fremtid. Historie kan derfor betyde, overgangen fra noget til dette noget, som 

dette noget
23

  

I Hegels første hovedværk Phänomenologie des Geistes, som er første del af ’videnskabens 

system’, viser han, hvordan modsætningen mellem bevidstheden og verden ved hjælp af 

erfaringsbegrebet ophæver sig selv. Derudover argumenterer Hegel for, hvordan det absolutte viser 

sig i fornuften ved, at den kommer til sig selv og begriber sig selv som ånd. Hegel beskriver denne 

udvikling fra subjektiv ånd, over objektiv- og verdens ånd til den absolutte ånd, hvor ånden står 

overfor sig selv. Verdensånden er den overgribende sammenhæng mellem folkeslag, som viser sig i 

historien. På det sidste stade skelner Hegel mellem tre trin: I kunsten anskues det absolutte, i 

religionen forestilles det og i filosofien begrebsliggøres det absolutte. Værket fremstår som en 

hovedposition både i rækken af Hegels værker og i filosofien generelt (Hegel 2005, side XVII ). 

Hegel introducerer ideen om en fornuft, der ved hjælp af ånden er i stand til at begribe sig selv. 

Denne fornuft virkeliggør sig i en verden af bevidste individer. Som fornuftsvæsen står mennesket 

overfor en fornuftig fælles verden, som forbindes af en åndelig fornuftig kraft. Denne 

fællesmenneskelige verden viser sig frem indefra i sin fornuftige struktur, hvorved det enkelte 

menneske står overfor en verden, der viser sig i kunsten, religionen, og filosofien.  

Husserl mener også historien er værdifuld for fænomenologien, fordi den giver ham kendskab 

til fællesånden eller ’der Gemeingeist’, der formidles gennem historien og gør os bekendte med 
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problemet i menneskers sameksistens og kommunikation. Den franske fænomenolog Merleau-

Ponty (1908-1961) skriver i Filosoffen og sociologien om Husserls gådefulde bevægelse fra 

subjektivitet til intersubjektivitet, og kommer frem til at Husserls begreb om den 

filosofiske/fænomenologiske indstilling handler om historisk bevidstgørelse: 

’Når jeg bliver opmærksom på, at det sociale ikke blot er et objekt, men først og fremmest min 

egen situation, og når jeg bliver mig dette egensociale bevidst, da er det hele min synkroni, der 

blive nærværende for mig, og derigennem hele fortiden, jeg bliver i stand til at tænke som den 

virkelige synkroni, den engang har været; det er hele det historiske fællesskabs samarbejdende 

og modstridende handlen, der er mig faktisk givet i mit levende nærvær.’ 

(Ponty, 1999, side 149). Merleau-Pontys fænomenologi har elementer fra både Husserl og 

Heidegger, hvilket gør ham til en nuanceret og sammensat fænomenolog, idet Husserl og Heidegger 

ikke kunne opnå konsensus om væsentlige dele af deres filosofi og endte deres samarbejde med et 

uforsonligt uvenskab. I Merleau-Pontys fænomenologi supplerer Husserl og Heidegger hinanden og 

Merleau-Pontys fænomenologi er da også eksistentialistisk. Nu har fænomenologien for så vidt 

aldrig været en homogen bevægelse og Merleau-Ponty skriver da også i forordet til hovedværket: 

Phénoménologie de la perception fra 1945: 

’Hvad er fænomenologi? Det er måske overraskende, at det stadig – et halvt århundrede efter 

Husserls første arbejde – er nødvendigt at stille dette spørgsmål. Men det er langtfra 

opklaret.’
24

 

Merleau-Ponty skriver efter eget udsagn Husserls utænkte. Han starter sin fortolkning i Filosoffen 

og hans skygge, ved at citere Heideggers syn på det utænkte i en tænkers tankeværk. Heidegger 

mener at jo større en tænkers tankeværk er, jo rigere er det utænkte, men samtidig gør han 

opmærksom på, at det intet har med forfatterskabets rent skriftlige omfang at gøre. Husserls 

forfatterskab var stort, og stort set alle fænomenologer efter Husserl har forholdt sig til ham og hans 

fænomenologi; konstruktivister, eksistentialister og strukturalister har ligeså enten forkastet dele af 

hans tænkning eller har ladet sig inspirere af tænkningen. Merleau-Ponty er en af de 

fænomenologer, der mest loyalt har givet sig i kast med Husserls omfattende værker og angående 

Husserls opfattelse af historie og intersubjektivitet forekommer det relevant også at inddrage 

Merleau-Pontys fortolkning. Merleau-Ponty kalder kapitlet, som vi har henvist til for filosoffen og 

hans skygge. At være en skygge til filosoffen kan betyde, at man følger filosoffen og det han 

skriver, men opgaven går også ud på at åbne for det utænkte i filosoffens værk, det der står mellem 
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linierne, og det der endnu ikke er tænkt. På den baggrund vil et værk altid danne grundlag for nye 

tanker og refleksioner; værket ligger åbent for fortolkning. En vigtig del af Husserls arbejde har 

bestået i at kortlægge, at der findes forskellige fænomentyper, hvorfor der er forskel på, hvordan et 

kunstværk, en melodi, et tal eller en social relation fremtræder. Samtidig kan den samme genstand 

fremtræde på en lang række forskellige måder. Den samme genstand kan altså fremtræde 

perceptuelt, fantaseret og erindret. Det betyder at livsverden må fortolke for at kunne erkende en 

genstand, et tal, en melodis forskellige fremtrædelsesmåder. Husserls pointe er at vi ofte overser 

denne fortolkning, hvilket vil sige at vi overser vort eget bidrag til at en given genstand kan 

fremtræde forskelligt, og til at en genstand viser sig som f.eks. et symbol. I Husserls fænomenologi 

er det et vigtigt perspektiv at alle genstande: fysiske ting, matematiske modeller, kemiske processer, 

kulturelle produkter og sociale relationer kun kan forstås, når livsverden aktivt indgår i en 

fortolkning.  

Merleau-Ponty er enig i denne opfattelse, hvilket ses i det tidligere fremstillede citat; når det 

går op for livsverden, at virkeligheden ikke fremtræder som et objekt, men derimod er afhængig af 

den fortolkning livsverden og alle de andre livsverdener bidrager med, fremtræder livet som 

sandhed. Merleau-Ponty er en af de fænomenologer der har beskæftiget sig forholdsvis meget med 

netop den del af fænomenologien, der retter sig mod kunsten og den æstetiske erfaring, og i 1960 

skrev han et lille essay, som skitserede hovedtanken i det store værk han skrev på, da han pludselig 

døde i 1961. Det lille essay udkom under titlen: L`oeil et L`esprit, øjet og ånden og kom på dansk til 

at hedde: Maleren og filosoffen. Denne lille betydningsfulde afhandling handler om maleriets 

betydning for filosofien. I Merleau-Ponty fænomenologi ser maleren det oprindelige i tilværelsen 

og dette oprindelige er det filosoffens opgave at beskrive. Maleren ser det oprindelige, fordi han 

kobler fra: synsoplevelsen er midlet til at være borte fra mig selv, og som samtidig tillader mig 

indefra at være nærværende der, hvor væren spalter sig (Merleau-Ponty 1970, side 53-54). Husserl 

har ikke nogen kunstfilosofi, men det forekommer ikke urimeligt at se hans syn på livsverden og 

intersubjektivitet som en fænomenologisk grund, der går langt videre end en analyse af subjektets 

intentionalitet. Det kan illustreres ved henvisning til Husserls inddragelse af den intersubjektive 

livsverden som parameter for, hvordan mening for eksempel konstitueres. Når Merleau-Ponty taler 

om at maleren via synet opnår et oprindelig fortroligheds forhold med verden, og at maleren låner 

sin krop til verden, kan det i vid forstand betyde, at han formår i Husserls forståelse at standse op, at 

afbryde strømmen, at udøve epoché; det kan ses sådan, at Merleau-Ponty fortolker det utænkte hos 

Husserl, går et skridt videre og udlægger den transcendentale fænomenologi på en måde, der måske 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 61 

ikke ville være Husserl fremmed. Malerens syn er, hvor væren spaltes; Hegel taler også om at 

væren spaltes i den dialektiske bevægelse og Husserl taler om den skuende og ideerende 

fremgangsmåde, som er den specifikt filosofiske metode. I 1907 skrev Husserl et brev til Hugo von 

Hofmannsthal, som han afslutter med ordene:  

Når kunstneren betragter verden bliver den til fænomen, dens eksistens er ham 

uvedkommende, præcist som for filosoffen (i fornuftskritikken). (Zahavi, 1997). 

Husserl peger her på et nært slægtskab mellem den æstetiske indstilling og den strengeste 

fænomenologiske reduktion.        

 

Vender vi nu tilbage til sundhedsvidenskaben og afslutningen på dette kapitel, kan vi 

konkludere at den sundhedsvidenskabelige praksis tilsyneladende overser fortolkningens elementer, 

idet naturvidenskaben er den dominerende videnskab. Traditionelt har fænomenologien inspireret 

humanistiske discipliner men ovenstående betragtninger viser at den også skulle kunne inspirere 

den bredere betydning.. Mennesket har i det netop udfoldede perspektiv brug for fortolkning fordi 

verden fremtræder på mangfoldige måder og i mangfoldige perspektiver og fordi fremtrædelsen 

afhænger af den genstandene fremtræder for.     

    

6.8 Den ideerende abstraktion og den ideerende fremgangsmåde 

 

Projektet har tidligere fremført at Cassirer sammenligner Husserls ideerende abstraktion med den 

ideerende fremgangsmåde. Cassirer mener videnskabens opgave fra, at have været en 

hensigtsmæssig klassifikation, hvor tingenes navne udfyldte opgaven med at formidle tanker og 

samordne praktiske aktiviteter, nu er blevet til en aktivitet drevet af en objektiv og repræsentativ 

funktion. Videnskabelige betegnelser følger et bestemt klassifikationsprincip og en sådan oprettelse 

af et sammenhængende system er nødvendig men også kunstig. Ethvert videnskabeligt system er i 

den forståelse et kunstværk, et resultat af en skabende aktivitet, og det er menneskets største kraft 

og begrænsning for vor menneskelige verden at kunne indsamle fakta og organisere og konstruere 

et sådant teoretisk system. De fleste videnskabsmænd handler efter et princip om at kunne finde en 

dækkende symbolisme for de mest komplicerede tilfælde, som vil kunne hjælpe til at beskrive 

iagttagelserne i et universelt og almengyldigt sprog. Fremgangsmåden er altså et forsøg på at finde 

almengyldige begreber og naturlove; men disse er bare fællesbegreber for forandringer i naturen. 

