
 

AT SKRIVE ET LIV 
 

 

 

Mange er de sommerfugle, og særligt skarnbasser, der spiddes i videnskabens navn. 

Denne tekst står i gæld til væsener og tænkninger, således fanget i flugten og i livet 

undervejs 

 

Der findes mange steder i verden og der findes mange slags tider. En af den slags 

tider, lad os give den et andet navn, og der findes et væld af sådanne navne – og dog, 

lad os nøjes med at give en af tiderne et strejf i stedet for et navn. Et strejf af ordet 

selvforglemmelse. Dette at hengive sig til en talen, til en tekst, til en stemme eller til 

noget så umoderne og vævende som en stemning. Hengivelse som dét at tænke med 

en andens tanker. Og lad os så tænke os et eksperiment. Lad os indlade os på denne 

bogs længsel efter at give livet et fripas og en levende stemme i forskningen og ikke 

mindst i de tekster, vi som forskere kreerer. En længsel efter at lade livet tale og at 

skabe skriftlige glimt af det, der lever i bevægelse – ’derude’. En længsel efter at hive 

det derude ind i varmen. Dér kan det jo ske, uagtet gode intentioner, at det derude 

herinde smelter eller størkner, tager form, fordamper. Vi hiver ind, vi sætter ud, vi 

lader passere, og lige dér møder forskningen sin etiske fordring. Snefnugget i hånden, 

der bliver til dråben. Den evige omformning, eller oversættelse, kunne vi også 

benævne det. Og det gør jeg så med denne tekst, benævner den uundgåelige 

oversættelse, vi hele tiden forvalter, når vi som forskere taler med andre mennesker, 

stiller spørgsmål og skriver tekster om liv. 

 

Teksten her udgør et supplement til de væsentlige ord og begrebsverdner, som 

postmoderne kvalitativ forskning oftest berettiger sig ved – de ligger lige for, ordene, 

der efterhånden er så vældigt relevante at kende til i dag såsom inklusion, 

anerkendelse, marginalisering og pluralitet. Forskere kan blive så forpustede; hele 

verden, dens midte og dens randfænomener, lever derude og venter på at blive set og 

hørt og talt med og dokumenteret – blive givet en chance i evige diskursive 

forhandlinger om liv og levned! Og vi hiver alt dette ind i akademiske tekster, især 

med tidens forkærlighed for det marginaliserede, det oprørske og det knapt nok 



 

mælende. For dér at kunne stille os i relation til det. Eller. Det vil sige. For dér at 

kunne tilskrive det levede Derude betydning, gøre det læsbart og til at tale om. 

 

Vi er dermed tilbage ved eksperimentet og den etiske fordring. For hvis vi gør alt 

dette andet til genstand, dette ukrudt langs opdyrkede marker, ja, til genstand for 

akademiske diskussioner og hvis vi skriver om det i vores tekster, da melder 

oversættelsen sig. Oversættelser, der gør det andet til det samme, kunne man sige med 

poststrukturalistisk forsæt. For man sidder jo dér og skal nedfælde sprælsk foregående 

liv i en ordnende tekst, der kalder på ordnede genstande og dermed på indledninger, 

analyser, konklusioner og perspektiveringer – med andre ord, en akademisk tekst, der 

har som sit fornemste mål at begynde, forløbe og slutte på en sådan måde, at læseren 

hele tiden kan vurdere forskningens gang og ikke mindst gyldigheden af beskrevne 

genstande. Nogle gange formår disse tekster metodisk at berette om, hvordan 

genstande er blevet til, i teksten. Sjældent formår disse tekster at fremstille glimt af et 

liv i bevægelse, som forskere støder ind i, glimt af !foregåen! 

 

Og man kunne således fristes til at spørge sig selv, når man sådan skal nedfælde liv på 

skrift: Hvordan skrives et vaklende udsagn, eller en tøvende tanke, i en akademisk 

tekst? Når nu sådanne opbyggelige tekster skal gøre sig selv og sine genstande 

læsbare, gyldige og forståelige. 

 

Det er et godt spørgsmål og det er omdrejningspunktet for kapitlet; tanken om 

deformiteten skrevet sammen med en ordnende, akademisk tekst. En tanke om at 

skrive teksten til live, snarere end at skrive tekster, der vil formidle repræsentationer 

af livet uden for teksten. En skriven er på spil her, en skriven, der forbinder sig med 

begivenhedsfilosofiske begreber som udfoldelse, mangfoldigheder. Irregulariteter. 

Tilblivelse. Sådanne ord ser ud til at være behjælpelige med at puste tusindfold af liv 

ind i de tekster, vi som forskere lader cirkulere. Det vil sige akademiske tekster, der 

dels vanligt anskues som en art formidling og aftryk af de liv, vi har mødt, dels selv 

må blive et levende produkt, der udsiger sig i og om verden. Og lever teksten således 

også et eget skabende liv, udover sit virke som formidlingsmedium, da bliver det 

uhyre interessant at medtænke selve den akademiske tekst som et afgørende fænomen 

i definitionen af, hvad metodik berører og hvordan metodikker finder sted. Deraf dette 

kapitels insisteren på muligheden af forskning, hvis tekster udfolder liv i bevægelse. 



 

 

Det sker ikke desto mindre, at vi lader livet i bevægelse kommer til orde, og det finder 

sted, comme il faut, i afgrænsede tekstområder, som et statement, et interviewuddrag, 

måske sågar som et digt, der oftest vil vise sig at løbe grundigt sammen med tekstens 

øvrige pointer. Det levende får sin veldefinerede plads midt i… i hvad? Med denne 

indhegning og tydeliggørelse af ’livet derude’ bliver vores analyser & behandlinger 

således til et stilistisk non-liv. Ærgerligt! 

