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Professionsetik og lærergerning - et baggrundspapir 
Professionsetik generelt  
 
Professionsbegrebet 
Ordene "profession", "professionel" og "professionalisme" har både en dagligdags og en teknisk 
betydning. Med "profession" menes i dagligdags betydning en lønnet beskæftigelse - i modsætning 
til en hobby eller lignende. I denne forstand skelnes der mellem en professionel fodboldspiller og 
amatørspilleren, mellem levebrødspolitikeren og andre politikere, og mekanikeren der lever af at 
reparere biler i stedet for blot at arbejde med sin egen. Alle disse siges at udøve det faglærte arbejde 
som deres profession, og denne profession står ved siden af mange andre: bagerens, lærerens, syer-
skens, hyggepianistens, lægens mfl. Og når det i dagligdagen f.eks. hedder, at de og de fagpersoner 
"går professionelt til værks" eller arbejder med en høj grad af "professionalisme", menes der, at de 
går til deres arbejde med en særlig holdning: omhu, samvittighedsfuldhed, stolthed, bestræbelse for 
at præstere så godt som muligt mv.  
 
I ordenes tekniske eller specialiserede betydning kan der skelnes mellem to professionsbegreber: det 
sociologiske professionsbegreb og det etiske. 
 
Det sociologiske professionsbegreb 
En profession i sociologisk forstand er en erhvervsgruppe, der rent faktisk har opnået en særstatus i 
samfundslivet. Denne status har en række kendetegn. Nogle eksempler: 
 Professionen har eneret på• at levere ydelser af en bestemt slags. 
 Professionen er eksklusiv i den• forstand, at medlemskab og dermed ret til at levere de pågælden-
de ydelser fordrer en form for autorisation. 
 Inden for professionens rammer nyder den• enkelte professionelle udstrakt faglig selvstændighed 
og selvbestemmelse (autonomi), f.eks. metodefrihed, både i forhold til sine klienter og sin ar-
bejdsgiver og udøvere af andre fag/professioner og myndighederne. 
• Professionens faglige praksis bygger på en relativt omfattende abstrakt viden inden for et givet 
felt (beherskelse af denne på et vist niveau er et adgangskrav). 
 Professionens medlemmer er i stand til at udøve en særlig• magt og anerkendes som autoriteter. 
 Både professionen som sådan og dens• enkeltudøvere nyder en særlig social prestige, og dens 
udøvere modtager en relativ høj betaling for deres ydelser (ofte kaldet honorar, dvs. æresbevis-ning, 
i modsætning til betaling/aflønning). 
 Professionen som• sådan og dens enkeltudøvere er pålagt et antal anerkendte pligter og nyder 
tilsvarende særlige rettigheder og privilegier. 
 Professionen har typisk• både en overordnet professionsetik og en professionskodeks forstået som 
normer for korrekt professionel opførsel. Begge dele foreligger som offentliggjorte erklæringer. 
Med det sociologiske professionsbegreb kan det beskrives, hvordan visse fag gennem tiden har op-
nået professionsstatus (fx læger, psykologer), mens andre har mistet den (jordemødre, der er blevet 
til en underprofession), og hvordan et fag som lærerfaget har professionsstatus i et demokratisk 
samfund, men ikke har denne status i diktaturer.  
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Det etiske professionsbegreb: De klassiske professioner 
Mens det sociologiske professionsbegreb er rent beskrivende og beregnet på at konstatere, at visse 
former for lønnet beskæftigelse rent faktisk har opnået professionsstatus, stiller det etiske 
professionsbegreb et særligt dobbeltkrav til en profession. 
Det første krav er, at hele dens virksomhed skal være båret af et etisk ideal - udpegningen af en 
anerkendt etisk værdi - som overordnet mål for tjenesteydelserne. Det andet krav er, at der i 
samfundslivet hos visse individer findes eller kan opstå særlige behov, som gør disse individer 
udsatte for lidelse, gør dem sårbare eller svage, og som kan imødekommes af  den særlige form for 
tjenesteydelser, professionen udøver. Det etiske professionsbegreb er langt snævrere end det 
sociologi-ske. Til kernen i de såkaldt klassiske professioner henregnes lægelig virksomhed, 
advokatvirksomhed og lærergerning. Hver af disse klassiske professioner er båret af en uomtvistelig 
etisk værdi: 
 