Målet med videnskaben er ikke passivt at underkaste sig naturen, og når vi ikke kan henføre 
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naturfænomener til en lov, ophører muligheden for at forstå fænomenet; den eneste metode til at 

bringe fænomenerne under intellektuel kontrol er imidlertid at forsøge at forstå dem. Cassirer støtter 

sig til Kants udsagn om at naturen i-sig-selv ikke kan erkendes, men han mener, Kant giver os en 

metode til organisering af den empiriske verden. Videnskabens resultater og principper kan 

diskuteres, mener Cassirer, men dens opgave må være at bekræfte en uforanderlig verden. 

Imidlertid er videnskaben ikke ene om den opgave; mennesket har levet i en objektiv verden, længe 

før det levede i en videnskabelig verden, og ikke kun videnskaben har formået at organisere og 

udtrykke sansedata. Før videnskaben eksisterede der komplicerede mytiske og sproglige begreber.  

Husserl og Cassirer taler begge udfra en ide om at videnskaben ikke afdækker eller 

undersøger en mere virkelig virkelighed end den verden, vi i øvrigt er bekendt med. Husserl mener 

videnskaben undersøger andre sider af de samme genstande, og Cassirer mener heller ikke 

videnskaben er en særlig og mere sand aktivitet. Husserl mener principielt at videnskaben skal søge 

sandheden, det samme mener Cassirer, når han påstår videnskabens opgave er at bevise en 

uforanderlig verden. Comte mente, videnskaben er det sidste og højeste stadie, mennesket kan opnå 

i forhold til at erkende verden, som den er. En sådan opfattelse kan man stadig møde i den moderne 

videnskab, men man kan også møde opfattelser, som Husserls og Cassirers hos naturvidenskabens 

egne repræsentanter. I det næste ser vi på, hvordan henholdsvis fysikeren Niels Bohr og biologen 

Kirsten Paludan betragter erkendelse og videnskab.   

 

7. En videnskabelig indstilling 
 

7.1 Niels Bohr og begrebet om komplementaritet 

 

Niels Bohr (1885-1962) har også forholdt sig erkendelseskritisk til det forhold at erkendelse kan 

ændre sig efter, hvilke teoretiske begreber og eksperimenter, der driver den. Men for at forstå hans 

teori om komplementaritet anses det for relevant, også at inddrage den tyske fysiker og en af 

kvantefysikkens grundlæggere William Heisenberg (1901-1976). Heisenberg var i forrige 

århundrede sammen med Bohr et af de store navne indenfor atomfysik og hans ubestemthedsprincip 

blev sammen med Bohrs komplementaritetsteori grundlaget for, hvad der kaldes 

københavnerfortolkningen og er betegnelsen for Bohrs og Heisenbergs kontroversielle filosofiske 

lære om, at man kun kan se verden, når den bliver målt og altså ikke, som naturen er i sig selv. 

Albert Einsteins kommentar til denne filosofi var: ’ Verden kan ikke være så forrykt’. 
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Fortolkningen blev fremsat i 1920`erne og var omstridt, og også i dag er forskere delte i opfattelsen 

af de vidtgående konsekvenser, denne tankegang har
25

 

 

Heisenbergs ubestemthedsprincip udgør en erkendelse af, at videnskaben hverken kan 

undersøge nutiden eller forudsige fremtiden med komplet nøjagtighed (Bohr, 1985, side 45-46) og 

komplementaritetsteorien illustreres ved atomet, som ikke kan ses med det blotte øje, men som ved 

måling kan fremtræde som partikel og som en energiladning, der udbreder sig som bølge. Dette 

fænomen gjorde at Bohr indførte begrebet ’komplementaritet’, idet begge tilsyneladende 

uforenelige egenskaber hos atomet er nødvendige for at opnå en fuldstændig beskrivelse. De to 

billeder udelukker principielt hinanden, fordi en bestemt ting ikke samtidig kan være en partikel 

dvs. en substans begrænset til et meget lille rumfang og en bølge dvs. et felt spredt ud over et stort 

rum, men de to kompletterer hinanden. Ved at arbejde med begge billeder, ved at gå fra det ene 

billede til det andet og tilbage, får vi til sidst det rette indtryk af den mærkelige slags virkelighed 

bag de atomare eksperimenter. Bohr bruger begrebet om komplementaritet adskillige steder i 

tolkningen af kvanteteorien, og han fastslår som grundpåstand at det, fysikken har at gøre med, er, 

hvad vi meningsfyldt kan sige om naturen, ikke om hvad naturen er i-sig-selv.  

Bohr og også Heisenberg har et anderledes syn på sandhed end det, flere andre 

naturvidenskaber lægger for dagen. Begge har den opfattelse at naturen ikke kan iagttages i-sig-

selv, men at iagttagelse afhænger af og er i samspil med den, der iagttager og det der måles eller 

iagttages med. Heisenberg taler om at måleudstyret kun fortjener sit navn, hvis det er i nær kontakt 

med resten af verden, og hvis der er en vekselvirkning mellem udstyret og observatøren. Derfor vil 

ubestemtheden, med hensyn til verdens mikroskopiske opførsel, komme ind i det kvanteteoretiske 

system her, lige så vel som i den første tolkning. Hvis måleudstyret skulle være isoleret fra resten af 

verden, ville det hverken være et måleudstyr eller overhovedet kunne beskrives i den klassiske 

fysiks vendinger. Med hensyn til denne situation har Bohr understreget, at videnskab oftest er et 

ønske om at forstå et bestemt fænomen, og hvorledes dette fænomen opstår af naturens almene 

love. Derfor er den stofdel eller stråling, som deltager i fænomenet, den naturlige "genstand" i den 

teoretiske behandling og bør adskilles med hensyn til dette, fra de værktøjer, der anvendes til at 

studere fænomenet. Det understreger igen et subjektivt element i beskrivelsen af atomare hændelser, 

da måleudstyret er blevet konstrueret af observatøren; og det vi observerer, er ikke naturen i-sig-

selv, men naturen udsat for vores måde at spørge på. Det videnskabelige arbejde i fysik består i, at 
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stille spørgsmål om naturen i det sprog vi besidder, og at prøve at få et svar fra eksperimenter med 

de midler, som står til vores rådighed. Bohr definerer eksperiment som den fremgangsmåde, hvor vi 

er i stand til at meddele andre, hvad vi har gjort og lært (Bohr, 1985, side 46-47). Kvanteteorien 

minder os, som Bohr har udtrykt det, om den gamle visdom, at når vi søger efter harmoni i livet, må 

vi huske at vi selv er både deltagere og tilskuere i eksistensens drama. Det er forståeligt, at i vort 

videnskabelige forhold til naturen, bliver vor egen aktivitet meget vigtig, når vi er nødt til at 

beskæftige os med dele af naturen, som vi kun kan trænge ind i ved, at anvende de mest 

kunstfærdige værktøjer.  

Når vi taler om sandhed bliver vi mindet om det erkendelsesmæssige problem, der er i at balancere 

mellem ønsket om et helhedssyn og vore muligheder for at udtrykke os modsigelsesfrit (Bohr 1985, 

s. 36). Bohr var altså med til at indføre en fundamental skelnen mellem måleinstrument og 

undersøgelsesobjekt i analysen af kvantefysikkens fænomener, og han sammenligner 

kvantefysikken med andre kundskabsområder relateret til et filosofisk perspektiv: 

 

Således frembyder integriteten af de levende organismer og de egenskaber, der kendetegner 

bevidste individer og menneskelige kulturer, helhedstræk, for hvis redegørelse der kræves en 

typisk komplementær beskrivelsesmåde (Ibid. s. 48). 

 

Formuleringen en komplementær beskrivelsesmåde dækker også over at Bohr opfatter vore 

sproglige begreber som komplementære; da vi er bundet til hverdagssproget er vores 

hverdagsbegreber komplementære til beskrivelserne af eksperimenterne. Bohr ser f.eks. ligheder til 

problemer i psykologien i opsplitningen mellem subjekt og objekt, når psykiske oplevelser skal 

beskrives. I denne beskrivelse benyttes uundværlige ord som ’tanker’ og ’følelser’ på lignende 

måde, som ’rum’ og ’tid’ anvendes komplementært med dynamiske bevarelseslove i beskrivelser af 

atomfysikken (Ibid., s. 76). Ifølge Heisenberg og Bohr vil målingen af fænomenets position ændre 

målingen af fænomenets impuls, hvorfor det ikke er muligt at måle både position og impuls 

samtidigt. Nu kan man så spørge, hvorfor man ikke blot kan måle to gange. Først kunne man måle 

positionen og bagefter måle impulsen under hensyntagen til den ændring, som den første måling 

afstedkom. Det kan man ikke, fordi det ikke er "samme" fænomen. Det kvantemekaniske fænomens 

individualitet brydes ved den første måling, og man kan ikke gå tilbage i tiden (måleapparatets) og 

måle på samme fænomen. Målingen er irreversibel. Problemet svarer til, at man ikke kan opleve og 

reflektere over oplevelsen samtidig; vælger man én modalitet, fravælges andre. Men de er begge 
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definerende for subjektets/individualitetens helhedskarakter. Niels Bohr er tilsyneladende enig med 

Husserl i subjektets aktivitet i forhold til den menneskelige erkendelse og bedømmelse og at 

iagttagelsen af alle fysiske fænomener afhænger af iagttagerens standpunkt (Bohr 1985 side 120). 