 

Teksten her går dermed i brechen for, at liv undervejs kan udfoldes ved oscillerende 

hybridzoner i teksten, der netop lader det fabulerende liv filtres sammen med vante 

grammatikker, tanker og strukturer. Sådanne umærkelige brydningsflader mellem det 

udfoldende og det ordnende skaber udsyn, eller flugtlinjer, hen mod noget andet, mod 

det nye. Her foregår livet og det foregår altså også som uskelnelighed, her i 

udsynszonerne, som ikke blot udpeger et bestemt sted eller et kommende fænomen, 

men som aktualiserer selve forskningens væsen, dét vedvarende at tage del i skabelse, 

og endog til tider netop skabe nyt. Dét at tage vare på det nyes potentialitet er et 

foregående, et undervejs hen ad umærkeligt afbøjende linjer. Det er i kraft af 

brydningsflader og infiltrationer, at forskerens relation til ‘det skabte nye’ må ses i et 

etisk perspektiv. For hvordan beskæftiger vi os med den anden, the other others, uden 

partout at tage endegyldigt patent på betydninger og på identitet? Hvordan efterlade 

det andet en andethed, når nu videnskabelig forskning efterstræber at fremmane det 

eksakt Nye? Med disse spørgsmål in mente, tematiseres forskning således her som et 

etisk foretagende i krydsfeltet mellem det, vi kender, kan forudsige og ved, hvordan 

vi genetablerer, og så det, vi ikke har nogen anelse om. Ingen anelse. Ingen anelse, 

idet det nye, for at være nyt, ikke kan regnes ud. 

 

Skriv dog, menneske! 

’Du kan vælge at skrive din snorlige akademiske tekst, Louise, velvidende at du 

alligevel i dét valg ikke er alene, at også noget andet end din personlige overbevisning 

skrives gennem dine fingre, at også et selvfølgelighedens væsen skriver sig, det 

favner dig og det skriver diskurserne og det skriver opbygningen og det skriver det, 

der er ventet. Eller du kan beslutte dig for også at ville glemme dig selv, til tider, 

sætte livet fri, skrive løs og skrive mærkeligt og skrive, hvad pokker der falder dig 



 

ind. Skriv dog, menneske! Skriv og hengiv dig til andet & til mere end garantier og 

argumentatorisk sikkerhedsnet!’ 

 

Det sagde en kollega i ånden og det siger han stadig. Især når jeg ser mig selv skrive 

alt for ordentligt, alt for velvilligt og alt for genkendeligt. Den stemme leger kispus 

med min tænkning, så tænkningen trisser hen over bordet, fingre, der tapper af sted – 

og som jeg gerne vil begribe og hive ind i teksten som tekstens livagtige finurlighed. 

Og så forsvinder det, det gider det sgu’ ikke, altså blive begrebet og sat på begreb. Og 

så starter vi åbenbart forfra. Det dukker op et andet sted. Ad af en anden flugtlinje. 

Trisser løs. Den eneste stemme, det bryder sig om, er den stemme der siger, jeg ikke 

kan skrive om noget liv. Livet må skrives uden Noget og uden Om. Sådan set. Bare 

skrives. 

 

Så det gør jeg til tider i denne tekst. Og så bryder helvede løs. Teksten stiller 

tænkningen til skue og gør dermed mit navn til skydeskive for alskens mulig respons. 

Formår jeg at skrive livet, og ikke kun skrive om det, tja, dét vil nogle mene er at 

lykkes, mens andre vil mene, at det er at fejle. I akademisk henseende. For 

videnskaben er så forelsket i genstande og kategorier, der siger noget om noget. Og 

det var mildt sagt. Den er mere end forelsket. Kategorierne for Noget udgør 

eksistensgrundlag for videnskabens etablissement. Så okay, for at teksten 

sandsynligvis vil kunne læses (det vil sige, sige noget bestemt til nogen bestemt), vil 

teksten her også skrive sig til rette og ind i en akademisk kontekst. Blandt andet. Og 

godt for det, for hér blandt videnskaben og det andet, bliver det rent faktisk 

interessant at befinde sig for forskere og andre skribenter – på et af disse steder, hvor 

dette ene blandes med dette andet. Selvfølgelighedens væsen og den trissende 

tænkning huserer her begge to. Helt forskellige. Siger den ene. Og denne ene venter 

og venter. Det andet blev ved at vise sig at være væk på den mest absolutte facon. 

Sikke noget rod. Lad os få orden på sagerne og se på dét der snefnug igen. På 

vanddråben og dampen og luften. På oversættelsens virke som et forskningens virke. 

 

Kampen for Navnet 

Dette kapitel kredser jo om, hvordan vi som forskere og skribenter kan gøre os tanker 

om oversættelsens virke, et virke vi ikke kan undsige os – gøre os tanker, der sætter 



 

os i stand til at sætte livet og stemmerne og teksterne fri for en stund, dér hvor de har 

lukket sig om sig selv og gjort sig selvfølgelige. Entydige. Oversættelse former sig 

ved alskens praksisser. Også når forskere skriver tekster og arbejder som skribenter. 

Og det er jo en pudsig tanke og jeg kan ikke slippe den. Kapitlet her koncentrerer sig 

om, hvordan selve de grammatikker og opbygninger, der konstituerer Akademias 

skriftlige tekster, har betydning for, hvilke fænomener og liv, disse tekster kan 

beskæftige sig med. Og der vil blive insisteret på muligheden af tekster, der udfolder 

spor af det andet, spor af liv levet i tilblivelse. 

 

Ja, for når vi kiler ideen om oversættelse, eller oversætbarhed, ind i forskende 

praksisser, så må forskeren som skribent beskæftige sig med spørgsmålet om, hvilke 

fænomener, vi lader tale og leve i videnskabelige tekster. Med poststrukturalistisk 

tænkning er dét at oversætte andet end at flytte talen fra et mundtligt interview ind i 

en skriftlig tekst. Det er andet end at slå op i fagordbøger med intentionen om at 

kunne citere akademiske begreber og kategorier, der kunne svare til hverdagslivets 

udsagn og kontekster. At oversætte er at positionere og uddele navne. At oversætte er 

at dæmme noget ind og sætte noget andet ud. Og for så vidt virker oversættelsen altid 

allerede og uanset, om vi tilsigter den eller ej. Det virker. Ikke som et aspekt ved 

forskning, vi således kan lykkes med, ignorere, vælge eller forplumre. Nej, 

oversættelse foregår som selve forskningens virke – dette at tildele nogen eller noget 

en stemme og et navn. Det er at indstifte tegn i og med akademiske tekster, der skal 

referere og repræsentere liv. 

