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FORORD 

 

For at denne undersøgelses udformning har det været helt afgørende, at vi har haft adgang til vores felt, 

Dagmarsminde, og desuden at alle personerne på stedet har været villige til at deltage i projektet. En stor tak 

rettes derfor til leder, May Bjerre, personalet og beboerne – foruden deres enorme bidrag og åbenhed havde vi 

aldrig kunnet gennemføre. Vi vil også takke vores vejleder, Charlotte, som har været til stor hjælp og guidning i 

processen. Det har været en meget lærerig og spændende oplevelse, som vi sent vil glemme.  

Vores opgave er struktureret som det fremgår af indholdsfortegnelsen og har desuden et appendix med fire 

tilhørende bilag. I bilag 4 er desuden angivet en oversigt med korte beskrivelser af hver enkelt aktør på 

Dagmarsminde. 
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INTRODUKTION, DAGMARSMINDE – EN OMSORGSOASE 

Plejesektoren er under skarpt fokus i dagens Danmark. Besparelser, ressourcemangel og omsorgssvigt er blevet 

ord vi i højere grad associerer med det system, der oprindeligt blev anlagt for at tage sig af vores ældre. Det 

anslås, at 80.000 danskere har demens, og i 2040 vil det antal være steget med 80% (Mansø, 2016). 

Størstedelen får en fremtid på plejehjem rundt omkring i landet, hvor man i forvejen oplever store besparelser. 

Sygdommens markante symptomer og kompetencehæmmende effekt taget i betragtning er der stadig et stort 

behov for fokus og forskning indenfor demensplejemetoder. Problematikker forbundet med den traditionelle 

plejesektors ressourcemæssige udfordringer har vist sig at frembringe nye tendenser, der arbejder ud fra et 

helt andet humant udgangspunkt. 

Da plejehjemmet Dagmarsminde i februar 2016 åbnede dørene op for omverden og blev hjem for ti ældre 

mennesker, var det med en helt klar vision: De ville give betydningen af pleje en ny og mere medmenneskelig 

betydning. Forud for denne store dag var 7 år med planlægning, ansøgninger og forhandlinger - alt sammen for 

et mål om et nyt og revolutionerende plejecenter. Én person er forudsætningen for, at dette mål i dag er nået i 

form af Dagmarsminde, placeret på en mark uden for den lille stationsby Græsted i Nordsjælland. May Bjerre 

er 34 år, uddannet sygeplejerske med 12 års arbejdserfaring og en kandidat i sygepleje på hånden. Hun er 

kvinden bag Dagmarsminde, og det er hun af en helt speciel årsag. Med et liv tæt på demens har hun erfaret, 

hvad demens er, og hvordan man tager hånd om sygdommen. Med afsæt i sine oplevelser, udsprang en tanke 

om forandring. Et hjem for mennesker med demens, hvor værdierne i mennesket får den fulde 

opmærksomhed i stedet for den sygdom, de er blevet diagnosticeret med. En filosofi som hun, i fælleskab med 

sine medarbejdere, har formået at lave om til en metode. Fællesskab, intimitet og fokus på den enkelte 

beboers værdier er bærende for udførelsen af denne metode. På Dagmarsminde bor der ti mennesker med 

diagnosen demens, men ingen af dem er demente på Dagmarsminde - demens er noget de har. De bor i et 

nybygget hus, med egne værelse og store, åbne fællesrum. Ti ansatte plejere er på skift til stede for dem - 

ligesom dyrene i haven, den sovende hund på gulvet og den legesyge kattekilling alle er til for beboerens 

glæde. Dagmarsminde er ikke bare et plejecenter for disse mennesker, men et hjem, hvor de finder plads til 

kerneværdierne i at være menneske. De værdsætter genkendelige, fælles aktiviteter såsom 

morgengymnastikken, den stemningsfulde aftensmad omkring store borde og aftenstundens hygge foran 

fjernsynet. Her springer man ikke let over opgaverne på grund af ressourcemangel, man lynbader ikke den 

ældre, man serverer ikke maden for beboeren alene på sit værelse og personalet holder ikke kontortid. De 

retter deres fulde opmærksomhed mod mennesket i beboeren og så må tiden gå derefter. 

PROBLEMFELT/AFGRÆNSNING  

Oprindeligt havde vi en interesse i farmakologisk behandling af demente, der traditionelt set er præget af 

adfærdsbehandling med forskellige psykofarmaka. Derfor har vi valgt at undersøge en teknologikultur, som vi 

umiddelbart har identificeret til at være kontroversiel i forhold til de eksisterende. På Dagmarsminde har man 

et kritisk forhold til medicin, og udøver derfor et bevidst fravalg af netop denne teknologi til fordel for andre 
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metoder. Ved at tage udgangspunkt i vores undren over denne nye tilgang, dens berettigelse samt resultater, 

vil vi undersøge en ny trend i pleje- og omsorgssektoren. Vi vil se på hvilke værdisætninger, der ligger til grund 

for fravalget af teknologi og hvordan subjektive perceptioner og fortolkninger fra personerne på 

Dagmarsminde skildrer værdierne. Vi finder det interessant at undersøge, hvordan det sygdomsbillede, der på 

Dagmarsminde giver anledning til omlægningen af håndteringen af demente ældre, har indflydelse på deres 

målsætninger og metoder. De har formuleret klare ideologiske retningslinjer for til-og fravalg i udvalget af 

standardbehandlinger, hvortil vi ønsker at undersøge hvilke succeskriterier for teknologianvendelse og 

menneskesyn, der er herskende. Vi identificerer et materielt-semiotisk forhold i praksisser, hvor der gives 

medicin, idet der både er et håndgribeligt fokus på håndteringen af medicin og en diskursiv normativitet i 

adfærdsbehandling af demente, som vi finder interessant.  

I vores projektdesign har mange problemstillinger været omkring vores interessefelt, hvor vi indledningsvist 

afsøgte mulige fokuspunkter i et mere globalt perspektiv. Den danske velfærdsstat er en væsentlig faktor i 

enhver institution, hvorfor politiske beslutninger har stor indflydelse på eksempelvis plejehjem. Ligeledes er 

det en gængs løsning at integrere demente ældre på almindelige, kommunale plejehjem, som i forvejen er 

genstand for stor forskningsmæssig opmærksomhed. En komparativ analyse mellem Dagmarsminde og et 

kommunalt, integreret plejehjem havde derfor også være interessant. Havde vi valgt et sådan fokus, ville vores 

undersøgelse formentlig have lagt op til en vurdering af de forskellige aktørers arbejde og resultater. Det var et 

fokus, der lå langt fra vores visioner om at undersøge kernen af Dagmarsmindes tilsyneladende ubegrænsede 

succes. Vi ønsker ikke at fremstille Dagmarsminde som en bedre version af ældreplejen end den eksisterende 

omsorgssektor, men i stedet at præsentere essensen af en metode, som vi finder interessant og enestående.  

For at fastholde intentionen om at undersøge humane og iboende værdier på Dagmarsminde, identificerede vi 

under feltarbejdet fire gennemgående, tematiske fokuspunkter, som kontinuerligt fremgår i materialet som 

umålbare fænomener. De fire punkter er; livskvalitet, menneskesyn, teknologisyn og sygdomsbillede. 

LITTERATURREVIEW   

Socialpsykologen Tom Kitwood skrev i 1999 bogen ”En revurdering af demens – personen kommer i første 

række”, der i forlængelse af hans metode ’’Dementia Care Mapping’’ var en anden tilgang til demens end den 

hidtidige måde at se personer med demens (Kitwood, 1993:543). Generaliseringer i demenspleje anses af 

Kitwood som rettesnore og vejvisere, som, hvis de tages for bogstaveligt, vil svække forsøget på at forstå en 

dement person. Det individuelle menneskes oplevelse af verden er unikt, og derfor er omsorgskulturen nødt til 

at forstås i en bredere kontekst. Der er altså, ifølge Kitwood, brug for en kulturel transformation, eftersom 

personer med demens i et historisk perspektiv, associeres med rablende gale personer (Kitwood,1999:142). 

Kitwood har med sin bog som den første opfordret til en revurdering af diagnosen demens. Som følge af denne 

revurdering må der, ifølge Kitwood, nødvendigvis forekomme en transformation af omsorgspraksissen.  

Inden for sundhedsplejen viser der sig et stigende ønske om at sætte personen før sygdommen. Dette kaldes 

person-centred care (PCC) og bygger på Carl Rogers tanker om Client-centred counselling, som Kitwood 
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overførte til behandling af demens. Nay og Garratt beskriver i ”Older People: Issues and Innovations in Care” 

brugen af PCC som en innovation i plejen af ældre, både med og uden demens. PCC bruges generelt som 

metode til medicinering og fokus på at bevare den enkelte dementes personhood.  

I vores afgrænsning opstår spørgsmål til herskende teknologikulturer, hvilket fordrer os at undersøge mulige 

beskrivelser af eksisterende teknologikulturer inden for området. Cahill argumenterer i “Technology in 

Dementia Care” (Cahill, 2007) for, at der fortsat er brug for innovation inden for den sundhedsplejefaglige 

politik. Det påpeges desuden, at eksisterende teknologier på området har potentiale til at hjælpe som 

kompensationen for de mange tabte funktioner, som forbindes med demens, men at dette potentiale langt fra 

er realiseret. Arstell skildrer i “Technology and Personhood in Dementia Care” fra 2006 den moderne 

demensplejens søgen efter hjælp i teknologi til at løse en lang række problemer. Mange af disse teknologier 

anvendes med argumenter om forbedring af livskvalitet hos personer med demens. Den egentlige 

problematisering opstår i konflikt om hvad, der vurderes som det bedste for demente. Nogle teknologier 

påpeges at være en intervention i dementes liv, og belyser samtidig det problematiske i at gøre ting på 

personer med demens og ikke med personer med demens. De etiske overvejelser omkring eksempelvis 

overvågning af ældre giver et klart oprids af de kompromisser med autonomi, der muligvis skal foretages.  

Mahoney et al har med deres artikel fra 2007 fokuseret på teknologisk intervention i demensplejen. Samtidig 

fokuseres der på teknologiproducenters manglende forståelse for omsorg og andre bløde værdie. Det har ikke 

været muligt at finde eksempler på plejehjem i Danmark eller i resten af verden, som har samme tilgang til 

medicin som Dagmarsminde. Vi tager derfor udgangspunkt i eksisterende teorier og metoder inden for 

området, som dog ikke er specifikt rettet Dagmarsmindes metode. Vi drager derfor på fragmenter og uddrag af 

disse for at beskrive den udførte pleje og omsorg.  

PROBLEMFORMULERING  

Gennem ovenstående problemfeltsanalyse og afgrænsning indkredser vi problemfeltet til en opsummering 

gennem følgende problemformulering: 

Hvordan ses konstellationen af den etablerede teknologikultur afspejlet i forholdet mellem metode og mål 

på demensplejehjemmet Dagmarsminde? 

 

DISPOSITION 

For at understøtte vores analyse har vi formuleret en række spørgsmål, som vi søger besvaret i konklusionen: 

● Hvilke diskursive strukturer, materialiteter såvel som humane og non-humane aktører har indflydelse 

på iboende værdisætninger i daglige praksisser på Dagmarsminde? 
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● Hvordan afspejles beboernes frihed i forhold til plejernes magtanvendelse på Dagmarsminde? 

● Hvordan forhandles relationen mellem subjekt og objekt på Dagmarsminde? 

● Hvilke humane værdisætninger er dominerende i subjektsforståelsen af den enkelte beboer? Hvordan 

kommer det til udtryk gennem behandlingen? 

● Hvilken sammenhæng er der mellem det menneskesyn, der præger plejen af demente ældre på 

Dagmarsminde, og deres teknologikultur? 

VIDENSKABSTEORETISK METODETILGANG 

I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvordan vores tværfaglige tilgang til problemfeltet udformer sig 

gennem det metodiske greb, der har præget hele opgaven. Problemfeltet er formuleret som et produkt af 

overemnet ’’Teknologi i antropologisk perspektiv’’ og introducerer, som antydet, både naturvidenskabelige og 

antropologiske perspektiver. Dermed inddrager vi en kompleks sammensætning af sociologisk teori, 

etnografisk metode og biokemisk teori i en tredeling af den følgende analyses faglige grundlag (se figur).  

En sådan kombination understøtter vores intention om at afdække et felt, der er præget af både naturfaglige 

og sundhedsparadigmatiske tilgange repræsenteret i form af sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger og 

ufaglærte, hvoraf vores forudsætninger for at forstå og behandle vores materiale nødvendigvis må være 

nuanceret. Fagkombinationen baseres på forskellige erkendelsesmæssige antagelser, men vi vil i den følgende 

analyse påvise, hvordan fagenes forskellige forudsætninger bidrager til et eklektisk billede af komplekse 

situationer. Det sociologiske analysedesign vil her inddrage udvalgte teoretiske redskaber og belyse vores felt 

gennem forskellige teoretiseringer af den indsamlede empiri. En forudsætning for at kunne forstå og fortolke 

på en situation, hvor medicin og sygdom er dominerende, er at have indsigt i karakteren af de virkemidler og 

Figur 1 - Vores problemfelt belyses gennem forskellige perspektiver, der hjælper os til at forstå, 

hvilke faktorer, der er afgørende for vores informanters perceptioner 
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den fysiske tilstand, der præger demensbehandling. Derfor har vi lagt vægt på at få indgående kendskab til de 

biologiske processer, der er udgangspunktet for meget af det ideologiske afsæt på Dagmarsminde. Desuden 

anvender vi data, indsamlet gennem et velovervejet etnografisk arbejde, der har udfoldet sig over et stort 

teoretisk område, og har båret præg af et skarpt defineret, praktisk fokus. I et senere afsnit vil vi diskutere den 

anvendte etnografiske metode og reflektere over det dataudbytte, vores opgave understøttes af.  

Vi har som analytiske holdepunkter udvalgt fire fænomener, som vi finder relevante at belyse for at besvare 

vores problemformulering. Ved at undersøge succeskriterierne og de forskellige perceptioner af det 

eksisterende menneskesyn, sygdomsbillede, teknologisyn og livskvalitet sammenholder vi analysen med vores 

empiri i en tæt forening af praktiske observationer og teoretiske diskussioner, hvorved produktet præges af en 

ambition om at beskrive de virkeligheder og sandheder, der eksisterer i felten. Dertil følger en analytisk proces, 

som inddrager og reflekterer over både de metodiske greb, vi anvender, og som behandler materialet gennem 

relevante, videnskabsteoretiske redskaber. Den viden, vi anvender, benyttes til at åbne problemfeltet og give 

overblik over den situation, demente mennesker befinder sig i. Derfor er det ikke i vores interesse at vurdere 

faktualiteten af materialet, men nærmere få en ide om, hvad det er for redskaber, man har at arbejde med. 

Forskellene i de ontologiske antagelser på tværs af vores metode, har vi valgt at imødekomme. Ved at udvælge 

metoder og teorier, som forholder sig specifikt til teknologi og objekter, undersøger vi de mange forskellige 

relationer og praksisser, vi møder i felten. Tværfagligheden og den interdisciplinære manøvrering mellem 

etnografisk feltarbejde, videnskabsteori og teknisk-teori skaber derved et bud på, hvordan menneskesyn, 

teknologisyn, samt forståelsen af livskvalitet og demens skabes på Dagmarsminde. Disse fokusord kan således 

arbejde henover hele problemfeltet, på tværs af disciplinerne, for at favne forskellige abstraktionsniveauer og 

værensforståelser. Denne tilgang til data er gennemgående for vores metodik.  

Først og fremmest er der en faseovergang mellem det 

etnografiske arbejde, hvor analytiske tanker får deres fødsel, og 

til en selvfølgelig separation fra felten, når den ønskede 

datamængde er nået. Det første afsnit i den følgende analyse 

symboliserer tværvejen mellem disse faser, hvor empirien 

teoretiseres. Som redskab til at styre og strukturere dette, 

inddrager vi situational analysis, der gennem forskellige mapping-

strategier fremhæver både diskurser, humane- og non-humane 

aktører og har dermed en materiel socialkonstruktionistisk 

(Clarke, 2005:7). Det er samtidig en feministisk nuancering, der 

forhindrer aktører eller aktanter (objekter, materialiteter, 

teknologier) i at få forrang eller at andre diskrimineres. 

(Højgaard, Søndergaard, 2010: 350). Den materielle 

socialkonstruktionisme baseres på en tese om, at alle materialiteter er socialt betingede, og at forståelsen såvel 

som anvendelsen af dem er en konstruktion i et givent relationelt system. I Situational analysis benyttes derfor 

Figur 2 - Underfeltarbejdet undersøges Dagmarsmindes 

praksisser og der produceres empiri, som konstant åbner 

felten mere og mere. Når datamængden er mættet, 

tilbagelægges felten, og den forhandlinger mellem 

analysefokus og analysens teori påbegyndes. 
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en symmetrisk tilgang til alle aktanter og aktører for at frembringe så mange aspekter af relationerne som 

muligt (Clarke, 2005:7). Analysen har samtidig konstant fokus på den situerethed, enhver forskning 

nødvendigvis er, og derfor vil en analyse symbolisere et stilbillede af et komplekst og heterogent samfund 

(Jensen, Støvlbæk, Gustavfson, Jonsson, Drabæk, 2016:2)1.  

Der foregår dermed en kontinuerlig vekselvirkning mellem felten, empirien, analysepunkterne og vores 

teoretiske design, som præges og betinges af de metodiske greb, vi foretager. Vi vil i et senere afsnit 

argumentere for, hvordan teoretiseringen af materialet allerede foregår i og med praksisserne. Det er dog 

gennemgående for processen, at der opstår en faseinddeling mellem det etnografiske arbejde, og den senere 

tilbagetrækning fra felten, hvor en mere teoretisk proces initieres. Sammenhængen er afbilledet i figur 2, hvor 

størstedelen af forhandlingen foregår mellem empiri og praksis og mellem analysetemaer og teori. 

Vores analyse struktureres af tre afsnit, hvor det første behandler aktører og aktanter gennem præsentation af 

vigtige diskurser. Derefter vil en analyse af magtrelationelle forhold mellem aktører på Dagmarsminde tegne et 

billede af behandlingsmetoden på stedet. Analysen har til formål at belyse forskellige underliggende processer, 

der ses som karakteristiske for Dagmarsmindes pædagogiske og rehabiliterende metoder. Det leder til et 

naturligt behov for indsigt i materiel betydning og effekt i daglige praksisser, og derfor vil et følgende 

analyseafsnit beskrive, hvordan at vi ser materielle aktanter integreres i arbejdet på stedet. Til sidst vil en 

analytisk opsamling diskutere hvordan aktørernes forståelse af teknologier og bevidsthed omkring anvendelsen 

af disse kan kobles med deres målsætninger og metode. Dette leder til en egentlig diskussion af materialiteters 

(og dermed teknologiers) synlighed og anvendelse i daglige praksisser. 

Gennem hele vores projekt anvender vi praksisteori som et metodisk redskab til først at identificere konkrete 

fokuspunkter, der kan strukturere vores indledende projektdesign, dernæst til at skabe en gennemgående 

rettesnor for analysens mange nuancer, og til sidst som en konkret teoretisering af vores forskellige 

informanters perceptioner. Ved at bruge praksisteoriens fokus på samfundsstrukturer, og de relationer som 

udgør dem, kan vores indledende idéer om materialitet og subjekt på Dagmarsminde give et analytisk nedslag. 

Fra et praksisteoretisk synspunkt er teknologi og materialitet afgørende for og kanaliserer vores handlinger og 

praksisser (Schatzki, 2010:135). Disse vil gennem praksisteori hverken tildeles intention eller handlekraft, men 

er derimod redskaber, der anvendes i praksissen og er afgørende betingelser for dens aktører (Jensen, 

Støvlbæk, Gustavfson, Jonsson, Drabæk, 2016:2)2 

Som det blev antydet tidligere, er vores ontologiske grundlag præget af en socialkonstruktionistisk, metodisk 

tilgang til materialet. Gennem det socialkonstruktionistiske verdensbillede søger vi et redskab til at tematisere 

strukturer og systemer i større fællesskaber. Vi arbejder således med en tese om, at individers erkendelse af 

den verden, de befinder sig i, er betinget af sociale og historiske omstændigheder. Menneskets forståelse af 

                                                                 

1 Uddrag af eksamensopgave, Analyse af teknologiens aktører, 2016. 
2 Uddrag af eksamensopgave, Analyse af teknologiens aktører, 2016. 
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verden konstitueres, ifølge denne retning, gennem sproglige konstruktioner og normative forhold, der giver 

anledning til fælles diskurser (Jørgensen, 1999:108). I socialkonstruktionistiske teorier menes det, at 

mennesket (re)producerer og forhandler viden, fortolkninger og forståelser i en daglig interaktion med 

hinanden. Iboende i denne interaktion er en forståelsesramme og et sæt eksplicitte og implicitte normer, som 

enten direkte eller indirekte bestemmer vores måde at handle og tænke på (Jensen, Støvlbæk, Gustavfson, 

Jonsson, Drabæk, 2016:1)3. 

Vi har helt konkret udvalgt to teoretikere, Karen Barad og Michel Foucault, der kan knyttes til 

socialkonstruktionistiske tanker, men også i deres tilgang kan anvendes i forlængelse af praksisteori. 

Et fællestræk for både Karen Barad og Michel Foucault er deres intentioner om, at forskning skal være 

multimodal, og at den skal fokusere på en social verden i konstant forandring og tilblivelse. Det er en 

tankegang, som indrammer idéer om, at social agens aldrig er afgrænset, men altid relationel og altid situeret i 

sin kontekst (Barad, 2007:178). Ved at undersøge specifikke praksisser i felten, kan disse processer af tilblivelse 

og forhandling mellem aktører og aktanter beskrives, hvorved en kvalitativ undersøgelse af netop dén situation 

kan give indblik i processens karakter. Ved at beskrive et felt i et kontinuum forpligter vi os således også på 

empiriens karakter, hvor vores egen lydhørhed for materialet leder til en hårfin balancering af den 

vekselvirkning, der nødvendigvis foregår mellem empiri og teori.  

Hvor Karen Barads symmetriske forhold til aktør, aktant, diskurs-relationer giver anledning til at forstå de 

komplicerede bevægelser, der udgør vores felt, kan anvendelse af Foucaults magt- diskurs og 

subjektsforståelse åbne op for de normative fænomener, der udfoldes (Villadsen, 2013:340,341). Ved at 

perspektivere til Barad får vi illustreret empirien teoretisk, hvor materiel-semiotiske situationer kan analyseres, 

mens Foucault giver redskaber til at undersøge relationel magt- og normativ adfærd. Den 

socialkonstruktionistiske tankegang giver os, gennem de udvalgte teorier, dermed mulighed for at undersøge 

hvordan humane og non-humane aktører agerer i og med hinanden, og hvordan netop den interaktion 

perciperes og fortolkes på Dagmarsminde. Det er samspillet mellem det tekniske og antropologiske 

problemstillinger, der er i fokus, og derfor bliver det teknonantropologens rolle at agere bindeled og indtage 

forskellige indfaldsvinkler og problemer, som de forskellige positioner fører med. Det metodiske design er 

derfor udformet med en bevidst ambition om at favne flere facetter i et ellers geografisk småt felt som en 

undersøgelse af multimodale konstitueringsprocesser (Højgaard, Søndergaard, 2015: 349). 

PRAKSISTEORI 

Praksisteori anses som en filosofisk og sociologisk tilgang til sociale relationer og argumenter, hvor praksis er 

kernen og hvor den menneskelige praksis er forud for diskurser, netværk og betydningssystemer. 

Grundlæggende trækkes der på Bourdieu, Giddens, Garfinkel og Butler, men Foucault og Latour inddrages til 

                                                                 

3 Uddrag af eksamensopgave, Analyse af teknologiens aktører, 2016. 
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dels. (Halkier, Jensen, 2008:51). Vi anvender Theodore Schatzkis praksisbegreb, som, i stil med Foucault og 

Barad, påpeger, at vi ikke har direkte adgang til verden, og at viden er situeret i forhold til den kontekst, den 

fremgår af (Phillips, 2011:37,38). Praksis organiseres gennem kroppens handlinger og skabes i kraft af hvad, der 

siges, og hvordan der ageres. Dette sker gennem en forståelse af reglerne for den gældende praksis, som skal 

udføres. Forståelserne skal ses som både abstrakte og konkrete opfattelser af den gældende praksis og 

hvordan, den udføres (Schatzki. 2001:56). Dette kan medføre flere forståelser af praksissen, som konstant er til 

forhandling. Regler formuleres af Schatzki som både direkte ytringer, verbalt eller nedskrevet, men også 

uskrevne regler for rigtigt og forkert, usagte principper og instruktioner – det kan derfor være svært at navigere 

indenfor reglerne (Phillips, 2011:38). 

Afgrænsningen af en praksis findes gennem undersøgelse af hvad, der konstituerer den. Der skal findes 

forståelse for at kunne tale om den. Reglerne og normer for følelser omkring praksissen skal ligeledes findes. 

Kendetegnet er, at det skal være genkendeligt og praksissen skal indgå i normative forhandlinger om, hvorvidt 

udførelsen er passende eller upassende og der afgrænses derved fra specifikke praksisser. Praksisser kan ifølge 

Schatzki komme i flere former, der findes enkeltstående og sammensatte praksisser. Enkeltstående praksisser 

indgår som en del af andre praksisser. Sammensatte praksisser er derimod mere komplekse, men består af en 

række enkeltstående praksisser (Phillips, 2011:40).  

Schatzki har ydermere formuleret fire elementer til at beskrive, hvad en praksis består af:  

 Teleoaffektive strukturer, som indbefatter rettethed, prioriteringen af de ting vi ser, samt vores mål og 

følelser i og med praksissen.  

 Generelle forståelser beskriver, hvad vi konkret gør, vores verdensopfattelse og vores praktiske 

forståelser.  

 Regler kan beskrives som rammerne for, hvordan man agerer inden for en praksis, og kan være 

implicitte og eksplicitte.  

 Materielle arrangementer forklarer, hvordan praksisser forholder sig til materialiteter, som er 

forudsættende for, at praksissen kan eksistere. 

