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*	 I en videns- og informationsøkonomi er det ikke længere 

knapheden, men overfloden, der er problemet. hverken viden 

eller information er af natur knappe goder. Men hvor er knap-

heden da blevet af? 

Ifølge lektor og institutleder Jens Erik Kristensen fra Danmarks 

Pædagogiske Universitetsskole er knapheden emigreret over i 

fænomener som tid og opmærksomhed. Vi er vidner til en ny 

opmærksomhedsøkonomi, hvor der investeres i tiltrækning af 

opmærksomhed som aldrig før. han siger:

”Aldrig før har vi været så nødsaget til at økonomisere med, 

hvad vi vier vores opmærksomhed til – og ikke mindst føre 

regnskab med, hvad vi selv får ind. Der er  ganske enkelt ’run’ 

på vores opmærksomhed, der risikerer at blive løbet over ende, 

hvis ikke man forstår at økonomisere med den som den nye 

knappe ressource.”

Knapheden forklarer Jens Erik Kristensen med forskellige 

forhold. For det første er der ganske enkelt mentale grænser 

for, hvad, hvor meget og hvor længe vi kan forholde os op-

mærksomt. For det andet er konkurrencen om at tiltrække vores 

begrænsede opmærksomhed eksploderet. Nye informations-

teknologier og medier har udvidet vores opmærksomhed både 

rumligt og tidsligt, men også overbelastet den. Og det tredje 

forhold er netop, at det er kløften mellem opmærksomhedens 

begrænsninger og den samtidige vækst i attraktive tilbud, der 

udstiller knapheden som problem.

HOMO	OpTIONIS

Ifølge Jens Erik Kristensen følges knapheden på opmærksomhed 

af en hård kamp om den. 

”Det oversete moment i oplevelsesøkonomien er den indædte 

kamp om at få opmærksomhed. Af samme grund er evnen til at 

tiltrække opmærksomhed derfor blevet en professionel og dyrt 

betalt kunst. Det har fostret nye industrier. Forfængeligheds-in-

dustrien er ikke helt tilfældigt blevet en nøgleindustri med meget 

høje vækstrater. Det er den industri, som lever højt på vores 

behov for at være attraktive og gøre indtryk. Mode, branding, 

styling, kosmetik er alle sammen fænomener, som skal skabe og 

fastholde andres opmærksom på os selv, vores person, ydelser 

eller produkter. Tænk på fænomenet Paris hilton; hun er en 

omrejsende opmærksomheds-attraktor. Og tænk bare på, med 

hvilken selvfølge vi taler om, hvad politikere eller forskere har 

på ’opmærksomhedskontoen’: Vi spørger, hvor meget de er ’på’.

Og vi måler og fører omhyggeligt regnskab med, hvor ofte de er 

citeret af andre eller omtalt i medierne.”

Faktisk ser det ud til, at denne kamp om opmærksomheden 

bliver stadigt mere krævende i takt med, at samfundet bliver 
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rigere og mere åbent. Jens Erik Kristensen taler om, at oplevel-

sessamfundet har fået følgeskab af det åbne menneske. Den 

tyske sociolog Ulrich beck kalder det for homo optionis. Det vil 

sige et menneske, som er sine muligheders valg og i stigende 

grad skal vælge og beslutte flere og flere ting og forhold. Disse 

muligheder er nærmest eksploderet gennem udvikling af de 

tekniske muligheder for gensidig udveksling af opmærksomhed 

i form af mails, sms, internetettets forskellige mødesteder og 

mobiltelefoni.

”Min påstand er, at vi er blevet mere forfængelige, hvad de an-

dres opmærksomhed angår. Vi er meget optaget af, at andre viser 

os opmærksomhed. Og denne intensiverede opmærksomhed 

på de andres opmærksomhed gælder ikke blot børn, kærester 

eller ægtefæller. Det er ved at blive en bærende livsfølelse. 