Lægekunst: helbredelse (sundhed, smertefrihed, lindring, trøst) 
Lærergerning: menneskelig vækst 
Advokatvirksomhed: retfærdighed  (til den profession hører også anklagere og dommere) 
 
I hvert af disse tilfælde er der mennesker, som i kraft af særlige behov er for dybt afhængige af de 
pågældende tjenesteydelser. Syge, der skal behandles og plejes, børn og unge, der skal undervises 
for at kunne udvikles og sidenhen klare sig samt anklagede, der skal forsvares og have en fair 
rettergang. Derfor anses disse professioner for at have en særlig vigtig rolle i samfundslivet og et 
særligt etisk ansvar for at stille deres viden og kunnen til rådighed for de trængende. F.eks. siges de 
tre klassiske professioner at have en omsorgspligt over for mennesker med de pågældende behov. 
De er forpligtet på at komme de trængende til hjælp og så vidt muligt handle i den trængendes 
bedste interesse. 
 
Både de klassiske professioner og mange professioner i sociologisk og dagligdags forstand 
indebærer, at deres medlemmer behersker og udøver en kunst. Deres særlige tjenesteydelser 
kommer som resultatet af den udøvede kunst. Grunden til at udvikle, indlære og udøve kunsten er, 
at det pågældende resultat ikke kan opnås ad anden vej end gennem udøvelse af kunsten. Således 
kan den pågældende kunst siges at have sin egen indre værdi. Kokkens kunst er at frembringe gode 
måltider, lægens at genskabe helbred, lindre og forebygge sygdom og lærerens at fremkalde 
menneskelig vækst gennem undervisning. Den, der udøver kunsten, må anstrenge sig for at udøve 
kunsten så godt som muligt, forsøge at beherske kunsten bedst muligt og stræbe efter at blive en 
god læge, en god kok, en god lærer mv. Udøverne skal desuden tilegne sig dens påkrævede 
færdigheder, viden og dyder. F.eks. er en af lærerens dyder tålmodighed. 
 
Til udøvelsen af en given kunst hører typisk også de såkaldt ydre værdier. Ved at udøve kunsten 
kan man tjene mange penge, opnå prestige, få magt over mennesker, lægge billet ind på at komme i 
himlen mv. For mange af de lønnede beskæftigelser gælder det nu, at det er helt acceptabelt at 
udøve professionen fortrinsvist eller udelukkende for at opnå visse ydre værdier.  
 
I følge de klassiske professioners selvforståelse - først og fremmest for lægen og læreren - er det 
direkte etisk uacceptabelt at gå på akkord med den indre værdi og sænke sine professionelle 
standarder for at opnå mere af en ydre værdi ved at gøre arbejdet dårligere. Dette er så baggrunden 
for, at den klassiske betegnelse for de klassiske professioner er et kald: Den person der udøver dem, 
opfatter sig som kaldet til at virke med al sin kraft og kunnen for at fremme den indre værdi (det er 
denne værdi, der kalder på ham eller hende). 
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Som noget særligt for de klassiske professioner bliver begrebet om en god P (= læge, lærer mv.) 
dermed det helt centrale begreb, også kaldet professionsidealet. For medlemmerne af professionen 
gælder det om hele tiden at afklare, hvad der skal forstås ved en god P og så stræbe efter selv at bli-
ve det. Udøverne af langt de flest professioner i dagligdags eller sociologisk forstand kan nøjes med 
at gå op i, hvad der er en habil, dygtig, effektiv, bjergsom mv. mekaniker, bager, ingeniør, arkitekt, 
ejendomsmægler og så overlade det til kunderne selv at afgøre, hvad og hvem der efter deres smag 
og mening er en god bager, bankrådgiver, ingeniør etc. 
 