 

I værste og i bedste fald virker oversættelse gennem så velansete ord som inklusion, 

pluralitet og forskellighed. Som tidligere nævnt er disse begreber særligt vigtige for 

tidens forskere at kunne referere til. Ideen med at forske postmodernistisk er i 

særdeleshed at anerkende og legitimere forskellighed og dermed give stemme til også 

det marginaliserede, til det, der ikke umiddelbart genkendes i etablerede begreber og 

kategorier. I dette regi fungerer pluralitet som et relevant begreb for den forskning, 

der insisterer på magtrelationelle opmærksomheder og på at fostre inkluderende 

praksisser. Her bliver det udgrænsede, det underkendte og det knapt nok synlige, 

tildelt en væren og en position inden for betydningsstrukturer. Dets historie fortælles 

og dets konturer optegnes. Det bliver til et Det og et Noget. Det erfarer sin eksistens 

ved at være forskellig fra denne eller hin anden etablerede væren. 



 

 

At give det marginaliserede stemme fordrer altså, at det indlemmes som betydende, 

genkendelig kategori inden for den hierarkiserende orden af betydninger, der etableres 

på ny hvert øjeblik, vi sætter grammatikker i verden. Pluralitet bliver dermed til at 

tage og føle på. Og den bliver mulig at skrive om, forholde sig til, kæmpe for og 

berettige. Også ordet mangfoldighed tages ofte i brug og fungerer her som det 

allerede etablerede felt af fænomener og randfænomener, vi giver os i kast med at 

udforske, afdække, beskrive og kategorisere – og endda fortælle om og tale til live i 

tråd med narrativt orienterede ideer og praksisser. 

 

Ved at give stemme til det mangfoldige, det udskammede eller bare det anderledes, 

tildeles dette andet et navn. Lad os tænke på to så gæve kammerater som Galskab & 

Videnskab, hvor benævnelsen af Det gale Andet som afvigende og negeret 

subjektivitet netop tildeler Det Vidende etablissement sit virke og sin væren. Den, der 

ved, vokser sammen med den, der vides om. Med en postmoderne bestræbelse i 

retning af at give galskaben stemme, må galskaben træde i karakter og i væren som 

netop dette eller hint. Tvetunget talen må samle sig i en fortællingens figur for 

overhovedet at blive genkendt som Stemme og derved kunne indløse billet til kampen 

for taleret og eksistensberettigelse. Med andre ord, den kamp, der handler om at 

kunne forblive, og blive, enestående med snerten af uforståelighed eller såmænd bare 

særegenhed hængende ved sig. Og samtidig kampen for at blive set, blive (et) sig 

selv, blive optegnet og indskrevet, blive læst og blive én, der læser verden. Man må 

sno sig. Med andre ord. Man må krænge sin ufærdighed af sig for overhovedet at 

blive set og benævnt som den, der ikke lever et færdigt anlagt liv. 

 

En sådan kamp for Navnet er, tja, paradoksal. Og den kompleksitet, der hermed 

indsniger sig i en postmoderne bestræbelse på retten til forskellighed og 

mangfoldighed, skal forskernes verden bruge til noget. Hermed en kraftig invitation 

til at indskrive en kompleksitet i dét at forske, som ikke kan løses, opløses eller regnes 

ud. Lad mig introducere ideen om et etisk doublebind. 

 

Etisk doublebind 

Tak for ordet. Og læs da endelig løs, læs dette etiske doublebind og læs med ideen om 



 

ikke at blive færdig med teksten. Eller færdig med den anden. Eller de andre andre. 

Forstå og forlad og forbliv og bliv til. Lad os samle os om noget, skabe et centrum, en 

reference, lad os samles. Og der er lyst og man kan se og det ses at der ses. Og så 

sagde vi at det blev skumring, måske ikke mørkt, bare en fornem dis. Og navnet 

mistede sit Capital, sin begyndelse og sin ende. Et kapitel for sig – det 

mærkværdighedens kapitel vi ikke skriver, og som hjemsøger hver en tekst, hver en 

tanke, hver et liv. Han er et kapitel for sig! Og så siger vi ikke mere. Indforståelsens 

tavshed og tøven ved det, vi ikke forstår. Tænk, om enhver bog havde dét der kapitel 

for sig. Tænk, om det pludselig dukkede op forskellige steder, afhængig af hvem der 

læste bogen. Tænk om vi kunne lade Kapitlet For Sig leve for sig, uden at det 

nogensinde var blevet skrevet. 

 

Sådan. Og tænk så at du tænkte at det med den tanke om Kapitlet For Sig var da 

virkelig et kapitel for sig. Det vil sige. Mærkeligt. Uvedkommende. Besnærende. 

What ever. Et, eller andet, der ikke var til at gennemskue. Til at forstå. Til at gengive. 

Korrekt. Fordi det måske opstod, det underfundige, og teksten da lykkes med at 

forstyrre det selvfølgelige i, at jeg som skribent havde startet afsnittet med en 

definition af et etisk doublebind. Når nu overskriften så ivrigt indikerede. Så, ja, der 

kan skrives mange tekster. Her kommer en systematisk tekst, bevares. Til ære for sigt- 

og læsbarheden. 

 

Den etik, jeg promoverer, og det er jo det, jeg gør, trækker veksler på 

begivenhedsfilosofiens ideer om identitetens, videnskabens eller samfundets relation 

til det andet. Et radikalt andet, der undviger det vidende subjekts kognitive kræfter. 