Man vil høres, ses, læses, citeres og kommenteres som aldrig 

før. Det kan vi ikke alle på samme tid. Derfor kæmpes der med 

alle midler i de mellemmenneskelige relationer om den altid 

begrænsede opmærksomhed,” påpeger Jens Erik Kristensen. 

ET	VERdENSåBENT	dyR

Opmærksomhed har traditionelt været et anliggende for 

fænomenologien, men med den filosofiske antropolog Arnold 

Gehlen bør man ifølge Jens Erik Kristensen også tale om det, 

han kalder opmærksomhedens antropologi: ”Gehlen betegnede 

mennesket som et instinktfattigt og verdensåbent dyr; et dyr, 

som har svært ved at holde hus med sin opmærksomhed. Men-

neskedyret har brug for nogle skyklapper, der begrænser og 

selekterer i det indtrykskaos, som Gehlen mente, at mennesket 

ellers ville lide under – i modsætning til rigtige dyr, hvis få og 

stærke instinkter begrænsede deres ’oplevelser’ af verden til 

de simple spørgsmål: kan det ædes, kan jeg parre mig med det 

- eller skal jeg flygte fra det. For Gehlen var menneskets kunstige 

skyklapper og instinkterstatninger institutioner, vaner og rutiner, 

der havde en aflastningsfunktion og hjalp det med at selektere i 

dets opmærksomhed.  I dag findes samme figur i en ny variant 

hos Luhmann, der bestemmer systemers grundlæggende 

funktion som selektion og kompleksitetsreduktion.”

Men er din pointe, at vi mangler disse skyklap-institutioner 

i dag? 

”Ja, det kan man godt sige. Rutiner og vaner – ikke mindst 

i arbejdslivet – brydes hele tiden. Samtidig gør vi en dyd ud 

af omstilling, fleksibilitet, multi-tasking, og vi overloades med 

informationer, som afleder opmærkomheden. Derfor er det 

ikke tilfældigt, at et syndrom som ADT (attention disorder 

trait eller aquired attention deficit disorder, red.) nærmest får 

epidemisk karakter i det moderne arbejdsliv. Det er jo ikke 

blot en lægelig diagnose, men en betegnelse for en ganske 

udbredt mental stresstilstand, som vores moderne livsform 

fremavler. I et historisk perspektiv har vores opmærksomhed 

næppe været under et så voldsomt bombardement som nu. 

Vores selektionskompetencer nedbrydes – og evnen til at være 

koncentreret om en sag ad gangen svækkes – for slet ikke at 

tale om fordybelse. Symptomerne er, at man har svært ved at 

fastholde opmærksomheden på arbejdsopgaver, let distraheres 
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af ydre stimuli, bliver rastløs og irritabel – og derfor også min-

dre fokuseret, effektiv og produktiv. Noget tilsvarende gælder 

fænomenet ’læringsstress’ i skolesammenhænge”, siger Jens 

Erik Kristensen.

dET	ELEMENTæRE

I en opmærksomhedsøkonomi er det ikke en last, men en dyd 

at være forfængelig. Udfordringen er snarere at håndtere en 

balance mellem ikke at være forfængelig nok og at være for 

forfængelig, mellem at få for meget og for lidt opmærksomhed. 

For ligesom Jens Erik Kristensen mener, at kravet om opmærk-

somhed overbelaster os, så kan det modsatte – den ignorerende 

og ukærlige underbelastning – også være et problem. Eller?

”Jo, det kan det. Og i den sammenhæng er det vigtigt at 

gøre sig klart, at opmærksomhedens sociale modus ikke er det 

samme som behovet eller rettere begæret efter anerkendelse 

hos den tyske filosof Axel honneth eller hegel. På mange 

måder er de beslægtede, men den væsentlige forskel er, at 

opmærksomhed ikke er en moralsk eller moralfilosofisk kategori, 

selvom hungeren efter andres opmærksomhed idehistorisk 

set altid er blevet forsøgt diskvalificeret som forfængelighed. 