Endelig gælder det traditionelt for de klassiske professioner, at for en sådan professions 
enkeltudøver er dette at blive en god P en væsentlig del af at blive et godt menneske: At være en 
god lærer anses med rette for noget i sig selv værdifuldt (ikke kun en beskæftigelse og et levebrød). 
Derfor er dette at lykkes at blive en god lærer en væsentlig del af at lykkes som menneske, at skabe 
noget menneskeligt værdifuldt ud af sit levede liv. Der er en indre sammenhæng mellem disse to 
mål for et menneske: At have fremgang i sit forsøg på at leve sit liv godt og at have fremgang i sin 
bestræbelse for at blive en god P af den valgte slags. Ved at stræbe efter at virkeliggøre sin 
professions indre mål stræber f.eks læreren samtidig efter at skabe noget værdifuldt ud af sit levede 
liv. 
 
 
Professionsetik i de etiske professioner 
Som nævnt gælder der det særlige for de etiske (= klassiske) professioner, at deres virksomhed er 
indrettet efter at fremme en nærmere bestemt etisk værdi, og at denne etiske værdi er knyttet til et 
grundlæggende behov hos visse mennesker (eller mennesker i visse situationer: sygdom, fattigdom, 
barn- og ungdom mv.). Den enkelte professions professionsideal - en god læge/et godt stykke 
lægeligt arbejde, en god lærer/et godt stykke lærerarbejde mv. - er udformet ud fra den pågældende 
professionelle grundværdi. Grundværdi og professionsideal udgør dermed kernestykket i en etisk 
professions professionsetik. Dette er det væsentlige i professionens selvforståelse. 
 
På baggrund af den professionsetiske kerne er der så tre hovedområder, som indgår i professionens 
selvforståelse. Det er for det første forholdet mellem professionens selvforståelse og professionens 
faktiske funktion i samfundslivet, for det andet forholdet mellem den professionelle og dennes kli-
ent(er) og endelig for det tredje forholdet mellem den professionelle og dennes ikke-klienter, nemlig 
kolleger, samarbejdspartnere, myndigheder, arbejdsgivere mfl. 
 
Forholdet mellem grundværdi og funktion 
Selv om en etisk professions grundværdi definerer dens professionsideal, kan der forekomme 
tilfælde, som ikke falder ind under eller måske direkte strider mod professionsudøvelsen. Nazitidens 
ty-ske læger, der foretog dødbringende eksperimenter med kz-fanger for at få medicinsk viden, er et 
grelt eksempel på det sidste. Da fremme af helbred er grundværdien for lægeprofessionen, er det 
også en del af forklaringen på det lægeprofessionsetisk problematiske i f.eks. lægelig udført 
fosterfordrivelse, aktiv dødshjælp osv. Advokater, dommere og anklagere i diktaturer kan på samme 
måde siges at udøve deres fag uden at udøve professionen. Det samme gælder lærere, der under 
forskellige styreformer eller i religiøse sammenhænge påtager sig at indoktrinere deres elever. I 
disse eksempler er modsætningen mellem professionsidealet og fagudøvelsen så grel, at det er helt 
rimeligt at sige, at de pågældende læger/advokater/lærere slet ikke var læger/advokater/lærere. 
 
Mens der i disse tilfælde er tale om professionelle, som sættes til/påtager sig at udøve deres fag i 
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strid med professionsidealet, forekommer der i demokratiske samfund en anden og professionsetisk 
mindre gennemsigtig problematik. Det drejer sig om spændingsforholdet mellem professionsidealet, 
som er baseret på grundværdien og de faktiske konsekvenser i samfundslivet af professionens 
indsats. Derfor indgår det ved fastlæggelsen af professionsidealet, at en central dyd for den 
professionelle er kritisk professionel selvforståelse. Det er f.eks. velkendt, at den juridiske 
professions professionsideal - retfærdighed - undertiden bliver svigtet af professionens faktiske 
funktion, nemlig at bøje loven, finde smuthuller, forvalte loven efter dens bogstav - helt uden at 
rejse spørgsmålet om dens retfærdighed. 
 
Også lærerprofessionen kender i høj grad til det samme mulige svælg mellem professionsideal og 
professionens faktiske funktion. Den sidste omtales ofte med begrebet socialisering. Samfundet har 
behov for, at dets opvoksende medlemmer overtager de gældende normer for opførsel, opfatter 
sam-fundssystemet som "rigtigt" og tilegner sig de færdigheder og kundskaber, der til enhver tid er 
ef-terspurgt i samfundslivet, ikke mindst erhvervslivet. Hvis professionen ukritisk opfylder den 
funkti-on, kan den let ende med at svigte sit professionsideal, der bygger på værdien af menneskelig 
vækst og udvikling. Den enkelte elevs behov for udvikling i retning af menneskelig blomstring på 
egne præmisser kan blive tilsidesat til fordel for behov i samfundet, erhvervslivet, familien, den 
herskende ideologi, religion mv. 
 