Det, der påkalder det gældende og viser det dets selvberoende tilstand. Det, der i dag 

ofte går under navnet forstyrrelse. Her har vi imidlertid ikke at gøre med en afvejet 

størrelse, en passende forstyrrelse, snarere foregår andethed i kraft af erfaringer af 

ikke at kunne tæmme, forudsige eller forudse. Det andet som andet end en eksotisk, 

forceret finesse. Det andet som den kraft, der foregår med hver eneste grammatiske 

nedslag, ikke som en grammatikkens kraft, snarere som kraften ved nedslagets 

happening. 

 

At navigere med et etisk doublebind som forsker handler om at give det andet stemme 

og samtidig efterlade det andet en andethed. Det vil sige, dels at stille sig i en relation 



 

til det andet, gøre dets tunge til min og vores tunge, inkludere det som et Noget i 

verdens fortællinger. Og dels at efterlade det andet en særegenhed, bekræfte en 

radikalitet og netop ikke få det optaget som fuldgyldigt medlem af klubberne for det 

samme. Det vil også sige at tillade og at arbejde med en tension, et aporia i forskning, 

der efterlader teksten evigt ufærdig, eller undervejs, uafgjort. At efterlade teksten en 

genstand, der ikke reduceres eller forstås, og som for så vidt ikke former sig som en 

genstand, men snarere udgør intensitet. Rytme. Eller hastighed. Og det vil sige, at 

gøre sig tanker om, hvordan vi som forskere kunne skrive og bekræfte sporet af det 

andets radikalitet, når nu forskningen allerede tager så udmærket vare på alverdens 

strukturer, genstande og kategorier. Bekræfte et irregulært spor af et radikalt andet, et 

liv i tilblivelse – frem for at anerkende og betydningsmætte et liv i tilblivelse med et 

bestemt navn, der skulle kunne sige noget om iboende, genkendelige kvaliteter.  

 

At beskæftige sig med et radikalt andet er derfor karakteriseret som et kontinuert 

forsøg, idet der indstiftes en uopnåelighed og ubestemmelighed i kraft af et radikalt 

andets tilblivende, uigenkendelige irregularitet, eller deformitet. Derfor kan vi også 

tænke os, hvordan en vaklende, lad os sige poetiserende tekst, udgør et spøgelse, en 

skygge, en mumlen, med andre ord dét, der kan minde en regelret metafysisk tekst om 

sin anstrengelse udi orden, referentialitet og læsbarhed. En poetiserende praksis, der 

skriver indefra tegnenes territorium og som fungerer destabiliserende, 

dekonstruerende, om man vil, i kraft af sin vaklen. Som virker ved en sanselighed, der 

kan kaldes på, midt i sprogets vanlige rettergang. Så dér, altså, et kapitel for sig. Det, 

der aldrig blev eller bliver skrevet og som derfor ikke engang får navn som 

marginaliseret. For andethed udgør ikke en væren eller en ikke-væren, men snarere 

det spor af bevægelse, som et marginaliseret, underordnet tegn, subjekt eller 

værensform vidner om. Ordet andethed, alterity eller otherness, vidner om selve 

forskelssættelsen, den kontinuerlige indstiftelse af tegn – og vidner således om, 

hvordan betydningstilskrivning foregår vedvarende, i anstrengelse, og derved aldrig 

helt formår at lukke sig om sig selv. Således er en teksts grundbetingelse altid at 

kunne suppleres af noget, som med andre ord ikke allerede benævnes eller er vundet 

hævd på. Om den vil det eller ej; teksten bekræfter et udenfor. 

 

Et etisk doublebind lader os arbejde med denne bekræftelse og dette udenfor. Det er 

ikke et spørgsmål om at forkaste strukturer, betydninger, identiteter eller fortællinger. 



 

Det er et spørgsmål om, hvordan forskningen kan beskæftige sig med alt det, vi 

erfarer og tilstræber som meningsfuldt, og en forskning, der samtidig formår at gøre 

livets bevægelser med. At kunne skrive tekster af tider og steder, hvor livet ikke 

mestendels står stille eller genkendes ved form eller identitet, men hvor liv leves 

undervejs. Det er spørgsmålet, vi ikke bliver færdige med at svare på. 

 

Sammenstød 

Da jeg når hertil i kapitlet, i skrivende stund, ved jeg ikke hvor jeg er på vej hen. Dog, 

dog, jeg ved det udmærket, min disposition siger ét, min hukommelse og mine 

halvfærdige dokumenter på sidelinjen siger det samme. Så hvad i alverden står i vejen 

for vejen? Det, der står i vejen, er, at jeg sidder her for at skrive et ubestemt liv til 

live, vel at mærke, i dette moment fra det bestemte livs sted. Det bestemte livs sted er 

der, hvor der findes deadlines, overblik, læsevenlighed, syge børn derhjemme og 

bestræbelser. Livet i ubestemt form gider ikke nødvendigvis et samarbejde med dette 

sted. Og nej da, nu skal dette ubestemte ikke klandres for at stille sig i vejen, især ikke 

for teksten, for der kan altid findes noget at skrive om. Det er snarere det, at et 

ubestemt sted foregår ved skriven. Det foregår ved et tusindfold af veje. Ingen 

vejledning her. Ingen kluddermor, der skal kludres op, du ved, sådan startende fra 

slutpunktet og så logisk fremdeles tilbage til begyndelsen. 

 

Og alligevel. Alligevel dukkede hun op her, kluddermor. Kan ikke undsiges og godt 

for det. For det er også frydefuldt belejligt og menneskeligt, dette at noget oppebærer 

mening og vi kan finde vej til at tale sammen, skrive til en målgruppe og skrive til en 

ven, blive enige, elske, fattes og græmmes. Det vil sige. At der netop er noget i 

verden, der kan finde sammen, der kan forstyrres og forundres. Som med det etiske 

doublebind, er det samme & det særegne, det etablerede & det tilblivende i spil. Nej, 

nu jeg tænker mig om, det, der er i spil, er spillet om liv, liv som netop alt dette. Liv 

som dét at noget støder ind i noget andet, at noget i verden tvinger tanken til at tænke. 