GRUNDANTAGELSER I PRAKSISTEORI 

Andreas Reckwitz har skrevet ”Toward a Theory of Social Practices” fra 2002, hvor der skabes et samlet 

overblik over praksisteori med henblik på at grundfæste praksisteori som egentlig teori. Med udgangspunkt i 

Reckwitz er det muligt at opsætte seks grundantagelser som hjælper til at adskille praksisteori fra andre 

kulturteorier. Disse er udformet af Iben Jensen i ”kommunikation og praksisteori” (2011) 

GRUNDANTAGELSE; SOCIAL PRAKSIS SKABER DEN SOCIALE ORGANISERING 

Intet går forud for social praksis i praksisteori. Den sociale orden etableres og opretholdes af praksisser på alle 

niveauer. Relationer, mennesker imellem, reguleres af daglige praksisser, som består af rutineprægede 
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kropsliggjorte performances som konstant forhandles i specifikke praksisser. Ved antagelsen om, at praksisser 

skaber synlig social orden, afhjælpes problematikken i at anvende abstrakte begreber, som dem, vi selv har, og 

som normalt er svære at koble til noget konkret. Fokus flyttes fra, at bevidstheden er individuelt formet til 

forestillingen om en socialt formet bevidsthed. Man kan derfor arbejde med abstrakte begreber, uden at 

undersøge individuelle begrundelser for individers handlinger.  

GRUNDANTAGELSE; KROP-BEVIDSTHED INDGÅR I ALLE PRAKSISSER 

Kroppen og bevidstheden indgår i alle former for praksis, og derved bruges den til at skabe den sociale orden. 

Krop-bevidsthed er stedet hvor aktøren og praksisser mødes og vedligeholder samfundets sociale orden, og 

hvor aktøren oplæres til at udføre praksisser på en passende måde. Menneskelige handlinger er både 

individuelle og lokale, men praksisser former og træner den enkelte, som i sin udførelse er med til at 

vedligeholde og træne andre i deres praksis 

GRUNDANTAGELSE; AKTØRER INDGÅR I MANGE KRYDSENDE PRAKSISSER 

Individet anses som en socialt handlende aktør, der følger og forandrer sociale praksisser. Individet ses af den 

grund aldrig som determineret af strukturer, men følger de praksisser aktøren selv har valgt at gengive. Det er 

ikke overvejelser om en given beslutning eller handling, men de praksisser som udføres for at opfylde 

beslutningen eller handlingen, der er relevante. Krydsende praksisser er vilkårene for det moderne hverdagsliv, 

hvor det betragtes som et konstant skift mellem praksisser.  

GRUNDANTAGELSE; ENHVER PRAKSIS FORHANDLES UD FRA FORESTILLINGER OM PASSENDE 

PERFORMANCE 

Udførelsen af praksis, performancen, knytter praksis til normativitet, hvor der er forhandling i en praksis om 

måden, den udføres på i overensstemmelse med forståelse af skrevne og uskrevne regler. Herunder inddrages 

Judith Butler som lægger vægt på performance. Performativitet er hverdagens sociale handlinger, der 

genskabes gennem kropslige og sproglige citeringer. Dette betyder, at der med denne forståelse af 

performativitet, eksempelvis brydes med forståelsen af køn, som noget vi er og i stedet anses køn, som noget 

vi gør. Praksisteoretisk vil det formuleres, som at vi lærer at gøre vores køn, alder og etnicitet ved gentagelse af 

andres praksisser og tale. Gentagelsen af disse er med til at genskabe eller forandre den sociale orden gennem 

forhandlingen om, hvorvidt det vi gør, gøres passende. Man undersøger altså hvordan aktører gør den sociale 

handling for at bevare eller forandre den sociale orden (Butler, 1988: 528). 

GRUNDANTAGELSE; MATERIALITET OG TEKNOLOGI ER DELE AF ENHVER PRAKSIS 

I de fleste praksisser er materialitet, teknologi og objekt uundværlige ressourcer. I beskrivelsen af praksis 

indgår teknologi og materialitets bidrag til at forme og forandre den pågældende praksis. Det kan derved 

eksemplificeres, hvordan ny teknologi kan medføre nye praksisser og ændre eksisterende praksisser.  

GRUNDANTAGELSE; DISKURS ER EN SOCIAL PRAKSIS PÅ LINJE MED ANDRE 

Diskurs er en social praksis. Den anses som gyldig i og med alle andre praksisser, eftersom diskurs kan indgå i 

en praksis skriftligt og mundtligt – som diskursive sproglige handlinger. I diskursteoretiske studier har diskursen 

forrang, men det i praksisteori understreges, at den har samme prioritet, som andre sociale handlinger  
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MICHEL FOUCAULT   

INDIVIDUELLE SUBJEKTERS VÆREN I FÆLLESSKABET - SUBJEKTETS LIVSFØRELSE I 

SAMFUNDSKONTEKST 

En af vores analytiske inspirationskilder er den franske filosof, Michel Foucault, der igennem det 20. 

århundrede har præget moderne samfundsteori. Gennem sin tid som både forfatter og foredragsholder, har et 

af Foucaults kendetegn været hans metodiske tilgang, der er præget af et kritisk forhold til sandhed og 

universalitet. En af de teoretiske inspirationskilder, som har præget Foucaults arbejde, er den tyske 

fænomenolog Martin Heidegger. Gennem sine studier af fænomener, perceptioner og sociale konstruktioner 

fra et individ-orienteret perspektiv, bruger Foucault den fænomenologiske metodik i sit arbejde. Foucault tager 

ligeledes teoretiseringen af subjekters verdensbilleder videre til en undersøgelse af forandringer i 

konstruktionen af samfundets diskurser (Dreyfus, 1996: 1,2).  

Gennem sit arbejde er Foucault generelt tilbageholdende med at angive retningslinjer for sine metoder, men 

forsøger i stedet at inspirere og provokere sin læser, gennem sin begrebsdannelse, til refleksion over 

samfundets strukturer. Målet er derfor ikke en endelig sandhed, men en forklaring på betingelserne for denne 

sandhed og de kontekstuelle faktorer, der måtte være (Jørgensen, 2006: 9,10). Foucault indtager en position, 

hvor han som formidler af samfundets historik og udvikling indgår i en diskursiv dobbeltpåvirkning, da han 

både beskriver og påvirker de sandheder, han fortæller. Positionering og kontekst er derfor to vigtige 

metodiske greb for Foucault, der gennem analyse af særligt praksisser, udfordrer antagede normaliteter i 

samfundet. Han søger de forhold, der initierer specifikke handlinger og strukturer og hvad, der udgør 

karakteristika for forståelsen af praksisser. Dermed gør han konstant op med det, vi tager for givet, hvad vi tror 

er (naturligt), og hvad der konstitueres gennem magtinstitutioner (Villadsen, 2013: 339). 

Praksisser er for Foucault en repræsentation af genkendelige strukturer og mulige karakteriseringer af 

menneskelige, organiske komponenter. Det er globale strukturer, som ikke kun er gengivet i kraft af subjekters 

iboende arkitektur, men også af forståelser i den kontekst, det nu befinder sig i. Praksisser er dermed med til at 

opstille domæner, eller regimer, hvori forskellige opfattelser konstitueres, og the origin of things er således 

væsentligt for forståelsen af konkrete samfundsmæssige strukturer: 

‘’Studies of governmentality are not sociologies of rule. They are studies of a particular ‘stratum’ of knowing 

and acting. Of the emergence of particular ‘regimes of truth’ concerning the conduct of conduct, ways of 

speaking truth, persons authorized to speak truths, ways of enacting truths and the costs of so doing’’ (Rose, 

1999:19). 

Dermed kan fortolkninger af konkrete situationer kun opnås gennem indsigt i deres ophav og tilblivelse, hvor 

identificering af forandringer giver anledning til brugbare refleksioner i analytisk sammenhæng (Rose, 

1999:30). Til vores analyse anvender vi et udvalg af Foucaults begreber som redskab til at forstå og reflektere 

over nogle af de relationelle strukturer, der udformer sig på Dagmarsminde. Ved at undersøge praksisser, der 
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er både politisk og samfundsmæssige magthavende, og hvordan deres domæne og indhold kan skabes og 

forandres, kan vi belyse kontingens og sammenfald. 

Foucault er primært kendt for sine værker om politik, magt og institution, hvor især autoritære strukturer i 

eksempelvis fængsler, politi og psykiatriske afdelinger har haft hans interesse. Størstedelen af Foucaults 

arbejde centreres omkring hans subjektsforståelse, hvor han gør op med de ellers etablerede forestillinger om, 

at mennesket som individ består af en fast substans, en uomtvistelig identitet, der ikke er foranderlig gennem 

samfundets konstruktion. I stedet opstår en tese, hvor konstruktionen omkring individer, integreret og i 

relation med samfundet, er et rum hvori deres interaktion spejles (Albinus, 2016:208,209). Ifølge Foucault er 

subjekter optrædende i en større menings-sammenhæng. I en sådan sammenhæng vil subjektet opstå i en 

dobbelthed, som Foucault identificerer gennem rollerne som undersåt til samfundet og aktør i samfundet 

(Foucault, 1982:778,780). En skelnen, hvor subjektet som underlagt samfundets normative magt, er både 

kontrastfyldt og sammenhængende med dets agens og identitet i samfundet.  

‘’When one defines the exercise of power as a mode of action upon the actions of others, when one 

characterizes these actions by the government of men by other men - in the broadest sense of the term - one 

includes an important element: freedom. Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are 

free.’’ (Dreyfus, Rabinow, 1982: 221) 

Subjektet optræder især igennem fælles vidensproduktion, hvor det gældende regime konstituerer hvad, der 

etableres som sand og legitim viden. I denne sammenhæng er det centralt at undersøge, hvordan individer 

forholder sig til den samlede vidensproduktion i en kultur (samfund), hvor der automatisk vil opstå normative 

forhold til den konsensusbaserede accept af viden, og hvordan den enkelte indtager, forstår og integrerer den. 

I den forbindelse tolkes Foucaults autoritetskoncept, hvor de, der formår at etablere de største sandheder, har 

størst magt. Ifølge Foucault kan koncepter som magt og subjekt ikke adskilles, men er integreret og bestemt af 

hinanden: ‘’We are subjected to the production of truth through power and we cannot exercise power except 

through the production of truth’’ (Foucault, 1980: 93). Denne subjektforståelse er en essentiel del af Foucaults 

ontologiske projekt. Yderligere beskriver han hvordan bestemte diskursrepræsentationer og filologiske 

modificeringer og forståelser kan transformere subjekter.  

I moderne filosofi er subjekt defineret som værende bevidstheden eller selvet tilknyttet det enkelte individ - 

det elementære i individets identitetsdannelse. Samtidig defineres subjektet i kontrast til objektet, som er 

genstand for den tanke subjektet tillægger objektet og ikke forestillingen af det. Ifølge Foucault er der to 

definitioner af subjektet: “Subject to someone else by control and dependence, and tied to his own identity by a 

conscience or self-knowledge.” (Dreyfus, Rabinow, 1982: 212). Disse definitioner har dog det tilfælles, at de 

binder subjektet til en eller anden form for magt. I forlængelse af subjektsforståelsen, udvikles en anden af 

Foucaults hovedteorier, nemlig teorien om magt i praksis. Denne udmærker sig især ved at fokusere på 

magtens strukturer som indlejret i samfundets relationelle identiteter, hvor individets frihed er essentiel for 

magtudøvelsen. Han beskriver blandt andet, hvor mennesket, så længe det har muligheden for at begå 

selvmord, ligeledes har en frihed i kraft af sit subjekt-magt-forhold: 
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‘’By this [definition of power] we mean individual or collective subjects who are faced with a field of possibilities 

in which several ways of behaving, several reactions and diverse comportments may be realized. Where the 

determining factors saturate the whole there is no relationship of power; slavery is not a power relationship 

when man is in chains.’’ (Foucault, 1982: 221) 

Magt er ofte i politiske eller skønlitterære sammenhænge et negativt ladet begreb, men sådan skal Foucaults 

anvendelse af magtbegrebet ikke opfattes. Magt er naturligt inkorporeret i daglig interaktion mellem 

mennesker - det definerer og kategoriserer det individuelle menneske og dets identitet. Magt er en teknik, der 

afføder en form for produktion gennem relationer mellem subjekter. I forlængelse af sin magtdefinition 

introducerer Foucault begrebet Gouvernmentalité, som beskriver magtfuld regeringsførelse, hvor subjekter 

påvirkes, styres og plejes gennem et følelsladet forhold hvor ét subjekt er autoritært. Centralt er, at Foucault 

mener, at man ved at analysere situerede hverdagspraksisser, kan forstå, hvordan fortiden har en indvirkning 

på, hvordan mennesker handler (Murphy, Dean, 2000: 18,20,22).  Med dette undersøges forholdet og spillet 

mellem offentlighed og privatliv såvel som administration og frihed - ud fra en interesse i politik og dets 

autoritet, som vi kan tilkoble de mikro-samfund, vi identificerer på Dagmarsminde. 

KAREN BARAD 

Agential Realism - Et posthumanistisk etisk-onto-epistemologisk syn på verden 

I det følgende afsnit vil der blive redegjort for de meste centrale konceptualiseringer af Barads Agential 

Realism-teori. For at kunne bygge videre på praksisteoriens kontekstuelle anvendelse, bruger vi her Barad til at 

give en forståelse af materialities individuelle agens. Endvidere giver hendes teori mulighed for at demontere 

den antropocentriske forståelse om, hvordan det humane og non-humane operationaliseres i verden. Karen 

Barads tung-teoretiske, transdisciplinære teori er udformet i en kompleks forståelse af verden. Kompleksiteten 

gør, at den metodiske fremgangsmåde er svær at lokalisere og uddrage fra hendes teori. Derfor har vi i 

følgende afsnit valgt at uddybe og give en mere udpenslet gennemgang af hendes teori.  

OPGØR MED SPROGETS INDFLYDELSE 

Barad er en del af ny-materialismen eller den materielle vending, der inden for de senere år har vundet indpas i 

den kulturteoretiske og sociologiske litteratur. Teorien fokuserer på hvordan non-humane fænomener og 

materialiteter har sit indvirkning på menneskets grundlæggende væren-i-verden (Skiveren, Gregersen, 2015: 

37). Barad gør op med det antropocentriske forskningsfokus, som hun mener har hersket i den 

humanvidenskabelige- og samfundsvidenskabelige forskning (Adrian, 2016:3).  Et antropocentrisk 

forskningsfokus tilkendegiver ikke materialitet en agentiv størrelse eller en historisk signifikans - Barad 

advokerer for en post-humanistisk tilgang, hvor matter skal matter igen (Barad, 2007:50). Agential realism er 

altså et teoretisk bud, der skaber mulighed for at tænke materialiteter i humaniora og samfundsvidenskab 

uden at afsige det humane subjekt. Hendes teori kan derfor opfattes som transdisciplinær - en teori, der 
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radikalt transcenderer eksisterende disciplinære skel og søger at skabe en helt ny videnskabsforståelse. Hun 

gør samtidig op med det klassiske skel der i videnskabsteorien har været opstillet mellem epistemologi, 

ontologi og etik, og i stedet sammentænker hun disse begreber, i det hun selv kalder en etisk-onto-

epistemologi: (Adrian, 2016:92) 

INTRA-AKTION  

For at forstå Barads annoterede, transdisciplinære videnskabsteori skal man begribe hendes 

konstruktionistiske tilgang til, hvordan og hvorfor verden er forbundet. Entiteter i verden, humane, non-

humane og diskurser, er ikke uafhængige aktanter, men bliver konstitueret i en iterativ intraageren (Barad, 

2007:19). Barad gør op med den tidligere opfattelse af, at verdens entiteter er uafhængige af hinanden. For at 

forstå intra-aktion, er man nødt til at forstå kontraindikationen, at noget interagerer.  Når to entiteter 

interagerer, så bevarer de begge et niveau af uafhængighed, og de eksisterer begge før, de møder hinanden.   

“The notion of intra-action (in contrast to the usual “interaction” which presumes the prior existence of 

independent entities or relata (..) in other words, relata do not preexist relations; rather, relata-within-

phenomena emerge through specific intra-action” (Barad 2007:140). 

Som Barad benævner, så eksisterer entiteter ikke uafhængigt af hinanden. Med intra-aktion konstituerer 

entiteter hinanden og bliver materialiseret i kraft af hinanden. Evnen til at handle sker i relationen i intra-

aktionen og ikke uden for den.  

Det betyder, at alt bliver konstitueret i et sammensurium, som Barad kalder fænomen.   

Et eksempel på dette, kunne være Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus(MRSA), som er en virus. MRSA 

som et fænomen er en tilblivelsesprocess af intra-aktion mellem non-humane og humane aktører. Dette kunne 

f.eks. indkludere diskurser om MRSA, politiske holdninger, sociale medier og nyheder, som alt sammen er med 

til at konstituere MRSA fænomenet. Gennem intra-aktion bliver vi alle forbundet i samskabelse af fænomener, 

som hele tiden bliver skabt og genskabt i en iterativ process mellem natur, kultur og teknologi. (Barad, 

2007:140).Derfor er intra-aktion: ”The mutual constitution of entangled agencies” (Barad, 2007:34). Hvor 

agencies her skal forstås som, the ability to act. Som Barad beskriver:  

“Crucially, agency is matter of intra-acting; it is an enactment, not something that someone or something has 

[...] it cannot be designated as an attribute of subjects or objects (as they  do not preexist as such)  […] Agency is 

“doing” or “being” in its intra-activity. (Barad, 2007:178). 

Ved at bruge intra-aktion og agency som begrebsapparat, ændrer det måden at se kausalitet, individuel agens 

og subjekt/objekt på. Ordet fænomen, for Barad, har en distinkt betydning i hendes tilgang til verden, hvorfor 

det vil blive yderligere uddybet i følgende afsnit. 

NIELS BOHR OG FÆNOMENER  
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Barad ligger ikke skjul på, at meget af hendes inspiration til agential realisme kommer fra kvantefysikeren Niels 

Bohr. Bohrs filosofifysik, som hun selv kalder det, er et af de første udgangspunkter for at tænke den naturlige 

og sociale verden sammen med mulighed for at teoretisere forholdet mellem dem (Barad, 2007:67). Bohr 

studerede grundstoffers egenskaber på atomart-niveau, og kom i 1903 frem til den konklusion at lys kan agere 

som både bølger eller partikler, alt afhængigt af det måleinstrument eller apparatur, der bliver anvendt til 

målingen.  

Bohr eksemplificerer ved dette forsøg, at det videnskabelige apparatur er med til at skabe det undersøgte 

fænomen, altså lys. Fænomen-forståelsen består altså i, at apparaturet er en integreret del af forsøget, og 

derfor ikke er værdi-neutralt, som ellers var den gængse opfattelse blandt fysiker. Den måde, verden forandres 

og agerer på, afhænger altså af, hvordan vi måler på den, eller hvilket apparatur, vi bruger. Barad ser heller 

ikke apparaturet som en ting, men som en inkorporeret del af forståelsen af fænomenet, hvor intra-aktion er 

mulig mellem humane og non-humane aktører:  

“We are not outsider observers of the world. […] This is a point Niels Bohr tried to to get in his insistence that 

our epistemology must take account of the fact that we are a part of nature we seek to understand. (Barad, 

2007:184). I Barads forståelse af Bohr er apparaturet og forskeren altså med til at konstituere den viden, der 

bliver skabt, samtidig med at det ikke er begrænset til det materielle. Konceptuelle og teoretiske opfattelser 

kan også indgå i apparaturet og påvirke den materialiseringsproces, som Barad mener, at apparaturet skildrer.  

FRA REPRÆSENTATIONALISME TIL POST PERFORMATIVITET - MATTER AND MEANING 

Som før nævnt, så tilkendegiver Barads teori det materielle en agens og dermed også en betydelig indflydelse 

på vores intra-ageren med det. Hun gør op med den repræsentationalistiske begrebsverden ved at 

understrege, hvordan både verden, det materielle, sproget og forskeren er med til at skabe viden og verden i 

en iterativ materiliseringprocess (Adrian, 2016:19). Barad mener, at denne process er performativ og peger på 

en gøren. Hun er inspireret af Juliet Butlers performativitetsbegreb, om hvordan seksualitet og køn er en 

performativ proces, men mener ikke, at Butler lægger nok vægt på materialiteten (Barad, 2003;29). Barad re-

konceptualiserer dermed Butlers performativitetsbegreb, eftersom agens i en hendes agential realism teori 

forstås som en handlen, som ikke er menneskeligt intentionel (Adrian, 2016:12). Performativitet for Barad er 

dermed den iterative (re)konfigureringsproces, hvor det materiel-diskursive intra-agerer. 

Performativitetsbegrebet inkorporerer betydningsbærende materiel og diskursiv, social og videnskabelig, 

human og non-human og naturlig og kulturelle faktorer (Barad, 2003:9). Ved at se verdens tilblivelsesprocess 

som en iterativ materialisering, som inkorporerer de førnævnte kategorier, tilegner den intra-agerende 

dynamik matter eller materialitet en aktiv agens. På den måde får matter and meaning eller materialitet og 

diskurser, lige meget indflydelse i den konstituerende (re)konfigurering af praksisser: “The relationship 

between the material and the discursive is one of mutual entailment. Neither is articulated/articulable in the 

absence of the other; matter and meaning are mutually articulated.” (Barad 2003:12). Ved at re-

konceptualisere Butler og gøre op med repræsentationismen, annoterer Barad for, at matter og meaning er 

gensidigt artikuleret - og nedbryder derved grænsen mellem subjekt og objekt. 
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NEUROANATOMI - MENNESKEHJERNENS KOMPLEKSE NERVESYSTEM 

Menneskehjernen er et komplekst system, som i mange år har været centrum for forskning og megen 

diskussion. En gennemgang af hjernens opbygning og funktioner er en forudsætning for at forstå sygdommen 

demens og de processer, der forårsager de tilhørende symptomer. Dette medvirker blandt andet til at illustrere 

hvor kompleks en sygdom demens er samt udfordringerne knyttet til behandling og rehabilitering af patienten. 

Den menneskelige hjerne inddeles traditionelt set i storehjerne (cerebrum), lillehjerne (cerebellum) og 

hjernestammen, med hver deres placering, som hver udtrykker forskellige kognitive og fysiologiske funktioner 

(Gade, 1997: 37). Der er aldrig fundet en sammenhæng mellem hjernens vægt og individets intellekt (Vistrup, 

2016). Hjernen er opbygget af nerveceller, også omtalt neuroner, som består af en central cellekrop med en 

cellekerne tilkoblet mange korte nervetråde. Nervecellerne indgår i et kommunikationsnetværk kaldet 

centralnervesystemet (CNS), som forbinder hjernen og hjernestammen med rygmarven og resten af kroppen 

igennem nervetråde. Samtidig modtager CNS nervetråde fra forskellige dele af kroppen, så det er i stand til at 

reagere på de informationer, det modtager. Informationerne kommer fra det perifere nervesystem, som består 

af to dele. Det autonome nervesystem, som udgør de nervetråde, der går til og fra de indre organer. 

Mennesket er ikke i stand til bevidst at styre aktiviteten i dette system. Den anden del er det somatiske 

nervesystem, som består af forbindelsen mellem hjernen og musklerne samt forbindelsen mellem sanserne i 

hud, muskler og led. Desuden forbinder det somatiske system også syn, hørelse, smag, lugt og balanceevne til 

hjernen. En lille del af dette system kan vi styre bevidst, men størstedelen af aktiviteten i er automatisk og 

ubevidst (Gade, 1997: 36). 

Nervecellerne kommunikerer via nerveimpulser, som er en kortvarigt ændring i det elektriske 

membranpotentiale – hvilket er spændingsforskellige mellem cellemembranens indre og dens overflade. Det er 

denne aktivitet, som udgør alle hjernens funktioner i form af kroppens bevægelse og motorik, men det er den 

selv samme aktivitet, i andre dele af hjernen, der udgør menneskets adfærd og kognitive funktioner. Selv i hvile 

udsender nervecellerne nerveimpulser (Gade, 1997: 39). 

Nervecellerne udgør det, der hedder storhjernens bark, kortex, som dækker størstedelen af hjernens overflade. 

Kortex er den stærkt foldede masse, som hjernen oftest visuelt associeres med, og består af en masse 

forsænkninger og hævninger. Kortex er interessant, fordi det er i denne del af hjernen, at mennesket, og 

pattedyr generelt, adskiller sig fra andre dyr. Udover at kortex kan opdeles i højre og venstre hjernehalvdel, så 

kan den også, ud fra forskellige funktioner, opdeles i forreste og bagerste halvdel adskilt af en forsænkning, 

kaldet Sulcus centralis. Den halvdel, der ligger bag forsænkningen, er det område i hjernen, der varetager 

analysen af sanseinformationerne. Det er lige her, at vores virkelighedsopfattelse opstår. Den del, der ligger 

lige foran Sulcus centralis, er området, der står for planlægning og udførelse af motoriske handlinger. Det er 

lige her, at menneskets adfærd planlægges. Spørgsmål om eksistens og omgivelser stilles i den bagerste 

halvdel, hvor spørgsmål angående muligheder og handlinger stilles i den forreste (Bjarkam, 2004: 145). Som 

illustreret på billede 3 ses kortex markeret med de områder i storehjerne, hvor der har vist sig at være aktivitet 

mellem nerveimpulser i forbindelse med aktiveringen af forskellige sanser. 
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Billede 1 – Knudsen, 2008 ’’Udvikling af barnets hjerne 0-18 år’’, side 7 

En anden central del af kortex, er hippocampus, som på billede 3 er markeret med orange lige under det 

grønne område, som er hypothalamus. Hippocampus er det område i hjernen, der repræsenterer 

hukommelsen og som er center for menneskets minder - kort- og langtidshukommelsen. Hippocampus er 

knyttet til hele hjernebarken, men i sær tæt knyttet til associationskortex, som tidligere er blevet omtalt som 

den del af kortex, der befinder sig foran sulcus centralis. Det er her, hjernen foretager velovervejede tanker på 

baggrund af sanseinformationer fra den bagerste del. Desuden er der også en tydelig interagerende aktivitet 

mellem hippocampus og hypothalamus, hvis primære funktioner består i styring af hormoner og stofskifte (sult, 

tørst og regulering af kropstemperaturen). En tredje del af hjernen, som også er del af dette system, er 

Amygdala, som er den del af hjernen, der er ansvarlig for den emotionelle hukommelse. Dette samarbejdende 

netværk af forskellige dele af hjernen med forskellige funktioner sender altså inputs til hippocampus, som 

behandler dem og sender inputs tilbage. Hippocampus har en evne til at markere vigtigt sensorisk information 

ud fra de inputs den modtager, som så bliver til vores hukommelse (Lund Madsen, 2012: 298). 

DEMENS 

FAKTA 

Demenslidelsen er blevet et voksende samfundsmæssigt problem, ikke kun for Danmark, men også på globalt 

plan. I dag er det estimeret, at ca. 47,5 millioner mennesker lever med en eller flere former for demens, og 

hvert år registreres 7,7 millioner nye tilfælde af sygdommen (Flachs, Eriksen, Koch, Ryd, Dibba, Skov-Ettrup, 

Juel, 2015: 16). Demens er en sygdom, som man har haft kendskab til siden 1800-tallet. Den tyske nervelæge, 

professor Alois Alzheimer, blev i 1906 den første til at beskrive hvordan han havde observeret svind af 
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nerveceller i hjernen, samt de karakteristiske forandringer plaques og tangles i hjernebarken, som vi vil 

redegøre for senere i dette afsnit (Hippius, Neundorfer, 2003:106).  

