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En invitation til social konstruktion

FororD  
til DEn  
DanskE  
ovEr- 

sÆttElsE

Det er en ganske særlig glæde at introducere denne bog for et dansk pub-
likum. Jeg har gennem det sidste årti oplevet, at socialkonstruktionistiske 
ideer er blevet godt modtaget i Danmark. Jeg har også nydt det privile-
gium, at en række af mine tidligere arbejder er blevet oversat til dansk, 
og har haft den ære at tale til mange forskellige tilhørere. Jeg har virkelig 
nydt godt af værdifulde kollegiale relationer til forskere fra mange forskel-
lige fag samt praktikere inden for terapi, organisationsudvikling, uddan-
nelse og coaching. Alle har de fundet veje til at bruge socialkonstruktio-
nistiske ideer på kreative og fremsynede måder for at skabe bedre sociale 
verdener. Det har for mig været usigeligt stimulerende og har ført til en 
berigelse af mine ideer.
 Jeg oplever undertiden, at forskere og praktikere frygter, at konstrukti-
onistisk teori på en eller anden måde søger at erstatte eller eliminere tid-
ligere forskningstraditioner. Det er en misforståelse af de konstruktioni-
stiske præmisser. Socialkonstruktionistisk teori forsøger ikke at eliminere 
nogen teoretisk eller praktisk retning. Den gør ingen krav på sandhed, ra-
tionel overlegenhed eller etisk ophøjethed. Socialkonstruktionismen ind-
byder derimod til en radikal pluralisme, hvor alle traditioner er repræ-
senteret i de dialoger, som former vores fremtid. Den indbyder også til 
skabelsen af nye forbindelser mellem teori og praksis, der kreativt blander 
forskellige traditioner. Samtidig opfordrer konstruktionismen til kritisk og 
værdsættende refleksioner over alle traditioner. Vi må med hensyn til alle 
vores traditioner spørge, hvilke værdier og hvilke mennesker de tjener, og 
hvem der undertrykkes eller bringes til tavshed af vores indsatser.
 Det er mit store håb, at denne udgave af En invitation til social konstruk-
tion kan give yderligere liv til dialog blandt studerende, forskere og prak-
tikere. Til forskel fra de af mine tidligere bøger, der er oversat til dansk, 
er denne bog skrevet for et bredt publikum. Jeg har lagt vægt på både 
klarhed og ideernes handlingsimplikationer. Endvidere opdaterer bogen 
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gennemgående alle tidligere fremstillinger, hvad angår nye udviklinger i 
teori, forskning og praksis. Forskere vil måske navnlig kunne drage nytte 
af kapitel 3, som redegør for indførelsen af kvalitative forskningsmetoder, 
som foretrækkes af mange konstruktionistiske forskere. Drøftelsen af re-
lationel teoretisering i kapitel 4 kan åbne for et helt nyt felt for udvikling 
af såvel teori som praksis. I kapitel 5 fokuserer jeg på udviklingen af dia-
logiske processer, som åbner helt nye muligheder for mange konstruktio-
nistiske forskere og praktikere. Derpå beskriver jeg i kapitel 6, hvordan 
konstruktionistiske ideer forener forskellige udviklinger inden for et bredt 
spektrum af nye praksisser i terapi, organisationsudvikling og forsknings-
fremstillinger. Værket afsluttes med en gennemgang af, samt gensvar på, 
forskellige kritikker af socialkonstruktionismen, som er fremkommet gen-
nem det seneste tiår. Det er mit håb, at disse temaer og bogen som hel-
hed vil give anledning til en indholdsrig læseoplevelse, og – hvad der er 
vigtigere – bidrage til et yderligere samvirke af humanvidenskabelig teori, 
forskning og praksis, der er viet vores fælles bedste.