 

Og tænk, den heftighed og det liv, der kan opstå. For jo da, tanken kan sagtens stå 

stille, låse sig fast, kategorisere liv og levned, fostre bestemmelser – tanken er da en 

tanke om Noget, den betegner noget uden for sig selv og fremskriver repræsentationer 

af verden. Og forskydes, idet den betegner. Idet tanken begynder at tænke, idet 



 

tænkningen foregår, da overskrides aktualiteten af de forskellige livsformer, i hvis 

sammenstød selv samme tænkning opstår. Tænkningens begivenhed bryder med 

nomadisk nonchalance ind i vante, etablerede tanker om verdens og menneskets 

beskaffenhed. Indbruddet sætter betydninger fri, noget andet, det nye, kan gives et 

moment, som ikke kunne forudsiges, ej heller artikuleres. Eller subjektiveres. Et 

sådant voldeligt øjeblik, hvor tanken begynder at tænke, udgør ikke en væren eller en 

ikke-væren, men en sensibilitet. Det udgør en tilblivelsens singulære begivenhed ved 

de uforudsigelige forskydninger af det værende. 

 

Hvis det også er liv, dette sammenstød, dét at vi støder os på noget og erfarer undren, 

sanser liv undervejs – hvis det også er liv, så må vi kvalificere vores forskning ved 

både at beskæftige os uundgåeligt med strukturer af genkendelige stabiliseringer og 

samtidig beskæftige os uudgrundende med de spor af tilblivelse, som strukturer bærer 

ved sig. Altså, at bekræfte spor af tilblivelse i kraft af udgrænsede, udskammede tegn, 

alle mulige slags betydende randområde-tegn; subjekter, identiteter, tekster, 

organiseringer, hændelser, alt hvad tanken kan bære af det værende. Og altså en 

bekræftende beskæftigelse af etisk karakter, der må finde sted ved forskellige 

praksisformer afhængig af konkrete, aktualiserede kontekster. En almen fordring, 

bliver det vel, mere end en specifik udfordring, man for så vidt kunne vælge at tage på 

sig eller lade passere. Fordringen som et interessant koncept i filosofisk, 

videnskabelig og etisk henseende, fordi en fordring vedbliver at filtrere enhver tanke 

og aktivitet og derved holder noget i live, holder de verdener i live, der går for sig, når 

noget støder ind i noget andet. Holder vores horisonter åbne for, hvordan 

videnskabelige praksisser kan finde sted og tage form. 

 

Med ideen om sammenstød in mente, er der med andre ord ikke tale om en storslået 

redningsaktion af det særegne, unikke eller oprindelige, men om en stadig bekræftelse 

af liv i krydsfeltet mellem etablerede grammatikker og prøvende tegn. Med andre ord 

er vi her som forskere og skribenter spændt ud mellem det, vi genkender og som vi 

formår at etablere på ny, og så det, vi ikke havde ventet ville komme og derfor ej 

heller har navngivet. Den etik, der foregår ved et doublebind, venter ikke på et svar 

fra os om, hvordan vi gør verden bedre som forskere – det overlader den til moralens 

territorier. I modsætning til moralske forskrifter, bliver vi nemlig aldrig færdige med 

at indfri et etisk doublebind. Det installerer en fordring snarere end at afæske et svar. 



 

Det er tusindefoldet i spil. Deleuze får ordet; der er altid et andet åndedrag i mit, en 

anden tanke i min, en anden besiddelse i det jeg besidder, tusinde ting og tusinde 

væsner impliceret i de komplikationer, jeg forsøger at udrede. 

 

Når jeg tænker et etisk doublebind, så kommer Tøven til teksten. Åbenbart, det må jeg 

sige; åbenbart, for jeg ved stadig ikke om det holder i byretten, det ord !Tøven!, men 

det smager. Et etisk doublebind indgyder en tøven i relationen til andre mennesker, til 

os selv og til verden. Ikke en tøven, der skal ses i en optik af nærvær, af fravær eller 

som en given distance mellem mennesker. Men derimod en tøven, der indikerer rytme 

og hastighed, et liv i stadig bevægelse. Og sammen med denne tøven en vildskab, 

eller en gøren i verden der giver sig hen og gør sig ud til bens 

det vil sige (om benene), et i hver lejr, mindst 

og det vil sige, knopskydende 

og hvor pokker skal vi hen, da!, og hvorfor ikke 

bare blive her (ovre) og stampe 

sige det andet og gøre det samme, ét fedt, et liv eller 

Hans Hendes & Deres liv 

og netop dette med disse bestemte liv, og så tillige et ubestemt liv, er dét 

en filosof som Gilles Deleuze har beskæftiget sig med. En beskæftigelse, der handler 

om at skrive et liv, a life, og altså skrive ud over, skrive hen over og skrive mere end 

the life of denne min person, denne identitet, denne genstand. At skrive et liv er blandt 

meget andet at skrive, hvordan livet foregår i tilblivelse. Og det gebærder sig altså 

som et supplement til dét at skrive om, hvordan det bestemte livs grænser og former 

er kvalitativt markeret. Skriven udfolder liv og medviser, hvordan noget bliver til 

noget andet og hele tiden må være i gang med at blive til og aktualiseres. 

 

Hvis vi også skriver livet og ikke kun skriver om det, bliver det muligt for os at 

kvalificere de tekster, der dokumenterer, hvordan vi agerer som forskere. Det vil sige, 

hvordan vi vitterlig må være på vej, og undervejs, i en given forskningsproces. Med 

andre ord, hvordan vi til tider hverken ved ud eller ind, uanset metodik, køn, 

teoretiske afsæt, alder, erfaring, faglige netværk. Hvordan vi til tider må beslutte os 

for et givent analytisk snit uden anden motivation eller belæg end at det forekommer 

og kunne vise sig relevant. Simpelthen fordi vi ikke altid som forskere kan have en 

passende kategori eller terminologi parat som berettigende skriveplatform i mødet 



 

med radikalt andet liv i bevægelse. 