SYMPTOMER  

Demens er betegnelsen for intellektuelle svigt forårsaget af svækkende hjernefunktion - som følge af 

neurologiske sygdomme eller forandringer i hjernen. Selvom det oftest er ældre mennesker, der er disponeret 

for demens, kan sygdommen alligevel ramme i alle aldre. Symptomerne hos en dement afhænger af 

individuelle personlighedstræk, og af den sociale situation i familien, arbejdsmæssigt og kulturelt, hvilket 

afspejles i det varierende sygdomsbillede. Der er mange aspekter af de kognitive funktioner, også kaldet de 

intellektuelle funktioner, der bliver påvirket af demens. Man kan inddele disse funktioner i forskellige 

domæner, der alle har det til fælles at de styres af hjernen og dens processer: 

 Hukommelse 

 Opmærksomhed og koncentration 

 Sprog  

 Visuelle og rumlige funktioner 

 Stedsans og orienteringsevne  

 Tænkning og problemløsning   

(Hasselbalch, 2004:28)  

I kraft at sygdommens indtog, vil flere og flere af domænerne blive inddraget. Nogle af domænerne styres af 

det somatiske nervesystem, og er derfor ikke bevidste funktioner som man lægger mærke til. Hukommelsen er 

et af de domæner, der påvirkes først. Mange ældre mennesker oplever øget forvirring eller glemsomhed med 

alderen, men er der tale om mindre ændringer, der ikke forværres og samtidig ikke påvirker eller begrænser de 

daglige gøremål, er det ikke demens. (Paulsen, 2011: 29). Afasi (sprogforstyrrelse) rammer stort set alle 

demente før eller senere i sygdomsforløbet (Hasselbalch, 2004:39).    

Opmærksomhed og koncentration er et domæne, der primært dækker over tre aspekter:  

 

(Hasselbalch, 2004:34). 



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

23 

 

Ydermere kan demente udvikle den psykiske lidelse delir. Delir kan indtræffe som følge af medicin eller 

psykologisk stress. Delir eller den delirøse tilstand, som det også kaldes, kan vare fra få timer til flere dage. Der 

er flere grader af delir, som kommer til udtryk ved nedsættelse af bevidsthedsniveauet, der strækker sig 

mellem få symptomer, hvor årvågenheden og koncentrationen ikke kan fastholdes, til hele vrangforestillinger 

og abnorme sanseoplevelser (Davies et al, 2014:2). Delir påvirker altså flere af de kognitive domæner på en og 

samme gang.  

FORMER FOR DEMENS 

Demenslidelser kan altså have flere forskellige udtryk, men overordnet set opdeles demenssygdommene i tre 

hovedgrupper: neurodegenerative sygdomme, vaskulær demens og andre sygdomme der medfører demens – 

her præsenteres de neurodegenerative, idet de er mest hyppige (Hasselbalch 2004: 53).  

Neurodegenerative sygdomme, også kaldet de primære demenssygdomme, er karakteriseret ved en gradvis, 

ofte langsom, demensudvikling. Ca. 70% af alle demenstilfældene er forårsaget af neurodegenerative 

demenslidelser, og skyldes ofte, at en bestemt type hjerneceller går til grunde. I denne gruppe finder man 

blandt andet sygdomme som Lewy body-demens, frontotemporal demens og Alzheimer’s sygdom.  

Alzheimer’s sygdom er den mest hyppige form for demens sygdom, og 50 til 70% over 60 år, der får diagnosen 

demens, lider af Alzheimer’s. Hjernens evne til at genopbygge sig selv og mindske de skader der opstår, bliver 

mindre med alderen, hvilket øger risikoen for at udvikle sygdommen. Samtidig udsættes hjernen for større 

skadelige påvirkninger, af andre sygdommme som åreforkalkning, sukkersyge og forhøjet blodtryk, som alle 

også tiltager med alderen (Paulsen, 2011: 57). Det optræder to karakteristiske forandringer i hjernen ved 

Alzheimer’s sygdommen, der betegnes tangles og plaques. Tangles er ophobningen af sammenfiltrede tråde af 

proteinet tau inde i nervecellerne. Disse nerveceller danner et transportsystem, hvor fødemolekyler, celledele 

og andre vigtige stoffer bliver transporteret. Plaques er udfældningen af proteinet beta-amyloid, mellem 

hjernes celler. Beta-amyloid transporteres ud i vævet omkring nervecellerne, hvor det klumper sig sammen og 

ødelægger kommunikationen mellem nervecellerne og medfører betændelsesagtige forandringer i 

hjernevævet (Paulsen, 2011: 58,59). Som med alle demenssygdomme, kan angrebspunktet i hjernen variere 

ved Alzheimer’s sygdommen, men almindeligvis etableres den dybt i tindingelappen i hippocampus. Senere vil 

den sprede sig frem mod frontallappen og bagud i tindingelappen eller til isselappen (Hasselbalch, 2004: 

60,61).  

Lewy body-demens forekommer oftest hos ældre over 60 år, og modsat Alzheimer’s sygdommen ses denne 

demens sygdom hyppigere hos mænd end kvinder.  Lewy body-demens udvikler sig derimod hurtigere end 

Alzheimer’s sygdommen, med et gennemsnitligt sygdomsforløb på ca. seks år (Hasselbalch, 2004:83, 84). Lewy 

body-demens er opkaldt efter Lewy-legemer, der er dannet af proteinet alfa-synuclein. I den raske hjerne 

spiller alfa-synuclein en væsentlig rolle i neuronerne, specifikt ved synapserne hvor hjernecellerne 

kommunikere med hinanden (Snyder, Gigliotti, Taylor, 2015:4). Abnorme ophobninger af disse Lewy-legemer, 

inde i nervecellerne i hjernen, er altså årsag til Lewy body-demens (Hasselbalch, 2004:84). Lewy-legemer kan 



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

24 

 

lokaliseres alle steder i hjernen, men i særdeleshed i den bagerste del af hjernen. Demente med denne 

diagnose vil opleve symptomer, der almindeligvis forbindes med Parkinsons som stive og ukontrollerbare 

muskler, samt dårligere balance.  

Frontotemporal demens forekommer mindre hyppigt end de andre to former for neurodegenerative 

sygdomme, men er stadig den fjerde hyppigste demenssygdom der bliver diagnosticeret (Ratnavalli, Brayne, 

Dawson, Hodges, 2002:1619). Desuden er frontotemporal demens arvelig. Det videnskabelig grundlag for 

arveligheden er ikke helt kortlagt, og udviklingen af sygdommen er i nogle familier relateret til mutationer på 

kromosom 17 og i andre på kromosom 9 (Hasselbalch, 2004:76). Særtræk ved denne form for demens er dens 

forekomst som udfald af flere sygdomme, der alle har det fællestræk, at de udspringer fra den første del af 

hjernen. Her er der tale om frontallappen og den forreste del af tindingelappen.  

Den sidste af de tre hovedgrupper består af en lang række af andre sygdomme, som kan medføre demens eller 

demenslignende symptomer. Det er estimeret at der er mere end 200 forskellige sygdomme i denne gruppe 

(Sommer, 2016.). Det er blandt andet tale om stofskiftesygdomme, Parkinsons, vitaminmangelsygdomme, 

hindret væskeafløb fra hjernes hulrum (hydrocephalus), følger efter forgiftning af fx alkoholmisbrug, 

stofmisbrug eller fejlmedicinering.  

DIAGNOSTICERING AF DEMENS 

Det er nu en kendsgerning, at demenslidelser er komplekse, at de er svære at kategorisere og at symptomerne 

altid fremkommer meget individuelt hos den enkelte patient. Fælles for alle diagnosticeringer er dog, at de er 

kliniske og dermed stilles på baggrund af komplekse patientdata ud fra sygdomshistorie, symptomer og diverse 

undersøgelser. Vi vil her give et overblik over de primære teknikker, der benyttes, og hvilke potentielle 

problemer de afleder. Vi viser udelukkende de kognitive redskaber, men adskillige typer scanninger anvendes 

også. Allerede indledningsvist kan en problematik ved de gængse analysemetoder påpeges, idet flere af disse 

udelukkende fokuserer på enten mentale symptomer (neuropsykologiske) eller neurologiske forandringer, og 

derfor i særdeleshed har svært ved at opfange tidligere stadier af demenssygdomme. Til dette er der flere 

vurderingsinstrumenter, hvoraf den første, og ældste, blev formuleret i slut-firserne af Barry Reisberg. 

Global Deterioration Scale (GDS) er et redskab, der benyttes til at beskrive alle udviklingsstadierne under et 

demens-forløb for primære demenssygdomme og særligt Alzheimer’s. Skalaen bygger på en teori om, at 

demenssygdomme udvikler sig over 7 stadier – hvortil der er introduceret understadier sidenhen – og at de 

første tre af stadierne er præ-demens. Præ-demensstadierne er kendetegnet ved, at de ikke har tilpas stærke 

markører til, at omverdenen umiddelbart bemærker dem. Generelt for længerevarende, irreversible lidelser er 

dog, at behandlingen har størst effekt, desto hurtigere den initieres, hvorfor en tidlig diagnosticering af den 

givne lidelse er essentiel (Reisberg, Ferris, de Leon, Crook, 1982). GDS karakteriseringer udføres gennem 

interviews og inddeler symptomer som følger: 

1. stadie: Normal tilstand 
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2. stadie: Subjektiv kognitiv forringelse 

Til at kategorisere det mildeste stadie af neurologisk degenerering er man især opmærksom på ordvalget og 

grader af svækkelse, idet mange ældre mennesker oplever symptomerne i større eller mindre grad og i 

forskellige udformninger. For eksempel er personer, der passer til kriterierne, ofte meget uopmærksomme, 

hvorimod deres ægtefælle vil være i stand til at kunne berette om dem (Reisberg et al. 2008). Ved 

undersøgelser, hvor dette forsøges påvist, kan symptomerne i mange tilfælde også/eller være tegn på 

sindslidelser såsom depression eller angst. Disse tilstande kan dog ligeledes være komplementærlidelser, afledt 

af en forringet hukommelse som følge af Alzheimer’s eller andre lignende lidelser. Omvendt er det påvist, at 

depression og angst kan medføre svære hukommelsestab og benægtende adfærd, hvorfor behandling af den 

ene, kan medføre forbedring af den anden. Derfor har man de seneste år i høj grad forsøgt at diagnosticere ud 

fra en bredere ramme, hvor hele patientens sindstilstand integreres. (Glodzik-Sobanska et al, 2007). 

3. stadie: Let kognitiv forringelse (MCI) 

Det tredje stadie er det sidste af de syv stadier, hvor patienten i realiteten er rask. Det defineres generelt efter 

følgende formel: ’’Mild cognitive impairment is a syndrome defined as cognitive decline greater than expected 

for an individual's age and education level but that does not interfere notably with activities of daily life’’ 

(Gauthier et al. 2006:1262). Her vil man dog i tilfælde af sygdom, kunne detektere begyndende Alzheimer’s 

sygdom. Her er der tale om patienter, der selv er bevidste om deres symptomer, og som pludselig oplever at 

glemme nære pårørendes navne, problemer med at læse og koncentrationsbesvær. Under dette stadie er der 

efterfølgende indført understadier, hvor de mest anvendte er de følgende fire kategorier: Amnestisk MCI, 

enkelt domæne, amnestisk MCI, flere domæner, ikke-amnestisk MCI, enkelt domæne og ikke-amnestisk MCI 

flere domæner, hvilket sondrer mellem hukommelsesbesvær og andre kognitive symptomer, og derefter 

mellem enkelte symptomer eller flere, samtidige symptomer. 

4. stadie: Mild demens 

Patienten har problemer med at huske større begivenheder, oplever svære koncentrationsproblemer og 

trækker sig fra udfordrende situationer både socialt og fagligt. Kan have svært ved at administrere penge, 

transport eller planlægning og er ofte i benægtelse omkring sin egen situation. 

5. stadie: Moderat demens 

Patienten er som moderat dement afhængig af hjælp fra andre, begynder at glemme væsentlige ting fra sit liv, 

og er ofte desorienteret. Er dog stadig i stand til basale handlinger og genkender både sit eget liv og de 

nærmeste pårørende. 

6. stadie: Moderat svær demens 

Genkender og husker ikke nylige hændelser, og er generelt ikke opmærksom på omgivelser, datoer og har til 

tider svært ved at genkende nære pårørende. Kan have svært ved at tælle til 10, og oplever ofte såkaldt 
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kognitiv abulia, som er manglende viljestyrke, fordi personen ikke kan bibeholde en tanke længe nok til at føre 

den ud i livet. 

7. stadie: Svær demens 

På dette stadie mister patienten evnen til at tale, spise og gå på toilettet selv (lav såkaldt ADL – Activities if 

Daily Living). Ofte bliver man også motorisk hæmmet, og kan for eksempel ikke gå. Desuden vil bevidstheden 

for omgivelserne og andre mennesker forsvinde (Kilde: Reisberg, Ferris, de Leon, Crook, 1982).  

Man skelner efter diagnosticering oftest mellem tre forsimplede stadier af demens: let, moderat og svært 

dement. De kliniske symptomer i alle ovenstående stadier af diverse demenssygdomme kan være svære at 

identificere som fysiske målbare forandringer. Derfor har man af flere omgange revideret diverse anbefalinger 

af diagnosticering for at inddrage så mange brugbare metoder som muligt.  

Et redskab der oftest bruges i diagnosticeringen og udredning af demente er vurderingen af praktisk 

funktionsevne, også kendt som Activities of Daily Living eller ADL-skalaen. ADL bruges til at fastlægge hvilke 

funktioner, de demente stadig kan varetage, og derved arbejde med rehabiliterende og forebyggende 

målsætninger med de givne udgangspunkter (Pendleton, Schultz-Krohn, 2013). Samtidig bruges ADL også til at 

påvise fremskridt i en patients sygdomsforløb, hvis den praktiske funktionsevne tilbagevender og etableres på 

ny.  

Der er to område-opdelinger af de daglige aktiviteter, den basale ADL; Activities of Daily Living forkortes ADL og 

Instrumental Activities of Daily Living forkortes IADL. Et uddrag af de forskellige aktiviteter der vægtes i ADL-

skalaen er fremsat i tabellen forneden.  

Activities of daily living (ADL)  Instrumental activities of daily living (IADL) 

 Funktionel mobilitet  

 Påklædning  

 Personlig hygiejne og plejning  

 Spise og synke  

 Toilethygiejne   

 Seksuel aktivitet  

 Søvn og hvile  

 Tage sig af andre/kæledyr/børn 

 Indkøb  

 Madlavning  

 Brug af transportmidler/telefon 

 Finansiel administration  

 Sikkerhed og nødhjælps administration 

 Kommunikativ administration  

 

 

 



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

27 

 

FARMAKOLOGISK BEHANDLING  

ADFÆRDSBEHANLDING 

Til behandling af patologiske symptomer ved demenssygdomme bruges såkaldt anti-demensmedicin, som 

rammer de neurodegenerative aspekter af sygdommen med henblik på at mindske dens spredning i kroppen. 

Lægemidlerne udgør symptombehandlinger og påvirker ikke de underliggende sygdomsprocesser, som ofte er 

genetiske, om end de kan sinke degenerationen og have en mild antidepressiv virkning. I stedet har 

lægemidlerne en stabiliserende, midlertidig virkning på det kognitive funktionsniveau, den praktiske 

funktionsevne i hverdagen og patientens generelle tilstand. 

PSYKOFARMAKA 

I de senere stadier af demens (5-7) oplever op til 90% af alle patienter med demens psykiske tilstande som 

psykose i form af angst, ophidselse og hallucinationer, aggressiv adfærd, meningsløshed og apati, som går 

under fællesbetegnelsen BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) (Wilkins, Forester, 2016). 

Psykofarmaka til behandling af demensafledte symptomer inddeles primært efter antidepressiv medicin 

(antidepressiva), angstdæmpende medicin (anxiolytika) og antipsykotisk medicin. I nogle tilfælde benyttes også 

antiepileptisk medicin.  

Antipsykotiske lægemidler inddeles normalt i to generationer, første generation som typisk er af mærket 

Haloperidol, og anden generation, som oftest er Olanzapin, Risperidon og Aripiprazole. Fælles for alle er, at de 

hæmmer optagelsen af dopamin i hjernens mesolimbiske dele ved at blokere dens receptorproteiner. De 

typiske psykotiske symptomer som angst, hallucination og desillusion er kendetegnet ved unaturlig udskillelse 

af dopamin, hvorved man med medicinering kan begrænse denne til normale niveauer (Stahl, 2008). 

Bivirkningerne ved medicinen opstår, når den hæmmer optaget af dopamin andre steder i hjernen, hvilket kan 

føre til muskelskade, ekstrapyramidale symptomer (rysten), sløvhed, svimmelhed, øget risiko for blodprop, 

metabolske forandringer, sedering og eventuelt kognitiv svækkelse (Sundhedsstyrelsen, 2013: 73 - Lochhead, 

Nelson, Maguire, 2016). 

Den mest anvendte psykofarmaka mod BPSD er dog antidepressiv medicin, som menes at virke på aggression, 

irritation, depression, søvnbesvær og psykose. Denne gruppe af medicin har påvist bedre effekt end 

antipsykotiske lægemidler og de fleste andre psykofarmaka mod svær demens, men har ligeledes bivirkninger. I 

nogle tilfælde anbefales det af blandt andre Sundhedsstyrelsen at behandle med beroligende medicin, 

anxiolytika, hvis andre lægemidler ikke har påvist effekt hos patienten. Generelt for behandling med 

anxiolytika, må det kun foregå i kortere tidsperioder, da det både er vanedannende og mister effekt over tid 

(der udvikles tolerans). Mange af lægemidlerne har muskelafslappende virkning, hvilket kan sætte 

muskelmassen i en degenerativ tilstand (Buckley, Andrew, Isbister, 2014). 
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Modsat er den dog af flere påvist at være direkte skadelig for både neuron-gendannelse og rehabilitering af 

hippocampus i tilfælde med Alzheimer’s-diagnosticerede patienter, hvor man i de værste tilfælde har oplevet 

direkte celledød (Reisberg et al, 2008). I Sundhedsstyrelsens rapport om udredning og behandling af demens 

fra 2013 ser man således beregninger fra Lægemiddelsstyrelsen, der viser, at 19% af de ældre, der i 2009 

modtog medicinsk antidemensbehandling, samtidig fik antipsykotiske psykofarmaka – dette udgør 3.000 

mennesker. Af disse er mindst 30 personer døde som følge af behandlingen (Sundhedsstyrelsen, 2013: 73). 

PALLIATIV OMSORG 

Palliativ omsorg blev for første gang brugt i 1974 af Balfour Mount. Ordet Palliativ stammer af det latinske 

Pallium, som betyder kappe. Kappen skal illustrere, at hele patienten er omfattet af behandlingen, hvor det er 

legeme og sjæl, som indgår i en samlet behandling (Birkelund, 2011:159-161). Vi ser på palliativ behandling i et 

forsøg på at forstå den metode, de på Dagmarsminde anvender. WHO’s definition på palliativ indsats er 

således 

”an approach that improves the quality of life of patients and their families facing the problem associated with 

life-threatening illness, through the prevention and relief of suffering by means of early identification and 

impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychosocial and spiritual” 

(Hall,2011:6) 

Der inddeles så vidt muligt i tre palliative faser; tidlig palliativ fase, sen palliativ fase og terminale fase. Eftersom 

modtagere af palliativ omsorg oftest vil have en eller flere alvorlige sygdomme, vil der sigtes efter at skulle leve 

så meningsfuldt et liv, som muligt, ud fra de præferencer, som kunne vægtes højt for modtageren. Palliativ 

omsorg udføres sideløbende med hverdagslivets gang - det er altså en indsats, som kommer til udtryk i 

hverdagssituationer, såsom frokost, toiletbesøg eller andre daglige gøremål. Dette gør den palliative omsorg til 

en overlappende indsats, som oftest kan virke usynlig. Personer med svær grad af demens vil eksempelvis have 

fokus på, at næring skal indtages oralt for at vedholde bevidstheden om livskvalitet og selvstændighed (Hall, 

2011:23-25). 

SELVBESTEMMELSESRET OG RETTEN TIL EKSISTENS 

Tendensen for samfundet peger i retning af, at det enkelte menneskes selvbestemmelsesret er af 

grundlæggende etisk værdi. Udbredelsen af retten til selvbestemmelse og det enkelte individs forskellige 

grænser har indflydelse på nyudviklede behandlingsmuligheder, eftersom den besluttede grænse altid skal 

respekteres for den enkelte. Helt grundlæggende har mennesket ret til at bestemme over eget liv, til- og 

fravalg anses som en selvfølge. Sygdomsramte mennesker har samme grad af selvbestemmelsesret som raske, 

hvis det er muligt at give udtryk for egen vilje. Håndhævelsen af retten til selvbestemmelse er uhyre vigtig for 

alvorligt syge. Den psykiske svækkelse kommer ofte til udtryk, når personen er ude af sig selv, og derfor har 

brug for hjælp til at finde sig selv og egne grænser. 
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Det ”at være ude af sig selv” og ”at finde sig selv” opfattes ofte som upræcise talemåder, hvor der er brug for 

afkodning og omsætning til præcise situationer. Dette er dog ikke opfattelsen i en eksistensberettiget 

tankegang. Der anses det som en gengivelse af helt fundamentale menneskelige erfaringer. Filosoffen og 

teologen K.E. Løgstrup har formuleret hvad, der ligger i ordene, hvis mening er at beskrive grundvilkår for den 

menneskelige eksistens i verden: ”Vi er som mennesker hele tiden i en fortsat bevægelse mellem at være ude af 

os selv og at finde os selv (Birkelund, 2011:210). Bevægelsen er så naturlig en del af vores eksistens, at vi først 

bemærker den, når den afbrydes. Mennesket har, når det er ude af sig selv af enten glæde eller smerte, brug 

for en anden person at erfare oplevelsen med for at finde sig selv. Dette sker gennem nærvær, som kan 

fungere som en lindrende påvirkning blandt andet gennem omsorgen.  

REMINISCENS – NONFARMAKOLOGISK BEHANDLING 

I følgende afsnit vil der blive uddybet, hvordan reminiscens ses i sammenhæng med sundhedssektoren og 

ældreplejen. Endvidere gives en gennemgang af de essentielle værdier og redskaber, som er fundamentale for 

forståelsen og udøvelsen af reminiscens som både filosofisk og metodisk begrebsapparat. Reminiscens er en 

palliativ metode, som bruges i pleje forvaltningen af ældre mennesker og demente. Reminiscens er en proces 

til at tilbagekalde mindeværdige personlige begivenheder og erfaringer fra individets fortid (Dempsey et al. 

2012: 1). Disse begivenheder og erfaringer kan foregå med eller uden kulisser - audio kommunikativt, 

arkitektonisk, illustrativt og musikalsk (Dempsey et al., 2012: 2).   

 

Ordet reminiscens er et forholdsvis nyt fænomen, som blev promoveret i praksis i 1980´erne  

(Dempsey et al. 2012). Reminiscens begrebet blev yderligere stimuleret i forbindelse med Erik Eriksons 

udvikling af life span teorien, hvor den sidste psykosociale opgave i livet er opnåelsen af integritet, som er 

beskrevet som: “[…] as ‘the acceptance of one’s one and only life cycle as something that has to be and that, by 

necessity, permitted of no substitutions” (Dempsey et al., 2012: 4). At blive ældre og dement kan medføre 

eksistentielle kriser, hvor man betvivler meningen med tilstedeværelsen og betydning i samfundet. På det 

seneste har reminiscens vundet mere fodfæste i plejen af ældre, hvori fokus på ego-integritet og individuelle 

behov er i centrum (Dempsey et al., 2012: 5). Reminiscens i demenspleje er et vigtigt koncept at definere, da 

kvantitativ og kvalitativ forskning indikerer, at det kan forbedre livskvalitet for personer med demens, samt 

forbedre humør, trivsel og reducere adfærdsproblemer (Dempsey et al., 2012: 12). Neuropsykiatriske 

symptomer hos personer med frontallapsdemens bør iflg. neuropsykolog, Jette Stokholm, og professor og 

overlæge, Gunhild Waldemar ikke behandles medicinsk, før psykosociale tiltag og nonfarmakologiske metoder 

er afprøvet (Ridder, 2012: 4). “Der er således brug for en nonfarmakologisk tilgang, der tager udgangspunkt i 

den enkelte person og dennes psykosociale behov og derfor en bred tværfaglig indsats” (Ridder 2012, s.4). At 

bruge reminiscens som redskab har umiddelbart lave risikoforhold, hvis der fokuseres på en person-centreret 

fremgangsmåde, hvor der er forståelse for og kendskab til det enkelte individ (Dempsey et al., 2012: 4). 

Reminiscens som filosofisk-pragmatisk værdisæt 
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For at implementere en reminiscens-orienteret filosofi skal man advokere for en person-centreret 

fremgangsmåde, som fokuserer på det uafhængige og individuelle. Sådan en tilgang fokuserer på, hvad 

individet stadig kan, samt bibeholder den enkeltes unikke subjektivitet (Dempsey et al., 2012: 7). Ved at kigge 

på mennesker med demens’ unikke behov kan man integrere dem i et socialt fungerende fællesskab på 

plejecentrene på deres egne præmisser. Ved at have reminiscens som et filosofisk værdisæt, ønskes der at give 

personerne ramt af demens mening med deres liv og vise, at deres liv stadig har betydning - dette kalder 

Erikson ego-integritet: “when ego-integrity in old age is achieved the person believes his or her life has 

significance and meaning and fulfilment is achieved, thus they are not fearing death.”(Dempsey et al., 2012: 5). 

Alle mennesker har disse fundamentale behov, og dette er hvad, man ønsker at opnå med reminiscens. At 

interagere og engagere sig i dialog med andre mennesker er et behov, som kan være svært at opfylde, når man 

er dement. For beboere på plejehjem, der lider af moderat til svær demens, kan oplevelsen være difficult, 

distressing and isolating. Reminiscens hjælper her mennesker med demens til at interagere med hinanden og 

forhøjer muligheden for at socialisere og engagere sig i dialog (Dempsey et al., 2012: 2,5). Reminiscens-

processen sker på fire stadier, som hedder entré, nedsænkning, tilbagetrækning og afslutning (Dempsey et al., 

2012: 2). I entreén åbner man op for signifikante minder eller oplevelser fra personens fortid. Man stimulerer 

dette ved brug af multisensoriske udløsere. I næste stadie bliver personen nedsænket i mindet, som blev 

stimuleret i entré fasen. Dette kan medføre en variation af følelser, både positive og negative. Dernæst bliver 

personen tilbagetrukket til virkeligheden, dette kan være af træthed, sørgmodighed eller miljømæssige 

årsager. Til afslutningen deler residenterne deres reminiscens med plejerne og andre (Dempsey et al., 2012:3). 