På den baggrund kan det siges, at en væsentlig opgave for en professionsetik er at bidrage til det 
højst mulige niveau af kritisk selvforståelse blandt professionens udøvere. Centrale delopgaver er 
for det første den løbende præcisering og uddybning af professionens grundværdi, for det andet den 
løbende udformning af professionsidealet (f.eks. "dyderne" hos "den gode lærer") og for det tredje 
den løbende bearbejdning af spændingsforholdet mellem professionsideal og professionens faktiske 
funktion. 
 
Forholdet mellem den professionelle og klienten 
I de etiske professioner er udgangspunktet for afklaringen af dette forhold den omsorgs- eller 
hjælpepligt, som den professionelle har i forhold til sin klient. En læge, en lærer og en advokat har 
først og fremmest pligt til at varetage og fremme klientens bedste interesse fagligt bedømt i forhold 
til det relevante behov. De etiske professioner har alle en lang tradition for professionel 
paternalisme.  Det er påstanden om, at det er den professionelle, der bedst véd, hvad der er bedst for 
klienten og påstanden om, at den professionelle som følge heraf har den endelige bestemmelsesret 
og det fulde ansvar for afgørelsen vedr. klientens situation og videre forløb. Paternalismen 
begrunder traditionelt såkaldte professionelle privilegier (dvs. ret til gøre undtagelse i forhold til 
almindeligt gældende moralske normer), der tillader den professionelle at gå imod eller ved list 
omgå klientens ønsker og vilje. 
 
I de etiske professioner står den professionelle i en magtposition over for sin klient, der typisk er 
helt afhængig af hjælpen og ofte ude af stand til bedømme hjælpemulighederne og den 
professionelles kompetence. I de seneste årtier er fokus flyttet fra ansvarlig magtudøvelse (efter den 
professi-onelles opfattelse) til en magtudøvelse, der er acceptabel for den enkelte klient. 
Paternalismens sidste stærke bastion kan antages at være lærerprofessionen, først og fremmest i 
forhold til børn, hvor læreren jo enten optræder som samfundets befuldmægtigede beslutningstager 
(i lande med skolepligt) eller efter bemyndigelse fra barnets egentlige "paternalister", nemlig 
forældrene  (i lande som Danmark med undervisningspligt). 
 
I etiske professioner falder den professionsetiske afklaring af professionsudøver-klient forholdet 
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under fire overskrifter: 
 
A. Godgørenhed 
Den professionelle har pligt til at gøre godt, til at gavne sin klient og til at handle til dennes bedste. 
Her er klientens bedste interesse defineret ud fra klientens behov, og det fremgår af den professio-
nelles faglige bedømmelse og professionens grundværdi, hvad der er i klientens bedste interesse. 
Der skal altså skelnes skarpt mellem klientens ønsker på den ene side, og hvad denne er bedst tjent 
med på den anden side, og de to ting behøver bestemt ikke at stemme overens. Professionsudøveren 
er imidlertid forpligtet på at fremme det sidste.  
 
Pligten til godgørenhed er udtryk for de etiske professioners omsorgspligt. Den almindelige moral 
foreskriver ingen pligt til godgørenhed over for andre mennesker. Derimod foreskriver den almin-
delige moral en pligt til godgørenhed, hvis man indgår i særlige forhold til et andet menneske. 
F.eks. har forældre pligt til godgørenhed over for deres børn. I de tilfælde, hvor den professionelles 
pligt til godgørenhed begrænses af klientens selvbestemmelsesret, skal den professionelle fortsat 
stræbe efter at fremme klientens bedste. Måske afslår klienten i sidste ende hjælpen, men den pro-
fessionelle skal argumentere for sin opfattelse af, hvad der tjener klienten bedst og i tilfælde af 
afslag finde på andre, men altså mindre gavnlige måder at fremme klientens sag på. Godgørenheds-
pligten kan også udtrykkes på denne måde: Professionsudøveren har pligt til at stræbe efter at 
handle til klientens bedste. 
 