 

Med andre ord, så gives det andet sin mulighed, idet vi ikke altid ved, præcist hvor vi 

er på vej hen og hvorfor vi gør som vi gør. Dette er ikke en invitation til stilstand, til 

ligegyldighed eller videnskabelig uredelighed. Snarere ganske omvendt er det en 

invitation til at skabe rammer og tænkning for, at forskning også formår at beskæftige 

sig med arbejdsprocesser og liv, der ikke allerede er beskrevet og overskrevet med 

etablerede kategorier og praksisser. Det er nedfældelsen af sporet af det andet ved 

tøvende, prøvende tegn, der tilbyder os som forskere den eneste mulighed for at 

gebærde os unikt ansvarligt, og ikke bare moralsk forudsigeligt, i skabelse af viden. 

 

Det nye i lyset af det andet 

Herfra er der ikke nødvendigvis langt til en anden ide – ideen om det nye. Med denne 

tekst artikuleres ’det nye’ nemlig som andet end en genstand. Teksten tænker det nye i 

lyset af det andet og tænker sig dette andet som en horisont, vi kan bevæge os hen 

imod og som vi aldrig indhenter. Det handler om, hvordan vi som forskere formår at 

kreere tekster, hvorved det nye er i bevægelse og endnu ikke har fundet sit leje og sin 

historik som etableret genstand – som for eksempel den nye tankegang, den nye 

skoling, den nye kategori, tematik eller vinkling. Det nye, dog ikke tænkt synderligt 

meget som proces eller udvikling, der oftest virker ved at vi ret præcist ved, hvorfra vi 

kommer og hvor vi er på vej hen. Snarere, det nye som dét vi ikke havde ventet ville 

komme og som med tiden ændrer horisonten for, hvad vi kan se os selv gøre, sige og 

tænke. Det nye, lige dér og lige da, hvor det ikke kan vække genkendelse, men måske 

genklang, eller bare klang, og som har effekt som begivenhed i og på verden. 

 

Det vil sige. Teksten her insisterer på at beskæftige sig med, hvordan vi kan forlade os 

på andet og mere end metoder og teoretiske ståsteder i mødet med andre mennesker. 

At vi tillader at møde den anden med blik for andet end meningsdechifrering og 

bestræbelser på sammenhæng – at vi netop lader os hengive til den andens verden, 

sansning og logik uden nogen garanti for, at vi nu også forlader dette møde med 

båndoptageren fuld af entydige betydninger og sammenhænge, der velvilligt skriver 

sig ind i etablerede kategorier for liv. At vi forsøger os udi møder og tekster, der som 

det mindste kan tilskrives og skabe intensitet og som ikke udelukkende vurderes og 



 

gribes af etablerede betydningsstrukturer. 

 

For dét at skabe, og lokke nyt liv til verden, handler om det sted, hvorfra vi skaber. 

Ubestemte og bestemte steder. Og som er afgørende for, hvilke slags tider og steder, 

vi lader komme til orde, når vi sætter os for at skrive tekster til os selv og til andre, og 

jo som oftest andre forskende læsere. At skabe nyt fordrer, at vi skriver og tænker 

langs kanten af det, vi kender på forhånd. Langs med det legitimerede og gældende og 

det, der allerede skriver os. At lokke nyt liv til verden foregår ved, med Frederik 

Tygstrups ord, at tænke med en andens tanker, gøre sin egen bevidsthed til et organ 

for en andens bevidsthed. 

 

Så hvad kunne det sige, dette at skrive frem for at skrive om noget. Hiv fat i begreber, 

der ikke så let lader sig tingsliggøre. Tilblivelse, udfoldelse og horisont. Begreber, der 

peger og betegner et noget, men som samtidig peger i retning af andet end genstande, 

stabilitet og mening. Det vil sige begreber, som tillader tanken i flugt, som tillader 

prøvende tanker og tegnsættelser. Begreber, der evner at se sig selv som 

konstruktioner, eller med andre ord evner at kommunikere sig selv som metafysisk 

begreb og dermed har destabiliserende effekt. At skrive er at gøre mere og andet end 

udelukkende at skabe skrift, der har entydigt begreb om noget. At skrive er blandt 

meget andet at fremmane, bruge og opildne begreber, der ikke tingslig-retter vore 

sanser. 

 

En anden måde, hvorved vi kan beskæftige os relevant med dét at skrive, eller 

skriven, er at supplere den akademiske tekst med tekst områder, der tillader skribenten 

og læseren at fortabe sig, fabulere og for en stund opgive en videnskabelig fordring 

om orden. (Hengivelsen, der var den igen, parentes bemærket). En 

videnskabelighedens orden, der dels gør det muligt for forskere at fremstille, 

forhandle og formidle fænomener – og dels udgrænser de stunder af tvivl, 

tvetydigheder og tåge, som også må karakterisere forskning for at den netop udgør 

forskning, altså skabelse af viden. Lad os tænke os, at fænomenet Viden også foregår 

i og som tilblivelse for at denne viden kontinuerligt kan ændre sit stof og stadfæste sig 

på ny i relation til verden. 

 

Med andre ord ønsker kapitlet at skabe tanker og tænkning om, hvordan vi som 



 

forskere kan supplere de vante måder, hvorved vi håndterer et fænomen skriftligt. 

Min bestræbelse er at anskueliggøre, hvordan en til tider tvivlende, fabulerende og 

tøvende skrift formår at forbinde sig med det, vi ikke vidste ville komme. Og hvordan 

en sådan skrift forbinder sig med liv levet uden navn, forbinder sig med skyggen 

langs randen mellem det marginaliserede liv og det velkendte liv. Som førhen nævnt, 

forbipasserende og i farten, så lad os kalde et sådant forsøg på at skabe tøvende tegn 

for en poetiserende praksis. Poetiserende praksisser henter berettigelse ved de 

momenter, de tider og steder, hvor noget endnu ikke er indfanget som begreb, som 

intention eller som hændelse. Det nye. Når et poetiserende område af en tekst lykkes, 

så formår den at bekræfte et liv, der leves undervejs, frem for at skrive om dette liv 

med stabiliserende tegn og tildele det en plads i florerende strukturer af betydning. Et 

liv, der skrives, ikke som et utilgængeligt vakuum, et ingenting eller et fravær i vores 

tekster, men som intensitet og som del af teksterne. 