Reminiscens processen kan dog også ske spontant og gennem daglige rutine gøremål. 

Stimulering i reminiscens-sammenhæng forekommer kommunikativt, gennem audioablitet, berøring, intimitet 

og generel socialisering. Man kan bruge teknologier som musik, spil, rollespil, arkitektoniske redskaber eller 

lokaler som hjælperedskaber til dette. Immanent i intimiteten og essensen af reminiscens er det påkrævet af 

berøring, og at alt det kommunikative ikke kan erstattes af teknologier.     

ET ETNOGRAFISK FORSKNINGSDESIGN 

VORES MOTIVATION 

Teknologisk udvikling medfører ofte en parallel menneskelig eller kulturel udvikling. Denne udvikling er 

betinget af et behov for nye løsningsmetoder eller i form af forbedringer af i forvejen eksisterende 

løsningsmuligheder. Dog finder vi det interessant at lokalisere unikke eksempler, hvor den kulturelle udvikling 

modsætter sig og indtager en kritisk position overfor den teknologiske udvikling.  

I den tidlige idéudvekslingsproces blev vi i gruppen enige om en fælles interesse for sundhedsvæsenets 

plejesektor og specielt plejen af ældre med inkurable diagnoser, der medfører en indskrænkning af motoriske, 

kognitive og adfærdsmæssige færdigheder. Helt konkret var det personer diagnosticeret med demens, men 

yderligere også hvordan farmakologiske midler anvendes og præsenteres for disse personer. Vores fokus blev 

dog endnu skarpere indstillet, da vi blev gjort opmærksomme på et eksempel på denne omsorgsfilosofi og 
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tilgang til pleje i et helt andet og usammenligneligt format. Dagmarsminde er et hjem for ti personer med 

demens, som skiller sig ud ved at fastholde denne filosofi, men inden for mere intime og private rammer. Disse 

rammer producerer et felt, som er genstand for ny humanistisk forskning, og som omfavner essensen af, hvad 

vi finder spændende. Samtidig viser det sig meget hurtigt, at dette konkrete forskningsfelt fordrer en alternativ 

tilgang til læringsmålene for dette projekt. Vi ønsker at arbejde med et felt, der ikke alene udfordrer os, men 

som også åbner op for utraditionelle refleksioner - i dette tilfælde over en kultur, der forsøger at af-

teknologisere. Efterfølgende påbegyndte vi de indledende overvejelser og kontaktede Dagmarsminde. Her blev 

vi i første omgang afvist af souschefen, men inden for et par dage blev vi kontaktet af den øverste leder af 

plejehjemmet, May Bjerre, som gav udtryk for, at hun havde læst den mail, vi havde sendt og at de var 

interesseret i at mødes med os og drøfte projektets indhold. Igennem mail-korrespondance og møder med 

ledelsen fik vi udarbejdet en overensstemmelse omkring forventninger og formål med feltarbejdet.  

Den initierende kommunikationsfase mellem gruppen og Dagmarsminde viste sig flydende og meget 

konstruktiv, hvilket blandt andet kom til udtryk i et møde, hvor leder, May Bjerre, og souschef, Marianne, tog 

sig tid til at lytte til vores overvejelser4. Vi drøftede her situationer af personfølsom karakter, som kræver 

professionel håndtering5. For code of conduct søgte vi vejledning hos ledelsen og personalet, men responsen 

var entydig og simpel at forholde sig til. De gav udtryk for stor tiltro og tillid til os, hvilket også viste sig 

undervejs i forløbet. Desuden fandt de vores research forud for det etnografiske feltarbejde brugbar for 

videreudviklingen af Dagmarsminde samt til det formål at kunne inspirere en Ph.d.-studerende, som er 

påbegyndt sit eget studie på Dagmarsminde. Dagmarsminde og May Bjerre har tidligere, igennem diverse 

medier, givet udtryk for, at de mener, at der mangler et videnskabeligt fokus på demenspleje, som ikke 

udelukkende tager udgangspunkt i en naturvidenskabelig tilgang, men i stedet i humaniora. Dette stemmer 

overens med vores forventninger, fokus og målsætning, og derfor vil et eksemplar af den endelige 

projektrapport udleveres til dem. Allerede ved dette møde, vores første indtryk af Dagmarsminde, viste 

omsorgsfilosofien sig klar for os. Ikke kun i personalet og stedets tilgang til plejearbejdet, men også i deres 

adfærd og sociale væsen.  

POSITIONERING 

‘’Jeg har brug for en pause. Jeg går ind i vagtrummet, for at skrive nogle observationer ned. Jeg er ikke engang 

sikker på, at det er relevant, eller om det bare er fordi, jeg leder efter en undskyldning for at komme væk fra 

beboerne og plejerne. Det er hårdt at være på hele tiden. I en tvetydig skiftende situation, hvor man hele tiden 

prøver at passe ind. Du prøver at være autentisk - og du skal stadig være refleksiv og holde de analytiske briller 

på. Derudover skal man holde styr på sin indirekte implikationer på feltet, ens følelser, ens antagelser samt ens 

                                                                 

4 Til mødet afleverede vi også en informationssedel, som blev videreformidlet til resten af personalet (se bilag 1). 
5 Se bilag 2, hvor vores fortrolighedsaftale med Dagmarsminde er vedlagt. Vi har desuden anonymiseret alle aktører på 
Dagmarsminde undtagen lederen May Bjerre.  
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personlige agens, som er indbygget i din måde at være på’’ (Appendix, 10 - Feltnoter s. 42) 

At indtræde i felten den første gang kan være en overvældende oplevelse, hvor man er fyldt op af overvejelser 

om undersøgelsen, om den verden, man skal til at opholde sig i, og hvordan man nu skal (og ikke mindst ikke 

skal) agere. I følgende afsnit vil vi derfor uddybe de teoretiske og refleksive overvejelser vi har omkring 

positionering i det etnografiske felt på Dagmarsminde. Endvidere forholder vi os til, hvordan vi bliver til som 

forskere i feltet. Opmærksomheden på den etnografiske positionering har givet os et refleksivt værktøj, som 

har kunne imødekomme nogle af de problemer, observanter kan møde i genstandsfeltet.  

OBSERVATIONSSTRATEGI 

Inden vi begyndte feltarbejdet havde vi diskuteret, hvordan vi skulle placere os i feltet. Vi vidste, at vi kun 

kunne være to til stede af gangen, fordi Dagmarsminde ikke er et stort sted og vi ville derfor fylde for meget, 

hvis vi var flere deroppe af gangen.  

Dagmarsminde er ikke større end et villahus, og vi gik derfor ind med et udgangspunkt om at være meget 

deltagende i felten, da vi tænkte det nærmest ville være umuligt kun at observere - at være complete observer 

(Hammersley, Aktinson, 1995: 104,105). Vi havde ikke snakket yderligere omkring, hvordan vi ville placere os i 

felten, da det var en intuitiv proces, som vi løbende diskuterede i plenum. Vi vidste, at vi var heldige at få 

denne mulighed, og derfor ville vi prøve at passe ind så godt som muligt - om det end var at gå native (Agassi, 

2013:60) eller participant-observer(Hammersley, Aktinson, 1995: 104). Desvidere ønskede vi at skabe relationer 

og dermed bedre adgang til vores felt. Dagsmarsminde, og hvad de står for, er meget intimt og følelsesrigt – og 

desuden er man i tæt kontakt med de demente. Denne forudsætning var vi alle klar over, og vi mente ud fra 

vores tidligere erfaringer med børnehaver, plejeprofessioner osv., at vi kunne imødegå udfordringen og vi var 

klar til at positionere os med dette in mente. Dog er det én ting, at man selv prøver at positionere sig, en anden 

ting er hvad man bliver placeret i. Cathrine Hasse teoretiserer dette: “Vi transformeres og objektiveres gennem 

omverdenens evalueringer af os og verden – og vores reaktioner på disse udpegninger’’ (Hasse, 2000: 11). Vi var 

naive at tro, at vi kun selv havde indflydelse på vores positionering:  

“[...] Lotte snakker med mig om, hvorfor Jørgen er kommet tilbage til sin gamle plan. Hun taler direkte til mig, 

og jeg er meget opmærksom på, at jeg er outsider, jeg er en der ikke er med i hvad, der foregår, men en elev, 

måske også grundet min alder i forhold til hende’’ (Appendix 10 - Feltnoter s.44). 

Uden at vide det blev vi evalueret og placeret ubevidst af individerne, omverdenen og den praksis, som vi 

opererede i. Praksisteori og Karen Barad argumenterer for en intra-ageren, hvor man ikke kan observere en 

praksis udefra - kun indgå i en. Vi var således en del af et Dagmarsmindes site (Schatzki, 2016:64). En af 

hovedpointerne med det etnografiske arbejde er, at man selv er et instrument og dette kan være svært at 

holde fast i. I starten vidste mange af plejerne og beboerne ikke, hvorfor vi var der. Dette gjorde, at 

forventningerne til, hvordan vi skulle observere, var helt forskellige de ansatte imellem. “Even where people in 

a setting are familiar with research, there may be a serious mismatch between their expectations of the 

researcher and his or hers intentions.” (Hammersley, Aktinson, 1995: 81). Vi oplevede, at forventningerne til 
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hvad vores feltobservationer indebar, nogle gange lå langt fra vores egen version. Det så vi eksempelvis en 

tirsdag aften, hvor vi deltog i banko:  

“Efter, at observatør x har råbt lidt flere tal op, bliver det dog tydeligt, at de ansatte mangler, og vi forsøger, 

uden at kommunikere det eksplicit, at holde den gode, aktive stemning for at holde beboernes fokus på legen. 

På et tidspunkt kigger jeg på observatør x, vi får øjenkontakt, og ser lidt rundt, og det går op for os begge, at vi 

nu har siddet i lang tid uden nogle ansatte har været til stede[…]’’ (Appendix, 8-Feltnoter s.36) 

Dette er et af de mere ekstreme eksempler på, hvordan vi til tider fandt os selv placeret i situationer, hvor 

vores positionering enten var så neutral, at vi var blevet usynlige, eller så naturlig, at vi var blevet ressourcer. Vi 

havde allerede gjort os tanker om dette, inden vi tog til banko, som det ses i det følgende: ‘‘Vi diskuterer, om vi 

er gået for ‘native’ i vores samvær med menneskerne på Dagmarsminde, men bliver også enige om, at det er 

bedre at fortsætte med at gøre os umage, end at få en konflikt med dem’’ (Appendix, 8 - feltnoter s. 30). Derfor 

fortsatte episoden med banko også med aktiv refleksion af observatørerne over, hvordan de videre skulle 

håndtere situationen og deres egen positionering: ‘’Jeg overvejer lidt, om jeg skal følge efter Lotte for at 

observere hvad hun gør […] Jeg tager en hurtig beslutning og bliver siddende, selvom jeg udfylder en rolle, som 

jeg ikke føler mig helt tryg ved. (Appendix, 8 - feltnoter s. 36). Observatørerne bliver placeret i en rolle, hvor de 

får ansvaret, uden at blive informeret om det og de bliver sat i en situation, hvor forventninger til dem gør dem 

utrygge. Det er et svært valg at blive stillet over for. Det kan være svært at handle, når handlingen kan virke 

skadelig for de andre individer involveret i praksissen. Vi var så deltagende i praksissen, at vi som forskere 

havde svært ved at manøvrere, hvilket Hammersley & Atkinson beskriver ved: 

‘’Unpleasant fieldwork experiences do not arise solely from what may be done to the ethnographer, however. 

Even more distressing can be what the participant observer feels it necessary to do in order to maintain the 

participant role’’ (Hammersley, Aktinson, 1995:119) 

Som nævnt i citatet så er det ikke altid hvad, der bliver gjort imod etnografen, men hvad etnografen gør for at 

opretholde den deltagende position og samtidig få det ønskede empiri: “This is not to say that all the 

expectations of those in the field are legitimate or should be honoured. Sometimes the ethnographer will have 

to refuse requests and live with the consequences’’ (Hammersley, Aktinson, 1995:89). Det er essentielt for 

forskeren at kunne forsvare sin position og kunne demontere svære situationer og forestillinger, som er for 

overvældende for ham/hende. Dog var dette ikke tilfældet for de to observatører, som forblev i rollen som 

observatører ved aktiviteten. 

Når man bliver placeret i felten, bombarderes man af tanker, eksterne påvirkninger og miljømæssige 

påvirkninger. Man prøver at passe ind, som også tidligere nævnt med banko, og man leder efter en følelse af 

hjemlighed eller afslappethed, hvor man ikke længere føler sig utilpas eller social malplaceret. To 

observatørerer oplevede netop denne malplacering den sidste dag: “ May kigger på observatør x og jeg og 

siger: ”Sæt jer ned drenge, det er lidt stressende.” (Appendix, 13 - Feltnoter s. 56). Så når man endelig opnår det 

stadie, hvor man ikke længere føler sin tilstedeværelse - som et hvidt jakkesæt til en begravelse - kan man 

nemt glemme sine analytiske briller og sit refleksive blik. Man overgiver sig selv til situationen. Vi oplevede 
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dette flere gange på Dagmarsminde, hvor vi løbende både fik meget ud af de oplevelser, hvor vi trådte ved 

siden af, men også forsøgte at tilpasse vores tilstedeværelse for at integrere os. Hammersley teoretiserer 

dette: ‘’Etnographers, then, must strenously avoid feeling ‘at home’. If and when all sense of being a stranger is 

lost or may have allowed the escape of one’s critical analytic perspective “ (Hammersley, Aktinson, 1995:115). 

Efter vores overvejelser, besluttede vi os for at blive mere 

opmærksomme på det og ikke lade os hvile i momentet. Vi gik 

ind i felten med en semi-struktureret indgangsvinkel og med en 

forventning om at være så deltagende som muligt. Som vi fandt 

ud af, så er den etnografiske position en vekselvirkning mellem 

subjekt og praksis. Denne vekselvirkning kan være subtil og ikke 

altid åbenlys. Hvor synlig man er i et felt, tangerer med denne 

vekselvirkning og som vi hurtigt fandt ud af, er det naivt at tro, at 

man kun selv vælger sin position og dermed sin synlighed i feltet. 

Vi endte med en position, hvor vi havde meget nære relationer 

med enkelte informanter, og derudover var vellidte på stedet. 

ROLLER 

Den store variation i vores positionering i felten kom også til 

udtryk i de forskellige roller, vi indtog. Da code of conduct som sagt 

var nærmest ikke-eksisterende og retningslinjerne meget vage, var 

det et meget åbent felt vi gik i møde. Forinden feltarbejdet havde vi 

forberedt os på at indtræde i den unge forskerrolle, som skulle foretage deltagerobservation, hvor det var 

nødvendigt og gav mening. Samtidig var vi opmærksomme på, at vi indgik i en felt, hvor de fleste af 

informanterne lider af demens, og deraf har problemer med hukommelsen og daglige gøremål. Derfor kunne 

uforudsigelige situationer opstå og udfordre vores roller. Vi drøftede forskellige scenarier, hvor vi kunne blive 

identificeret som børn, børnebørn, venner eller ansatte, og hvordan vi ville håndtere de givne situationer, og 

havde gjort os mange tanker om, hvordan det skulle håndteres. Vi erfarede dog hurtigt, at vores egen, 

naturlige reaktion ofte var passende (se figur 3). 

Vi har forsøgt at opsummere, hvordan vi flere gange oplevede at blive ‘sat i bås’ som specifikke personaer, der i 

forvejen er til stede på Dagmarsminde. Disse roller har i nogle tilfælde været givtige for vores projekt, mens de 

i andre tilfælde har begrænset vores arbejde. Refleksioner over netop roller og positionering har været vigtige i 

senere processer, hvor vi har bearbejdet vores materiale. 

FORSKERROLLE 

Forskerrollen var den første og mest åbenlyse rolle vi indtog. Fra første observationsdag oplevede vi alle at 

skulle forklare, hvorfor vi var på besøg, hvor vi kom fra og hvad vores projekt omhandlede. Det virkede ikke 

som om, vores tilstedeværelse var blevet formidlet ud til alle de ansatte, og et typisk spørgsmål var: Hvad laver 

Figur 3 - Vores etnografiske arbejde har budt på 

forskellige roller, hvor dybden af vores integration i 

felten har varieret. 
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i egentlig her?, på trods af at vi havde send en informationsseddel i forvejen6. Vi havde som udgangspunkt ikke 

tænkt os at lægge alle kortene på bordet, og fortalte kun generelt om vores visioner for opgaven. Dette blev 

dog med tiden udvisket, i og med vi knyttede tættere relationer til informanterne og følte os mere trygge i 

felten. En anden måde hvorpå vores forskerrolle blev tydeliggjort, var konkrete henvendelser fra plejerne om 

praksisser, de mente var væsentlige for os: ’’May kommer over og siger: "Din ven er nede ved poolen. Jørgen 

skal svømme. Der kan du gå ned hvis du vil. Det tror jeg gerne du vil se."" (Appendix, 4 - Feltnoter s. 20). Selv 

om henvendelserne åbenlyst var for at assistere og guide os, oplevede vi selv en bekymring om, hvorvidt vores 

tilstedeværelse påvirkede informanternes opførsel, og at vi derved fik en uholdbar vurdering af Dagmarsminde 

som felt. Da vi samtidig ikke havde meget erfaring inden for etnografisk arbejde, betød det at vi til tider 

afslørende os selv, og løbende måtte tilpasse forskerrollen som vi fandt det hensigtsmæssigt: "Jeg kan mærke, 

at jeg stirrer, og kigger hurtigt væk, men Lotte har lagt mærke til det, og spørger hvad jeg tænker på. Jeg 

tænker hurtigt, at jeg ikke må afsløre, at jeg finder hendes opførsel lidt mærkværdig i forhold til, hvad jeg ellers 

har set" (Appendix, 8 - Feltnoter s. 33). I forskerrollen fik vi også selv afprøvet, hvordan beboerne oplevede 

nogle af de daglige praksisser, der finder sted på Dagmarsminde. Vi testede wellness-stolen, blev serviceret 

under måltiderne og deltog i aktiviteter på samme niveau som beboerne. 

ROLLEN SOM ANSAT 

En anden rolle vi identificerede og indtog, var den ansatte på Dagmarsminde. Denne rolle kom af flere grunde 

naturligt, både af ren høflighed, hvis der var brug for hjælp med diverse opgaver, men også i høj grad af den 

rastløshed, der kan opstå, når man observerer hverdagsaktiviteter. Det virkede naturligt at hjælpe med at 

rydde af bordet, lave kaffe eller tage opvasken, og det skabte samtidig en mulighed for samtaler med plejerne, 

der ellers havde nok at se til. Den rene forskerrolle, hvor vi stod på sidelinjen og observerede blev derfor 

hurtigt malplaceret: “Nanna kommer gående fra køkkenet efter at have ordnet et eller andet og spørger ud i 

rummet: ‘’Skal eleverne egentlig aldrig lave noget’’ (Appendix, 9- Feltnoter s. 37). Derfor fandt vi en bedre form 

for accept i en blandingsrolle af forskeren og den ansatte. Vi blev i visse henseender også opfattet som en 

ressource, der kunne udfylde nogle opgaver i de givne praksisser: ‘’Lotte kommer over og spørger, om jeg ikke 

kan sætte mig lidt ved Clara’’ (Appendix, 11 - Feltnoter s. 47). Situationer som denne snakkede vi meget 

sammen om, fordi vi hurtigt fik tætte relationer til både personale og beboere, og derfor var det svært at 

afvise. Vi forsøgte os lidt frem, og eksperimenterede derfor også med, hvad det gjorde ved den 

vidensproduktion, der fandt sted, hvis vi enten helt afviste at deltage, eller deltog på fuldstændig lige fod med 

de ansatte. I den føromtalte banko-observation hvor vi pludselig styrede spillet alene, var forskerrollen ikke 

synlig for plejerne, hvilket medførte et uhensigtsmæssigt skift i rollerne, hvor vores rolle som forsker helt 

forsvandt. Derfor var dette også en situation, der fik os til at trække os lidt tilbage i vores forskerrolle. 

KOLLEGAEN 

                                                                 

6 Se bilag 1 hvor brevet til personalet er vedhæftet. 
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I forlængelse af rollen som ansat, fremkommer kollegarollen. Her skelner vi mellem de praktiske opgaver, man 

har som ansat, og det fællesskab og den jargon, der benyttes blandt de ansatte. Vi blev hurtigt inddraget i 

kærlige jokes om beboerne, plejernes privatliv og sjove historier:  

"[...] da han [Steen] kommer hen til os “småhvisker” han og joker, at han i virkeligheden skal ud og ryge cigarer. 

Observatør x spørger ham, om han ikke også skal drikke cognac. Steen svarer ham, at det ville ikke gøre noget, 

hvis han altså lige kunne smugle det med ud’’ (Appendix, 13 - Feltnoter s. 58). 

Disse relationer med plejerne gjorde det yderligere svært ikke at gå native og i kortere perioder helt glemme 

projektet, fordi vi blev opslugt i et hyggeligt eller interessant øjeblik.  

GÆSTEROLLEN 

En sidste rolle, vi identificerede, var den besøgende på Dagmarsminde. Denne rolle fremtrådte ofte, da vi, i 

hvert fald i starten, var anset som udefrakommende. Dagligdagen var præget af familiemedlemmer eller 

venner, der kom på besøg, hvilket ikke kun var positivt for den pågældende beboer, men også for hele 

stemningen i huset. Vi hørte derfor i mange situationer til som besøgende, der drak kaffe og spillede spil. Et 

andet eksempel hvor vi befandt os i den besøgende rolle, var hvis plejerne tog afstand fra os, når der skulle 

udføres specielle opgaver: “[…] så er Lotte tilbage, og signalerer til Nanna, der lige er kommet ud fra Dittes 

værelse, at hun skal komme med. Lotte siger: ‘’Kan du ikke lige være med her, det her er en situation jeg ikke 

har lyst til at klare alene’’, og Nanna nikker og går med.” (Appendix, 8 - Feltarbejde s. 36). Det var tydeligt, at vi 

ikke skulle deltage i situationer som denne, og blev i forlængelse af dette opmærksomme på de 

begrænsninger, vi havde.  

Det var vekselvirkningen mellem de forskellige roller, der skabte en krydsperspektivering af Dagmarsminde, 

hvilket gjorde det nemmere for os at opnå en vurdering af felten som helhed. Ved at skifte mellem roller hvor 

vi var fuldstændigt integrerede i praksisserne, prøvede vi grænserne for vores felt af. Én ting var den empiri, 

der kom ud af det, en anden var den måde, hvorpå nogle situationer mærkbart forandredes, afhængigt af 

hvordan vi agerede. Derfor er det meningen, at denne refleksion skal give indblik i, at vores metodik har båret 

præg af, at vi har været meget bevidste om, hvordan empirien er blevet til i en samproduktion mellem os og 

felten.  

INTERVIEWSTRATEGI 

Forud for vores interviews udarbejdede vi en interviewguide med et klart fokus på, at vores 

forskningsspørgsmål skulle henlede til naturlige interviewspørgsmål. Disse skulle kunne stilles til både beboere 

og ansatte, og derfor være nogenlunde generelle. Tabellen herunder viser et eksempel på ét 

forskningsspørgsmål med dertilhørende fokuspunkter og interviewspørgsmål, som kunne hjælpe intervieweren 

til at sikre, at den ønskede information var opnået. 
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Vi havde dog en klar strategi om, at interviewet med May Bjerre skulle adskille sig, da hun som leder og 

idékvinde har større indsigt i Dagmarsminde og vores projekt. Vores forskningsspørgsmål blev således 

udarbejdet på et abstrakt niveau for at fungere som rød tråd for hele vores opgave. Interviewspørgsmålene 

havde til hensigt at konkretisere svaret ud fra en situation, så informanten fik mulighed for at relatere til en 

situation og italesætte hvad de fandt vigtigt. Det forsøgte vi at frembringe gennem spørgsmål såsom; ‘’Kan du 

beskrive en situation, hvor?’’ eller ‘’Jeg så dig idag sammen med beboer x, kan du fortælle, hvad i lavede?’’. 

Med udgangspunkt i situationer, som informanterne selv bragte på banen søgte vi således en affektiv og 

refleksiv samtale (Tanggaard, Brinkmann, 2015: 41).  

Vi havde planlagt at lave to interviews i starten og to interviews i slutningen af vores feltarbejde med de 

samme to informanter. Dette gav både os og informanterne mulighed for at reflektere og eventuelt bemærke 

situationer, som kunne være relevante ind imellem. Interviewene havde til formål at være semistrukturerede 

med interviewguiden som holdepunkt. Den semistrukturerede tilgang var fordelagtig, idet vi havde mulighed 

for at få informanten til at uddybe, hvis intervieweren fandt udsagn interessante. Det gjorde vi med 

følgespørgsmål som for eksempel ‘’Når du siger sådan, hvad mener du så egentlig?’’ eller ‘’Hvilke tanker har du 

om det?’ (Tanggaard, Brinkmann, 2015: 41,42). Dette var ydermere med til at skabe samtale frem for decideret 

udspørgelse, da det kan blive intimiderende for informanten. Vi valgte at udføre interviews én til én for at sikre 

en form for tryghed. Vi havde desuden gode erfaringer med at interviewe personale, som vi havde fulgt i løbet 

af dagen. Det gav mulighed for, at de observerede situationer kunne inddrages i interviewet. Vi havde på 

forhånd aftalt med May Bjerre, at vi skulle interviewe hende, og havde desuden en intention om at interviewe 

Karen. Begrundelsen for netop Karen, var at vi i vores research inden, havde set videoer med hende og hendes 

arbejde på Facebook, som havde berørt os meget. May anbefalede, at vi interviewede Lotte, da vi gerne ville 

interviewe en ufaglært, for at belyse et andet perspektiv til plejen. Vi havde derudover intentioner om at lave 

uforberedte og spontane interviews med personer, der var på arbejde og beboere. Disse skulle tage 

udgangspunkt i et klart fagligt interessepunkt, som vi havde observeret.  
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Interviewene har bidraget til at vi fik en forståelse af hvordan de forskellige perceptioner omkring det at gøre 

omsorg på Dagmarsminde er en social verden, hvor individuelle synspunkter hersker. Med Karen og May Bjerre 

kunne vi i mellemperioden mellem første og andet interview derfor lade os inspirere af feltarbejdet, og udførte 

de sidste interviews næsten uden struktur.  