B. Ikke at skade 
Den professionelle har pligt til ikke at volde sin klient skade. Den almindelige moral foreskriver  
helt klart pligten til ikke at skade. Uanset hvem den anden er, må man ikke lyve, slå, bryde løfter, 
stjæle, voldtage, krænke, bedrage osv. Som følge af de etiske professioners omsorgspligt antager 
pligten til ikke at skade imidlertid her et langt mere krævende indhold end som foreskrevet af den 
almindelige moral, som alene formulerer pligten negativt: De og de former for skade må ikke 
voldes. For de etiske professioners vedkommende har den samme pligt også et positivt aspekt: Den 
fordrer positivt udførelsen af visse handlinger. Hvis et menneske har behov for en given hjælp, og 
man kan yde hjælp, så skader man dette menneske, hvis man lader være. F.eks. kan forældres und-
ladelser i forhold til deres børn få karakter af omsorgssvigt. 
 
Pligten til ikke at volde skade er en lidt kompliceret problemstilling i de etiske professioners etik. 
Meget af det, læger udsætter deres patienter for, volder skade på dem. Det kan dreje sig om 
pinefulde undersøgelser, angstvækkende diagnoser, amputationer mv. Imidlertid krænker sådanne 
indgreb ikke pligten til ikke at volde skade, så længe målet er at forhindre en endnu større skade - 
f.eks. døden eller større smerte og lemlæstelse - eller at sikre en anden helbredsfordel, som opvejer 
ska-den. Det samme gælder lærere, hvis indgreb også ofte har uomtvistelige skadevirkninger på 
eleverne: Sidde stille, være indendørs i dejligt vejr, læse lektier i stedet for at lege, gå til prøver, 
blive udsat for bedømmelse, anstrenge sig, blive revset mv. 
 
Pligten til ikke at skade kan forstås sådan, at professionsudøveren under ingen omstændigheder må 
gøre noget, der efter dennes skøn er til skade - bedømt ud fra grundværdien - for klienten. F.eks. at 
læreren ikke ukritisk underviser eleven i et stof, der af læreren anses for skadeligt for elevernes ud-
vikling. 
 
Mest klar er pligten til ikke at skade i sit forbud mod at volde skade alene for at skade. Det siger sig 
selv, at en lærer, der f.eks. føler sig stærkt generet i sit arbejde af én eller flere elever, naturligvis 
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ikke må tage hævn: straffe, krænke eller udstøde de pågældende, give dem ringere faglige karakte-
rer og vidnesbyrd mv. 
 
C. Respekt for personer 
De seneste årtiers professionsetiske fokusering på klientrettigheder har som kerne kravet om respekt 
for menneskers status af personer. Her slås på, at et menneske som person er et såkaldt autonomt 
væsen, der har evnen til at tænke, vælge og handle selvstændigt, og at respekten for denne status 
sætter en grænse for den professionelles magtudøvelse. Heri indgår flere lag: 
 Individualitet. Den professionelle skal respektere klienten som en person i egen ret. Modsæt-
ningerne hertil er at betragte klienten udelukkende som et eksemplar af noget alment, f.eks. en 
neurotiker, senil dement, Jehovas Vidne, punker, narkoman, adfærdsforstyrret eller kun at ville have 
med klienten at gøre som rollehaver, altså som patient, elev osv. og ikke som et helt men-neske, 
med hvad dertil hører. 
 Autonomi. Den professionelle skal respektere og højne klientens evne til selv at træffe valg i egne 
anliggender (herunder give medindflydelse på valg, der vedkommer denne selv i fællesskab med 
andre). 
Integritet. Den professionelle skal respektere, at klienten har et delvist levet liv bag sig og har truffet 
valg om livsanskuelse, livsværdier, livsførelse, diverse tilhørsforhold mv., som nu er be-stemmende 
for dennes personlighed og livsindhold. 
 Personlig værdighed. Den professionelle skal respektere, at den enkelte klient har særlige grænser 
for sin personlige værdighed (hvad denne kan leve med, ikke kan leve med, opfatter som 
krænkende mv.). 
 Menneskelig værdighed. Den professionelle skal give klienten menneskelig værdighed og undlade 
enhver form for behandling, der krænker forestillingen om menneskelig værdighed. 