Bohr taler om nye fundamentale træk ved iagttagelsesproblemet, der kræver revision af de gængse 

kausalbegreber. Redegørelsen for de sædvanlige erfaringer har taget det for givet, at iagttageren 

ikke griber ind i objektet for undersøgelsen, men når vi har at gøre med atomare systemer, hvis 

reaktioner på ydre indgreb f.eks. er bestemt af virkningskvantet
26

, er situationen en helt anden 

(Bohr, 1964, side 30-31). Bohr spørger i denne sammenhæng videre, om det i det hele taget er 

muligt at opnå en objektiv beskrivelse. Svaret er at en sådan beskrivelse først og fremmest må tage 

udgangspunkt i et fælles sprog. Men problemet er ikke kun løst ved hjælp af sproget; Bohr går 

videre i sine overvejelser og refererer til filosofien, som har set det problematiske i at analysere og 

syntetisere såkaldte psykiske oplevelser; Bohr illustrerer omfanget af det sproglige problem ved at 

betragte begreberne tanker og følelser komplementært; men da disse begreber også kræver 

stillingtagen til begreberne objekt og subjekt, medfører det at skillelinjen mellem objekt og subjekt 

må placeres forskelligt i de forskellige situationer, hvis det bevidste livs rigdom skal beskrives 

udtømmende (Ibid., side 24). Heisenberg var enig i at begreber er nødvendige i videnskab, men han 

så også risikoen for begrebsreduktionisme og kompleksitetsproblemer, da han i 1959 skrev om 

forholdet mellem fysik og filosofi. Her diskuterer han biologiens kompleksitet og problematiserer 

det faktum, at fysikkens og kemiens begrebssystemer ofte anvendes som forklaringsmodel for 

biologiske fænomener. Heisenberg kalder biologiens kompleksitet for skræmmende og afviser 

muligheden for at begreberne skulle kunne repræsenteres matematisk (Heisenberg 1959, s. 89). 

 

 

Bohr var af den overbevisning at studiet af atomernes verden har åbnet muligheden for at 

efterforske harmonien i naturen, som Bohr også kalder kundskabens enhed. I disse overvejelser 

udøver Bohr en kulturkritik der ækvivalerer Husserl og Cassirer. Bohr mener at værdsættelsen af 

harmoni og enhed kan hjælpe til at bevare en afbalanceret indstilling til vores situation og undgå 

den forvirring som den teknologiske videnskabs udvikling kan fremkalde (Bohr, 1964, side 35). 

Bohr havde registreret at iagttagelsen ved forsøg indeholder irreversible elementer, men måske er 

                                                 
26

 Virkningskvantet siger, at de forskellige atomers elektroner ikke kan befinde sig i alle baner, men kun i visse og for 

de forskellige atomer bestemte, karakteristiske baner. De kan ved påvirkning eller for radioaktive grundstoffers 

vedkommende ved henfald skifte bane, og derved afgives et registrerbart signal, men det sker i såkaldte kvantespring: 

der er ingen mellemtilstande mellem de stationære baner. Det vil sige, at vi i atomfysikken for første gang er stødt på 

principiel diskontinuitet i naturen. 
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kundskabens enhed vejen frem mod at genoprette dette irreversible. Husserl så problemet på en lidt 

anden måde og dog alligevel er der fælles træk; Husserl påpegede problemet med at de eksakte 

videnskabers klassiske distinktion mellem de primære og sekundære sansekvaliteter, som beskriver 

de primære data som objektive og med muligheden for at kunne beskrives med matematiks 

eksakthed og de sekundære som subjektive fænomener uden mulighed for intersubjektiv 

verificering, var blevet radikaliseret. Men i Husserls perspektiv er det ikke kun den fremtrædende 

genstand, der er subjektiv, det er selve det, der fremtræder – altså fremtrædelsen og det er denne 

fænomenale beskaffenhed videnskaben må undersøge. For Husserl er det, fysikken erkender ikke en 

helt ny genstand i sig selv. Det fysikken erkender, er blot en anden mere objektiv bestemmelse af de 

samme genstande, som vi kender i hverdagserkendelsen. Bohr havde lignende betragtninger. Ved at 

tage afsæt i atomfysikken forklarer han, hvor skelsættende anderledes det er, at man er blevet i 

stand til at trænge ind i atomernes verden for der at se, at helt nye lovmæssigheder er på spil. Helt 

nye indsigter, der slet ikke svarer overens med de hidtil gældende kausalforklaringer (Bohr, 1985, 

side 121). Atomfysikken forklarer komplementaritetsforholdet således, at det er muligt at se 

forholdet mellem de erfaringer forskellige forsøgsopstillinger og forestillinger kan medføre. Til 

sammenligning trækker Bohr linjer fra kulturforskelle mellem mennesker og kulturvidenskaberne 

og fysikken (Ibid. side 126 – 129). 

 

7.2 Den ideerende abstraktion – den ideerende fremstilling og 
komplementaritet 

 

Den ideerende fremgangsmåde er essentielt hos Cassirer, Husserl taler om den ideerende 

abstraktion og Bohr introducerer komplementaritetsteorien. Disse tre begreber indeholder, som vi 

har set en værdifuld dimension i kraft af den dialektiske erfaring i videnskabens vekselvirkning 

mellem det enkelte og det almene, som karakteriserer den fænomenologiske bevidsthed.  

Sammenligner vi dette perspektiv med den sundhedsvidenskabelige praksis er et af de 

videnskabelige idealer at opnå sikkerhed og bevis for de opstillede love og lovmæssigheder. At 

mennesker kan tage fejl og at menneskers adfærd ikke er regelmæssig er en fejlkilde. 

De videnskabelige idealiseringer kan imidlertid drives så langt, at de videnskabelige teorier 

kun kan fattes intellektuelt, men ikke kan begribes fra den livsverdenslige erfaring. Når det sker, 

bliver teorierne til instrumenter, der behersker virkeligheden i stedet for at forstå den. 

Sundhedsvidenskaben drives blandt andet af en ide om, at sandhed opnås ved at generere 
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enkelttilfælde til generelle konklusioner, hvorefter konklusionerne projiceres tilbage på 

fænomenverdenen. Men hvis sandheden åbenbarer sig på den måde, vil den variere med 

menneskets udvikling, idet den nemlig altid kan føres tilbage til det empiriske. Sammenligner vi 

med Husserls betragtninger, kan vi se at der er enighed indenfor flere områder. I Husserls skelnen 

mellem tilsynekomst og det tilsynekommende viser sig to absolutte givetheder, tilsynekomstens 

givethed og genstandens givethed og genstanden er som sådan ikke i reel forstand immanent i 

tilsynekomsten (Ibid., side 80-81). Men hvordan skal vi forstå det, at erkendelsens absolutte 

selvgivethed kan træffe en ikke selvgivethed? Svaret ligger ifølge Husserl i den ideerende 

abstraktion. Denne abstraktion giver os mulighed for at hæve almengyldige indsigter hos 

genstandene op til almenbevidstheden i ren evidens, hvorved vi opfatter væsensobjektiviteten. 

Denne erkendelse af det almene er singulær, mens det almene selv er universelt og transcendent. 

Men én ting er, at Husserl antager at fundamentet for erkendelse er den absolutte givetheds mening 

og klarhed, der i evidens udelukker enhver tvivl noget andet er imidlertid, hvordan en selvgivethed 

kan træffe en ikke-selvgivethed og hvordan den reelle immanens, som tilsyneladende var 

uproblematiks, viser sig at være af denne dobbelte struktur, som også Bohr taler om. Svaret er at 

den fænomenologiske reduktion her er nødvendig. Alle videnskaber er blot fænomenvidenskaber, 

der overfører beviser og præmisser imellem sig, således at der sker en forfejlet forskydning af 

problemer, som ikke har noget til fælles med evident selvgivethed (Husserl 1997, side 73-75). Dette 

indbyrdes forhold mellem det der erkendes og det der skal erkendes viser sig overalt og 

fænomenologens opgave er at klarlægge, hvordan det der skal erkendes konstituerer sig i 

erkendelsen. Opgaven for fænomenologen er altså at gennemgå alle erkendelsesakter og alle 

genstandens givetheder; de egentlige og de uegentlige, de simple og syntetiske, de der er 

ligefremme i konstitutionen og de der viser sig skridtvis, de der er absolut gældende og de der 

tilegner sig deres givethed. På denne måde kan den transcendente verden træffes i erkendelsen 

(Ibid., side 82-84).  Husserl fremfører i sine fænomenologiske betragtninger et syn, der indeholder 

et rationelt ideal og en metodologisk strenghed, der kan hjælpe os til at skelne mellem fornuften og 

verdens kompleksitet og i Husserls analyser er det klart at fornuften netop har som opgave, at 

undersøge verden som den giver sig for os, således at vi kan fastholde dens meningsfuldhed og 

tænke og besinde os på den (Ibid. Side 64). Der er sagt på en anden måde tale om, at jeg som 

subjekt i denne proces både på den ene side abstraherer fra de andre og fra verden – fra det Husserl 

kalder det fremmedåndelige, men samtidig er jeg stadig i stand til at fortsætte den erfarende 

anskuelse af verden, idet jeg stadig er i besiddelse af et enhedsligt sammenhængende lag i verden 



Susanne Buch Nielsen. Speciale. 

 68 

(Husserl 1999, side 126 – 128). Erkendelsen af det almene er noget singulært, som fremtræder som 

et moment i bevidsthedsstrømmen; men det almene som giver sig i denne bevidsthedsstrøm er ikke 

singulær men transcendent almenhed. Videnskaben er væsensforskning i den rene evidens` område. 

Merleau-Pontys betragtninger om maleren og filosoffen er tydelige i disse formuleringer; maleren 

abstraherer fra verden og de andre, men fortsætter i en anskuende erfaring.  

Bohr har lignende betragtninger om videnskaben som Cassirer, idet han heller ikke skelner 

mellem naturvidenskab og kulturvidenskab, når han sammenligner det fysiske eksperiment med 

beskrivelser af kulturen. Bohr mener hver traditionel kategori fordrer et princip som er 

komplementært, hvilket vil sige uforeneligt med og uadskilleligt fra den, og i det felt forsker vi efter 

verdens konstruktion, mener Bohr. Der er med ord andre parallelle træk mellem Bohrs 

komplementaritet og Husserls begreb om den ideerende abstraktion. Cassirer mener, mennesker i 

både videnskaben og de andre kulturfrembringelser skaber sig et symbolunivers og Cassirer er på 

linie med Bohr i opfattelsen af naturvidenskabens tegn og symboler. Fysikkens begreber om masse, 

atom, energi og kraft er kun modeller, hvis berettigelse ligger i funktionen og sproget, som er 

betingelsen for at vi kan erkende og som er skabt af os selv. Naturvidenskab er med andre ord 

åbenbaringer af den menneskelige ånds skabende aktivitet og de videnskabelige symboler er ikke 

repræsentationer af en anden virkelighed, de er symboler der ikke kan reduceres.  

