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KAPITEL 1. INLEDNING 

Under mina år som förskolepedagog har jag dagligen observerat barn i åldrarna ett till sex år. Jag 

har alltid slagits av hur intensivt de genomlever varje dag, oavsett om det är en vanlig måndag 

eller Julafton. Att dagligen mötas av något drastiskt nytt både genom sinnen och intellekt måste 

kännas överväldigande. Jag själv har haft en lycklig barndom och känner att barnet jag var då 

förblir – trots alla dessa år – en sorts kärna i den vuxne jag är idag. När jag möter eller hör talas 

om en människa som fascinerar mig, genom sin personlighet eller handlingar, oavsett om det är 

ett geni eller en brottsling, kan jag inte låta bli att fundera över vilket barn denna människa har 

varit och vilka krafter, intryck och händelser som kan ha påverkat och format honom eller henne. 

Faktorerna kan ha varit många, eftersom ett litet barn i varje givet ögonblick möter hela världen 

på ett direkt, omedelbart och av kulturella och sociala överenskommelser fortfarande relativt 

obundet sätt. Från nyfikenheten på hur barn upplever världen och hur de dagligen nya intryck 

formar dem, föddes en fundering över vad den yttersta, mest kraftfulla och transformerande 

erfarenheten skulle kunna vara. Valet föll på sublima upplevelser – möten med något genuint 

storslaget, omskakande och upplyftande, oavsett om det handlar om fysiska, moraliska, andliga 

eller estetiska aspekter av livet. Burke, en 1700-talets irländsk-brittiske filosof, beskrev det 

sublima som ”förtjusande skräck” och ”en sorts stillhet blandad med fasa”. Det tycks vara en 

kombination som små barn är tämligen vana vid. Skräckblandad förtjusning är ett ofta 

förekommande sinnestillstånd i barndomens terränger.  

Med dessa idéer i åtanke har jag inom ramen för föreliggande magisteruppsats i pedagogik haft 

som avsikt att undersöka vilken innebörd sublima upplevelser kan ha för ett litet barn, samt vilka 

möjligheter som finns för små barn att erfara sublimitet i sitt vardagsliv. Det sammanlänkar min 

fascination för barndomen som ett existentiellt landskap med intresset för den estetiska 

dimensionen av livet samt förundran över hur en (liten) människas bildningsprocess kan se ut.  

 

1.1. Bakgrund 

Våra liv på jorden består av många händelser, små och stora. Ett flertal av dem driver iväg in i 

glömskans dimma, men några etsar sig fast i minnet för alltid och följer en livet ut. Vi kan 

minnas tillbaka till dessa händelser och veta att de har påverkat oss på ett existentiellt sätt, kanske 

till och med fått oss att förändras och börja se på livet annorlunda. En sådan djup och mäktig 
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händelse i mitt eget liv bidrog till att jag vill skriva om barns upplevelser av det sublima. Men 

som så många andra viktiga episoder i livet, inträffande denna under högst ordinära 

omständigheter. 

Jag var ett barn av Sovjetunionen, dock född bara några år innan landet i Öst upphörde att 

existera. Efter att Unionen av de socialistiska republikerna proklamerades upplöst, påbörjades en 

genomgripande omvandling av samhället och det politiska livet. Den stora heroiska idén om 

bygget av en bättre värld för alla höll ihop tusentals människor, men ersattes över en natt med 

föreställningen om individens civila rättigheter och friheter. Upproret mot alla förgivettagna 

gamla auktoriteter och värderingar medförde en kris för många, samtidigt som andra äntligen 

kände sig befriade. Det var en turbulent tid då mycket höll på att förändras på flera arenor, men 

mitt i historiens virvelvind fanns en tyst plats som stod stadigt mot förändringens vindar. Det var 

det gamla skolbiblioteket. Böckerna från den fallna epoken fanns kvar på hyllorna, och i dem, 

som i tätt förslutna skafferiburkar, bevarades alla idéer från en värld som inte längre fanns. En 

solig vårdag, en dag som vilken annan som helst, lånade jag en bok av den sovjetiska författaren 

Boris Polevoy som hette ”Berättelsen om en riktig människa”. Som det okonstlade namnet 

antyder, var det en bok med en tydlig ideologisk agenda – att fostra ”riktiga” människor av den 

sovjetiska ungdomen. Den handlade om en pilot som under en strid i andra världskriget skadar 

båda sina ben efter att hans flygplan blir nerskjutet och kraschar i marken. Genom sin 

exceptionella tapperhet, mod och vilja, tar sig den svårt skadade piloten Alexey genom 

skogsmark till de sina på fältet, och blir vårdad. Han överlever, men hans ben måste amputeras. 

Envis och målmedveten som han är, och också förmodligen eftersom hans liv har ett större syfte, 

blir han i slutet av boken den första piloten i Sovjetunionen att navigera ett krigsflygplan utan 

ben. Han övervinner sitt öde. 