TRANSSKRIPTION 

Transskriptionerne blev udfærdiget med inspiration fra lærebogen ’Kvalitative Metoder’ (Tanggaard, 

Brinkmann, 2015). Vi vurderede, at ufærdige sætninger og ord som ‘øm’ og ‘æh’, afhængigt af situationen, var 

nødvendige at inkludere. Det blev skrevet som pauser, og talesprog blev til dels renskrevet for at øge let-

læseligheden. Derigennem blev vi bevidste om de mikroprocesser, et interview kan frembringe på et ubevidst 

niveau, som Tanggaard og Brinkmann beskriver det. Dette skal give læseren en ide om, hvor ligefremt eller 

eftertænksomt, en påstand måtte fremkomme (Tanggard, Brinkmann, 2015: 44,45). Eftersom kropssprog ikke 

kommer med i transskriberingen har intervieweren efterfølgende skrevet en indledning. Denne indledning 

skulle indeholde stemningen, placeringen, humøret og hvordan informanten umiddelbart havde det i 

interviewsituationen. Som udgangspunkt blev der lavet en eksemplar-transskription, som efterfølgende var 

rettesnor.  

FELTNOTER 

Nedskrivningen af feltnoter foregik på kontoret, hvor vi også udførte interviews, idet det var tæt på 

fællesstuen, hvor de fleste befandt sig. Vi havde mulighed for at trække os tilbage, skrive situationer, 

hændelser, oplevelser, følelser og stemninger som var vores primære fokus i feltnoterne. Det foregik kun, når 

der opstod et naturligt afbræk, da vi ikke ville forlade en situation, der kunne udvikle sig til mere. Det gjorde vi 

både af hensyn til beboere, men også for de ansatte for ikke at forstyrre. På denne måde var vi mere usynlige i 

hændelser, vi fandt vigtige, da vi ikke gik rundt med en notesblok til konstant nedskrivning af noter. Primært 

blev jotting brugt til at beskrive situationer og hændelser, så vi efterfølgende kunne skrive feltnoter om dagen 

og dens forløb mere detaljeret (Emerson, Fretz, Shaw, 2001: 357). Brugen af noter til at supplere hukommelsen 

og vores følelser omkring situationen, hjalp til at få så præcis en beskrivelse i feltnoterne som muligt. Vi aftalte 

på forhånd, at vi skulle opdele dagen i begivenheder som morgenmad, frokost, fællesaktiviteter, 

morgenritualer etc. Dette overskueliggør sammenligningen i vores kodning og identifikationen af lignende og 

forskellige tilgange til udførelsen af aktiviteter. Samtidig blev vores positionering i felten tydeligere i vores 

feltnoter ved at vi lavede Thick Descriptions, som både styrkede kontekstforståelsen og gav os alle en bedre 

fælles forståelse for empirien (Geertz, 1994:215)7. 

REVIDERET PROBLEMFELT 

                                                                 

7 Vedlagt i bilag 3 er et billede af vore jotting-notes. 
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Undervejs i det etnografiske feltarbejde havde vi i gruppen en række oplevelser, der medførte en naturlig 

refleksion af feltet og dets rammer. Vi tilgik felten med nogle idéer og fastlagte fokuspunkter, der skulle sikre 

os brugbart materiale. Vi var dog bevidste om den mulige begrænsning det kunne give projektet. Derfor afholdt 

vi løbende møder, hvor vi revurderede vores fokus, og dermed også indførte nye eller afviste gamle 

arbejdshypoteser. Gennemgående var problemfeltets oprindelige form i overensstemmelse med rammerne for 

projektet. Dog har vi, ganske tidligt i processen, fravalgt at inddrage fagpersoner som udefrakommende 

ekspertise. Vi havde i starten en ide om at fastholde et perspektiv af ekstern validering af Dagmarsmindes 

sundhedsfaglige metoder. Vi opdagede dog hurtigt at vores fire umålbare fænomener åbnede op for et 

analytisk felt af bemærkelsesværdig karakter. Der var rigeligt empirisk grundlag til, at vi kunne undlade 

udefrakommende forståelser eller vinkler, og derfor snævrede feltet sig løbende ind til en meget specifik form. 

Yderligere justerede vi problemfeltets meget centrale teknologifokus i form af medicin, da vi tidligt i forløbet 

blev opmærksomme på dette fænomens reelle status i udførelsen af kernepraksisser på Dagmarsminde. Vi 

opdagede hurtigt, at medicineringen ikke havde en konkret defineret praksis, men konstant blev inkorporeret i 

andre rutiner, og desuden at mange praksisser overlappede og var svære at adskille fra hinanden. Til gengæld 

viste specifikke praksisser sig at være skarpt opridsede og bevidst repeterede i deres form, hvilket hurtigt blev 

genstand for vores interesse. Selve medicinbrug i praksis viste sig dermed hurtigt at fylde mindre end forventet 

på trods af sin store ideologiske vægt. I forlængelse af dette identificerede vi andre teknologier, som 

umiddelbart blev anvendt ligeværdigt med medicin, men betragtet anderledes ideologisk - det skærpede vores 

interesse for et bredere teknologiperspektiv.  

FRA PRAKSIS TIL TEORI 

Den følgende analyse er primært foretaget på baggrund af kvalitativ empiri fra vores etnografiske arbejde. 

Anvendelsen af kvalitativ empiri forudsætter også et opgør med den klassiske, naturvidenskabelige søgen efter 

lovmæssigheder og regler, og fremhæver i stedet den abduktive fænomenbeskrivelse. Til at anvendeliggøre 

vores data til den analytiske proces er det nødvendigt at holde empiri og teori tæt forbundet i det, som 

Hammersley & Atkinson kalder en iterativ proces. Kerneelementerne i denne er formulering af 

arbejdshypoteser, der giver anledning til forskningsdesigns og problemformulering, hvorefter 

empiriindsamlingen præges af de idéer og tanker, teorien medfører. Udføres den iterative proces med den 

fornødne grad af refleksion vil man ideologisk set bevæge sig væk fra den positivistiske, kvantitative tilgang til 

sin data, og i stedet producere analyser gennem en dialektisk vekselvirkning af data og empiri (Hammersley, 

Atkinson, 2007: 206,209). 

En del af arbejdsprocessen har været at bearbejde det indsamlede materiale til analytisk refleksion. Vores 

empiri er baseret på en fordeling af interviews og observation, som er produceret med et mere eller mindre 

defineret anvendelsesformål for øje og med forskellige hypoteser og idéer om felten. I og med vi selv har været 

både ansvarlige for indsamlingen af data, og også deltagende i produktionen af den, vil der uundgåeligt være 

en sammensmeltning af vores empiriproduktion og vores anvendelse af materialet. Vi har både inden vi trådte 

ind i felten og undervejs gjort os teoretiske overvejelser om det materiale, vi har indsamlet. Derfor besluttede 
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vi tidligt i processen at introducere forskellige fokuspunkter - både for at sikre, at vi på tværs af hele gruppen 

havde et nogenlunde fælles koncept at arbejde ud fra, men også for at have så tæt en relation som muligt 

mellem empiri og teori. Med inspiration fra Charlotte Aull Davis’ ideer om ’formalizing analysis’ var 

udgangspunktet for vores teoretiske rammesætning dog løs nok til at give plads til forandringer og kreative 

forbindelser. Gennem vores etnografiske arbejde har en stor del af dataindsamlingen foregået i forlængelse af, 

at vi løbende har udviklet og indskærpet vores analytiske fokus. Processen med indsamling af data er derfor 

uundgåeligt præget af, at vi analyserer og fortolker vores oplevelser undervejs, og derfor allerede opnår en 

initierende analytisk fase under feltarbejdet. Det indsamlede materiale kan dermed siges at være præget af de 

idéer, som vores indledende projektdesign var udgjort af, hvormed overgangen mellem empiri og teori, den 

iterative proces, bliver flydende (Davies, 1999:194). 

Til at vurdere den proces, det har været, at omdanne empiri til analytisk materiale, har vi været opsatte på at 

være åbne overfor det, der kan forbløffe, undre, skræmme og forarge os, og så vidt muligt lægge 

forudindtagelser bag os. For at imødekomme mulige overraskende elementer, der kunne forekomme i felten, 

har vi derfor ligeledes sikret vores empiri ved, gennem brain-storms og samtaler med hinanden og vores 

vejleder, løbende at italesætte de forforståelser og konklusioner vi fejlagtigt kunne komme til at lave undervejs 

(Hastrup, 1992: 7). Dermed har vi også tvunget os selv til at stoppe op, og undre os over handlinger eller 

udsagn, som vi ellers havde affejet som naturlige eller ligegyldige. For at kunne navigere i, og åbne for, vores 

datas usynligheder, benyttes ligeledes mappingstrategier til at identificere implicit anvendelse af know-how om 

regler og normativiteter i felten. Netop forståelsen og klarlæggelsen af denne know-how er essentiel for, at 

kunne diskutere det empiriske materiale og fastholde en refleksiv tilgang. Desuden tillægger vi en vis 

væsentlighed i at benytte en open-ended, kreativ og eklektisk analysedesign som middel til at oparbejde en reel 

analyse af komplekse situationer i vores felt (Clarke, 2005: 8).  

Da Dagmarsminde er så nyt et tiltag, som det er, har vi ikke haft intentioner om at lave en undersøgelse, der 

kunne generaliseres over hele den danske omsorgssektor. I stedet har vi gennem vores praksisteoretiske fokus 

valgt et mere epistemologisk fokus, hvor de enkelte perceptioner og opfattelser på stedet udtages som situeret 

og kontekstuel empiri. Med den kvalitative tilgang er fokus netop på menneskelig intentionalitet og agens. Vi er 

som forskere ikke interesserede i globale og generelle sandhedsbetingelser og kausale årsagsforklaringer, men i 

stedet lokale, individuelle virkelighedsopfattelser (Karpatschof, 2015: 453). 

Ligeledes har Aull Davies argumenteret for, hvordan et konstant refleksivt forhold til den etnografiske metodik 

og en erkendelse af, at man som forsker altid vil tage del i felten – og dermed materialet – automatisk validerer 

den unikke fremstilling, man nødvendigvis producerer. Ligeledes vil det i det følgende fremgå, hvordan vores 

analytiske fase og vores brug af situational analysis har budt på konstant gentænkning og rekonstruktion af 

vores teoretiseringer. Det har blandt andet været i et forsøg på at gøre op med eventuelle hastige 

konklusioner, eller umiddelbare indtryk fra felten, der har gjort indpas i det analytiske arbejde og præget 

slutningerne draget deraf. Ved at erkende den nødvendigvis subjektive rolle vi indtager i felten, åbnes 

problemfeltet allerede delvist for den refleksive analyse, vi ønsker at foretage (Karpatschof, 2015: 455). Ved at 
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vi løbende diskuterer og bearbejder den kvalitative empiri, forholder vi os også til det objektivitetsbehov, som 

videnskab traditionelt set søger. Vi vil gerne udfordre behovet for lovmæssigheder ved at validere vores data 

gennem thick descriptions og refleksiv bearbejdelse, som Clifford Geertz præsenterer gennem sit arbejde: 

’'Understanding a people's culture exposes their normalness without reducing their particularity'’ (Geertz, 1973: 

14). Gennem vores thick descriptions af både dialog og handling fortolker og analyserer vi kontekstuelle 

faktorer. Vi blev således også opmærksomme på, hvornår vi læser ting ind i en sammenhæng og bidrager med 

vores egen etnocentrisme. Hermed tager vi igen Aull Davies’ pointer i betragtning, idet vi kritisk forholder os til 

vores agens i og med felten, og ikke kun fastlægger succeskriterier efter dybden af vores etnografiske arbejde, 

men også revurderer vores samspil med felten (Davies, 1999:73).    

ANVENDT KVALITATIV EMPIRI 

Empirien herunder er vores samlede data fra Dagmarsminde, som vi har udarbejdet til det vedlagte appendix. 

Vi har opdelt vores appendix i feltnoter og interviews for lettere at kunne navigere og lave opslag.  

 

KODNING AF DATA – FORSTÅELSE FOR AKTØRER, AKTANTER OG DISKURSIVE 

RELATIONER 

I det følgende afsnit vil vi, ved brug af forskellige mapping-strategier, vise hvordan interaktioner og relationer 

først og fremmest kan belyses gennem kort-strukturer, og desuden hvilke formationer, disse giver anledning til. 

Ved at præsentere hvordan aktører, aktanter og diskurser spiller sammen i forskellige situationer, får vi indsigt i 

de normative strukturer, der udfoldes gennem materiel enactment –altså handlinger mellem intra-agerende 

parter, der emergerer gennem en fælles aktion, som forener dem (Barad, 2007: 178). Vi benytter Foucaults 

diskursforståelse med fokus på hvordan den enkeltes opfattelse af diskursive strukturer påvirker sociale 

praksisser og omvendt. Dermed defineres og afgrænses diskurser gennem subjekters materielle og sociale 

handle- og aktivitetsramme, og konstitueres i en bredere konsensus i den givne kultur (Bredsdorff, 2002:31). Vi 

anvender både Barad og Clarkes nymaterialistiske tænkning, der forsøger at indtænke materialitet som 

interagerende med diskurs ved at integrere non-humane, materielle aktører. 
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Den første del af vores kodning er udvælgelse af forskellige kategorier på baggrund af gennemlæsninger af 

materialet, der var formålstjenstlige i kraft af et mere indgående kendskab til empirien. Efter at have læst 

materialet med henblik på at få indsigt i forskellige hændelser, aktører og udsagn, kunne vi udvælge både 

humane, non-humane, materielle, symbolske og diskursive elementer, og afbilde dem med post-its (Clarke, 

2005: 87). I den første mapping-session kunne vi derfor relativt hurtigt fremhæve forskellige elementer, som 

var af potentiel interesse. I denne proces var der ikke særlige filtre på, men derimod et ønske om at få overblik 

over alle grupperinger på Dagmarsminde. Det såkaldte messy map giver os et datanært redskab til at holde et 

fælles overblik over de elementer, der er i spil. De første maps var meget uorganiserede og uoverskuelige, 

hvorfor vi efter en revidering af vores problemfelt frasorterede elementer, der ikke havde relevans for 

problemfeltet. Vi begyndte derefter at systematisere elementerne lidt mere og kategorisere dem. De afledte 

plenumdiskussioner medførte eksempelvis fremkomsten af diskurser, der berører personalets relation til deres 

arbejde, og som også er forekommende i Clarkes arbejde (Clarke, 2005: 95). Denne sammenhæng stod relativt 

hurtigt klar for os, og gav mere og mere mening, desto længere tid vi brugte på den. Ved at arbejde med 

kortet, gik det op for os, at den implicitte indstilling til at håndtere beboerne ofte blev udtrykt som en form for 

enten godhjertet eller barmhjertig handling. I det følgende citat beskriver SOSU-assistenten Karen, hvordan 

hun oplever den daglige gymnastik - som er en af hendes faste aktiviteter - og den kontakt, hun derigennem 

føler med beboerne: 

’’[…] Og det [fokus på beboeren red.] gør, at man ikke har dem tæt på, fordi det er jo det der er fantastisk når 

man gør noget med demente, det er at du skal mærke dem under huden nærmest. Du skal mærke præcis hvor 

de er henne, og så kan du få det bedste ud af dem, så de får selvtilliden, og det er selvtilliden der bygger deres 

hverdag op, så de får en god dag.’’ (Appendix, 3 – Interview s. 93) 

Ovenstående citat er udtryk for et fænomen, vi så hos mange af de ansatte. Det skal ikke fortolkes som en 

kritik af de ansattes relation til deres arbejde, men nærmere som en observation, vi fandt interessant for vores 

arbejde. Det var åbenlyst for os, at netop dette fællesskab omkring at gøre noget særligt for beboerne var 

vigtigt for vores analyse. Derfor døbte vi, ligesom Clarke, den normative struktur for ’Nurses as Angels’-diskurs, 

og lod den være en gennemgående memo (Clarke, 2005: 97).  

I behandlingen af messy maps søgte vi også at afklare hvilke usagte og umiddelbart usynlige elementer, der 

burde fremhæves. Vi fik indtryk af, at nogle teknologier, som for eksempel en massagestol og medicin, var 

mere synlige end andre som for eksempel musik og fjernsyn. Nedenfor er en af de senere versioner af messy 

maps afbildet. Her ses det, hvordan forskellige elementer er kategoriseret efter type med det oprindelige kort 
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som datakilde. 

 

Figur 4 - Messy map - Lyserød: Humane aktører;Blå: Non-humane aktører;Rød: Diskurser;Grøn: Silent actors 

Ovenstående kort afbilder således en række generelle situationer, der er mere eller mindre åbenlyse i det 

empiriske datasæt, mens nogle detaljer har åbenbaret sig mens kortet blev udformet. Derfor var dette et punkt 

i processen, hvor vi fik indrammet dele af vores analytiske fokus, og hvor særligt vores fire fokuspunkter, 

menneskesyn, teknologisyn, sygdomsbillede og livskvalitet blev bekræftet som værende essentielle 

værdisætninger for felten. Mens mapping-sessionerne fandt sted fremhævede og noterede vi relationelle 

memoer, som gav en kontekst til elementerne. Det kunne for eksempel være de følgende uddrag: 

    

Således fastholdte vi de mange fikseringer af nedslag i vores data, som vi løbende vurderede og analyserede, 

samtidig med at vores maps bibeholdte en karakter af at være i proces og ikke-statiske. 

Det næste skridt i processen har været at fortsætte fortolkningen af feltmaterialet, og undersøge de 

forhandlinger mellem elementer, der konstant udspillede sig i empirien. Hvor vi med messy maps forsøgte at 
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undgå priviligering af specifikke elementer, og ikke ønskede at forfordele særligt interessante historier, skiftede 

arbejdet nu karakter til en mere selektiv fase. Vi afsøgte vores messy map for de mest interessante elementer, 

og udvalgte dernæst forskellige temaer, som vi markerede gennem flere gennemlæsninger af materialet. Det 

gjorde vi med afsæt i Foucaults pointe om, at der i den sociale verden, vi lever i, kun eksisterer materielle 

praksisser, der konstant påvirker hinanden (Bredsdorff, 2002: 24 - Jørgensen, 2006: 6). For at kunne vurdere og 

anvende vores data bedre, var det nødvendigt at identificere hvilke elementer, der var relevante. Derfor 

udførte vi, hvad Adele Clarke kalder et ’quick and dirty relational map’ (Clarke, 2005: 102). Her tog vi de 

overordnede elementer fra vores messy map, og tegnede deres relationer til så mange af de andre som muligt, 

ét kort ad gangen. Et sådan map er vist herunder. 

 

Figur 5 - Relational map 

Her fremgår det, hvordan vi igen har identificeret Karens udtalelser som værdiladede. Derfor blev det første 

relational map foretaget ud fra hendes menneskesyn, for at frembringe dets ophav. Med ovenstående kort 

fandt vi først og fremmest ud af, at alle beboerne skulle kategoriseres som ét element, da der ikke var årsag til 

at holde dem adskilt. Det gjorde vi efter lange overvejelser om, at det på sin vis var modstridende 

Dagmarsmindes personspecifikke pleje, men samtidig rettede vores fokus på de teknologiperceptioner, vi i 

højere grad fandt vigtige. Alle relationer mellem ’Karens menneskesyn’ og dernæst ’Dagmarsmindes 

teknologisyn’ og andre elementer blev noteret gennem memoer, hvor de vigtigste er gengivet herunder: 
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Memoerne og relationerne blev foretaget på baggrund af Karens udtalelser i interviews, men også forskellige 

observationer, der understøttede hypoteserne. Eksempelvis kan følgende citat give et indtryk af, hvordan 

Karens menneskesyn var ganske uafhængigt af diagnoser: 

’’[…] jeg ser dem som et menneske, lige meget hvordan, de så er. Altså, om de har et handicap, eller om de 

bliver nødt til at have hjælp til at rejse sig op fra en stol, eller om de er klare i hjernen, eller om de ikke kan nogle 

enkelte ting. For mig er mennesket et menneske, og jeg kan se, at der er nogle andre måder, jeg skal gå ind på 

demente og det er det, der appellerer til mig’’ (Appendix, 3 – Interview s. 104) 

Vi har også tegnet en streg til ’Professionalisme’, som for Karen var meget vigtigt. Nærlæser man citatet, vil det 

også antydes, at Karen går på arbejde, hvor hun behandler og hjælper demente. Derfor må der naturligvis ligge 

en sondring mellem demente og ikke-demente mennesker, som Karen ikke nødvendigvis selv identificerer. 

Dette eksempel giver et indtryk af, hvor kompleks en situation, vi i felten befinder os i, hvorfor ordnede 

relational maps, som dette, kan anvendes til at få et mere systematiseret overblik. I bilag 3 er vedhæftet 

billeder og yderligere noter til denne proces, hvor eksempler på transskriptioner, der er gennemlæst og 

markeret efter elementer, er afbildet. 

Vi vil her opridse nogle af de aktør/aktant/diskurs/symbol-relationer, vi finder grundlæggende vigtige for hele 

undersøgelsen, og som især fremkom gennem vores maps. Som tidligere nævnt anvender vi Foucaults 

diskursbegreb, primært fordi vi ønsker, at det skal indgå symmetrisk i resten af vores teoretiske ramme, men 

også fordi vi i vores empiri oplever særlige italesættelser af subjekt og objekt, og de diskursivt bestemte 

perceptioner, der forekommer. Derfor præsenteres de tre elementer herunder systematiseret efter 

forekommende diskurser.  

’TEKNOLOGI SKAL GIVE MENING’ OG ’TEKNOLOGI SKAL VÆRE ANVENDELIGT’  

En diskurs, som er dominerende i det daglige arbejde på Dagmarsminde, og som præger måden at anvende 

teknologi på, er en sammensmelting af det, vi kalder ‘Teknologi skal give mening’ og ‘Teknologi skal være 

anvendeligt’. Disse er i særdeleshed tydelige gennem May Bjerres udtalelser, når hun siger:  

‘’[…]At det [teknologi] ikke bør være nødvendigt. Til en vis grad i hvert fald ikke. Altså, vi har jo, hvad skal man 

sige, vi gør brug af teknologi nogle steder. Vi har for eksempel to beboere, der har sådan nogle ringemåtter, så 
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når de stiller sig på dem, så kan vi, så er der en alarm, der går, og så kan vi gå hen til dem om natten, ik?’’ 

(Appendix, 4 - Interview s. 127) 

Brugen af teknologi afvejes således konstant efter 

om den er for indgribende i forhold til den 

funktion, den har. Den fælles, diskursive måde at 

inddrage teknologi i plejen er derfor funderet i 

nogle relativt udefinerbare krav. For hver gang 

teknologi artikuleres, vil den følgende diskurs 

både justeres, men også tilpasse kulturens 

konsensus, hvormed disse producerer særlige 

teknikker til at anvende teknologi. Anvendelsen vil 

derefter give anledning til nye måder at italesætte den på, som vil påvirke måden at bruge den på osv. Dermed 

er diskursens udvikling betinget af en materiel virkelighed i materielle praksisser (Jørgensen, 2006: 7). 

For det første er det en vigtig pointe, at May Bjerre er Dagmarsmindes leder, og derfor vil hendes italesættelse 

af teknologi have en vis vægt, for det andet er der flere måder at definere teknologi på end gennem 

italesættelse og derfor er dette blot et repræsentativt eksempel på vores observationer (se citat 1). At formål 

og betydning af teknologisk inddragelse i de daglige praksisser er så udefinerbart selv i italesættelsen kan 

betyde, at den afledte anvendelsesstrategi er upræcis. 

‘MEDICIN ER DÅRLIGT’  

I mødet med felten stødte vi ofte på ansatte, der ikke 

umiddelbart mente, at de havde holdninger til teknologi, 

og som fandt det svært at identificere teknologier i deres 

arbejde, hvilket blev slået hen med sætninger i stil med 

‘’Nej, det ved jeg ikke, snak dansk. Prøv lige at 

omformulere det’’ (Appendix, 1-Interview s. 70). Foreslog 

vi derefter medicin som en teknologi, blev der 

derimod uden tøven præsenteret sætninger som ‘’Værdierne her i huset, er at omsorg erstatter medicin, og det 

er det, jeg skal arbejde med’’ (Appendix, 2 - Interview s. 88), lige så vel som alternativer til traditionelt medicin 

blev præsenteret med nærmest paradigmatisk automatik: ‘’Vi skal ikke give medicin, men vi skal give omsorg, 

altså et langt kram, smil, glæde, øh, trøst. Alt det kan erstatte medicin, og det er det der bliver forventet af mig 

at jeg gør’’ (Appendix, 2 - Interview s. 88). Der er derfor nogle skarpt definerede holdninger til medicin, som 

især udtrykkes sprogligt (se citat 2), og som tilsyneladende er baseret på to ting. Først er de baseret på at 

teknologi er dårligt, kunstigt og usundt for kroppen og et produkt af dovne behandlingsmetoder. Dernæst 

bliver spørgsmål om medicin næsten uden undtagelse præsenteret i kontrast til omsorg og kærlighed og sættes 

derfor i kontrast til blødere værdier, som er essentielle. Det er altså en gennemgående strategi hos personalet, 

Citat 1 

Citat 2 
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at man gør alt, hvad der står i ens magt for at undgå medicin: ‘’[...] men hvis man afleder hende med nogle 

andre ting, så kan hun undgå at få den medicin’’ (Appendix, 3 – Interview s.101),  

‘DU ER IKKE DIN SYGDOM’ 

Dette er en forståelse, der ikke er så åbenlys som den foregående, men stadig ganske dominerende i de daglige 

praksisser. Den bliver umiddelbart bedst italesat gennem personalets insisteren på at kalde de ældre for 

‘beboere’. Desuden nævnes demens sjældent i plenum. Til gengæld udtrykker personalet ofte bevidsthed 

omkring diagnoserne under interviews. Det ses eksempelvis, da Karen spørges ind til sine faglige kompetencer: 

‘’jeg er jo ressourceperson i demens’’ (Appendix, 3 – Interview s. 96). Karen fortsætter, og præsenterer sin 

version af, hvad demens betyder: ‘’Altså jeg synes det er det værste man kan gøre faktisk, at give et menneske 

en diagnose’’ (Appendix, 3 – Interview s. 105).  

Det bevidste fravalg af at italesætte demens på plejehjemmet er således ikke en fornægtelse af realiteterne, 

men nærmere bestemt af en måde at se demens på, som en anden tilstand i livet. Denne forståelse af 

demenspersoner er altså ganske unik og styrende for mange af de interaktioner, vi har observeret (se citat 3).  