Den sundhedsvidenskabelige praksis søger det evidente og det universelt sande, hvilket ses for 

eksempel i bestræbelsen på at udvikle kliniske retningslinier, som så at sige er en garanti for den 

målrettede, effektive og nyttige praksis, hvorfor de kliniske retningslinier og procedurer tillægges 

en større betydning end det faglige skøn, som ikke sjældent kaldes tilfældigt og fejlagtigt 

(Martinsen, 2003). Sundhedsvidenskaben fremstår ikke som en enhedsvidenskab, men alligevel 

virker det rimeligt at antage, at ideen om en sådan ligger indlejret i den evidensbaserede 

sundhedsvidenskabelige praksis. Den gængse evidensinddeling af forskningsresultaterne er ens 

uanset, om man vurderer forskning indenfor genetik, medicin, kirurgi eller mikrobiologi. Det 

randomiserede klinisk kontrollerede forsøg tillægges højest evidens og eksperters udsagn lavest; 

metoden har forrang og er det vigtigste videnskabelige parameter i vurderingen af forskningen. 

Positivismen går ind for en enhedsvidenskab uden at det dermed klart er defineret, hvad der ligger i 

det, men at idealet kan have reduktionistiske konsekvenser indenfor ontologiske områder, antages 

ikke sjældent hos positivismens kritikere (Flor 2006). Hvis en del af forskningen foregår indenfor 

biomedicin og epidemiologi, foregår den langt væk fra patienten og først i det kontrollerede forsøg 

inddrages patienten igen. Dog er det ikke patienten som et menneske men som forskningsmateriale. 
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I dette perspektiv er der ikke tale om at forskeren hverken fremstiller eller abstraherer ideerende, 

forskeren kategoriserer, systematiserer og generaliserer. Videnskaben stræber efter at finde verden 

i -sig-selv; perspektivløst, entydigt og eksakt og ikke verden som den fremtræder for os med sine 

situerede sandheder; men som videnskaben udmønter sig i den sundhedsvidenskabelige praksis, er 

det ikke verden i egentlig forstand den finder, den når ikke verden, for verden er glemt samtidig 

med at den tilsyneladende er en selvfølge (Husserl VI, side 265). 

 

 Fænomenologiens metodologiske princip om fordomsfrihed, fører den til at forholde sig til og 

bestemme det, der er givet i fuld klarhed. Det der optræder positivt. Erkendelse går med andre ord 

ud på, at bestemme genstanden og at etablere relationen med den, og da vi intenderer genstanden 

med en bestemt mening, uden at det er selve meningen, vi retter os mod men derimod genstanden 

selv, gør vi det med idealet om fordomsfrihed. Ser vi på patienten der har en bestemt diagnose, vil 

fænomenologen i Husserl perspektiv se bort fra diagnosen med det formål, at lade sig overraske 

over patientens udtryk; vi sætter noget på spil i forhold til os selv og det vi studerer. Forskningen, 

der foregår på afstand af patienten, når aldrig til dette punkt, og når det kontrollerede forsøg finder 

sted, er klinikeren statisten der – helst blindet, blot deltager i eksperimentet; ikke ved dialektisk at 

spørge til det, der sker men ved at udføre en (måske) meningsløs handling. Men i Husserls 

betydning må vi tage alvorligt at verden foreligger utematisk, og at det utematiske er et problem, da 

livsverden jo netop er fundamentet for både det objektive, det teoretiske og det praktiske (Ibid. 158-

159). Livsverden har en tilblivelseshistorie og er under kontinuerlig udvikling og samtidig er den en 

fortrolig verden, vi ikke undrer os over. Men livsverden har også en morfologisk typicitet, det vil 

sige livsverden har almene strukturer, som ikke er relative og som muliggør et videnskabeligt 

fundament (Husserl VI, side 142). Derudover har livsverden erfaring, og denne erfaring har også 

har en negativ side, som træder frem i sansningen foranlediget af uoverensstemmelser mellem disse 

umiddelbare ’erfaringer’ og de almene teoretiske konsekvenser. Den sundhedsvidenskabelige 

praksis repræsenterer tilsyneladende to verdner, da bevidsthedsakterne hvori alt det målelige 

erfares, forudsætter en anden verden, hvori sanseerfaringerne giver sig til kende, denne verden er 

livsverden, idet livsverden netop er mulighedsbetingelsen for verdens fremtrædelse hos 

sundhedsforskeren. Hvis ikke livsverden i den sundhedsvidenskabelige praksis udøver epoché 

forholder den sig naivt selvforglemmende ude ved tingene; ved patienterne og ved datamaterialet i 

forskningsprocessen.  
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I det næste vil vi se på en anden opfattelse af videnskaben, repræsenteret ved den moderne 

biologi. Kirsten Paludan erkendelseskritik er ikke rettet mod videnskaben som videnskab, men mod 

den menneskelige sunde fornuft, som hun kalder modstykket til den videnskabelige tankegang. 

 

7.3 Den menneskelige sunde fornuft og den abstrakte videnskabelige 
tankegang 

 

Kirsten Paludan skrev i 2000 bogen: Videnskaben Verden og Vi som er en grundig analyse af et, 

som hun kalder det gammelt problem, nemlig modsætningen mellem den menneskelige sunde 

fornuft og den abstrakte videnskabelige tankegang. Hun taler i forlængelse af positivismen og den 

logiske positivismes grundsyn for, at en videnskabelig tankegang kræver grundlæggende ændringer 

af forestillinger og tænkemønstre, fordi der i den menneskelige måde at tænke på ligger en fornuft, 

som er så anderledes konkret, lokallogisk og forenklet end den videnskabelige abstrakte tankegang, 

der i hendes perspektiv er nødvendig for, overhovedet at kunne arbejde videnskabeligt. Paludans 

overvejelser kan sammenfattes i en hypotese, der siger at mennesket, for at kunne abstrahere 

videnskabeligt, må ’trække sig væk’ fra det menneskebundne, idet naturvidenskab knytter sig til en 

umenneskelig rationalitet, der ikke har noget til fælles med den normale, dagligdags, sunde 

menneskefornuft (Paludan 2000, side 9). 

 Når Husserl taler om kausalitet som et træk hos den førvidenskabelige erkendelse, taler 

Paludan om fremtoningsbundethed og finalisme. At tænke finalistisk betyder i Paludans syn, at man 

tillægger fænomenerne formål og hensigt i stedet for at iagttage objektivt og abstraherende og det 

fremtoningsbundne ses ved at ting iagttages som de er. Paludan taler om det fremtoningsbundne, 

som om det ikke drejer sig om, at se verden som den er, men i stedet skal der abstraheres fra den. 

Paludan sammenligner den menneskelige fornuft med børn og primitive kulturers tankemønstre og 

fastslår så at sige, at den naturvidenskabelige tankegang foregår på et højere niveau end den 

hverdagslige tænkning, som mest af alt minder om uudviklede børns tanker (Paludan 2000, side 79-

85). Paludan forholder sig erkendelseskritisk, men tager aldrig den fulde konsekvens af sin kritik. I 

sin skelnen mellem basistankegang og naturvidenskabstankegang fastslår hun, at videnskaben og 

hverdagen er præget af to forskellige måder at tænke på, og at hverdagstænkningen er et udslag af 

tankemønstre, der tit tager fejl, hvorimod videnskabstænkning reducerer og generaliserer og danner 

sig et verdensbillede af modsigelsesfri, abstrakte, idealiserende modeller og taksonomiske systemer 

(Ibid., side 110-114).  
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Paludans ærinde er, at udforme en slags reformpædagogik, hvori hun med inspiration fra bl.a. 

den Schweiziske naturfilosof og psykolog Jean Piaget (1896-1980) samt den russiske psykolog Lev 

Vygotsky (1896-1934) argumenterer for en videnskabscentreret undervisning. Hun mener i tråd 

med disse, at mennesker konstruerer deres eget verdensbillede og at disse verdensbilleder ikke 

sådan står til at ændre. Først når man får bygget ny viden op eller får ny viden konstrueret ændres 

forestillingerne; det ville Husserl formodentlig give Paludan ret i, altså at der skal foregå en ny 

konstruktion af viden; men Paludan lægger ikke desto mindre samme naive forestilling frem om, at 

naturvidenskab er en særlig aktivitet så helt anderledes end andre videnskaber, og hun bliver på sin 

vis eksponent for den naive livsverden, Husserl taler om. Paludans erkendelseskritik når aldrig 

dertil, at hun stiller undrende spørgsmål ved naturvidenskabens egne grundlagsteorier. Ligesom 

sundhedsvidenskaben ser det ud som om, hun mener naturvidenskab er ufejlbarlig, og at det er en 

dyd i sig selv at undgå fejltagelser. Trangen til det fejlfri ses f.eks. i naturvidenskaben ønske om at 

opstille universelle, sikre, gyldige og evidente teorier. Paludan er tilsyneladende enig med Husserl 

og Cassirer i, at mennesket skal gøre en aktiv indsats for at bedrive videnskab; indsatsen er 

abstraktion fra det menneskebundne, hvilket er en besværlig proces. Husserl mener også livsverden 

skal ændre sig, men da det er intentionaliteten, der konstituerer verden via fortolkning og da 

sanseindtryk kan fortolkes på mange måder, indbefatter Husserls abstraktion at livsverden fortolker 

genstandene og verden i meningssammenhænge.  