Det er imidlertid forkert. Opmærksomhed er snarere en før-

moralsk kategori, der kan være gensidig, men ikke behøver 

vise sig som gensidig anerkendelse. Et menneskes hunger 

efter andres opmærksomhed er et elementært fænomen, ikke 

en gensidig moralsk fordring – snarere en generøs handling. 

Dette elementære forhold viser sig blandt andet ved, at får du 

ingen opmærksomhed overhovedet, så sygner du hen. Lægen 

og psykoanalytikeren Rene Spitz kunne i 1940’erne beskrive, 

hvordan børn kan dø af mangel på kærlig opmærksomhed: 

Uden opmærksomhedens varmende kraft kollapser kontakten 

med omverdenen,” forklarer Jens Erik Kristensen.

ER	du	ATTRAKTIV	NOK?

Så vi er alle sårbare over for manglende opmærksomhed, men 

kan vi overhovedet få nok opmærksomhed? 

”Det siges, at andre menneskers velvillige opmærksomhed 

skulle slå enhver anden form for narkotika, indkomst eller 

inspiration. I denne forstand lever man ikke af brød eller sin løn 

alene, men også af at få og give opmærksomhed. Det gælder 

i særdeleshed i forskningens og videnskabens verden. Og som 

udgangspunkt er der altså ikke noget moralsk suspekt ved at 

ville have opmærksomhed. Når det er sagt, så er det lige så 

klart, at forfængeligheden ikke mindst nu om dage forbliver en 

relevant problemstilling, nemlig som opmærksomhedstrangens 

forfaldsform. Tag for eksempel bare brugen af mobiltelefoner 

blandt de unge eller kollegaers bombardement af hinanden 

med e-mails. Det viser, at det er blevet muligt og stadig vigtigere, 

at du hele tiden forsikrer dig om, at du lige nu spiller en rolle i 

andres bevidsthed og sjæleliv,” siger Jens Erik Kristensen. 

han understreger, at det er blevet en nøglekompetence at 

være forfængelig i dag. Det betyder, at en moderne person skal 

kunne performe offentligt. Det uddyber han sådan her: ”Ikke 

alene skal du kunne tåle andres opmærksomhed, du skal gerne 

være i stand til at skabe, vække og fastholde den. Af samme 

grund har moderne virksomheder for eksempel behov for at 

have prominente personer, der kan gøre sig i medierne. Promi-

nente personer er den nye adel, de nye indkomstmillionærer, 

hvad angår modtaget opmærksomhed. Men der er en grænse. 

Den kunne vi kalde den anmassende opmærksomhed. En 

person bliver anmassende, når han går for meget op i, hvad 

andre mener om ham og om hans bedrifter. Et godt råd til an-

massende personer, og måske også til moderne mennesker 

som sådan, er derfor, at de skal træne i at blive selvberoende i 

stedet for hele tiden at skulle bekræftes af den ene eller anden 

grund. Måske er det det, dannelse vil komme til at handle om: 

opøvelsen af ens opmærksomheds-selektionsevne – både hvad 

angår input og output.”

Af Claus holm
clho@dpu.dk
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Slår	man	op	i	Ordbog	over	det	danske	sprog,	har	opmærk-
somhed,	 som	det	at	 være	opmærksom,	 tre	 forskellige	
grundbetydninger:	

1. At være opmærksom er at være agtpågivende og at være 

parat til at lægge mærke til nogen eller noget. På engelsk har vi 

en betegnelse for denne betydning af opmærksomhed, nemlig 

awareness, det vil sige en slags nærværende beredskab til 

opmærksomhed.

2. At være opmærksom er at vise omhu eller levende interesse 

for nogen eller noget. Det vil sige en mere målrettet, henvendt 

og selektiv opmærksomhed. Også det har sit eget ord på engelsk, 

nemlig attention.

3. At være opmærksom handler om, at noget ydre vækker ens 

interesse. Det kan være en bemærkelsesværdig ting eller en sag. 

OpMæRKSOMHEd?