 

Citat 3 

PRAKSISSER - MAGT OG FRIHED 

I det følgende afsnit vil vi tage udgangspunkt i Foucaults tanker om subjekt og magt, og hvordan disse 

konstitueres gennem udvalgte praksisser på Dagmarsminde. Vi vil anvende praksisser, hvor forskellige metoder 

til at omgå beboerne i dagligdagen indgår, til at belyse hvordan man på Dagmarsminde får diverse aktiviteter til 

at forløbe. Gennem vores praksisteoretiske afsæt identificeres perceptioner og fortolkninger af det daglige 

arbejde, som vi vil fortolke gennem et analytisk greb, der anvender Foucaults teori. Fokus ligger på de to 

praksisser; nu er det sørme tid til at sove’-praksis og ’morgen’-praksis. Relevante praksisser er udvalgt ud fra 

Schatzkis fire praksisteoretiske kriterier for en praksis. I vores søgen efter analyseteoretiske besvarelser har vi 

fundet det nødvendigt at identificere praksisser af en karakter, der involverer det komplekse sammenspil 

mellem diskurser, aktører og objekter, med det formål at undersøge potentielt indlejrede magtstrukturer i 

metoder anvendt på Dagmarsminde. 
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MORGENPRAKSIS 

Med udgangspunkt i morgenritualet, hvor beboerne vækkes, har vi identificeret denne praksis som en lang 

række synlige og især usynlige aktiviteter. Her ser vi målet om at få beboeren ud til morgenmad med en god 

start på dagen som et praksis projekt bestående af en række konkrete aktiviteter - fra plejeren træder ind på 

værelset, og til beboeren kommer ud til morgenmad. Det er i dette tidsrum, praksissen afgrænses og her, vi vil 

fokusere på mikro-processerne, som indgår i praksissen. Morgenpraksissens forløb starter, når plejeren 

indtræder i hjemmet til den sovende beboer, enten for at vække eller assistere beboeren ud af sengen. Der 

bliver sagt “god morgen” og spurgt til, hvordan beboeren har sovet inden gardinerne trækkes fra og der luftes 

ud. I praksissen er der afsat tid til, at morgenen skal starte godt for beboeren. Karen bruger morgengymnastik 

til at få nogle beboere i gang med dagen på en aktiv måde. Nogle beboere bader efterfølgende - det vurderes 

ad hoc for nogle mens andre har faste badedage (Appendix, 1-Feltnoter s. 4). Efter badet er det almindelige 

aktiviteter, som tandbørstning osv. der afsluttes inden beboeren skal have tøj på. De fleste beboere 

bestemmer selv, hvilket tøj, de vil have på, og opmuntres til selv at tage tøj på. Når de mener, at de er klar til at 

spise morgenmad, går de ud i fællesstuen. 

TYDELIGGØRELSE AF DELMÅL I PRAKSIS 

Ditte er en beboer som kan være svær at få op om 

morgenen, da hun som følge af åreforkalkning i det 

ene ben, ofte har smerter og er tvær. Karen 

påpeger inden vækningen, at Ditte ofte kan være i 

dårligt humør, og at Karen ikke ved, hvordan hun 

vil reagere på situationen (Appendix, 1-Feltnoter s. 

5). Vi har observeret to plejere håndtere Dittes 

modstand mod at stå op. Fælles for dem begge, er 

at de trækker gardinet fra og åbner vinduet. Her er 

tale om en Rettethed i deres handlinger mod det 

formål om at få Ditte til at vågne (Appendix, 7 -Feltnoter s.27 & Appendix, 1-Feltnoter s.3). Vi ser eksempelvis 

beboeren Anne acceptere den nye præmis, der stilles for aktiviteten og lader sig vække, når vinduerne åbnes, 

mens reaktionen er anderledes hos Ditte – hun vil ikke op, så hun vender sig i stedet i sengen. Dittes modstand 

leder til to forskellige tilgange med hensigten om at få hende til at rejse sig fra sengen. Personalet skifter 

imellem at være affektive og opfordrende, og dernæst at insinuere, at praksissens formål er opgivet. Dette er 

med til at tydeliggøre for beboeren det mål, der er sat for aktiviteterne, som vi også ser, ved Dittes negative 

opførsel mod at blive vækket, og da hun beklager sig over kulde. Først reagerer Karen ved at putte Ditte med 

dynen og langsomt få hende i gang. Derefter lader Karen hende være, og går i stedet i gang med at gøre klar til 

morgenrutinen. Dermed overleverer hun sit mål gennem sin adfærd i stedet for at italesætte det. Til sidst 

appellerer hun direkte til Ditte, ved at hente Dittes piller, og vente på, at hun sætter sig op (se citat 4).  

Citat 4 



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

49 

 

Den generelle praksis og Karens appel til Ditte om at komme i gang med dagen, modsætter Ditte sig, men 

Karens positive og opmuntrende dialektik bidrager alligevel til beboerens samarbejde og fortsatte motivation 

for at gennemføre den. Karen gør desuden brug af morgengymnastik i sengen som redskab for beboerne til en 

god start på dagen. Gennem både fysisk og verbal italesættelse af praksissens forståelse, giver Karen dens 

mening mere troværdighed. Det er netop i denne metodik, at målet og strukturen for morgengymnastikken, 

lige såvel som det overordnede mål for praksissen, tydeliggøres og eksekveres gennem Gouvernmentalité. 

Målet er at få beboeren til at vågne og være klar på dagens aktiviteter, for eksempel at spise morgenmad.  

DET KRÆVER KOMPETENCER AT STÅ OP 

Vækningen af beboere foregår stille og roligt, hvor der 

aes og tales mildt til beboeren, som enten står op eller 

bliver i sin seng. Den positive og milde start på dagen 

vidner om, at plejerens opmærksomme adfærd skal 

medvirke til, at beboeren får gode forudsætninger for 

dagen. Dette ses, da vi første dag følger Karen som er 

SOSU-assistent på Dagmarsminde: ‘’Lidt fremme og til 

venstre står Annes hospitalsseng, hvor Karen står og 

nusser Anne på kinden og kysser hende på panden.’’ 

(Appendix, 1-Feltnoter s. 3). Et andet eksempel ses med Ditte: ’’Karen kommer tilbage med et glas vand, og 

trækker tæppet rundt om Ditte, så hun ikke fryser. Hun sætter sig ved sengen og rækker glasset med et sugerør 

hen til Ditte, så hun kan drikke’’ (Appendix, 1 – Feltnoter s. 5). Dette tegner billede af en indforstået tilgang til 

vækningen blandt plejere – der er altså ikke stadfæstet en regelbunden metode, men i stedet i en række 

generelle forståelser. Derfor er der heller ingen eksplicitte kompetencer, der definerer hvorvidt, man er god 

eller dårlig til at udføre den. Det giver anledning til forskellige tilgange, som blandt andet ses i håndteringen af 

Dittes modstand til vækningen (se citat 5). Det at stå ud af sengen viser den praktiske forståelse af selve akten 

fra beboer og plejer: ”Karen vil gerne have, at Anne selv rejser sig op, så hun guider hende kun til, hvor på 

rollatoren og sengen, Anne skal holde, mens hun konstant bekræfter og tiljubler hende” (Appendix, 1-Feltnoter 

s. 4). Plejerne skal derfor besidde indgående know-how om vækningen og tilgå den specifikt gennem 

akkumuleret viden omkring beboerne, hvilket vidner om kendskab til beboerne og deres ønsker. Karen bruger 

disse kompetencer, da hun i badet guider Ditte til at vaske sit hår. Forløbet igennem har Karen fuld tiltro til sin 

fremgangsmåde og forståelse for, hvordan Ditte vil reagere gennem sit kendskab til Dittes humør og 

modsættende opførsel. Karen rækker bruseren til Ditte “Her, kan du ikke lige selv holde bruseren og så henter 

jeg sæben til kroppen” (Appendix, 1-Feltnoter s. 6). Ditte har alle muligheder for blot at gøre ingenting, men 

Karen kommer tilbage er Dittes hår vådt, så hun får vasket håret og bliver badet færdigt. Den iboende 

forståelse for, at det er vigtigt at gå i bad, udnytter Karen gennem motivation og opmuntring til at vende 

situationen så Ditte går i bad og endda bader sig selv. Her ses en tydelig underspillet magtudøvelse gennem det 

frie valg og ansvar Ditte pålægges i situationen. Det bevidner således om en usagt magtstruktur mellem beboer 

og plejer, som influerer praksissens mening og udførelse.  

Citat 5 
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GODMORGEN 

Det er en væsentlig regel, implicit i forståelsen af praksissen, at sige ‘’Godmorgen’’. Plejerne anvender det at 

sige “Godmorgen” og “Hvordan har du sovet?” i det første møde med beboerne om morgenen. Det, at regler 

ikke kun omhandler fysisk opførsel, men også sproglig, viser at omsorgen og plejen ikke indskrænkes til fysisk 

hjælp, men også psykisk – hvilket viser omtanken for beboerne. Når personalet metodisk påbegynder 

beboernes dag med specifikke sætninger, bliver praksissens aktører stemt til dens formål. Idet sproget bruges 

til at holde beboerne og deres handlinger positive, ses relationen mellem beboer og plejer i kraft af sproget.  

AT REJSE SIG FRA SENGEN 

Gardiner, vinduer, sengen og dynen indgår som materielle arrangementer hvor praksissens forhold, til disse 

materialiteter konstituerer praksissens eksistens, da den ellers ikke kunne finde sted. Det at rejse sig fra sengen 

betegner vi som at skulle gøre, netop handlingen. En rollator er i Ditte og Annes tilfælde materielle 

arrangementer som er nødvendige for at kunne rejse sig fra sengen og bevæge sig fra værelset. Disse anvendes 

bevidst af personalet til at få beboerne til at agere på en særlig måde. Ligeledes er det arrangementer i 

rummet, som benyttes til at få praksissen til at forløbe. F.eks. trækker både Karen og Ditte gardinerne fra for at 

indikere, at det nu er morgen og tid til at stå op. Således er det sjældent eksplicit eller tvingende, at beboerne 

opfordres til at stå op, men i stedet gennem konstituering af praksissens rammer, at beboerne selv føler, at de 

skal stå op. Derfor er personalets magtanvendelse iboende og konstruktiv frem for en undertrykkelse af 

beboernes frie vilje. 

 ‘NU ER DET SØRME TID  TIL AT SOVE’-PRAKSIS 

Hver dag, efter aftensmad, sidder størstedelen af menneskerne på Dagmarsminde i fællesstuen foran 

fjernsynet. Her serveres desserten typisk, og det er også her, man drikker den sidste kop kaffe og måske et glas 

spiritus, inden man går i seng. Vores ambition om at beskrive den adfærdsregulerende metode, de på 

Dagmarsminde anvender, fungerer godt med denne praksis, idet det stod klart, at beboerne ikke automatisk 

gik i seng. Én af de vigtigste regler for May Bjerres teori om demente er, at de skal have massere søvn, og 

derfor fandt vi det interessant at undersøge, hvordan 

man sørger for dette, uden at tvinge beboerne til at 

sove enten fysisk eller med sovemedicin. Den sene 

aftenpraksis, eller ’nu er det sørme tid til at sove’-

praksis, som vi hurtigt døbte den efter en 

medarbejders udtalelse, viste sig hurtigt 

eksemplarisk for de performative og magthavende 

redskaber og handlinger, der uden italesatte krav, 

får beboerne til at gå i seng på fornuftige tidspunkter (Appendix, 8 – feltnoter s. 38). Netop fordi praksissens 

formål og intention sjældent ekspliciteres, er dens struktur interessant. Gennem flere bekendtskaber med dens 

rutiner, kunne vi formulere en undren over hvilke former for magt, der i situationen var acceptable for at nå de 

Citat 6 
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mål, det enkelte individ måtte have for praksissen. For de ansatte var dette primært, at gøre beboernes 

underbevidsthed klar over, at det var sengetid, som det for eksempel viser sig, da Anne hygger sig så meget, at 

hun bliver oppe helt til nattevagten møder ind (se citat 6). 

En del af italesættelsen og dialogen omkring den proces, det er at få beboerne i seng, foregår således med ironi 

og humor, hvor rummet for fortolkninger af hinandens behov og samspil forstørres. Dette vidner først og 

fremmest om plejerens kontekstuelle forståelse. Yderligere er plejerens bevidsthed omkring relationens 

personlige karakter interessant. Sarkasme og ironi er et udtryk for en gensidig tillid og respekt og kræver 

yderligere en indfølingsevne og timing, som vi i dette eksempel fornemmer mellem Anne og Lotte. Det er 

interessant i forhold til den praksis, de sammen indgår i, og praksissens overordnede formål, da Lotte drager 

nytte af denne relation til at placeres sig i en ansvarsrolle. Umiddelbart efter denne seance fortsætter Anne 

med at underholde, hvormed hende og Lottes forskellige fortolkninger af praksissen bliver tydelig. I dette 

eksempel ses det også, hvordan Lotte flere gange italesætter situationen og sine ønsker for dens afslutning. 

Hun formulerer i det følgende citat en talehandling, og forsøger dermed at håndtere situationen gennem 

praksissens karakter: 

’’Jeg snakker med Anne om hendes barndom, og hvordan hun oplevede krigen, og hun fortæller ivrigt historier. 

Lotte kigger op på uret, og siger: ‘’puuha, klokken er mange, I er godt nok friske idag, hva’? Nu må det sørme 

snart være tid til at sove’’. Ellen og Hans svarer bekræftende, men bliver siddende og snakker lidt’’ (Appendix, 8-

Feltnoter s. 37). 

I citatet ovenfor udspiller sig en form for implicit ageren, der er karakteristisk for praksissen, idet ’’vi ved bedre’’ 

diskursen kommer i spil gennem Lottes forsøg på at få Anne til at gå i seng, men samtidig ikke vil tvinge hende 

til det. Således pålægger Lotte beboeren det ansvar, det er at vurdere, hvornår de skal i seng, og samtidig giver 

hun dem friheden til at vælge selv. Dog fungerer hendes artikulationer som indgreb i deres handlemuligheder 

hvorved både frihed til at handle og hendes autoritære styring af praksissen integreres i deres subjektive 

vurdering af situationen. 

På mange måder samles praksissens elementer omkring netop desserten og den dertilhørende kaffe, men den 

fungerer også i forlængelse af aftensmaden eller en aktivitet forud for praksissen, hvor beboerne ofte har 

behov for hvile. Dens legitimitet baseres i den genkendelighed, den repræsenterer, hvor dens rutine er noget, 

de fleste er vant til at udføre gennem den naturlighed, der ligger i at slå mave efter et måltid. I ovenstående 

situation fremgår det, hvordan forskellige aktører i praksissens udfoldelse aflæser og vurderer hinandens 

versioner af praksissen, og dermed konstant forhandler mål og rettethed med dens format. 

På den sidste observationsdag så vi, hvordan plejeren Steen sammen med en beboer satte sig i sofaen 

umiddelbart efter aftensmaden, hvor de læste et blad sammen. Derefter opfordres resten af beboerne til at 

følge efter (Appendix, 13 – Feltnoter s. 58). Med én eller to personer som eksempel og en opfordring fra 

personalet, kan resten af beboerne mere eller mindre indtræde i praksissens bestemmelser, hvor opfyldelse af 

dens regler og meninger kommer instinktivt. Ved at opfordre og motivere beboerne til at indgå i fællesskabet 
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omkring praksissen kan personalets vejledning beskrives som Gouvernmentalité, som netop er en empatisk 

magtudøvelse, der baseres på det frie, åbne handlerum, hvor magten alene udformes gennem en værdiladet 

appel. Dernæst vil subjekterne pålægge sig intentionen, gøre den til deres egen, og dermed integreres 

magtudøvelsen i deres handlerum som iboende instinktiv agens i praksissen. Derfor lykkes meget af 

fællesskabet omkring strukturen implicit, idet personalet drager fordel af sandheden konstrueret i praksissen 

(Ebbesen, 2015: 34).  

Den normativitet hvormed aktører udfører praksissen, beskrives gennem nedenstående uddrag af 

observationsnoterne, hvor en fast rutine gør alle opmærksomme på hvilken praksis, de indgår i, og hvordan de 

skal forholde sig: ‘’Tv’et bliver tændt, og de fleste samler sig i sofaerne, mens Ib hjælpes i seng, og Gertrud selv 

går på sit værelse. Vi spiser kage imens Nanna og Lotte skiftevis er der’’ (Appendix, 8-Feltnoter s. 36) 

KOLLEKTIVE SANDHEDSVÆRDIER 

Opfattelsen af praksissens formål og intention er for både personale og beboere, at det skal være hyggeligt og 

behageligt at sidde sammen og nyde det sidste af dagen (se citat 7). Dog opstår der en uenighed i den 

strukturelle mening, den tillægges, idet personalet har en specifik rettethed i deres adfærd, det tilskynder, at 

beboerne skal opdage, at de er trætte. Beboerne derimod ser praksissen ude af denne kontekst, og har nogle 

gange andre planer for dens forløb. Eksempelvis mener beboeren Ellen, at det er tid til portvin en aften, hvor vi 

sidder i sofaen efter et spil banko, selvom det er langt over den almindelige sengetid (Appendix, 9-Feltnoter s. 

41). 

 

Citat 7 

En aften opstår en kontrovers mellem Ellen og Jørgen, da Jørgen i løbet af dagen har været meget 

udadreagerende (Appendix, 8-Feltnoter s. 30,38). Ellen vil ikke have ham i nærheden, hvilket hun giver tydeligt 

udtryk for. Jørgen derimod vil gerne deltage i aktiviteter, men finder det svært at forholde sig roligt og 

koncentrere sig længe nok. De indgår begge i den samme konsensus om, at alle må deltage i fællesskabet, og 

de tager begge del i den følelse, det giver. Dog er Jørgen ikke i stand til at opfylde de krav, praksissen stiller til 

hans opførsel, og derfor mener Ellen, at han med god grund kan ekskluderes. Situationen beskriver, hvordan 

brud på den kollektive sandhedsværdi, der tillægges fællesskabet, kan føre til kontroverser. Ligeledes er 

hverken Ellen eller Jørgen eksperter eller autoriteter i situationen, og derfor kan ingen af dem tillægge 

praksissen den mening, de ønsker.  
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KOLLEKTIV HYGNING 

Bestemmelser om, hvordan man skal agere i en specifik praksis, er blandt andet afgjort af en række generelle 

forståelser. For aftenpraksissen, som forløber efter ’best practice’ hvis beboerne har haft en aktiv dag og er 

trætte, er det både implicit og eksplicit, at der skal man kollektivt hygge sig. Det er således også en del af 

meningsfuldheden i praksissen, at man er fælles om den, hvorfor den oftest centreres om en ’gøren’, som for 

eksempel at spise dessert eller se TV. Vi ser her Jørgens adfærd som eksempel på en, der ikke formår at favne 

forståelserne, og derfor falder uden for praksissens rammer. Det kan eksempelvis skyldes, at praksissens 

legitimitet ikke er klar nok, og at dens formål derfor ikke fremkommer troværdigt for ham.  

FÅ REGLER 

Helt konkret stilles der gennem praksissens rammer krav til, at man sidder nogenlunde roligt i en sofa eller stol 

og hverken råber eller skaber sig. Hvis TV’et er tændt, er det ikke accepteret eksempelvis at snakke ind over 

eller forstyrre på anden måde. Generelt er der på Dagmarsminde meget få eksplicitte regler, og oftest bliver 

selv spil og lege udført uden håndhævning af ret mange regler.  

TV-TID 

For at praksissen kan forløbe, er der nødvendige, materielle forudsætninger, der skal opfyldes. Eksempelvis ser 

vi, hvordan sofaer og stole formes omkring TV’et som en hestesko, og at kaffe, stillet an på en bakke i det flotte 

stel, er nødvendigheder, som det er svært at forestille sig, at praksissen kan undvære. Desuden er belysningen 

dæmpet og stearinlys giver i stedet en mild og afslappende effekt. En materialitet, som vi især finder 

interessant, er TV’et og dets anvendelse, som beskrives i det følgende uddrag fra observationsnoterne: 

‘’Lotte fortæller også, at de normalt sidder i sofaen i tide til at se ‘TV Avisen’, fordi det får mange af beboerne til 

at få det indtryk, at det er tid til at gå i seng. Så ser de den, og mindes at klokken må være mange, og så bliver 

de automatisk trætte’’ (Appendix, 8-Feltnoter s. 37,38) 

Trækker vi på definitionen af teknologi, som værende noget, der former og forandrer livsbetingelser med en 

bestemt rettethed, er der en klar strukturering af praksissen som formes af fjernsynets anvendelse. Det bruges 

som redskab til at styre aktørernes opførsel gennem en underliggende intentionel agens. Det er derfor endnu 

et kontrolredskab, der griber ind i subjekternes (her beboernes) forståelse for praksissens meninger og 

tilpasser deres handlinger og beslutninger. 

OPSUMMERING 

På Dagmarsminde har de ansatte privilegeret adgang til viden og redskaber, hvilket giver dem magt og 

autoritet. Ved at italesætte eller performe en given praksis’ formål og mening styres dens aktører af de 

magthavende parter. Derfor kan personalet vurderes at være eksperter i felten, hvor deres sandhedsregimer 

har en konstant kumulerende karakter og derigennem fastholdes. De kan foretage lukninger af situationer, 
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hvor de ønsker at deres sandhedskarakter skal skabe naturalistiske forhold omkring en given praksis. Hvis 

hjemmelen for denne lukning er troværdig og giver mening for aktørerne, kan praksissens forhold og formål 

dermed konstrueres af den magthavende. Samtidig er de magthavende som subjekter naturligvis integreret i 

selvsamme magt og den sikres derved en konstruktiv karakter. Gennem tesen om, at interagerende subjekter 

skaber magtstrukturer, og at dette udspiller sig på Dagmarsminde, kan vi gøre os tanker om hvilke 

menneskelige relationer, der er. 

I mange tilfælde ser vi, hvordan personalet er bevidst om beboernes autonomi og ret til selvbestemmelse, 

mens der i andre tilfælde, bevidst eller ubevidst, foregår en effektivisering af en given praksis, der underkender 

disse. Eksempler på det sidste er, når målet for praksis overskygger dens mening, for eksempel når Anne ikke 

vil i seng, og Lotte tager flere og flere metoder i brug, og bliver mere og mere eksplicit i sine behov. Alligevel 

repræsenterer praksisserne alle et menneskesyn, der anerkender individets rettigheder og som i vid 

udstrækning benytter og dyrker den subjektive magts konstruktive indvirken på kulturen. Dette udtrykkes 

endvidere gennem den Gouvernmentalité, som giver beboerne kapacitet til videre at udvikle sig. Ved at give 

beboerne flere redskaber til at udvide egne handlerammer, forøges deres egenskaber også. Vi fortolker dette 

som værende deres grundlæggende tro på menneskers evne til at tage vare på sig selv og vide, hvad der er 

bedst for dem selv. Dagmarsmindes magt er produktiv, ikke restriktiv, og dermed fremlægges aktørernes 

frihedsmuligheder med en rettethed om, hvordan situationen skal udfolde sig i kraft af det frie valg fra 

subjektets side. Dette beriger individets selvopfattelse og giver en tro på egne evner til selvforvaltning.  

Når personalet på Dagmarsminde interagerer med beboerne, er det med en klar intention om at opretholde 

beboernes autonomi, hvorfor der er en forståelse af, at tvang nødvendigvis er negativt. Dagmarsminde kan 

derfor siges at have en ambition i stil med Foucault for at skabe betingelser ‘’som tillader disse magtspil at blive 

udspillet med et minimum af dominans“ (Villadsen, 2013: 343), hvor betingelserne i denne situation er givet i 

praksissens format og på beboernes præmisser. På Dagmarsminde er der således en implicit værdisætning i de 

produktive magtprocesser, der udspiller sig i daglige praksisser, og som lægger den pædagogiske linje for 

arbejdet. Vi ser derfor en uløselig sammenhæng mellem personalets konstruktive og produktive magt, som 

konstant forsøger at appellere til beboerne, og et menneskesyn, der baseres på medmenneskelighed og 

ligeværdighed.  

RELATIONEN MELLEM SUBJEKT & OBJEKT 

I det følgende afsnit vil vi analysere de forskellige perceptioner af teknologi, som er konstitueret i differente 

praksisser på Dagmarsminde. Vi undersøger den underliggende forståelse af brugen og opfattelsen af de 

teknologiske redskaber, og dermed hvordan relationen mellem subjekt og materialitet kreeres. En katalysator 

for vores refleksive undren har været et definitivt skel mellem de forskellige konceptioner af teknologi. I 

bearbejdning og kodning af vores materiale har vi lokaliseret to praksisser, hvori vi søger at belyse, hvordan 

materialitet kan have skiftende størrelse og anvendelses indenfor de forskellige praksisser. Endvidere har vi et 

ønske om at forstå hvilken agens, materialiteten har for praksissens konstituering, samt hvordan det påvirker 
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de forskellige fænomeners skabelse. Vi vil i følgende afsnit, gennem de forskellige praksisser, belyse hvordan 

differente teknologier opfattes, forstås og bruges.   

DANSEPRAKSIS  

Om formiddagen inden frokosttid er der i fællesstuen gymnastik. Her er alle beboere så deltagende som muligt, 

når Karen eller en af de andre plejere gennemgår forskellige øvelser, der både udfordrer fysikken, 

selvforståelsen, intellektet og den rytmiske sans.   

 

MUSIK   

Første gang vi blev indbudt til dans kunne man tydeligt mærke energiniveauet stige, og der var en helt særlig 

forståelse af aktiviteten, som ikke var ligesom de andre aktiviteter, vi havde oplevet. Denne bestemte stemning 

indbød til dans, og man kunne mærke, at fænomenet dans var en aktivitet, der havde stor indflydelse og 

indvirken på beboerne. Dette afspejles eksempelvis her, da observatør X er med: 

“Vi danser løs og vrikker med hofterne, mens Anne svinger med armene og tager små skridt frem og tilbage. Vi 

griner til hinanden og danser videre. Da sangen slutter, er Anne dog blevet træt i benene, så hun sætter sig igen 

på stolen, og jeg bevæger mig hen til Gertrud, der danser løs. Hun har massere energi, og danser helt vildt” 

(Appendix, 7-Feltnoter s. 8). 

Her ses en klar beskrivelse af stemningen og energiniveauet blandt individerne involveret. For os ledte 

aktiviteten til en undren over hvad, der er med til skabe den her stemning og hvilke faktorer, der aktiverer og 

kreerer det. Sammensuriet af handlinger og følelser gjorde, at vi fandt det at danse relevant at undersøge. 

Dansepraksissen på Dagmarsminde kan forekomme på forskellige tidspunkter - om det er gymnastik, intuitiv 

dans eller fredags-fest dans. En fælles ting for aktiviteten er forståelsen og energien, som giver en bestemt 

stemning. I følgende sektion vil det uddybes fra Schatzki teoretiske kategorier af praksis, hvordan dans som 

praksis bliver konstitueret, når den opstår i forbindelse med den daglige gymnastik. 