  

 

 

7.4 Den sundhedsvidenskabelige indstilling 

 

Den sundhedsvidenskabelige praksis kan ses som en kultur, hvor forskellige livsanskuelser, 

videnskabsteorier samt videnskaber mødes.  Naturalismens syn på mennesket som biologisk væsen 

kan indebære, at mennesket reduceres til et objekt, og ikke et menneske med historisk og social 

betydning og mening. Skal naturvidenskaben, med reference til Cassirer forstå sig selv som et 

symbolsystem konstrueret på basis af tidligere kulturelt skabte symbolsystemer, må den have hjælp 

til at se ideerende sammenhænge i dens lov- og tingsbegreber og kulturvidenskaben må studere 

form- og stilbegreber. Cassirer taler om at mennesker har levet i en objektiv verden længe før 

videnskabens opkomst og at menneskers erfaringsmateriale ikke hverken var eller er en kaotisk 

masse af sanseerfaringer. Erfaringerne var tidligere før videnskabens opkomst også organiserede i 
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betydningsladede symbolsystemer, og disse systemer kan stadig spores i videnskaberne også i 

naturvidenskaben. For så vidt kan de stadig i både Paludans og Husserls opfattelse spores i 

hverdagsevidensen. De fleste moderne naturvidenskaber er funderet på andre og mere såkaldt 

primitive og som Paludan kalder lokallogiske symbolsystemer. Som Cassirer fremfører, er den 

moderne videnskab funderet på begreber både sproglige og matematiske, som er indført for at 

organisere og kategorisere erfaringsmateriale, og for Cassirer er der forskel på, hvordan begreber og 

symboler analyseres og anvendes i sammenhæng med videnskab og i sammenhæng med for 

eksempel kunst. Cassirer mener, naturvidenskaben ikke i den forstand har brug for antropomorfe 

elementer, i den retning er han enig med Paludan. Cassirer afslutter sit Essay om mennesket med at 

konstatere at ’videnskaben skal fatte verden analogt med universet og ikke analogt med mennesket’; 

men ifølge Cassirer er det en grundlæggende fejl ved videnskabelig specialisering, hvis den 

glemmer klassificeringen og distinktionens egentlige opgave og i stedet betragter den, som en 

repræsentation af en anden virkelighed (Cassirer 1965, side 71). Cassirer definerer udfra Kant natur 

som, ’tingenes eksistens for så vidt som den bliver bestemt af almene love’; den videnskabelige 

metode er klassificering og systematik, men denne er afhængig af begreber og videnskabelige 

konstruktioner (Ibid., side 165). Det er ikke muligt at organisere og klassificere uden disse begreber, 

mener Cassirer.  

I sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis vil det betyde at dens sammensathed 

medfører en analyse af videnskaben, der både inddrager lov- og tingsbegreber og form- og 

stilbegreber. I Bohrs perspektiv er videnskab at stille spørgsmål til naturen med de redskaber, vi har 

til rådighed og at få svar gennem eksperimentet; den sundhedsvidenskabelige praksis har muligvis 

glemt klassificeringen og distinktionens opgave og underordner videnskabeligt datamateriale i 

biologiske kategorier. Det ses i den forskning der foregår i laboratorierne, hvor mennesker 

klassificeres og underordnes forsøgsdyr inden forskningsprocessen når til eksperimentet, som helst 

skal være randomiseret og klinisk kontrolleret. En stor del af forskningen foregår på afstand af den 

kliniske praksis, hvor patienterne, som egentlig er genstandsområdet for forskningen befinder sig.    

Paludan ville formentlig give Cassirer ret i, at primitiv tænkning illustreres ved besværligheden i at 

skelne mellem symbol og virkelighed og i at man i primitive kulturer blander eksistens og 

betydning sammen og at symbolet tillægges magiske kræfter. Hos Comte så vi lignende 

betragtninger i forhold til at mene videnskabens erkendelse har gennemløbet flere stadier. De 

primitive kulturer er blot ikke nået til det videnskabelige stadie. Både Cassirer, Paludan og Comte 

opfatter altså primitive kulturer som naive og antropocentriske. Derudover udfolder disse kulturer 
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en forenklet og mytisk tankegang. Husserl taler om at mennesker lever selvforglemmende ude ved 

tingene og at den nødvendige indstillingsændring kræver at den naive indstilling ændres til en 

filosofisk.  

Husserl og Paludan mener tilsyneladende begge at videnskab kræver en form for abstraktion, 

alligevel er der tale om forskellige former for abstraktion; Den afgørende forskel på Husserl og de 

der måtte mene som Paludan er, at sidstnævnte mener det er nødvendigt, at se bort fra sig selv og 

finde en ny tankeform; på den anden side taler hun om at naturvidenskabstankegang også er 

deduktiv, modsigelsesfri, statistisk og skeptisk i modsætning til basistankegangen, som er induktiv, 

lokallogisk, episodisk og fremtoningsbundet. Imidlertid forholder det sig således, at de 

naturvidenskabelige videnskaber repræsenteret ved Paludan, fejlagtigt mener de selv befinder sig på 

en objektiv erfaringsgrund, og følgelig er erfaringsvidenskaber; men ifølge Husserl er det ikke 

tilfældet (VI. 131). Det ses for eksempel i Paludans skelnen mellem de forskellige tankegange. 

Paludan sætter ikke spørgsmålstegn ved, hvad hun kalder den videnskabelige tankegang, tværtimod 

sætter hun denne tænkning op som et ideal og er derved med til at skabe splittelsen mellem den 

dagligdags verden og den videnskabelige, som Husserl mener, netop karakteriserer de eksakte 

videnskaber. I Husserls erkendelseskritik er livsverden et rige af meninger af situationsbundne 

sandheder, som dog ikke desto mindre er nyttige i det førvidenskabelige praktiske liv. Et af 

kendetegnene ved denne førvidenskabelige erkendelse er kausaliteten, forstået på den måde at vi i 

vores dagligdags forståelse mener at vide, at tingene fungerer og er indrettet vanen tro, og at vi 

anser verden som bundet op på en universel orden (Husserl VI, side 29.) Men hvad er det for en 

førvidenskabelig oprindelighed Husserl taler om og er det, når det kommer til stykket den samme 

hverdagslige, antropomorfe tilgang som Paludan diskuterer og som hun også ønsker at suspendere? 

I det følgende vil vi forsøge at besvare det spørgsmål.  

 

Paludan ville formodentlig være enig med Husserl i, at livsverden er den ureflekterede og 

uvidenskabelige baggrund, men som vi har set udtrykker hun skepsis mod menneskets evne og 

tilbøjelighed til at ville forstå verden og videnskaben udfra det menneskebundne og konkrete. Det 

samme gør Husserl, men han gør det på en anden måde. En væsentlig forskel mellem på den ene 

side positivisterne og den moderne videnskab og på den anden side Husserl er menneskesynet og 

erkendelseskritikken. Paludan tillægger mennesket de samme biologiske egenskaber, som Darwin 

introducerede og det samme gælder sundhedsvidenskaben. Positivisterne analyserede mennesket 

udfra en i erkendelsesmæssig sammenhæng faktuel historisk beskrivelse, men Husserl og Cassirer 
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taler om mennesket som historisk og kulturbærende. Det betyder, at mennesket udover at være et 

fysisk, biologisk væsen også er historisk og kulturelt situeret 
27

. Paludan vil eksludere denne 

kulturelle situerethed.  

  

Når sundhedspraktikere tager stilling til statistikker, interventioner, behandlingsprogrammer, 

videnskabelige metoder og evidente undersøgelser gør de det også med afsæt i livsverden sådan at 

forstå, at man netop forholder sig ureflekteret til den verden, man selv er en del af. 

Sundhedsvidenskaben og Paludan ønsker at se bort fra menneskets tolkende rolle i modsætning til 

Husserl, der netop fastslår vigtigheden af livsverdens aktive tolkende indsats i den videnskabelige 

proces, og det ser ud som om sundhedsvidenskaben og Paludan opfatter fortolkningen som en slags 

bias i sammenligning med de videnskabelige metoder og resultater. Livsverden en transcendental 

betingelse, da hvert enkelt subjekt, hver enkelt jeg er den identitet, der giver sammenhæng i 

bevidsthedsakterne i erkendelsesprocessen. Den ene akt forudsætter den anden som sin nødvendige 

betingelse, hvilket også betyder at den ene akt er konstituerende for den anden. I 

sundhedsvidenskabens naturlige og naive indstilling spørges der ikke om, hvilke betingelser der må 

være opfyldt for, at genstanden kan vise sig mest oprindeligt uanset, om det er statistik, 

undersøgelsesresultater eller patienter. Genstandene tages for givet samtidig med, at man godt er 

klar over, at subjektet på en eller anden måde alligevel ser verden på sin måde. Det er netop 

grunden til, at metoderne tilskrives så stor betydning og at man bevidst tilstræber at fjerne det 

subjektive. På den ene side tror man så at sige, at videnskab handler om at finde verden-i-sig-selv 

og på den anden side udfoldes en praksis, der ontologisk tillægger mennesket evnen til at ville se 

verden som den viser sig-for-den-enkelte. Det fremstår som et paradoks at sundhedsvidenskaben og 

den moderne biologi på den ene side mener, at verden kan erkendes uden at den, der skal erkende 

den, kender sig selv eller som Husserl siger, besinder sig på sig selv og på den anden side ikke 

indtænker livsverden, som netop er det transcendentale område, hvor verden viser sig og som på 

trods af sin relative beskaffenhed har almene strukturer, som ikke er relative og som, på trods af 

kulturforskelle blandt mennesker fra forskellige egne af verden, kan bringes frem af den første 

epoché og hjælpe med til at overskride livsverden, således at første skridt er taget frem mod en 

videnskabelig attitude eller indstilling, således at verden kan vise sig på ny (Husserl VI, side 141 – 

142). Sundhedsvidenskabens aksiomer, som er fremkommet ved empiriske studier og eksperimenter 

fremstår, som selvindlysende evidente principper, som repræsenterer sandheden, men aksiomerne er 

                                                 
27

 Selve begrebet situeret får først med Heidegger og Merleau-Ponty karakter af at være et grundtræk ved menneskets 

måde at være på.  
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jo netop ikke selvindlysende i hvert fald ikke i Husserls perspektiv. Hvis aksiomerne skal være 

selvindlysende evidente, må princippernes form udfyldes. Hvis det sker, bliver filosofien netop en 

videnskabelig bestræbelse på strengt, eksakt og klart at indvinde objektiv viden; en af grundpillerne 

i Husserls fænomenologi er bestræbelsen på at udfylde en begrebslig form til et givet materielt 

indhold.  

