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en tidligere artikel i Politiken1 og skriver 
om målet med det faglige mesterskab: 
«At gentænke vore offentlige arbejds-
pladser som håndværksmæssige steder for 
et smittende og produktivt engagement 
i fællig kræver et radikalt opgør med 
de styringsrationaler, der med skiftende 
regeringer ved roret bredte sig som en 
steppebrand inden for det statslige og 
kommunale område igennem de sidste 
15 år.» 

Nepper Larsen kalder dette «at spræn-
ge sig fri af egne grænser med henblik på 
at udvide livets felt og kvalificere imagi-
nationsevnen». Og evnen til at forskyde 
opmærksomheden fra eget centrum, må 
ifølge ham også følges op af «den begave-
de selvkritik». Tidens snak om forandring, 
kompetence og kreativitet, kalder på mod-
begreber der forpligter os på at udforske 
hvad der er på spil, hvordan værdier gives 
substans og holdes levende. Uden mod-
begreber og sprogkritik følger vi flokken 
i gåsegang, styret af den andens blik og 
uden selvstændig tænkning. 

ØVELSESMENNESKET 
Hadot viser at noe der lignede decentre-
ringens kunst allerede var på spil hos de 
gamle grækere. Ifølge ham handler den 
filosofiske indstilling om at vise at det er 
muligt at nå frem til kvalitative indsigter 
(til dels objektive standarder) for det gode 
som ikke skyldes «mine valg» og «mine 
yttranden», men «det tänkande levesätts 
etiska dimension», der rækker udover mig 
selv. Det gode liv eller forestillingen om 
lykke hos Aristoteles og Platon bor hver-
ken i en nydelse eller en følelse, men beror 
på de aktive øvelser som leder frem til 
en «övning i distancering, afsedd at lära 
oss at betrakta tingen med opartisk och 
objektiv blick». Det gode liv er ikke et 

hvad, ikke et navn på en genstand vi kan 
pege på, men et hvordan, en måde at tage 
sit eget liv alvorlig på. 

I et levedygtigt demokratisk samfund, 
er det en stadig øvelseskamp at gøre vær-
dier levende og ikke reducere dem til stra-
tegisk newspeak. «De andliga övningar» 
er Hadots begreb for den praksis at tage 
værdier alvorlig og leve dem ud og kon-
frontere dem i sit liv. Det gode liv beror 
ikke på om det føles godt for mig, men 
måden jeg involverer mig på, på det 
engagement hvorved jeg tager mit liv og 
værdier alvorlige. 

Hadot har viet emnet en hel bog: La phi-
losophie comme manière de vivre (2001), 
men hans studie går tilbage til slutningen 
af halvfjerdserne med Exercices spirituels 
et philosophie antique (1981), som blev en 
afgørende inspiration og et vendepunkt 
for Michel Foucault, der via Hadot i antik-
ken opdagede et nyt kritisk sprog for etik. 
Om åndelige øvelser bemærker Hadot: 
«Med denne term betecknar jäg praktiker 
som kunde vara fysiska i sin karaktär, som 
en viss diet, eller diskursiva, som dialog 
och meditation, eller också intuitiva, som 
kontemplationen, men som alla var avsed-
da att åstadkomma en förandring och en 
omvandling av det subjekt som utövade 
dem.» Med begrebet bryder Hadot med 
filosofiens moderne opdeling mellem teori 
og praksis.

De åndelige øvelsers liv omtaler Hadot 
som «antikkens ideal». Øvelserne (askesis) 
privilegerer handling – eller rettere sagt, 
udøvelse, begivenhed, udveksling – frem 
for teori. Men det er en askese som ikke er 
puritansk, som hverken har overskridelse 
eller selvfornægtelse som mål i sig selv, 
men «selvrelation och jagkoncentration». 
Gennem øvelserne holder man sig selv 
fast på forskellen på godt og ondt, i at se 

denne forskellen i de enkelte situationer.
Kynikerne gjorde filosofien til øvelse 

på en så radikal måde, at det ifølge Hadot 
er et åbent spørgsmål om kynismen over-
hovedet kan kaldes for en filosofisk skole, 
eller om den kun var en måde at leve på. 
Diogenes og hans efterfølgere står for et 
opgør mod en særlig måde at bruge teori 
som svar på hvordan mennesket finder 
frem til det gode liv. Kynikerne afviste 
lykken forstået i rigdomsbegreber, hos 
Diogenes erhvervelsen af rigdom uden 
at eje noget. Kynikernes modstand ligner 
en filosofisk performance der «uttrycker 
sig överallt med en provocerende frisp-
råkighet». Kynikerne var i opposition til 
myndigheder der lader samfundet regule-
re tanke og opførsel. Diogenes repræsen-
terede det ekstreme tilfælde af at bruge 
sig selv som eksempel, at inddrage sig selv 
i en kritisk fremstilling ved at fravælge 
de socialt konstruerede og konstruerende 
kategorier som samtiden organiserte livet 
efter. 

SOCIALKONSTRUKTIVISMENS ELENDIGHED
Øvelsestanken hos Hadot og Nepper 
Larsen er et markant og vigtigt opgør 
med den socialkonstruktivistiske svøbe 
i al læring der gennemsyrer de fleste 
kommunikationsbaserede uddannelser. 
Vores metoder er blevet et amokløb i 
diskurssnak og overkodning, der glemmer 
det egentlige ideal for al læring og forsk-
ning og undervisning. Hadot og Nepper 
Larsens fokus på mesterlæren som praksis 
for at lære og for at tænke, gør op med den 
sociologiske teoris kommunikationshege-
moni. Subjektivitet og læring kan hverken 
forklares eller erstattes med en socialt 
konstrueret diskursiv form. Pointen er at 
subjektivitet og læring og identitet går 
ikke forud for den praksis eller øvelse 

hvori den enkelte forsøger at blive klogere 
på sin omverden. At tænke det som er 
større end os selv er simpelthen grunden 
til at der findes noget sådant som lærdom 
og kultur. 

Tilbage i firserne påpegede den franske 
filosof Lyotard at politikere der taler om 
uddannelse, pædagogik og forskning, ikke 
længere kan legitimere sig på noget godt 
grundlag. Hvad han vistnok ikke havde 
forudset var, at politikerne ville fortsætte 
uden grundlag, at den faglige begrundelse 
for uddannelse og læringsmål ville blive 
forvandlet til managementsfloskler og reto-
risk tomme talemåder, og at denne gruppe 
af mennesker ville indtage selve uddannel-
sesstederne, nu enten som institutledere 
og meningsdannere. Lyotards anfægtelse 
over, hvad vi skal stille op, når vi ikke 
ved, hvad vi kan bruge til at legitimere 
vores tanker, står i dag som en milepæl 
over en uddannelsespolitik der ikke ved 
hvad den vil med sine højere læreranstal-
ter. Uddannelsessamfundets reduktion af 
sprog til kommunikation og viden til infor-
mation er godt i gang med at masseprodu-
cere socialkonstruktivistiske modeller for 
virkeligheden som ikke er meget andet end 
ukritiske abstraktioner, og som ofte ikke 
er i nærheden af at få tingenes og gen-
standens kompleksitet i tale. Og det er her 
al uddannelse, både skabende og kritisk 
tænkning, bør sætte ind. Insistere på gen-
standen og virkeligheden som et levende 
mellemværende og ikke som et konstrukt 
nogen besidder eller ejer med et kortsigtet 
mål for øje. © norske LMD
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