DANSEFÆNOMENET 

Det er et tydelig formål, at man i danse-praksissen ikke nødvendigvis skal danse, men være en del af danse-

fænomenet, hvilket er immanent i en værdi om fællesskabs-solidaritet. Yderligere er der en helt pragmatisk 

brug af dans i form af aktivering af beboerne. Som tidligere nævnt, applicerer Dagmarsminde en aktiverings-

filosofi, som også fremkommer i danse-praksissen. Dette er noget vi i løbet af feltarbejdet har observeret, og 

som SOSU-assistenten Karen forklarer:  

‘’Altså nu går jeg primært ind på alt, hvad der hedder aktivering, fordi jeg ved, det stimulerer deres kredsløb, og 

det gør, at de ikke falder. Øhh det gør, at de får en velvære og de bliver også... Får en masse tro på sig selv, at 

‘’I dag benyttes ordet udelukkende om tonekunst. I denne betydning kan musik 

defineres som lyd struktureret i et tidsligt forløb, og kan forløbe i forskellige genrer’’ 

(Stefansson, 2009) 
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de kan mere end de egentligt: ”nå, er jeg blevet så gammel” ikke?’’(Appendix, 3 - Interview s. 91). 

Beboeren Anne sætter også ord på aktivitetsniveauet, omend med en ironisk distance: ‘’De er jo så hårde ved 

os her, som du kan se. Jeg må ikke engang sove længe, køre i kørestolen - de tvinger os til alt muligt’’, og 

blinkede så med det ene øje mens hun smilede til mig’’ (Appendix, 1-Feltnoter s. 3). Man kan se, at Karen 

tydeligt mener, at det stimulerer det kroppen, og er med til at skabe velvære, hvilket Anne understøtter ved sin 

udtalelse. Der er derfor en iboende konsensus om, at det er godt at aktivere beboerne på Omsorgosasen, om 

det er fysisk eller kognitivt - begge dele vægtes. Det er således en metode til at skabe en social aktivering som 

fremkommer i form af fænomenet dans. Dette sedimenteres i en semantisk tankerække, om at det fysiske 

legeme skal aktiveres for at blive mere mobil - underforstået at ved at blive mobil, bliver man gladere og 

derved indgår man bedre i fællesskaber. Disse elementer giver deraf, i en semantisk tankerække, et bedre liv.  

I udførelsen af danse-praksissen er stemnings-rammesætningen med til influere og skabe følelser hos 

beboerne. Det ser vi f.eks. da Simone bemærker stemningen i lokalet og bliver inviteret til at deltage, som det 

ses i starten af afsnittet. Vi ser, hvordan forventningens glæde over at skulle deltage i danse-praksissen 

fremkommer, og i dens gentagelse ligger en forventning til at opleve en bestemt følelse. Selvom musikken 

kreerer performative følelser, som er tydelig intenderet til at fungere agentialt, så legitimeres formålet med 

prakissen i musikkens intra-aktion i medskabelse af fænomenet dans. Derfor kan den agentiale karakter, som 

musikken får, siges at være medskabende for hele den praksis, dansen iscenesætter og dermed afgørende for 

den måde, aktiviteterne udspiller sig på. 

AT KUNNE DANSE  

For at danse-praksissen kan italesættes som en praksis, skal der være en know-how og kompetencer til 

arrangere og udføre dette. Man skal vide, at stolene fra gymnastikken skal stilles væk, samt hvor de skal stilles 

hen. En essentiel kompetence er at kunne sætte musik på samt at vælge den rigtige musik. Det, at plejerne, 

som står for musikken, kan håndtere en smartphone og anvende dens funktioner til musik er derfor væsentligt. 

Endvidere er det at vide, hvilken form for musik, der skal bruges til at frembringe de ønskede stemninger og 

reaktioner. En nødvendig know-how er også kendskabet til beboerne - én, som danser helt vildt, Jørgen, som 

skal danse med en i hånden, Anne, som skal sidde og danse “med armene” eller Ditte, som kun vil kigge på. 

Indlejret i praksissen er dermed essentielle forståelser til det relationelle kendskab til hvert individs behov og 

evner til at kunne imødekomme dette. Det er indlejret i en diskursiv praksis, vi identificerer, og som vi kalder 

“hvert menneske er unikt”, og som i flere andre tilfælde giver anledning til meget individuel behandling. 

Endvidere afspejles dette i Dagmarsmindes værdiopbygning, som bygger på et personcentreret fokus, hvori 

hver person er unik i sine behov. Sådan en tilgang fokuserer på, hvad individet stadig kan, og integrerer dem i 

et social fungerende fællesskab på deres egne præmisser.  
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ALLE KAN DANSE 

Der skal være et gulv, som man kan bevæge sig og sidde på, og der skal være musik, som man kan danse til, for 

at praksissen fungerer. Desuden foregår aktiviteten altid det samme sted i lokalet, og der er en fast regel om, at 

man har gymnastik, og derefter dans, kl. 11.  

Indenfor danse-praksissens konstituering ligger en meget eksplicit forståelse af konceptet. Dans er hverken i en 

bestemt form, har ikke en styret koordinering af bevægelser eller en genre - men som Barad tilkendegiver er 

den et fænomen, som med aktørernes handlen bliver konstitueret forskellige alt afhængig af subjektet. Dette 

ses f.eks. med førnævnte eksempel og i citat 8.  

Det er ikke vigtigt hvordan du bevæger dig, men blot 

at du er deltagende i aktiviteten. Ud fra Barads intra-

aktion, kan vi således udlede af relationen mellem 

subjekt og objekt, at fænomenet dans og dens fysiske 

fremkommen konstitueres - situeret og kontekstuelt. 

I denne kontekstualitet ligger der en mulighed for at 

være med på sine egne vilkår og stadig deltage i 

praksissen. Dette giver et beboerne frirum til at 

“skeje sig ud”, og derfor kan der ikke siges at være 

faste regler. Immanent i fænomenet er “social adfærd og fællesskab er vigtig” diskursen. Denne diskurs bygger 

på en værdisætning om socialt adfærd og det at være en del af aktiviteter er essentielt for beboerne. Således 

skabes en generel konsensus om, at man skal være en del af dansen - lige meget hvilken form det er eller om 

man kigger på. 

MUSIKKENS MATERIALITET 

I udførelsen af danse-praksissen ser vi nogle essentielle arrangementer af materialiteter, som er med til 

rammesætte praksissen under gymnastik-projektet. Som tidligere nævnt, kan danse-praksissen tilblive på 

forskellige tidspunkter, hvor vi identificerer en egentlig praksis, når det foregår i forbindelse med den daglige 

gymnastik. Dog er der nogle generelle praktiske forståelser, som er grundlæggende for, at praksissen og, 

ligeledes andre danse-episoder, kan eksistere. Ved siden af køkkenet og skråt bagved, eksisterer der et gulv, 

som er designeret dansegulv. For at dansegulvet kan anvendes skal der gøres klart: ‘’Der var gjort plads at vi 

kunne danse, stolene var blevet fjernet og sofaen rykket lidt’’ (Appendix, 10-Feltnoter s.45) og ‘’Musikken 

kommer på, stolene trækkes lidt væk’’ (Appendix, 7-Feltnoter s. 29). En vigtig teknologi i danse-praksissen er 

musik. En person finder noget musik på den ledige telefon, hvorfra det styres. Derefter opfordres aktørerne i 

praksissen til at placere sig på dansegulvet, eller i hvert fald til at være en del af det som enten deltagere eller 

aktive observatører. Dette kan ses med eksemplet med Ditte, som har lyst til at deltage: ‘’Nanna er inde hos 

Ditte, og da hun kommer ud fra værelset, der er placeret lige ved siden af dansegulvet, beder Lotte hende om at 

være med’’ (Appendix, 11-Feltnoter s. 47). Til trods for Dittes uvillige opførsel placeres hun alligevel som en del 

af aktiviteten. Vi kan deraf udlede, at praksissens egne kræfter og personalets opfordringer får beboerne til at 

Citat 8 
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deltage, selvom de måske nogle gange ikke vil. Det, der netop gør denne praksis til et enestående tilfælde, er 

musikkens matter & meaning og dermed dens agens og intentionalitet i danse-praksissen. Den bruges aktivt til 

at skabe en genkendelighed, a la reminiscensteori og får nærmest en materialiseret størrelse i sin omslutning af 

rummet. Det kan virke som en selvfølge, at musik har indflydelse på en danse-praksis, men musikkens iterative 

konfigurering og indflydelse på fænomenet dans transcenderer den normale anvendelse og forståelse af musik. 

Som forklaret som teleoaffektiv struktur, så bruges musik til aktivering. Det er en aktiv teknologi, hvor 

beboerne er meget opmærksomme på det bestemte musikvalg, som leder til en genkendelighed. Remediet 

aktiverer dermed beboerne kognitivt og fysisk samtidig med, at det vækker særlige følelser i dem.    

Musik er en relativt ofte anvendt teknologi på Dagmarsminde og bruges desuden i andre situationer, som ikke 

har afgørende ramme-dannelse for praksisser -  bla. som baggrundsmusik: “Der bliver spist kage og drukket 

kaffe, musikken kører i baggrunden uden at være forstyrrende” (Appendix, 3-Feltnoter s. 16), eller som sjov og 

ballade: “Jeg regnede med, at det ville være noget af det ældre 60´er musik, som de plejede at høre. Men det 

var “Vi kigger på fugle, hvorfor ik’, hvorfor ik” (Appendix, 10-Feltnoter s. 43). Musikkens agens har derfor ikke 

altid en afgørende konstituerende betydning for dens producerede fænomener. Det signifikante ved musikkens 

betydning i danse-praksissen er altså dens tilnærmelsesvis symbolske konceptualisering, som står i kontrast til 

den ellers pragmatiske forståelse af musik på Dagmarsminde. Musik som en teknologi i en bestemt kontekstuel 

virkelighed er altså med til at skabe rammerne for danse-praksissen. Vi kan således uddrage, at musikkens 

materialiseringsproces er konceptualiseret på en unik måde, som er skelsættende for måden, praksissen bliver 

til. Dens emergente agens, når aktørerne anvender og former den, er dermed særligt betydningsfuld på 

Dagmarsminde, idet den optages i praksissen og subjektiveres af aktørerne til en intra-agentual enhed. 

I Danseprakissen har musik ingen præ-eksisterende egenskaber eller på-forhånd-givne intentioner, men bliver 

konstitueret og attribueret i danse-praksissen af det non-humane, humane og diskursive. Musik i denne praksis, 

som teknologisk remedie, bruger diskursen “teknologi skal være anvendeligt” til at være en førhen nævnt 

stemningsskabende og genkendelig entitet for beboerne. Diskursen omkring sociale aktiviteter, “fællesskab og 

social adfærd er vigtigt”, påvirker den måde, Dagmarsmindes aktører anvender materialiteten og dermed 

bliver remediets forståelse rekonfigureret i fænomenet dans.  

Musik med-konstituerende entitet, kan forstås gennem Barads intra-aktion- og fænomenbegreb. Vi ser i danse-

praksissen, at subjekterne (plejere og beboere), materialiteter og diskurser er i en intra-aktion og skaber 

fænomenet dans. Først og fremmest er teknologi for mange af de ansatte et udefinerbart koncept. Det kan 

skyldes, at mange af teknologierne er usynlige for brugeren, fordi deres agens er naturaliseret. Endvidere ser vi 

her, hvordan Lotte ikke ser musik som en teknologi: ‘’Jeg bruger dem jo til, måske at aflede, gøre noget godt for 

beboerne, vurdere: er det det her de har brug for? Vurdere, om det er dejligt at ligge i en stol, med noget stille 

afslappende musik’’ (Appendix, 2 - Interview s. 83). Hun bruger den som et redskab til sjov, udfordring eller 

afslapning uden at gøre sig yderligere overvejelser om dens indvirken. Modsat svarer den unge medhjælper, 

Pernille, på spørgsmål om teknologi: ‘’Og så har vi også noget musik, som nogen gange, så hører vi noget 

ungdomspop, der er nyt for de andre, og nogen gange hører vi de gamle, hvor de sidder og synger med’’ 
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(Appendix, 7-Interview s. 191). Pernille er dermed meget hurtigere til at identificere både tilstedeværelse og 

anvendelse af teknologi. Musik, som medkonstituerende enhed, skifter dermed betydning, idet relationen 

mellem subjekt og objekt bliver konstitueret forskelligt i en fikseret virkelig. Det er hermed tydeligt, at der er er 

forskellige opfattelse af både brugen og forståelsen af musik som teknologi alt efter hvilken situationen og 

perspektiv, vi ser på.  

MÅLTIDS-MADSPRAKSIS 

Ved to af de daglige måltider finder vi en særlig samling af aktiviteter, der til sammen danner en generel 

måltids-praksis. Den er lokaliseret omkring de to store spiseborde midt i fællesstuen i forbindelse med 

køkkenet. Denne bevidst udtænkte arkitektur spiller en rolle i forhold til stemningen og i praksissens i 

udførelse. Placeringen af møbler har indflydelse på den stemning, der er baggrundsrammen for praksissen: 

“[...]Jeg siger til ham: ’Vi har det ellers så godt her i sofaen, Jørgen. Vi kan holde øje med damerne i køkkenet, at 

de nu laver maden. Det dufter godt, synes du ikke?’ Jørgen svarer ’jo” (Appendix, 3-Feltnoter s. 17). Denne 

samtale, som finder sted mellem beboeren Jørgen og observatør X, er et udtryk for, hvordan køkkenets 

placering i forhold til resten af lokalet, hvor beboerne opholder sig, har indflydelse på beboernes 

tilstedeværelse i praksissen, da det medfører en større indsigt i hvordan og hvornår praksissen udføres. Denne 

type praksis repræsenterer derfor en genkendelighed, som for beboeren fungerer som et holdepunkt, der både 

understøttes eksplicit og sanseligt. 

Personalet anretter al maden i køkkenet i fade og serverer det for beboerne. Maden bliver ikke tilberedt, men 

opvarmet, da de modtager alt mad udefra. Vi har fundet denne praksis særdeles interessant, da vi har 

observeret, at dette er en type praksis der, uagtet tidspunkt, middag eller aften, har formået at samle alle 

potentielle aktører om den samme handling med det samme formål.  

FÆLLESSPISNING 

Den teleoaffektive struktur i aftensmadspraksissen har som 

grundformål, at beboerne skal have ernæring, for at 

funktionsevner og livskvalitet ikke forringes. Det er en 

livsnødvendighed at få den rette ernæring, så kroppens mange 

processer og systemer fungerer, hvilket især er vigtigt for ældre 

og demente: ”[…]Det er fordi, de her mennesker, hvis de ikke får 

nok mad, f.eks. Hvis de ikke får nok ind - det kunne være sådan 

en som Jørgen f.eks. - spiser nok. Hvis de ikke får det, så kan de 

blive psykotiske. [...] Ligesom at forebygge det, at de går i delir” (Appendix, 5 - Interview s. 148). Det er altså en 

betydningsfuld del af demensplejen, at ernæring er korrigeret på ret vis, så man undgår symptomer som f.eks. 

psykoser. Samtidig eksisterer der i praksissen en iboende opfattelse af, at de fysiske funktioner ikke er de 

eneste, der prioriteres. Aftensmaden skal som fænomen være medskabende til den hjemlighed, 

fællesskabsfølelse og genkendelighed, som Dagmarsminde står for (se citat 9). Det er tydeligt, at 

Citat 9 



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

60 

 

aftensmadspraksissen ikke er afsluttet bare fordi, maden er spist op. Implicit finder man altså en forståelse af, 

at det ikke kun er de fysiologiske behov hos beboerne, der skal tilfredsstilles, men også nogle sociale behov, 

hvor stemningen omkring aftensmaden er medkonstituerende for praksissen. Der er altså indlejret en ide om, 

at det skal være hyggeligt at deltage i aftensmaden. Samtidig tillægges tallerkenens tilstedeværelsen en vis 

matter, som vi vil uddybe senere.  

Yderligere har vi defineret formålet for denne type praksis igennem diskurser, som vi, ved hjælp af vores maps, 

har identificeret. Gennemgående er denne praksis markeret som et middel til, at beboerne føler sig trygge i 

fællesskab med andre. Samtidig er et vigtigt mål med bestemte udførelsesritualer at sikre, at beboerne 

gennemfører praksissen på egen hånd for at styrke eller bevare deres selvværd: 

”Ib er den af eneste af beboerne, som får smurt mad, alle andre tager selv og laver den. Ibs mad bliver også 

skåret ud, og han spiser kun med en gaffel, ingen kniv. Når han spiser med kniv og gaffel, forklarer Lotte, bliver 

han forvirret og kan ikke finde ud af det, som om han går i stå.” (Appendix, 5-Feltnoter s. 22) 

Beboeren i dette eksempel bliver, grundet det overordnende mål, i samspil med personalets kendskab til 

beboerens forudsætninger, indlemmet i en bestemt kategorisering. Dette er et udtryk for praksissens formål 

om at sikre beboerne daglige succeser. I form af personalets værdibaserede, didaktiske tilgang til beboernes 

håndtering af spiseredskaber ser vi en indlejret magtfordeling, hvor personalets håndtering af maden er 

styrende for beboernes adfærd. 

FASTE PLADSER 

En forudsætning for, at måltidspraksissen konkret kan italesættes som værende en praksis er at identificere 

nødvendige kompetencer og know-how inden for praksissens rammer. I forbindelse med servering og 

indtagelse af måltidet kræves det, at plejere og beboere har kompetencer til at agere inden for praksissen (se 

citat 10). 

Heri er indlejret en viden om, hvordan maden serveres 

korrekt og på en bestemt måde for beboerne. Ydermere er 

der en idé om, hvordan beboerne skal betjene dem selv, samt 

hvordan plejeren skal opfordre til, at de skal spise mere i 

tilfælde af, at beboeren ikke spiser nok. Grundlæggende har 

de frihed til at vælge selv, men praksissens overordnede 

styring appellerer til, at man skal spise, og dermed styres 

subjekterne af dens iboende kompetencer. Dette er et 

eksempel på en diskursivt styret handling, der har indflydelse på materialiteters anvendelse og indflydelse på 

måltids-praksissens endelige mål. Idet personalet er klar over, hvordan anretningen skal tage sig ud, er disse 

ansvarlige for dele af dens indretning. Beboerne derimod er mere eller mindre uvidende om den proces, der 

ligger i anretning, og derfor lader de sig indgå i praksissens struktur med andre forudsætninger. Her ser vi et 

Citat 10 
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eksempel på de magtstrukturelle roller, som påvirker de identiteter, beboerne bliver tildelt. Desuden er det 

tydeligt, at måden hvorpå beboere og personale er placeret omkring bordet og hvem de sidder ved siden af 

tildeles en væsentlig betydning (se citat 10).  

“Steen sidder med Jørgen ved bordet i udestuen, med glasskydedøren trukket lidt for. Vi andre sidder ved de 

samme pladser, som da vi spillede kort, men vi har selvfølgelig hjulpet med at dække bord. Ellen sætter sig ved 

siden af mig på sin faste plads med sin mand, Hans, på sin højre side” (Appendix, 13-Feltnoter s.58) 

En tydelig fordeling af pladser spiller en væsentlig rolle i udførelsen af praksissen. Indforstået er det, at 

beboerne har faste pladser, og endnu vigtigere at de sidder ved siden af de rigtige. Dette illustrerer 

praksisteoriens socialkonstruktionistiske perspektiv hvor der opstår en konstruktion omkring siddepladserne, 

der styrer hvem, der sidder hvor. Dette er et udtryk for personalets refleksion over beboernes individuelle 

sociale kompetencer og i høj grad en vurdering og strukturering af beboernes relationer til hinanden, som 

kommer til udtryk som en generel forståelse af nødvendige kompetencer for praksissens tilblivelse. 

Her er det igen “nu hygger vi os” det stiller krav til de følelser og meninger, der vækkes gennem praksissen. 

Plejeren Nanna intra-agerer ikke kun med beboerne, men også med flere materialiteter i form af vin, glas, 

maden, tallerknerne og porcelænsfade. Det er i disse intra-aktioner, at de forskellige entiteter konstituerer 

hinanden i kraft begges tilstedeværelse i praksissen. Beboerne skal ikke være bevidste om performativiteten, 

men de skal være i stand til at tage imod denne servicering og hjemlighed, for at der er konsensus omkring de 

generelle forståelser.  

BORDSKIK 

I aftensmadspraksissen finder man et regelsæt, hvor det er nødvendig at sidde på en plads omkring 

spisebordet, samt at have service foran sig for at kunne indgå i aftensmadspraksissen. Anvendeligheden af 

objekter som glas, tallerkener og bestik er derved medkonstituerende for reglerne og rammerne for netop 

denne praksis. Genkendelighed er et vigtigt aspekt af praksissen, der bl.a. ses i reglen om, at servicen ved 

middagen skal være autentisk og minde om en hjemligt måltid:  

"Da desserten er spist, står den halvfyldte plastikcontainer med koldskål stadig på bordet. Lotte går over og 

prikker Nanna på skulderen, og de går lidt væk fra bordet. Jeg overhører alligevel Lotte sige til Nanna, at hvis 

May havde været på arbejde, skulle containeren altså ikke stå på bordet" (Appendix, 11 – Feltnote s.47) 

Her opstår der et brud på de regler som er indlejret i aftensmadspraksissen, da plastcontainerne ikke er en 

almindelig eller genkendelig opbevaringsform og derved modarbejder den stemning, som de forsøger at skabe. 

Materialitetens tilstedeværelse er således med til at etablere en regel i praksissen, der bliver italesat.  
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ANRETNING MED STIL 

I udførelsen af praksissen er der nogen materialiteter, der skal være til stede, for at den kan eksistere.  Disse 

materialiteter kan virke banale, som fællesstuen, servicen, bordene, servietter og stole, men er essentielle for 

praksissens udførelse. Der er nogle konkrete, materielle arrangementer i form af specifikke fade og tallerkener, 

der bliver brugt i til at skabe rammesætningen og stemning i aftensmadspraksissen. Specifikke materialiteter 

og aktørernes opfattelse af dem er med til at skabe fænomenet aftensmad på en speciel måde. Denne 

essentielle materialitet er således afgørende for praksissens udførelse og formål og stadfæster sig i form af 

diskursen “Teknologi skal give mening”, som retfærdiggør brugen af bestemte materielle remedier, hvis det 

lever op til kriterierne bag den autentiske arbejdsmetode på Dagmarsminde. Der kan tillægges disse 

materialiteter en særlig symbolik, der henvender sig til praksisser, som beboerne genkender fra årtier tilbage, 

hvor måltider havde en anden værdi, og hvor anretninger havde anderledes betydning. Derfor giver det på 

Dagmarsminde mening at bruge ekstra energi på formaliteterne, da den mening, de tillægger praksissen, er 

uvurderlige. Immanent er en bestemt konceptualisering, hvori materialitetens agens influerer og skaber en 

rammesætning for måden praksissen udføres og forstås. Der ligger en tillægsværdi i disse specifikke 

materialiteter, som først bliver til i fænomenet aftensmad. Blomsterne ved bordet betyder ikke noget for sig 

selv, men i en intra-ageren med diskurserne indlejret i denne praksis, skabes en stemning og dermed et nyt 

fænomen.  

Medicin som remedie har en negativ association, men bliver en integreret del og forsøges kamufleret i 

fænoment aftensmad. Det overskygges dermed af resten af praksissens kræfter: 

“ Nej, de [pillerne] kommer bare sådan ud i de der magretheskåle én efter én [...] Jeg synes, det er rart, at de 

ikke bare propper dem ned i sådan en boks med sådan mandag, tirsdag, onsdag… Men de gør det mere 

omhyggeligt med de små fine skåle.” (Appendix, 7-Interview s. 190) 

Indlejret i arrangementet finder vi medicinen, der skal gives til beboerne i en specifik skål, der er med til at 

understøtte diskursen “nu skal vi hygge os”. Der drages igen på det genkendelige og hjemlige, og som Pernille 

her implicit påpeger, skal arrangementet ikke associeres med de fordomme, der findes til en institutionel 

fremgangsmåde.  

Beboeren Jørgen kræver ekstra meget pleje og han besidder ikke de generelle forståelser eller viden om de 

strukturer, som aftensmadspraksissen afspejler, hvilket gør plejerne nødsaget til at placere ham udenfor 

fællesskabet. Paradoksalt arbejder den materielle placering af Jørgen, imod diskursen “social adfærd og 

fællesskab er vigtig”, men samtidig er det en nødvendighed for, at en anden diskurs, “nu hygger vi os”, kan 

realiseres. I denne placering observerede vi ligeledes en teknologi, der havde en åbenlys tvetydighed indlejret i 

sig. Første gang vi stødte på proteindrikken, var i aftensmadspraksissen, hvor Lotte kommer ud i havestuen 

med et glas til Jørgen, som bliver bedt om at drikke det. Diskursen “Medicin er kunstigt”, hvori måden det 

forstås og gives på, står i kontrast til den pragmatiske tilgang til proteindrikken, vi har observeret. Med 

proteindrikken er det det fysiske, ernæringsmæssige resultat, der er vigtigere end vejen dertil, selvom 
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proteindrikken kan karakteriseres som en teknologi. Fordi der ingen regler er, for dens anvendelse, bruges der 

også flere og andre midler til at få beboerne til at drikke det: 

“Altså vi skal give det kl 16. Det er simpelthen for at være sikker på, at vi alle sammen har… Altså får givet det. 

Jeg går så lidt ud, for jeg giver det til aftensmaden, og det er simpelthen for, at det ikke bliver… Det er sgu 

underligt at skulle drikke et glas mælk, mens man sidder og spiser kage - der drikker man kaffe’’ (Appendix, 2 – 

Interview s. 85) 

Det er intuitivt valg, at Lotte giver det som en del af maden, da hun synes det nemmere og har en klar 

forestilling om hvad der associeres med kagespisning. May Bjerre har dog sagt, at proteindrikken skulle gives 

klokken 16:00:  “Nej det skal gives imellem måltider ik? Så det er derfor, det skal gives klokken 16:00” 

(Appendix, 5-Interview s. 149). Det er tiltroen til den intuitive oprigtighed som plejerne opererer ud fra, som 

gør denne afvigende anvendelse legitim. Subjektets forståelse af materialiteter samt intuitive navigation inden 

for praksissen er derved medkonstituerende for den agens, en materialitet har i kraft af sin intra-aktion med 

den humane aktør. Intuitiv navigation er derfor en stor faktor for, hvordan bindeleddet mellem subjekt og 

objekt forbindes. 