 

Husserl, Cassirer, Bohr og Paludan mener videnskab er en fornuftig aktivitet, som gerne 

skulle bibringe nye mere sande indsigter. Paludan taler om at naturvidenskaben er en særlig rationel 

abstrakt aktivitet, som skal læres, idet menneskets biologiske oprindelse har medført 

menneskebundne tænkemønstre, som skal brydes og optrænes i/til reduktion, kategorisering og 

struktur. Videnskab kræver ’skoling’, idet den menneskelige, menneskebundne fornuft fremelsket 

af evolutionen er alt andet end fornuftig. Når det sker, vil verden foreligge parat til udforskning. For 

Husserl er verden er ikke en genstand men en helhedshorisont og for at kunne opbygge videnskab, 

må vi ændre indstilling fra det naive til det fænomenologiske.  

Vender vi igen blikket mod sundhedsvidenskaben og den moderne naturvidenskab, er det 

svært at se en praktiseret erkendelseskritik i måden den evidensbaserede praksis udfolder sig på. 

Den sundhedsvidenskabelige praksis er sammensat og har ikke et eget vidensområde, for det andet 

udfolder den et videnskabssyn forankret i naturvidenskaben og et menneskesyn forankret i 

naturalismen. Sundhedsvidenskabens genstandsfelt er mennesker, hvorfor det i ét perspektiv virker 

fornuftigt, at se denne praksis i et kulturvidenskabeligt perspektiv, på den anden side udfolder den 

et menneskesyn, der betragter mennesket som et biologisk væsen, styret af biologisk 

årsagstænkning. Sundhedspraksis idealiserer metodens suverænitet. Man leder efter idealiteter 

knyttet til noget objektivt som f.eks. statistik samtidig med at man går udfra, at statistikken i sig selv 

sikrer objektivitet. Sundhedsvidenskabens logiske struktur forbliver utydelig, fordi det ikke 

fremgår, hvordan det enkelte subsumeres under det almene, muligvis fordi sundhedsvidenskabens 

grundlagsteorier er biologi og matematik; Men den evidensbaserede praksis har med afsæt i det 

kontrollerede forsøg et grundlag, som skal sikre mod fejltagelser, hvorfor referenceprogrammer, 

kliniske retningslinier og standarter udvikles med det formål at dokumentere den bedste praksis
28

; 

det forekommer dog ikke rimeligt at tillægge evidensen en sådan illusion om sikkerhed, da sikker 

viden aldrig kan udspringe af evidens. Evidens giver os ikke et Arkimedisk punkt for sandhed og 

det er i sig selv neurotisk at lede efter et sådant punkt.
 
Erkendelsen har ikke metoder, der uden 
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 Tidsskrift for sygeplejeforskning 3/2001: Hans Lund: Evidensbaseret praksis med fokus på Cochrane Collaboration 

samt Marianne Nord Hansen: Udvikling af referenceprogrammer. 
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videre fører os til sandheden (Brock, 2001). Videnskabens søgen efter sandhed er et dilemma, idet 

man på den ene side stræber efter et sandt resultat og på den anden side bevæger sig mod nye 

indsigter, en sådan dobbeltstruktur kræver i Husserls perspektiv en aktiv indsats fra den, der skal 

forholde sig til denne kompleksitet.  

 

8. Konklusion  
 

Dette speciale har med udgangspunkt i Husserls videnskabskritik taget udgangspunkt i to 

aspekter: at sundhedsvidenskaben er en sammensat praksis uden eget vidensområde og at 

sundhedsvidenskaben er i krise. Derudover har det været en antagelse at krisen i den 

sundhedsvidenskabelige praksis på flere områder ækvivalerer Husserls diagnosticering af krisen i 

de positive videnskaber både i forhold til den manglende stillingtagen til videnskabsteoretiske 

spørgsmål og fraværet af en analyse af den overordnede sammenhæng mellem de forskellige 

videnskaber. Specialets problemformulering er opstillet som en hypotese og et formål og lyder: 

 Den sundhedsvidenskabelige praksis forholder sig hverken erkendelseskritisk eller 

ontologisk til måden, hvorpå der bedrives videnskab. Dermed udvises samme krisetegn som 

dem Husserl kritiserede de eksakte videnskaber for. Sundhedsvidenskaben søger at reducere 

mennesket til genstande i verden, der kan forklares udtømmende af objektiverende 

teoridannelser som f.eks. biologien, psykologien og sociologien. På baggrund af disse påstande 

er formålet med afhandlingen derfor at analysere den sammensatte sundhedsvidenskabelige 

praksis erkendelsesgrundlag. Udgangspunktet for projektet er Husserls kritik af de objektive 

videnskaber og udfra denne analyseres sundhedsvidenskaben med særligt fokus på forskellen 

mellem naturforståelse og kulturforståelse. Med en ekskurs til udvalgte repræsentanter fra 

henholdsvis fysikken og biologien argumenteres for, at Husserls fænomenologiske analyse kan 

ses både som en tiltrængt erkendelseskritik af sundhedsvidenskaberne og som en 

videnskabelig selvbesindelse, idet begreberne om livsverden, intentionalitet, evidens og epoché 

reetablerer bruddet mellem videnskaben og verden. Når dikotomien ophæves kan der ske en 

’indstillingsændring’ hos sundhedsforskeren, hvorved ’det videnskabelige moment’ realiseres 

i en reel videns – skabelse. 
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Da specialet er opdelt i tre hoveddele, fremstår konklusionerne under disse hoveddeles overskrifter, 

som er: Den sammensatte sundhedsvidenskabelige praksis; Husserls transcendentale 

fænomenologi og En videnskabelig indstilling  

 

8.1 Den sammensatte sundhedsvidenskabelige praksis: 

 

 I dette kapitel konkluderes det at den sundhedsvidenskabelige praksis udfolder en videnskabsteori, 

der trækker tråde til dels positivismen, dels til den logiske positivisme og dels til falsifikationismen, 

hvilket medfører at den evidensbaserede medicin overvejende forbindes med en kvantitativ 

matematisk forståelse, som viser sig ved at dokumentation og bevis sættes højt. Videnskabsteorien 

der udfoldes er både positivistisk og falsifikationistisk, men den falsifikationistiske teori fremstår 

lettere amputeret, idet den hypotetisk deduktive metode ikke er en tydelig del af videnskabsteorien i 

praksis. Når denne metode, som via sin problemløsning og ide om at ’prøve og fejle, som er selve 

falsifikationismens kerne, mangler, mister falsifikationismen sit oprindelige ideal. Det medfører, at 

den sundhedsvidenskabelige praksis på en besynderlig måde befinder sig midt imellem en 

dogmatisk og en relativ indstilling til teori, der gør at man på den ene side holder fast i etablerede 

overbevisninger, og på den anden side ønsker at forlader en teori frem for en anden og bedre. Det 

konkluderes endvidere i kapitlet at genetik og epidemiologi er vækstområder indenfor den 

sundhedsvidenskabelige praksis som begge i forhold til sygdoms- og menneskeopfattelser knytter 

an ved biologien, matematikken og fysikken. Videnskabsidealet er at opnå indsigt i lovmæssigheder 

og på den ene side anskues mennesket som en biologisk maskine, der følger kausale mekanistiske 

love og udgør en sammenhæng på samme måde som logik og matematik, hvorfor denne 

sammenhæng kan udforskes og studeres ved hjælp af det eneste sikre og evidente nemlig iagttagelse 

og logik og på den anden side opfattes mennesket fornuftigt udfra humanistiske idealer. 

Sundhedsvidenskaben udfolder stor tillid til fornuften og fremskridtet, samtidig med at der udvises 

en skepsis og en mistillid til mennesket og det faglige skøn, hvilket kan ses i, at det fornuftige 

sidestilles med de videnskabelige metoder og netop ikke på nogen måde forbindes med den, der 

udøver videnskaben. På den ene side menes forskeren objektivt at kunne iagttage og logisk 

bearbejde sundhedsvidenskabelige problemer, og klinikerne formodes at kunne omsætte 

resultaterne i praksis. På den anden side tillægges det faglige skøn en mindre rolle i sammenligning 

med tilliden til de videnskabeligt udviklede kliniske retningslinier. 
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Sidste del af det første kapitel konkluderer med afsæt i Cassirers kritik af kulturen at 

sundhedsvidenskaben kan ses som et kulturfællesskab og at det derfor virker rimeligt også at 

anlægge et kulturvidenskabeligt perspektiv på den sundhedsvidenskabelige praksis. Det er 

imidlertid ikke let, idet sundhedsvidenskabens logiske struktur er utydelig, først og fremmest fordi 

det ikke fremgår, hvordan videnskaben subsumeres det enkelte under det almene, muligvis fordi 

sundhedsvidenskabens grundlagsteorier er sammensat af biologi og matematik. Det har imidlertid 

særlige konsekvenser, idet det forbliver uklart om man subsumerer indenfor en forståelse, hvor man 

forventer eksakt og forudsigelig matematisk forklaring om mennesket eller opfatter mennesket 

udfra underforståede men ikke ekspliciterede biologiske deduktive begreber. Cassirer betragter 

videnskab som en symbolaktivitet, hvilket betyder at mennesket har mulighed for at bedrive 

videnskab, fordi det er abstrakt tænkende, hvilket kommer til udtryk ved at mennesker kan forestille 

sig den abstrakte tid, det abstrakte rum og abstrakte begreber. Imidlertid konstateres det med 

Cassirer at den moderne videnskab har medført et menneskesyn, der er en kombination af 

matematik og biologi og at den biologiske videnskab om mennesket stadig bærer præg af ikke at 

have fortolket det biologiske datamateriale. Ifølge Cassirer er evolutionsteorien udviklet udfra en 

kategorisering af data, som var baseret på en metafysik, der ikke var eller er tydelig. Darwin 

sidestillede og underordnede sine fænomener med objektet, det samme gør sundhedsvidenskaben 

tilsyneladende. Dette speciale konkluderer at Cassirers opfattelse af den videnskabelige aktivitet er 

et relevant supplement til Husserls fænomenologi og at dette perspektiv kan bidrage i en tiltrængt 

erkendelseskritik i den sundhedsvidenskabelige praksis. Cassirers opfattelse er, at årsag og form er 

to forklaringsmodeller, der ikke kan erstatte hinanden, men som kan supplere hinanden. De 

sproglige begreber er nødvendige i videnskab og udgangspunktet må derfor være, at man både i 

naturvidenskaben og i kulturvidenskaberne opstiller principper for de domme, hvorudfra der stilles 

videnskabelige spørgsmål.  