 

Pindsvin 

It sees itself, the response, dictated to be poetic, by being poetic. And for that reason, 

it is obliged to address itself to someone, singularly to you but as if to the being lost in 

anonymity, between city and nature, an imparted secret, at once public and private, 

absolutely one and the other, absolved from within and from without, neither one nor 

the other, the animal thrown onto the road, absolute, solitary, rolled up in a ball, next 

to (it)self. And for that very reason, it may get itself run over, just so, the herisson, 

istrice in Italian, in English, hedgehog. Jacques Derrida; What (thing) is Poetry? 

 

Poetiserende praksisser 

Der vakles og det enestående står dér ene, og dog aldrig forladt, da det aldrig er gået i 

forbund – idet en poetiserende tekst bekræfter det tilblivelsens moment, hvor 

betydning sættes fri, da bevæger tanken sig, frem for at standse op, optegne og tildele 

noget stabilitet. Tanken begiver sig på vandringer, hen over den udstrakte steppe. 

Tanken bliver til tænkning. Og det, der virker her, kunne Gilles Deleuze & Felix 

Guattari skrive, det er det, der ikke kan tænkes, men som tænkningen bevæger sig hen 

imod som det utænkte i tanken. Og den sætning må gerne læses igen. Faktisk er det en 

af den slags sætninger, der sådan set gebærder sig nomadisk, for det er svært at blive 



 

færdig med den. Den kan blive ved at tale, tale uden om og tale væk fra sig selv, 

udsige sit betegnende virke og dér netop virke ganske uden betydning. Ja, virke uden 

betydning ved at virke gennem noget andet end betydning. Den nomadiske tanke 

virker, idet den skitserer. Skitsen er ikke fortællingen, dét, vi kan svare på, anerkende 

og bevidne. Ej heller det, der vækker følelsen, rædslen for eksempel, nej, det der 

foregår er skriget og sansningen herved. 

 

Så vi kan sige. Poetiserende praksisser som skitser af levet liv. Skitsen udpeger og 

offentliggør A4 siden og dens rækværk, idet skitsen kan løbe ud over bredderne, ikke 

sine egne bredder, men opbygningens, papirets og overskrifternes bredder og da gøre 

dem synlige. Skitsen ændrer tegnenes placering og skriftens tæthed, der k lumper  s ig  sammen 

eller strækker sig.   Tøvende    tegnsætninger i områder af en tekst, og dér en fabulerende 

talen, henover, igennem og udenfor marginen – denne største længsel, længslen efter 

at klistre sig sammen med flere stykker papir og skrive bagom papiret. Længslen 

lever, idet marginen er den usynlige ramme, der sikrer at teksten netop ikke løber over 

sine bredder. Marginen sikrer at teksten ikke vælter sig i ekskurser, der måske aldrig 

vil finde vej tilbage til et oprindeligt udgangspunkt og derved kunne spille hasard med 

tekstens hovedkurs, dens diskurs, tekstens læsbarhed og sammenhængskraft. Det vil 

sige. Tekstuel future, tekstens evne til at genetablere og forudsige kontekster. 

Marginen virker ved at vi følger den uden at lægge mærke til den, den virker ved at 

være inkorporeret i et skriveprogram uden nogensinde at vise sig for den skrivendes 

blik og dét med største selvfølgelighed. Så lidt anstrengelse som muligt, tak. Dér viser 

den akademiske tekst sig værdig til forståelsens, kategoriernes og videnskabens 

domæne, når der således er styr på den – altså, styr på, hvor tekstens tanke begynder 

og hvor langt den kan gå. 

 

En vaklende tekst insisterer imidlertid på at fremskrive, hvordan stabiliserede 

kontekster og tankens marginen hele tiden medviser tilblivelse i kraft af sit arbejde for 

at gøre sig usynlig. Fra usynlighedens sted kan forskellene sættes, forskelle i form af 

former, fortællinger og identiteter. Og det er sporet af dette forskelssættelsens virke i 

konstant tilblivelse, som poetiserende praksisser kan fremskrive og udfolde. Netop 

ved at beskæftige sig med sammenstød blandt etablerede liv og formernes liv, kan vi 

dér og da beskæftige os med tilblivelse som et ubestemt, radikalt andet liv. I kraft af 



 

sin destabiliserende form har en poetiserende praksis som sin mulighed at gentage og 

deformt betegne spor af tilblivelsens begivenhed. 

 

Med en sådan gestus affærdiger den poetiserende tekst ikke den erfaring, at noget er 

gældende. Virkeligt. Idet værensformer destabiliseres og forskydes, eller 

dekonstrueres, så bekræftes det netop, at noget virker i virkeligheden og udstikker 

vilkår for, hvordan subjekter og andre ’organiseringer’ kan agere på et aktualitetens 

plan. Eller med andre ord. Marginen flytter stadig med, når vi søger teksten forskudt, 

forlænget, indsnævret, brudt. Den nye margin, den hjemsøgende margin, den 

totaliserende margin. Så måske, lad mig tænke. Det interessante er ikke at formulere 

en opløsning af marginen. Mere interessant er det at formulere, hvordan poetiserende 

praksisser insisterer på det ufærdige i det værende og ad den dør formår at skyde sig 

ind som begivenhed i aktualitetens plan og forundre et etablissement. Tekstuel avenir. 

Det siges, at begivenheden da gør tegn, at begivenheden afventer subjektets måde at 

udfolde den implicitte, virtuelle begivenhed i det umiddelbart givne. Og den kan være 

svær at fordøje, ideen om en implicit, virtuel begivenhed i det hændte. 

 

Så hvis vi nu i stedet søger at tale om, hvordan en poetiserende tekst gør noget, 

hvordan den virker, så virker den ved at udfolde en singulær begivenhed. Det vil sige, 

liv, som ikke er muligt at føre tilbage til eller indplacere i et subjekt. Begivenheden 

som liv, der ikke i sig bærer oprindelsen, intentionen, selvet eller anden form for 

markeret, betydende territorium. Tænk sig, at kunne tekste sporet af tilblivelsens 

begivenhed, ikke skrive om bevægelser i betydningen herfra og dertil, men skrive 

tekster i bevægelse. Udfoldelser. Og skrive tekster af tilblivelse. Dét er at kalde på 

praksisser, der tillige formår at gentage og bekræfte – udover at gengive og betyde. 