FororD

Jeg har store forhåbninger til denne bog. Mit største håb er, at disse si-
der kan indføre læseren i et felt af spændende dialoger, der finder sted 
på tværs af akademiske fagområder, i kulturen generelt og mange ste-
der rundt omkring på kloden. Denne dialog udspiller sig hyppigst under 
overskriften social konstruktion. Andre taler mere snævert om “konstrukti-
visme” eller mere bredt om “postmodernisme”. For alle deltagerne i disse 
diskussioner er implikationerne betydelige. De ser ud til at være på højde 
med de radikale forandringer i tænkning og sociale praksisser, der fandt 
sted i det 16. og det 17. århundredes europæiske kultur. Det var, har vi 
set, en periode, hvor kulturen bevægede sig fra “den mørke middelalder” 
til “oplysning”. Det er min opfattelse, at de aktuelle dialoger ikke blot de-
stabiliserer grundlaget for det, oplysningsbevægelsen satte sin lid til – for-
nuften, den individuelle bevidsthed, den objektive sandhed og forskellige 
moralske principper. Men, hvad der er vigtigere, de byder også på hidtil 
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usete muligheder for kreative tanker og handlinger. De byder os ind i nye 
forståelsesrum, hvorfra der kan fremkomme en verden med mere loven-
de udsigter. Ideerne i nærværende bog har ændret mit liv, hvilket også er 
tilfældet for mange af mine kolleger og bekendte. Samtidig virker disse 
dialoger provokerende og endog irriterende på mange. Der forekommer 
et mylder af kontroverser. Men hvis denne bog lykkes, vil læseren blive i 
stand til at deltage i disse diskussioner, forstå deres betydning, afprøve de-
res potentialer, bekymre sig om mangler – og allerhelst få inspiration til 
handling. Det er ikke hensigten med bogen, at den skal være “det sidste 
ord”, den skal snarere være en begyndelse.
 Bogen er en revideret udgave af min An invitation to social construction 
fra 1999. Der er to grunde, til at jeg udsender denne bearbejdning. For det 
første er der i undervisningssammenhænge en stadig øget efterspørgsel ef-
ter skrifter om social konstruktion. Den oprindelige bog sigtede også mod 
at opfylde dette behov, men den henvendte sig primært til mere avance-
rede læsere. Der var behov for et værk, der var lettere tilgængeligt, og som 
med større klarhed redegjorde for de essentielle tankegange. Nærværende 
bog er således kortere og går mere direkte “til sagen”. Endvidere har jeg 
tilføjet to nye træk for at øge værkets pædagogiske funktion: Der er indsat 
bokse med det formål at vise implikationerne af de argumenter, der ud-
foldes. Det vil give læserne større mulighed for at stoppe op og reflektere. 
Jeg har også tilføjet adskillige visuelle supplementer, som kan gøre teksten 
mere levende.
 Den anden begrundelse for en revideret udgave er den kendsgerning, 
at antallet af bidragydere til diskussionerne om social konstruktion er øget 
hastigt siden 1999. Nye spørgsmål og anvendelser dukker op overalt. Et 
af de vigtigste træk ved den socialkonstruktionistiske tænkning er dens 
relevans for den tid, vi lever i. Selv om de grundlæggende ideer om so-
cial konstruktion i høj grad er generelle, så er hovedfokus på praksis. Kan 
disse ideer finde anvendelse i praktisk brug? De seneste ti år har budt på 
en omfattende værdsættelse af disse ideers potentialer. Vi ser i den akade-
miske verden en veritabel renæssance med hensyn til forskningstilgange, 
udtryksformer og teoretiske undersøgelser. Så godt som alle disse bestræ-
belser drejer sig i sidste ende om social forandring. Uden for den akademi-
ske verden har konstruktionistiske ideer stimuleret en enorm ekspansion 
af forskellige former for praksis. Fx har lærere og pædagoger, terapeuter, 
socialarbejdere, specialister i organisationsudvikling, fredsarbejdere og ak-
tivister i lokalsamfund – blandt andre – alle ydet betydelige bidrag til nye 
og effektive former for praksis. Det er mit håb, at denne bog ikke blot vil 
genspejle disse interessante udviklinger, men også opmuntre læsere til at 
søge yderligere muligheder.
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 Det vil også være nyttigt med et personligt ord til min læser. Vi har 
begge betydelige begrænsninger i den bagage, vi medbringer, når vi går til 
disse sider, som nu forener os. Jeg er begrænset af den kendsgerning, at jeg 
har levet den største del af mit liv som akademiker. Mine udtryksvaner er 
tilstrækkeligt acceptable i professionelle kredse, men de er ikke nødven-
digvis egnet for dem, der ikke er en del af professionen. Jeg forsøger fak-
tisk at vriste mig fri af de værste “akademiske vaner”, men du vil se, at det 
ikke altid lykkes for mig. Mine livserfaringer er også begrænsede. Det er 
ikke blot sådan, at mine ord uundgåeligt vil være præget af nationalitet, 
køn, alder og seksuel observans, men mine livserfaringer er også begræn-
sende. Jeg har levet et ret så privilegeret liv: Jeg har haft fast arbejde, aldrig 
kæmpet på slagmarken, og jeg har aldrig levet i fattigdom. Jeg har haft 
mine lidelser, men jeg kan ikke udtrykke mig på baggrund af dybden af 
den frygt og smerte, som så mange af verdens mennesker har været udsat 
for i min levetid. Som læser medbringer også du, når du går til disse sider, 
en unik baggrund, en særlig entusiasme og særlige drømme om fremtiden. 
Jeg kan kun håbe, at din tilgang til teksten vil sætte dig i stand til at finde 
provokerende ideer, nyttige indsigter og mulige inspirerende potentialer.
 Mens jeg skriver, forsøger jeg at forestille mig dig som læseren, der sid-
der og taler med mig som en interesseret ven. Men ordene vil være mere 
eller mindre betydningsfulde afhængigt af, hvordan du forestiller dig mig. 
Du vil undervejs i bogen komme til at kende mig gennem rytmerne og 
tonerne i de relationer, jeg har haft til andre under forskellige omstændig-
heder. Men du kan gøre, som du vil med disse ord – arbejde, lege, finde på, 
fantasere, sluge dem, spytte dem ud igen. Måske vil det bedst lykkes for os 
at skabe mening sammen, hvis du kan forestille dig mig som en, der kan 
lære af dine reaktioner på teksten. Det er ikke min hensigt at overbevise, 
at vinde eller belære dig på “den rigtige måde”. Det er dig, der må puste 
liv i disse ord. Og hvis denne forfatter-læser-relation lykkes for os, vil nye 
veje måske åbne sig. Som vi forholder os til hinanden, således opbygger vi 
vores fremtid.