 

8.2 Husserls transcendentale fænomenologi  

 

Dette kapitel konkluderer overordnet at Husserls fænomenologi er et relevant fænomenologisk 

bidrag som dels erkendelseskritik og dels som analyseramme for de i projektet fremførte 

problemfelter. Omdrejningspunktet i analysen er begreberne: livsverden, intentionalitet, epoché og 

evidens. 
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Kapitlet konkluderer, at fænomenologiens slagord om, ’at gå til sagen selv’ i Husserl 

fænomenologi kan forstås som det, at vi vender os mod virkeligheden, sådan som den fremtræder. 

For at det skal kunne lade sig gøre, må den, for hvem verden fremtræder, ændre indstilling, således 

at det bliver muligt at ’gribe sagen selv’, men først skal den naive indstilling ændres til den 

fænomenologiske, idet den naive indstilling ikke kan træffe den ’originære genstand’ fordi den 

naive indstilling gør, at vi befinder os selvforglemmende ude ved tingene. 

Projektet konkluderer at livsverden skal ses i sammenhæng med det transcendentale ego, idet 

denne sammenhæng er en forudsætning for at forstå, livsverdens 2 måder at forstå sig selv på; 

hvordan de to forståelsesmåder komplementerer hinanden ses i det næste: den første epoché rydder 

alle formeninger væk og livsverden bliver klar over sit eget fundament, men forståelsen kommer 

først til sin ret efter den anden epoché, hvori livsverdens egen konstituerende identitet, der 

indeholder hele tidsperspektivet samt erfaringen fremstår. Fordi intentionaliteten er dobbelt er det 

den, der konstituerer livsverden med verden og de andre. Sanseindtrykkene, der møder livsverden, 

kan fortolkes på mange måder, fordi intentionaliteten netop er konstituerende og fordi fortolkningen 

muliggør genstandenes væren ved, at livsverden tillader genstandene at fremtræde. Evidens er 

erfaring af det værende og således værende og er indlejret i intentionaliteten. Den er ikke knyttet til 

fastlagte principper, metoder eller videnskaber, men er knyttet til selverfaringen. Der kan udledes 

videnskabelige aksiomer, men de udledes med dialektiske spørgsmål, som fører til genstanden selv. 

Evidensen er forankret i det intersubjektive og dens indbyggede ontologi er at den er åben for fejl 

og kan efterprøves intersubjektivt. Husserl indfører et udvidet erfaringsbegreb, som også har en 

negativ side og dialektikken i erfaringsbegrebet vender bestemthedens negativitet til negativitetens 

bestemthed. Projektet udlægger forståelsen af denne vending og udvidelse af erfaringsbegrebet på 

følgende måde. 

Den ideerende abstraktion er indlejret i Husserls indstillingsændring foranlediget af den 

absolutte epoché, hvorved nye veje ved fænomenerne åbnes, idet momenter sammenlignes, skelnes, 

knyttes, relateres, analyseres og adskilles ved hjælp af den fænomenologiske reduktion; i denne 

reduktion tabes den naive og private indstilling, og det bliver muligt at rette opmærksomheden mod 

fremtrædelsen, som er det, der viser sig. Herved føres vi til subjektiviteten og intentionaliteten, som 

fremtrædelsen er korreleret med og vi kan ikke undgå at blive ført til forestillings- perceptions-, 

doms og værdiakter, som nødvendigvis må ses i relation til den, der fantaserer, perciperer, dømmer 

og værdisætter. Vi kan hermed drage den konklusion, at vi på den ene side har de oprindelige 

førvidenskabelige hverdagslige erfaringer eller evidenser, der er mere eller mindre fuldkomne, mere 
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eller mindre uklare, utydelige og ensidige i sagsforholdets selvgivethed, hvilket betyder at denne 

type erfaring har elementer af ufuldstændiggjorte meninger eller formeninger; som udgør vores 

kontinuerlige erfaring, hvori en uanfægtelig verden optræder på en måde, som ikke er apodiktisk og 

som heller ikke er egnet som fundament for videnskab, og på den anden side har vi sandhed, som 

viser sig i en anskuelse og sandhed, som viser sig i at noget er rigtigt. Men sandheden som et 

erkendelsesteoretisk begreb er først relevant ved førnævnte forhold, altså er erfaringen først 

erkendelsesmæssig evident, når erfaringen er mere end blot anskuelse. 

Fortolkningen af Husserls begreb om den fænomenologiske reduktion knyttes i dette projekt 

til dels Hegel og dels Merleau-Ponty. Husserl tilskrev refleksionen modsatte træk, idet han mente 

refleksionen er en blotlæggelse af det ureflekterede, som fremtræder på afstand, fordi vi ikke 

længere identificerer os med det. Hegel talte også om en modsatrettet bevægelse og taler om en 

spaltning; i Hegels forståelse er det, at blive sig selv lig, lig med at blive spaltet, for derefter at stå 

overfor spaltningen – dvs. det stiller sig selv på den ene side: eller det bliver noget, der er spaltet. 

’At gå til sagen selv’ og at erfare noget er med Merleau-Pontys ord en dobbeltbevægelse ’ind i sig 

selv’ og ’ud af sig selv’ og som for Hegel definerede det absolutte’ (Merleau-Ponty, 1999, side 

169). Husserl udvider begrebet om erfaring i forhold til både sundhedsvidenskaben og positivismen, 

idet det også kobles sammen med evidens. Når vores erfaring af at det intenderede objekt optræder 

intuitivt og originært, det vil sige så oprindeligt og originalt som muligt, er erfaringen evident. 

Erfaringen er med andre ord ikke blot rettet mod sansning og perception, erfaring er et filosofisk 

nøglebegreb. Projektet konkluderer efter en kortfattet sammenligning med Merleau-Pontys 

opfattelse af den æstetiske erfaring, at der kan trækkes paralleller til den ideerende abstraktion og at 

Merleau-Pontys fremlæggelse af malerens synsoplevelse illustrerer Husserls fænomenologi. 

Projektet udfolder ikke en analyse af den æstetiske erfaring med det antydes, at der ses en nær 

forbindelse mellem denne erfaringstype og den fænomenologiske reduktion.  

Dette projekt opfatter fortolkningen som en nøgleposition i Husserls fænomenologi og 

forbindes med livsverdens eget bidrag; men selvom livsverden er subjektet, og selvom verden og 

dens genstande kun kan forstås filosofisk i dets relation til det subjektive, implicerer det ikke at 

verden og dens genstande kun er til for subjektet. Dette speciale konkluderer med begrundelse i 

Husserls fænomenologi at virkeligheden i bund og grund er intersubjektiv, og den enkeltes 

erfaringer er fælles erfaringer. 

En hovedpointe i projektets konklusion er at Husserls fænomenologi har væsentlige 

filosofiske elementer, der tilsyneladende i gængs forstand er gledet i baggrunden til fordel for en 
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lang række andre fænomenologer, men at den fortjener en renæssance eller måske snarere en mere 

grundig introduktion. I sammenhæng med den sundhedsvidenskabelige praksis konkluderes det at 

Husserls transcendentale fænomenologi kan tilføre kritiske perspektiver på den praktiserede 

objektivisme, der fører til værensglemsel og metodefetichisme. Det konkluderes, at det udvidede 

erfaringsbegreb som handler om selverfaring og Husserls syn på fortolkning ikke kun hører hjemme 

i den humanistiske del af videnskaben, men har ligeså stor betydning i både natur- og 

samfundsvidenskab, idet fagvidenskaben som sådan, ikke er det der afgør, om den videnskabelige 

aktivitet er videnskabelig; det afgørende i den sammenhæng er den videnskabelige indstilling eller 

måden man bedriver videnskaben på.    

  

8.3 En videnskabelig indstilling 

 

Tredje kapitel er dels en kortfattet redegørelse af Niels Bohrs teori om komplementaritet og Kirsten 

Paludans opfattelse af hverdagsviden og naturvidenskab med det formål at fremlægge to forskellige 

forståelser af naturvidenskab og den videnskabelige aktivitet og dels en opsamlende diskussion af 

de fremstillede problemfelter udledt af den sundhedsvidenskabelige praksis sat i sammenhæng med 

begreberne fra Husserls fænomenologi, Cassirer, Bohr og Paludan. 

I dette kapitel konkluderes det at Bohrs opfattelse af den videnskabelige indstilling, som 

sættes i sammenhæng med komplementaritetsbegrebet, repræsenterer en objektivismekritik, der kan 

ækvivalere Husserls opfattelse. Bohrs opfattelse af det fysiske eksperiment er, at det har at gøre 

med, hvad vi meningsfyldt kan sige om naturen, og ikke om hvad naturen er i-sig-selv og da han har 

den opfattelse, at naturen ikke kan iagttages i-sig-selv, men at denne iagttagelse afhænger af og er i 

samspil med den, der iagttager og det der måles eller iagttages med, konkluderer projektet at 

iagttagelsesproblemet viser forskerens fortolkende rolle. Og da Bohr med henvisning til sin 

komplementaritets teori sammenligner atomfysik og kulturforståelse giver det belæg for at 

konkludere, at den videnskabelige proces eller det ’videnskabelige moment’ ikke er ligefrem 

proportionalt med enkelte fagvidenskabers metode, men derimod er en indstilling hos den, der 

bedriver forskning.  

Dermed afviser projektet den realistiske og naiv naturalistiske opfattelse repræsenteret ved 

Paludan, som hævder at en naturvidenskabelig forståelse af hvad virkeligheden og verden er, kan og 

skal gennemføres under total abstraktion hos den der forsker. Samtidig åbner projektets 

konklusioner op for en syntesedannelse mellem dele af Paludans pædagogiske opfattelse og 
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fænomenologien, idet hun på linie med Husserl og Cassirer problematiserer menneskets 

kulturbaggrund. Kort fortalt hævder Paludan at abstraktion fra det subjektive er nødvendigt, for at 

den der forsker, kan iagttage verden, som den foreligger. Hvis ikke der abstraheres forbliver 

mennesket i sin antropomorfe tilgang. Husserl påstår at livsverden er det nulpunkt eller den 

mulighedsbetingelse, der gør at verden og alle de andre fremtræder, men for at kunne vende os mod 

verden, og ’gå til sagen selv’, må vi suspendere de naive og dogmatiske antagelser om verden. Det 

gøres via epochéen. Når forudindtagelserne er ryddet af vejen, ledes vi via intentionaliteten til 

verdens fremtrædelser, hvortil også hører de andre subjekter; verden er i Husserls perspektiv først 

og fremmest intersubjektiv. Projektet konkluderer at Husserl og Paludan er enige i, at vi lever 

selvforglemmende ude ved tingene i verden; men hvor Husserl pointerer fortolkningen og 

subjektets eget bidrag, som samtidig skal ses i sammenhæng med dets intersubjektive rolle, 

fastholder Paludan realismen, som ikke nødvendigvis ser subjektet som fortolkende væsen.    