Dette at bekræfte; bekræfte deformt, ikke kun respondere anerkendende over for en 

given væren eller stabilisering, men netop bekræfte det irregulære ved at skabe ny og 

anden irregularitet. Anerkendende respons på identitetens form. Irregulær bekræftelse 

af liv undervejs. En poetiserende praksis som dét at gentage og deformt betegne spor 

af tilblivelsens begivenhed. Hvis vi som forskere vil skaffe livet en flugtvej, i stedet 

for at sørge for en udgang fra livet, som Sverre Raffnsøe tekster det, så er det rytmen 

og et tilblivende liv levet undervejs, vi kan skitsere og bekræfte med poetiserende 

skriven – og som ideen om et etisk doublebind kan assistere os i at aktualisere og 

praktisere som en fordring for videnskabeligt virke. 



 

 

In spe 

Tænkning, tilblivelse og et etisk doublebind. Ord, der kan sætte os i stand til at 

fundere over, hvordan akademiske tekster kunne fungere som eksplicit del af, hvad 

det vil sige at forske. Hvilke liv, vi lader tale, og hvordan disse liv kan efterlades en 

særegenhed. Forsøgene på at knytte sig til, anerkende og skabe reference til noget, der 

synes Andet, eller bare nyt, og samtidig også at bekræfte det andets andethed. At 

forsøge sig med grammatikker, kategorier og så de dér tøvende tegn for at kunne 

tekste videnskabelige arbejdsprocesser og de liv undervejs, eller i tilblivelse, vi som 

forskere støder ind i. Teksten her bød sig til som en til tider poetiserende tekst, der 

således bekender sig til liv undervejs, liv, der bevæger sig, trissende rundt sammen 

med alt det, vi umiddelbart forfølger, hører, genkender og ser os selv forstå. Alt 

muligt liv, alle de huller, pauser, fabuleren, sort snak og finurlige passager, der 

insisterer på det, der ellers uforvaret skyr og skyes af videnskabelige praksisser. 

Teksten her kunne avle andre tekster. Tekster in spe. Poetiserende tekster, der 

indfinder sig som farbar del af feltet af kvalitative metoder – og skriven som den art 

metodik, der formår at udfolde et liv undervejs, dette singulært fabulerende. 

 

En tilblivelsens tænkning om det ufærdige i det værende gør det muligt for 

forskningens verdener at beskæftige sig med, hvordan de overraskes og hvordan de 

vanligt tildeler overraskelsen et tegn i akademiske tekster. Indbegrebet af 

videnskabelig praksis forankrer sig her i ideen om at stille sig til rådighed for det 

uventede. Det, som ikke kunne udledes på rationel vis af eksisterende kategorier, men 

som voldeligt støder sammen med videnskabens verdener og overrasker disses 

tegnsætninger. Det uventede som et begrebsmæssigt restområde, der netop i kraft af 

sit fravær eller sin vaklen vidner om livets uforudsigelighed og om det, der ikke kan 

tages højde for eller reguleres på forhånd. At stille sig til rådighed for det uventede er 

ikke lig passivitet, apati eller affærdigelse af det etablerede. Det er snarere det, der 

sker, når tanken åbnes hen mod et radikalt andet. Med denne åbenhed hen mod et 

andet liv, opstår chancen for at tænke et liv i tilblivelse, og altså liv som mere og 

andet end et subjektivt og socialt fænomen. Begivenhedsfilosofien giver os chancen 

for at kunne insistere på eksperimenterende modbevægelser, der ekspliciterer og gør 

produktivt brug af sprogets metafysiske uomgængelighed. Fordringen for sådanne 



 

videnskabelige praksisser bliver at stille sig til rådighed for det uventede, det 

krydsende, det, der skaber furore ved at agere indefra og iblandt videnskabens 

etablerede genstande og tanker. Et kapitel for sig. Tøvende tegn og tegn in spe, der 

skriver et liv udenfor 

 

 

 

 

 

TIL INDLEDNINGENS præsentation af kapitlet : 
 

 

I kapitel 1, At skrive et liv, af Louise Windfeld Holt, beskrives en poetiserende praksis 

som et muligt brud med kategori-logikken i psykologisk forskning. Fokus for kapitlet 

er forskeren som skribent og dennes arbejde med at udforme de akademiske tekster, 

hvorved ’livet derude’ gives talerum og stemmeret. Ideen om en poetiserende praksis 

trækker på begivenhedsfilosofisk tankegods med ord som intensitet, tilblivelse, 

begivenhed og irregularitet. Og den udfordrer den postmoderne forskning i sin 

betagelse af det marginaliserede og det skæve, udfordrer den i sin bestræbelse på at 

relatere til ’det andet’ ved at give det navn og give det plads. Det er denne 

benævnende, ordnende akademiske aktivitet, som kapitlet kredser om og spørger til. 

Hvordan kunne vi skabe og berettige akademiske tekster, hvor mere fabulerende, 

inkonsistente, ufærdige og alt for nye liv kan foregå som en art intense skriftligheder? 

Og lidt mere ydmygt spurgt; hvordan kunne akademiske tekster kvalificere sig til 

momenter af tilblivelse, momenter i mødet med andre, hvor tanken begynder at tænke 

og noget nyt er i gang med at blive til? Synliggørelsen af skriften & teksten som 

metodologiske greb i sig selv, gør det muligt at eksperimentere og beskæftige sig 

mere prøvende med den skriftlige udfoldelse af levet liv i videnskabeligt regi. Kapitlet 

kan derfor læses som en epistemologisk overvejelse over den tankeproces, 

begrebsliggørelse og etiske fordring, hvorved kvalitativ forskning finder sted. 