Professionen skal holdes fast på, at personer med god grund kan foretrække at fremme andre 
værdier i deres liv, f.eks. sætte sit helbred på spil for noget højere eller foretrække en bestemt form 
for livskvalitet frem for en længere overlevelse. Samtidig skal kravet om respekt for personer nøje 
holdes op mod pligten til ikke at skade, for klientens selvbestemmelse er en ret til at modtage eller 
afslå tilbud, ikke til at kræve behandling eller undervisning, der strider med professionsidealet. 
 
D. Retfærdighed 
I de etiske professioner har den professionelle pligt til at øve retfærdighed i forhold til klienten. I 
kraft af sin viden og kunnen og kendskab til klientens behov sidder den professionelle inde med en 
magt til at yde og fordele et gode: dette skal foregå på retfærdig vis. Også her er der tale om flere 
lag. 
 Forbud mod• vilkårlig forskelsbehandling. I sin ydelse og fordeling af goderne skal professions-
udøveren gå frem efter en form for regel. Hvis en læge eller lærer vier den ene patient/elev mere 
opmærksomhed end den anden, må han eller hun kunne svare på spørgsmålet hvorfor. 
 Kravet om ligelighed i hjælpen (eller kravet om etisk retfærdiggjort forskelsbehandling). Hvis 
læreren f.eks. svarer sin muslimske elev på det nævnte spørgsmål hvorfor med henvisning til, at den 
foretrukne elev er dansker, og at danskere skal have mest opmærksomhed, opfylder læreren dermed 
kravet om en regel: Forskelsbehandlingen er ikke vilkårlig, men netop fastlagt af reglen. Til 
gengæld er reglen ikke af den rigtige slags. Vel henviser reglen til en forskel mellem de to elever, 
som forklarer forskelsbehandlingen, men forskellen er ikke moralsk relevant for at kunne 
retfærdiggøre forskelsbehandlingen. Kriteriet for retfærdiggørelse af forskelsbehandling går på 
forskelle i grader af behov (ligelighed: ens tilfælde skal behandles ens, uens skal behandles uens).  
 Idealet om menneskers ligeværd. Mens kravet om ligelighed har at gøre med fordelingen af go-det 
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blandt de individer, der har adgang til de professionelles hjælp, bygger visse etiske professioners 
etik på et ideal om ligeværd, hvorefter alle og enhver med det pågældende behov har samme adgang 
til hjælp. 
 Idealet om det enkelte menneskes forrang. Under den overskrift erklæres det i visse etiske pro-
fessioner, at hensynet til de enkelte klienters behov altid skal sættes over hensynet til andre behov, 
f.eks. at hensynet til elevernes udvikling går forud for hensynet til samfundets behov.        
Forholdet mellem den professionelle og særlige ikke-klienter 
Under denne overskrift falder bestemmelser af forskellig slags: 
 Kollegialitet: Normer for den enkelte professionsudøvers forhold til professionen som sådan 
(herunder eventuelle organer for selvjustits) og kolleger. Her kan kræves holdninger som loyalitet - 
f.eks. forbud mod at tale nedsættende om kollegers professionsudøvelse - og solidaritet - f.eks. krav 
om at bistå kolleger på forskellig vis, dvs.delagtiggøre dem i sin viden, støtte socialt og 
menneskeligt mv. samt professionalisme - bidrag til højnelse og håndhævelse af professionsidealet, 
udvisning af en opførsel, der sikrer professionens anseelse mv. 
 Bestemmelser om forhold til myndigheder, f.eks. tavshedspligt, oplysningspligt, indberetningspligt 
mv. 
 Bestemmelser for professionsudøverens ytringsfrihed - i forhold til arbejdsgivere, institutioner, 
kolleger, professionens faglige organer mv. 
 Bestemmelser om professionsudøvernes forhold til offentligheden - f.eks. hvordan og på hvilket 
grundlag en professionsudøver kan udtale sig som sådan. 
 