OPSUMMERING 

I vores feltarbejde har vi identificeret brugen af teknologi som en relevant størrelse at undersøge. Vi ser i de to 

praksisser, hvordan teknologi kan have agens og være rammesættende for de praksisser, de intra-agerer i. I 

udførelsen af danse-praksissen ligger indlejret en iterativ performativitet, som gør, at relationen mellem 

subjekt og objekt konstitueres. Således er der en meget implicit normativ forståelse af eksempelvis musikkens 

affektive effekt. I andre perspektiver skifter musik dog fuldstændig betydning, hvor brugen og forståelsen af 

den forandres i dens kontekstualitet. I kontrast til danse-prakssisen er aftensmad- praksissen, hvori protein-

drikkens formål og opfattelse kan variere efter subjekt – f.eks. af Lotte, som giver det, når hun har lyst. 

Teknologien har en funktion, som er sedimenteret i et projekt, hvor fysisk velvære giver bedre livskvalitet. 

Endvidere ser vi en klar forståelse af både tanker om og anvendelse af medicin i denne praksis. Dog er måden, 

hvorpå medicinen gives, varierende, alt efter hvilket subjekt, vi forholder os til. Lotte varierer sin måde at give 

pillerne på, Nanna giver dem bare og går, og i nogle tilfælde har personalet helt glemt at give dem. Dette giver 

alt sammen et billede af den intuition, som er værdiladet på Dagmarsminde. Vi ser en person-centreret 

imødekommelse af alle aktørernes behov, hvori plejernes kompetencer bunder i en relationel viden, som 

udtrykkes gennem oprigtighed. Denne viden er med til påvirke, hvordan konstitueringen af relationen og 

brugen af disse teknologier anvendes i en given praksis. 

May Bjerre har en fuldstændig klar ide om, hvad teknologi er. Hendes udsagn funderes i en implicit antagelse 

om, at teknologier og dermed redskaber skal have en funktion og anvendelighed, som skal kunne forstås af 

beboerne og at de ikke må kompensere for menneskelig relation. Hvis funktionen og dermed formålet er 

klarlagt, bliver teknologi og redskaber en naturlig entitet, som beboerne kan relatere til og imødekomme. Det 

er dermed op til plejerne at kommunikere og formidle redskabets anvendelighed.  
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May har sat nogle klare rammer for, hvornår og hvordan teknologi anvendes i praksisser. Diskursen “teknologi 

skal give mening” og “teknologi skal være anvendeligt” er inkorporeret på Dagmarsminde, men den mening, 

der tales om, er ikke klart anlagt og afhænger derfor af hvilket subjekt og objekt, vi kigger på. Vi ser, hvordan 

Lotte giver proteindrik så meget, som hun kan, fordi det er sådan, hun ser dens funktion og mening. Dette 

kommer som følge af en ikke-fastsat metodik, men en intuitiv frihed, som er grundlæggende for Dagmarsminde 

som institution.  

 

Forholdet mellem subjekt og objekt skabes alt afhængig efter hvilken situation, vi kigger på, og er derfor 

kontekstuelt og situeret. Denne forhandling gør, at fænomenerne, der kreeres på Dagmarsminde, både er 

præget af konsensus og af megen forskellighed i deres anvendelse og funktion.  

HVEM ER TEKNOLOGIERNE FOR? 

Ser vi på den måde, man i udgangspunktet af behandlingen tilgår demente mennesker på, er det en klar 

prioritering at få kendskab til beboernes liv som “ikke-demente”. “Der er en grund til, at de er, som de er. Det er 

fordi, vi kender dem rigtig godt, ikke?” (Appendix, 5 - Interview s. 140). Gennem samtaler med ægtefæller, 

familie og venner søger man informationer om de daglige aktiviteter, som beboeren tidligere har værdsat. Det 

kan være alt fra at have en morgenrutine, hvor personen har gjort noget ud af sit udseende ved at vælge sit tøj 

selv og putte makeup på, eller det kan være at holde sin krop i gang ved at være fysisk aktiv. Ved at finde frem 

til disse små eller store personlige handlingsmønstre, som har været karakteriserende og konstituerende for de 

enkelte individers identitet, forsøger man således at frembringe iboende funktioner ud fra en teori om, at 

det kan genetablere en form for mening i beboerens hverdag. Det samme gælder de praksisser, vi tidligere har 

gennemgået. De får beboerne til, med både krop og sind, at se formål og struktur i dagligdagen, som igennem 

hele deres liv har dannet ramme om deres egen tilblivelse. Målet for disse handlinger er at opfylde nogle, 

omend implicitte, men stadig skarpt definerede, succeskriterier om livskvalitet. På Dagmarsminde bliver det 

ofte italesat, hvordan man vurderer hvorvidt målet for en beboer er nået, og hvilke kendetegn, der 

identificeres i den sammenhæng. En væsentlig del af personalets metode er, som vi tidligere har påpeget, 

eksplicit at gøre opmærksomme på, hvad deres mål er. Derigennem identificerer vi nogle mål for livskvalitet, 

når Karen f.eks. fortæller om den livsglæde, hun ser skinne ud af Ib, når han løber, eller når hun fortæller, at 

hun kan ‘mærke beboerne’ og derfor får en fornemmelse af, at der er en gensidig kommunikation mellem 

hende og den demente person. Vi har samlet flere eksempler på aktører, der beskriver livskvalitet hos 

beboerne i følgende tekstboks: 

Succeskriterium for 
livskvalitet 

Eksempel 

Livsglæde Karen: “[...] så bobler han [Jørgen] jo af glæde. Han har selvfølgelig nogle nedture, men det har vi jo alle, det er op og ned. 
Men altså, den der vanvittige glæde, han har, når han bobler. Det er jo så storartet, man bliver jo så glad indvendig ved 
tanken om, at hvis man havde været med til at få ham hen, så han har fået et liv igen [...]” (Appendix, 4 - Interview s.110) 

Gensidig 
kommunikation 

Observatør: “[...] da han [Ib] pludselig siger: “Nanna”.  



TANT-31 Palliativ demensbehanding på Dagmarsminde i en teknologiseret kultur 20/12-2016 
Gruppe 1 Teknologi i antropologisk perspektiv AAU/CPH
  

 

65 

 

Han siger ikke mere [...] Hun [Nanna]  er tydeligvis meget overrasket, og siger til mig, at han jo næsten ikke taler.” 
(Appendix, 11 - Feltnoter s.47)   

Genvundne 
færdigheder 

Interview med beboer: 
F: Kan du huske, om det var anderledes, før du kom hertil? Havde du svært ved at gå før? 

IP: Ja, det havde jeg! 
F: Ja? 

IP: Ja, jeg har fået arbejdet mig selv frem til at kunne ting, ik?” (Appendix, 6 - Interview s. 166)  

Personlighed Lotte:‘’Vi har formået at fjerne… Udtrappe ham [Jørgen] på meget af hans medicin, hvilket har gjort, at Jørgen faktisk har 
fået sin personlighed tilbage’’ (Appendix, 1 - Interview s. 69) 

Humor Interview med plejer:  
Karen: ‘’[...] altså det, jeg synes, der er fantastisk ved hende, det er, at hun har sin humoristiske sans’’ (Appendix, 4 - 
Interview s. 111)’’ 

Kærlighed og følelser Observatør: ‘’Så siger Olga pludselig: ”Jørgen, vi har det jo lige så godt, og Dianna, din kone, er her jo også.” Jørgen 
stopper op og ændrer helt adfærd. ”Er hun det?” 

”Hun sidder lige derovre” - siger Olga. Jørgen bliver meget opstemt og følelsesladet. ”Dianna, din dejlige kvinde. Jeg elsker 
dig så højt.” (Appendix, 3 - Feltnoter s. 15) 

Kan mærke dem Observatør: ‘’Karen: ‘’Hvor dejlig er det nu, du er?’’. Og Clara smiler til hende, mens hun holder om sig selv, og siger: 
‘’Jamen jeg er vel rigtig dejlig!’’ (Appendix, 1 - Feltnoter s. 8) 

En måde at se hvorvidt personalet opnår målene eller ej, foregår på to plan: for det første anvender de ADL-

kurver til at sætte tal på beboernes individuelle fremgang, og for det andet forbinder de afviklingen af 

medicinsk behandling, som et mål i sig selv. Dette er to eksempler på redskaber, der vurderer det endelige 

resultat, men som siger meget lidt om den foregående proces. Dermed kan det være svært at afgøre hvilke 

dele af metoden på Dagmarsminde, der egentlig er udslagsgivende for deres (gode) resultater. Endvidere er 

begge måleenheder baseret på definitive udtryk for skematisering, og derfor vil detaljerigdommen i 

succeskriterierne for livskvalitet gå tabt. Der forekommer altså en kortslutning, idet man vurderer sin 

målsætning ud fra to uomtvistelige sandheder, hvorved refleksion over selve metoden udebliver. Der eksisterer 

derfor reelt set kun to konklusioner i Dagmarsmindes succes, som besvarer spørgsmålene; har vi udtrappet 

beboerens medicin? Ja. Ser vi en forbedring i beboerens ADL-statistik? Ja8. 

Gennem vores præsentation af den herskende teknologikultur på Dagmarsminde har vi identificeret en meget 

definitiv konstruktion af medicin. Der er en tydelig afstandtagen til medicin i behandlingen af beboerne, og 

deraf ser vi en meget uspecifik konstruktion af andre teknologier såsom proteindrik, TV, musik og mad. Her er 

der tale om teknologier, hvis eneste karakteristik er deres anvendelighed i bestemte praksisser og i 

overensstemmelse med hvor meget mening, de potentielt giver for beboere og ansatte. Sammenholder vi 

dette med pointen om, at mål og middel på Dagmarsminde er to uforenede entiteter, medfører fremhævelsen 

af medicin som en dårlig teknologi, at andre teknologier ryger i baggrunden – de usynliggøres som konsekvens 

af medicins meget tydelige afgrænsning. Latour og Woolgar påpeger netop teknologiers eksistens som 

konstrueret gennem italesættelse (Latour, 1986: 64). Eftersom der ingen eller næsten ingen dialog er omkring 

                                                                 

8 Note: Der bliver selvfølgelig også både reflekteret over og handlet efter daglige erfaringer, men dette er ikke på samme 
måde udslagsgivende for en definitiv ændring i eksempelvis handleplanerne. 
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usynlige teknologier, kan de derfor siges at være 

ikkeeksisterende, indtil de ekspliciteres. Der er en 

overset funktion i mere naturaliserede teknologier, 

som opstår som konsekvens af en polysemisk 

teknologi-tilgang, vi ser på Dagmarsminde. Der er 

således blandt personalet en konsensus omkring 

målet for beboerne, men ikke et mål for anvendelse 

af disse usynlige teknologier. Der er ikke indlejret 

nogle målsætninger for metodens proces, som 

primært er funderet i en intuitiv tilgang. Netop 

intuitionen styres af de diskursive strukturer, vi 

tidligere har beskrevet, og er derfor funderet i 

relativt faste konstruktioner. Paradoksalt er det dog, at den intuitive metode ikke anses for at være målbar, og i 

hvert fald ikke anvendes i målingerne, hvorfor man ikke opnår resultater, der beskriver både mål og middel.  

De idéer man på Dagmarsminde har om naturaliserede teknologiers anvendelighed er implicitte, men 

teknologierne er anvendelige, og derfor svære at placere i den intuitive metode. Det kan dog opsummeres 

gennem aktørernes sygdomsbillede og plejernes kendskab til den enkelte beboers færdigheder, som giver dem 

redskaber til at agere, mens det ligeværdige, empatiske menneskesyn udstikker retningen for den intuitive 

agens.  

En naturlig konsekvens af intuitiv agens, er at der opstår forskellige fortolkninger i kraft af personlighedernes 

forskellige erkendelsesmæssige afsæt. Ved at værdisætte intuition som en faglig kompetence, der 

fremkommer gennem personalets menneskesyn og sygdomsbillede, bliver Dagmarmindes metode således 

diskursivt betinget. Det bygger altså på en tese om, at mindre fokus på faglighed og højere prioritering af flair 

og intuitiv handlen, gør Dagmarsmindes personale enormt fagligt kompetente (se citat 11). Gennem 

personalets handleplaner for de enkelte beboers livskvalitet er der således fast konsensus om, hvad målet for 

beboeren er. Det handler blandt andet om at aktivere personligheder og komme i kontakt med følelser - men 

der er blandt personalet ikke yderligere konsensus om midlet til dette mål. Gennem vores analyse har vi dog 

identificeret flere meget væsentlige praksisser, hvor personalet anvender og intra-agerer med usynlige 

teknologier for netop at nå målene. En del af paradoksaliteten i sammenhængen mellem mål og middel på 

Dagmarsminde ser vi derfor i de usynlige teknologier. Der reflekteres ikke over, at anvendelsen af disse 

teknologier emergerer i en subjekt- objekt enhed, som har en intention og udøver bestemte handlinger i de 

daglige praksisser. Konstruktionen og forståelsen af denne enhed fokuserer primært på den humane agens, og 

overser dermed den usynlige, naturaliserede teknologis indvirken. Vi identificerer en brug af teknologier i 

praksis, som et middel til at aflede for at undgå konflikt og uproduktiv magt (som i Foucaults optik er en rå 

magt-struktur og derfor heller ikke den ønskede gouvernmentalité). De usynlige teknologier er derfor 

essentielle i målet om, at beboerne ikke skal opleve nederlag, at personalet ikke skal indskrænke beboernes 

frihed og magt derfor skal udøves gennem iboende processer.  

Citat 11 
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Figur 6 - Succes vurderes efter (især) to mål. Den mest konkrete rammesætning for midlet er, at de skal udfase adfærdsbehandlende medicin fra 

beboerne. 

Figur 4 viser de ganske etablerede sandheder, i Dagmarsmindes arbejdsproces. Desuden er der, som vi tidligere 

har påpeget, en høj vægtning af menneskelige værdier og flair for arbejdet i formuleringen af, hvordan man på 

Dagmarsminde skal nå sine mål. Gennem manglende konsensus om resten af midlet (metoden) til at nå disse 

mål, anser vi de usynlige teknologier som en væsentlig, overset faktor. Den forrang, som ‘anti-medicin’- 

kulturen giver én teknologi, giver anledning til en selvkumulerende effekt, hvor resten af de eksisterende 

teknologier i større og større grad ‘forsvinder’. Vi foretager derfor en tankekonstruktion, hvor disse usynlige 

teknologier synliggøres. Teknologiernes anvendelse og effekt på praksisser mening figurerer ikke i hverken 

metode (middel) eller målsætning, hvilket kan tænkes at gøre dem oversete i en grad, der underminerer deres 

effekt. Indtænker man anvendelse af teknologierne (og opmærksomhed om samme) i sin målsætning, på lige 

fod med ‘medicin er dårligt’-forestillingen, kan både teknologier og Dagmarsmindes metode således tænkes at 

få en sandhedsværdi, der gavner deres effekt. Den selvkumulerende usynliggørelse vil formentlig derefter 

vendes til en selvkumulerende øget tilstedeværelse, der styrker de forskellige praksissers formål.  

’’The material setting both makes possible the phenomena and is required to be easily forgotten. Without the 

material environment of the laboratory none of the objects could be said to exist, and yet the material 

environment very rarely receives mention. It is this paradox, which is an essential feature of science that we 

shall now consider in more detail’’ (Latour, Woolgar, 1986: 69) 

Vi har tidligere påpeget, at teknologierne indgår i en enhed med personalet, som agerer sammen mod et 

specifik mål i en given praksis. Ofte er midlet en konstruktiv magtanvendelse, som ideologisk set følger May 

Bjerres ønsker for Dagmarsmindes metode: ‘’Uden at det skal være en decideret magtanvendelse, men man 

arbejder ved at overtale og forklare’’ (May, Bjerre, appendix, 4 - Interview s. 136). Gennem vores 

tankekonstruktion tildeles denne formulering mere substans gennem en konkretisering af både 

‘magtanvendelse’ og ‘arbejde’, hvorved et nyt lag af sandheder, der definerer retning for både middel og 

resultat, kan konstrueres. 
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EN VIRKELIGHED BETINGET AF MATERIALITET? 

På Dagmarsminde forsøger man at få hver dag til at give mening for hver enkelt beboer. For demente 

mennesker er det normalt, at de oplever en form for meningsløshed ved livet, hvilket kan udfolde sig gennem 

deres adfærd. Der kan opstå en form for eksistentiel krise, hvor formålet med tilværelsen forsvinder fra dem. 

Derfor tager man praksisser og normale aktiviteter og hæver dem gennem en performativ konstellation 

mellem mennesker, teknologier, materialiteter og forståelser. 

Der er ikke universelle løsninger i aktiviteterne – Menneskers behov for at deltage i sociale sammenhænge og 

behovet for at få respons fra andre sociale væsener opfyldes gennem de generelle praksisser, der konstant 

udformes ud fra ideer om fællesskabets produktive magt. Man dyrker den enkeltes kompetencer, roser 

hinanden for aktiv deltagelse og værdsætter individer i en fælles kontekst. Det er således fællesskabets 

kræfter, der får den enkelte til finde en retning med livet. Ligeledes er der forbilleder og motivation i 

almindelige praksisser hvor beboere med ressourcer inden for praksissen får ansvar, og dermed fungerer som 

forbilleder for resten af gruppen. Den gruppedynamik, det skaber at se og anvende forskellige ressourcer er 

dermed afgørende for, at man på Dagmarsminde kan forme en given praksis’ mening og forståelse igennem og 

med hinanden. I og med at beboerne både interagerer med hinanden og agerer forbilleder for hinanden 

styrkes deres kompetencer til at indgå i fællesskabet, og derfor har alle ansvar og frihed i deres roller. Ansvaret 

kan både siges at være for mikro-processernes eksekvering, men også for fællesskabets eksistens, hvilket på én 

gang er både håndgribeligt og underforstået. 

For at støtte de demente, som oplever en svært degenerativ proces, forsøger man derfor på Dagmarsminde at 

udvikle kompetencer, der giver den enkelte mening og som vækker noget (særligt). Hjernen nedbrydes og har 

ikke høje intellektuelle funktioner – derfor er man nødt til at have aktiviteter, der intellektuelt ligger dybt nok 

til, at de som iboende minder, instinktivt kan findes igen - også selvom man har mistet evnen til højere 

abstraktioner. Konsulterer vi vores teori, ser vi, at der er noget, der antyder, at området i hjernen forbundet 

med hukommelsen er tæt forbundet med områder, der aktiveres ved fysisk og kognitiv stimulation. De 

konstante impulser mellem centrene kan ses, når demente udfører genkendelige aktiviteter. Denne funktion 

kan kobles direkte til Dagmarsmindes metode, der dyrker et helhedsbillede af aktiviteter og praksisser, hvor 

iscenesættelsen af dem er essentiel, for at de giver beboeren den ønskede effekt. På Dagmarsminde er der 

således en forståelse af det gode liv og hvad, det skal indeholde. Denne bunder i en tanke om, at demens netop 

ikke er en venteposition, hvor man ikke er bevidst om sin situation og at den derfor ikke kan give mening, men 

blot beskriver en ny virkelighed. På Dagmarsminde indrammes denne virkelighed i nye meninger, samtidig med 

at den konstante tilblivelse, som et menneskes liv naturligt befinder sig i, dyrkes og tilskyndes. 

Vi har i løbet undersøgelsen valgt at fremhæve en række generelle praksisser i sited Dagmarsminde, som har 

en vis eksistensberettigelse, men konstitueres gennem fælles forståelser for rammerne på stedet. Der foregår 

altså en specifik iscenesættelse af praksisserne, som er direkte betinget af fælles, diskursive opfattelser, og som 

er eksekveret gennem specifikke aktørers fortolkninger og perceptioner af menneskesyn, teknologisyn, sygdom 
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og livskvalitet. Det er gennem den måde, hvorpå disse fire indfiltrerer hinanden og fungerer i kraft af hinanden, 

at man på Dagmarsminde har et fælles afsæt til træde ind i sited og performe dets praksisser. De overordnede 

samfundsmæssige strukturer (i kulturen Dagmarsminde), skabes hele tiden i takt med, at praksisser udføres. 

Derfor foregår der en konstant forhandling mellem den måde, Dagmarsminde som site italesættes og 

præsenteres, og den måde hvorpå dens praksisser udføres. Disse vil konstant forholde sig til hinanden og 

alligevel bevæge sig dynamisk, hvor succeskriterier for netop menneskesyn, teknologisyn, sygdomsbillede og 

livskvalitet indgår. Ud fra denne epistemiske virkelighed af Dagmarsminde kan de enkelte aktører således 

performe dens praksisser på de vilkår, som sited og forståelsen forudsætter. 

Ved at fremkalde nogle basale funktioner hos beboerne kan man iscenesætte en version af det gode liv, som 

opfyldes på det abstraktionsniveau, beboeren befinder sig på og som giver livskvalitet ud fra, hvad beboeren 

selv er i stand til at forholde sig til. Men hvad er det så, der får det almindelige til at blive så specielt? Gennem 

Dagmarsmindes analyser af, hvad deres beboere kan og vil, og samtidig gennem anerkendelse af den 

forudsætning, at beboerne befinder sig på andre intellektuelle niveauer, kan Dagmarsminde altså gøre det at 

være menneske (dement eller ej) til det, der gør os alle til mennesker. De almindelige, daglige praksisser er 

derfor for Dagmarsminde af en karakter, der for alle mennesker – uagtet deres tidligere kompetencer, 

livsførelse og glæder – har haft en betydning og vægt. Ideen er altså et udtryk for et generelt menneskesyn, 

som ikke nødvendigvis forholder sig til demente, men som er gældende for alle mennesker. På Dagmarsminde 

dyrker de det specielle i det almindelige – og tildeler det almindelige karakter, så det opfylder menneskelige 

behov. Demens er derfor på Dagmarsminde, blot en ny virkelighed for det menneske, det rammer.  

Efter gennemgangen af vores analyse står det klart, at den virkelighed, vi alle befinder os i er betinget af 

materialiteter, og at den bedst situeres gennem disse materialiteter. Teknologierne udøver, i enhed med 

menneskene, en magt, der er konstituerende for, hvordan vi bedst befinder os i virkeligheden. Denne 

undersøgelse kan derfor blandt andet vise, hvordan demente mennesker er den ideelle case til at belyse, 

hvordan materielle konstruktioner er essentielle for den betydning, vi tillægger helt almindelige praksisser. Vi 

ser, hvordan rutiner og traditioner vækker genkendelse hos beboerne, og at denne genkendelse er betinget af 

en række materielle rammesætninger og opfordringer. 

Da beboerne en dag får græskarsuppe til frokost, er de uforstående over hvorfor, hvorefter en ansat fortæller 

dem, at det jo er Halloween. De fleste af beboerne virker stadig ikke overbeviste, og spørger igen, hvorefter 

samme ansatte fortæller, at de dagen forinden lavede græskarhoveder. Det mener beboerne dog ikke, at de 

har. Konstellationen omkring ’traditionen halloween’ har derfor ikke være overbevisende nok i sit format. 

Rammesætningen har ikke givet mening og det har sikkert heller ikke været en gennemgående praksis i ret 

mange af beboernes liv at fejre halloween. Idet dens materialiteter ikke vækker minder, falder dens 

troværdighed til jorden. Forestiller man sig derimod, at de i samme situation spiste and, rødkål og brune 

kartofler, brugte servietter med nisser på, og hørte ’højt for træets grønne top’ ville situationen sandsynligvis 

være mere overbevisende. Beboerne genkender praksisser omkring at fejre jul, og vil i sammenhængen 

hverken være i tvivl om, hvad meningen med situationen var, eller stille spørgsmålstegn ved materialiteternes 
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tilstedeværelse – de ville nemlig være konstituerende for praksissens forløb. Dagmarsminde møder mennesker 

i deres egen virkelighed, på deres præmis, med redskaber og handlinger som alle mennesker værdsætter, og 

giver dermed en struktureret hverdag ekstra krymmel. Vi er som moderne mennesker ikke i stand til indse og 

omfavne materialiteternes betydning og dermed heller ikke den værdi, de udfylder i vores verden. Vi opdager 

ikke usynlige installationer og tildeler dem derfor ikke betydning for den mening, de påkalder en praksis. På 

Dagmarsminde formår man at favne det særlige og specielle i det almindelige og iscenesætte de 

nødvendigheder, der giver almindelige aktiviteter en grundlæggende værdi for alle mennesker. De anvender 

teknologier i en mere eller mindre bevidst konstruktion, der kan ophøjes til alle menneskers hverdag, men som 

på stedet fungerer som en konkret metode til at rehabilitere demente og give deres liv betydning.  

KONKLUSION 

I denne opgave er det beskrevet, hvordan plejehjemmet Dagmarsminde anvender palliative, 

omsorgsorienterede metoder med et skarpt, non-farmakologisk afsæt. Kodning og bearbejdning af etnografisk 

data fra observationer og interviews har dannet grundlag for en analyse af praksisser udført på Dagmarsminde. 

Dette inkluderer analyser af aktører, diskurser og materialiteter, og de komplekse konstruktioner, de indgår i. 

Gennem vores socialkonstruktionistiske tilgang til Dagmarsmindes behandlingsmetoder, har vi fundet teoretisk 

grundlag ud fra Michel Foucaults ontologiske blik på subjekters tilblivelse og Karen Barads beskrivelser af 

sammenhængen mellem materialiteter og performativitet. Disse positioner indgår i supplement til hinanden og 

til analytisk at reflektere over konstitueringsprocesser, som vi har identificeret og finder væsentlige.  

Vi har i Dagmarsmindes arbejde identificeret en ganske norm-afvigende teknologikultur, som helst frasiger sig 

al brug af medicin. Denne konkrete synliggørelse af medicin som teknologi medfører dog en usynliggørelse af 

andre, mere naturaliserede teknologier som TV, proteindrik og musik. Igennem behandlingsmetoder for 

demente indgår materialiteter og teknologier i en optik af anvendelighed og mening, men grundlæggende også 

på en præmis af den intuitive handlens uovertrufne effekt. Denne ubalance mellem nogle teknologiers 

synlighed og andres usynlighed viser sig i Dagmarsmindes fattigt beskrevne fremgangsmåder, men i høj grad 

også i ukonkrete måleenheder som ADL-statistikker og individuelle vurderinger. Derfor opstår en situation, 

hvor succeser og resultater ikke giver et fuldt billede af den anvendte metode, men i stedet indikerer, at kun 

anti-medicin-kulturen har været udslagsgivende. 

Vi kan konkludere, at materialiteter og teknologier spiller en større rolle på forholdet mellem mål og metode 

på Dagmarsminde, end hvad personalet umiddelbart vurderer. Vi har derfor foretaget en tankekonstruktion, 

hvor fremhævelse af materialiteter i Dagmarsmindes metode, giver en mere nuanceret og brugbar ide om 

processen. Hvis personalet i højere grad indførte materialiteternes indlejrede potentiale i den i deres metode, 

ville målsætningen om forøget livskvalitet have en mere konkret proces. 
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