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Brugen af systemiske tankeværktøjer Tanker og gode råd
Domæneteori
Et overblik

Domæneteori (Maturana)

Humberto Maturanes domæneteori kan ses som
et refleksivt værktøj til at se menneskelige
(sprog-)handlinger fra forskellige positioner. De
tre domæner kan forstås som tre typer kontekst,
der alle er i spil i en given situation, men et af
domænerne vil være styrende for det, der foregår/siges.

Produktionens
Domæne

Æstetikkens
Domæne

(Objektivt)

Subjektivt

Vedtagne regler, aftaler,
mål & krav, logisk, rationelt,
univers, linearitet

Individuelle erfaringer,
holdninger, moral, etik,
ønsker & værdier

Tanker og gode råd

Vi gør sådan...

(sprog-)
handlinger

Vi bør gøre sådan...

Forklaringens
Domæne
Refleksioner, nysgerrighed
og neutralitet,
multivers & mangfoldighed,
cirkularitet
Vi kunne gøre sådan...
koblingen mellem æstetikken og produktionen

Domæneteorien giver en opmærksomhed på at vi
taler med udgangspunkt i forskellige fundamenter og udsigtspunkter. Det kan man bruge både
som analyseværktøj i forbindelse med skabelsen af en større forståelse af sproghandlinger, ved
at forsøge at lytte til hvilket domæne personerne taler fra. Undervejs i en samtale kan man også
bruge det aktivt ved enten at stille spørgsmål og gå på opdagelse i de enkelte domæner eller
ved helt konkret at være eksplicit i forhold til hvilket domæne man taler ud fra.
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Eksempler
Tankeværktøjet kan bruges i f.eks. den situation hvor man i en gruppe skal udvikle nyder ideer
og tanker og hvor det er meget let at gå direkte i produktionens domæne. Her kan man enten
ved at stille spørgsmål til de forskellige domæner eller helt konkret bygge strukturen for mødet
op over de tre domæner, skabe en større bredde i idegenereringen og måske få flere perspektiver på banen: ”Nu befinder vi os så i æstetikkens domæne…”.
Spørgsmål som man kan arbejde med kunne være:
Æstetikkens domæne:
•
•

Hvad synes du personligt kunne være en god ide?
Hvilke erfaringer har du på området?

Forklaringens domæne:
•
•

Hvilke ideer kunne der ellers være… (gentag evt. dette spørgsmål mange gange)
Hvis vi nu spurgte XX (som ikke er til stede), hvilke ideer vil han så komme med?

Produktionens domæne:
•
•

Hvad er den overordnede ramme for vores tema?
Hvilke ideer beslutter vi at arbejde videre med?
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