På trods af at Husserl opfatter, den ideerende og skuende fremgangsmåde indenfor den 

strengeste fænomenologiske reduktion, som fænomenologiens eksklusive metode, konkluderer 

projektet, at den kan sammenlignes med Cassirers ideerende fremgangsmåde; det gør Cassirer da 

også selv. Cassirer hævder at videnskab handler om at se de ideerende sammenhænge, at undersøge 

videnskabens ideerende former og at se virkelighedens muligheder; det konkluderes at denne 

opfattelse ækvivalerer Husserl og for så vidt også Bohr. 

Husserl, Cassirer og Bohr mener alle at videnskab kræver en aktiv indsats; at disse filosoffer 

og videnskabsfolk tilsyneladende er enige underbygger projektets udgangspunkt, som var en 

påstand om at den sammensatte sundhedsvidenskabelige praksis er i en erkendelsesteoretisk krise, 

hvilket viser sig i: 

 At videnskab ikke opfattes som en dialektisk aktivitet   

 At der ikke stilles videnskabsteoretiske spørgsmål ved egen praksis  

 At den evidensbaserede praksis udfoldes som bevisførelse 

 At den gode praksis sidestilles med det, der er beviseligt  

 At livsverdens rolle overses i det videnskabelige arbejde  

 At det fortolkende aspekt ikke tillægges nogen betydning  

Projektet konkluderer til slut at den sundhedsvidenskabelige praksis befinder sig i et 

ontologisk dilemma, idet den på den ene side i et videnskabeligt perspektiv søger efter sandhed, og 

på den anden side bevæger sig mod nye indsigter; en sådan dobbeltstruktur kræver i Husserls 
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perspektiv en særlig indstilling hos den, der skal forholde sig til en sådan kompleksitet. Denne 

indstilling er den transcendental fænomenologiske. 

 

9. Perspektivering 
Filosofien har igennem en længere periode inspireret dele af den 

sundhedsvidenskabelige praksis nok især sygeplejen, men det er ikke et nyt fænomen at filosofien 

og medicinen har været komplementære; det er nærmere et moderne problem at de ikke er det 

(Jensen 2002). Husserl mener, fænomenologien kan være både en videnskab og en indstilling, 

hvilket dette speciale også peger på. Når den sundhedsvidenskabelige praksis er sammensat, og når 

der eksisterer en kulturkløft mellem humanvidenskab og naturvidenskab har det ikke kun 

akademisk betydning. Det har konsekvenser for både indretningen af sundhedspraksis, opfattelser af 

sygdom og sundhed, menneskesyn og værdiopfattelse og for forskning og undervisning.  

At betragte videnskaben som et symbolsystem bestående af bevægelige og kreative 

symboler, kunne bane vejen for udviklingen af en mere ydmyg og patientvenlig kultur, hvor 

videnskab opfattes som en kreativ og dynamisk proces i modsætning til den objektivistiske, 

universelle, generaliserende og magtfuldkomne sundhedsvidenskab, som udfoldes i dag, og som 

fremstår statisk og ubevægelig på trods af dens tilknytning til falsifikationismens videnskabsteori.  

Hvis det blev en gængs opfattelse at se mennesket som et symbolvæsen, kunne det give god mening 

at træne øjet i at se verden og den menneskelige kultur som symbolsystemer; det kunne kunsten 

hjælpe med til. At skulle anlægge og fortolke verden og mennesker udfra forskellige perspektiver 

kræver fantasi og kreativitet, men kunne påvirke indstillingen, således at mennesker ikke kun ses 

som gener og mekanik. Patienten i den sundhedsvidenskabelige praksis kan fremtræde forskelligt 

og uanset hvordan, patienten fremtræder for den enkelte praktiker, er målet at se patienten som 

optræder ’originært som sig selv’. Det nytter ikke at patienten kun opfattes som sygdom, diagnose 

eller forskningsmateriale og den sundhedsvidenskabelige praksis har hårde ods, idet den er 

mødested for flere videnskaber. Alligevel er det uden betydning, for den videnskabelige indstilling 

er ikke hverken et særligt humanistisk eller særligt naturvidenskabeligt element, det har både 

Husserl, Cassirer og Bohr peget på. Paludan er enig i at videnskab kræver abstraktion og hun 

argumenterer for at uddannelser skal indtænke nye veje med henblik på a træne den rationelle 

abstrakte tankegang. Antagelserne i dette projekt går godt i spænd med Paludan i forhold til den 

generelle skærpelse og nytænkning af uddannelse, hvorimod de konkrete pædagogiske tiltag nok 
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opfattes forskelligt. Antagelserne her retter sig først og fremmest mod fortolkning, som anses for 

selve kernen i Husserls fænomenologi. 

  Specialet har trukket eksempler frem fra den medicinske forskning, sådan som den typisk 

udfoldes vel vidende, at der også foregår andre former for forskning i den sundhedsvidenskabelige 

praksis, men det ser ud som om en meget lille del indtænker den indstilling hvormed forskningen 

bedrives. Traditionelt er fænomenologien set i sammenhæng med humanvidenskab, men den 

videnskabelige indstilling, som specialet peger på, er relevant indenfor alle former for videnskab. 

Videnskab handler også om at undre sig; og derudover handler det om at kunne sætte sin naive 

private anskuelse ud af kraft. Fordomsfri er ordet, der ofte hæftes på den fænomenologiske position, 

men egentlig er ordet misvisende. Husserl og Merleau-Ponty bruger betegnelser som: at afbryde 

strømmen, at lade sig forbavse, sætte ud af kraft, hvilket måske er mere ydmyge betegnelser.  

At evidensbegrebet har en bredere betydning end den, der knyttes til evidensbaseret forskning 

og evidensbaseret praksis i sundhedsvidenskabelig sammenhæng har flere sygeplejeforskere vist, og 

teorierne har haft en vis gennemslagskraft i klinisk og forskningsmæssig sammenhæng; men det ser 

ud til at også de sygeplejefaglige teorier sværmer mere for metoder og mindre for livsverden i 

Husserls forståelse. Habermas teori om den kommunikative fornuft har inspireret sygeplejeforskere, 

men da Habermas teori kan ses i sammenhæng med Alfred Schütz (1899-1959), er hans forståelse 

af fænomenologien anderledes end Husserls. Habermas begreb om den herredømmefri samtale, som 

f.eks. har inspireret M. Scheel har et anderledes sigte, da mennesker ses som interagerende aktører, 

og hvor det bedste argument i en kommunikativ sammenhæng får overtaget. Husserls 

erfaringsbegreb lægger op til en anderledes dialektik end det bedre argument ejendommelige 

tvangløse tvang. 

Husserls arbejde har bestået i at kortlægge forskellige fænomentyper og der er forskel på, 

hvordan de forskellige genstande fremtræder; samtidig kan den samme type genstand fremtræde på 

forskellig måde. Der kan fantaseres om genstanden, tænkes tilbage på den eller man kan se billeder 

af den og stadig er det den samme genstand.  

Nye uddannelsesbekendtgørelser indenfor den sundhedsvidenskabelige praksis har på 

bekostning af både humaniora og samfundsfag opprioriteret naturvidenskab i klassisk betydning og 

naturvidenskab som en del af sundhedsvidenskaben, men at filosofi nedprioriteres i f.eks. 

sygeplejerskeuddannelsen er ærgerligt, idet filosofi og herunder fænomenologi handler om at undre 

sig og i den sundhedsvidenskabelige praksis er der brug for praktikere, der undrer sig. 
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A philosophical analysis of Husserl’s idea about a scientific attitude and its 

relevance for the Science of Health 

This Master-Thesis points out, that the Science of Health unfolds signs of crises being equivalent to 

the crisis which Edmund Husserl (1859-1938) characterized inside the Science in his posthumous 

work: Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie.  

This Thesis claims that science of Health brings out an unprofitable dichotomy between the arts- 

and natural science, which affects the understanding of evidence and the understanding of Science.  

Based on a philosophical analysis of Edmund Husserl’s concept of ‘Lebenswelt’, intentionality, 

epoché and evidence this Thesis argues for the fact, that Husserl`s transcendental phenomenology 

and his analysis of science can neutralize the dichotomy and can be seen as a relevant and 

controversial supplement and framework to the Science of Health.  

An analysis of Science of health consolidate Husserl`s understanding of Science and with an 

digression to selected parts of the danish physicist Niels Bohr and the german philosopher Ernst 

Cassirer`s work this analysis shows, that there is (evidence) of the following conclusions:  

 

- Health science is a kind of hybrid built on several types of science and can be seen as a kind 

of multicultural system  

- Science is based on the dialectic between (the particular and the universal) and each science 

needs to find out how they (arrange) the particular and the universal to find out, how the 

inside logical structure is  

- The concept of complementarity shows, that observation also involves interpretation, which 

is equivalent to Husserl’s understanding of phenomenology and his concept of intentionality 

- Husserl’s understanding of Lebenswelt and his concept of transcendental phenomenology 

imply the activity of the subject and can cause succesfull abstract thinking  

- The human being is a symbolic creature which means, that human beings create symbols to 

understand themselves; Science is the highest step in this symbolic creation  

- There is a convincing connection between the aesthetic attitude and the phenomenological 

method. They both suspend the question about the objective existence of the reality, which 

opens the way for an investigation of the phenomenon  
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In this philosophical analysis it is concluded that persons working in the science of health need to 

evolve a scientific attitude to exist in this complex system and ongoing studies of truth, method and 

evidence are needed. Husserl’s phenomenology can be seen as a fruitful inspiration in these studies.    
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