Idag är jag helt övertygad om att den berättelsen måste ha format mig som människa. Nästan tre 

decennier senare minns hur överväldigad jag var när jag hade vänt bokens sista sida och hur 

upphöjd jag kände mig i själen. Där och då blev jag fast besluten att i mitt framtida liv göra plats 

åt grandiosa heroiska handlingar. Att aldrig ge upp. Att under alla omständigheter hålla fast vid 

tron på att anden är starkare än köttet. Allt som den stunden bestod av har bränt sig fast i mitt 

minne. Intrycket var så starkt att än idag minns jag i detalj hur det slitna röda bokomslaget såg ut, 

hur blå vårhimlen var när jag tittade ut genom det öppna fönstret (för vem kan ha fönstret stängt 
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när något så storartat landar i rummet?) och hur min själ svävade någonstans uppe i den blåa 

rymden.  

Små barn kan sakna exakta begrepp för att på ett terminologiskt distinkt sätt attribuera det som 

händer dem, men när jag idag minns tillbaka på händelsen förstår jag att jag måste ha haft en 

sublim upplevelse. Det sublima manifesterades för mig som ett heroiskt hjältedåd, kraften i 

människans oförstörbara själ och den upphöjande idén om möjligheten av att leva för något som 

är större än en själv. Det motsvarar tämligen bra den marxistiska förståelsen av det sublima, när 

det ytterst storslagna återfinns i en heroisk mänsklig handling, i en revolution, i en strid där 

människan kastar av sina bojor.  

Den franske filosofen Gaston Bachelard skriver i sin bok Rummets poetik (1957) om 

eftervibrationerna och den poetiska resonansen av ett möte med något som berör oss väldigt 

djupt. Vibrationerna av ett sådant möte sprider sig vidare genom våra liv som ringar på vatten, 

och har kraften att forma och förändra livet självt.  

När jag retrospektivt funderar över sublimiteten jag fann i berättelsen om en människas starka 

ande som övervinner allt, förstår jag att någonstans i det mötet finns rötterna för vad jag tror på 

idag. Mitt litterära alter-ego är den buttre gamle mannen James Paige från John Gardner’s novell 

Oktobers ljus (1976/1979). James har inga illusioner om att livet är något mer än en kort och 

hopplös strid mot det han i den engelska originaltexten kallar för ”the pull of the earth”. Men 

trots att alla förlorar striden till slut, är han fast besluten att kämpa mot markens dragningskraft, 

och den personen jag kom att bli vet precis vad James menar: 

Kalla hans åsikt besynnerlig och ofruktbar; den hade ändå, i alla fall för James Paige – som var en tankfull 

person, en moralist och grubblare – nyktra följdverkningar. Det var kött och ben som världen drog nedåt, och 

ande, livets gnista, som sköt uppåt, som höjde sig. Det var synd, slaveri, förtvivlan som tyngde nedåt, frihet 

som klättrade på örnvingar till transcendala klipputsprång, inte till vanliga bergsklackar... Allt som var 

anständigt stödde kampen uppåt, trodde James Paige, skänkte styrka åt kampen mot tyngdkraften (Gardner 

1979, s. 20) 

 

Vad vi kan se i historien från min barndom är att boken från det gamla skolbiblioteket var något 

som omedelbart påverkade både personen jag var då, och som formade personen jag är idag, 

många år senare. Det var också något i den berättelsen som fick mig att överskrida jagets gränser 

och känna mig skyhög, förhöjd, upprymd, exalterad. Det som hände mig skulle kunna beskrivas 

genom begreppen transformation – en omvandling och omformning, och transcendens – en 

gränsöverskridning och plötslig tillgång till något bortom det vana och det kända. 
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Kanske hade ett annat barn känt sig lika berörd av berättelsen om den modiga piloten, eftersom 

berättelsen är fängslande och barn kan längta till att ansluta sig till heroiska narrativ och blir 

inspirerade av hjältar. Kanske hade ett annat barn tyckt att boken var tråkig, om det barnets inre 

dispositioner var utformade att leda in honom eller henne på andra spår av det storslagna som 

finns i världen, eller om kulturen barnet var fött i högaktade andra dygder än dem som prisades i 

det sovjetiska samhället. Huruvida det sublima är en kvalitet i ett objekt eller en mental respons 

av en människas medvetande har besvarats olika av filosoferna. 

Men oavsett vilken uppfattning om det sublima en människa har, verkar en sublim erfarenhet ha 

potential att genom sin kraftfulla verkan omvandla henne och öppna porten till en ny form av 

varande i världen. En sublim upplevelse kan vara utgöra en viktig milstolpe i en människas 

bildningsprocess och därför förefaller det sig onekligen spännande att söka kunskap om sublima 

upplevelsernas implikationer för människolivet. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen erbjuder en filosofisk undersökning som relaterar fenomenet det sublima till den tidiga 

barndomens livsvärld. Det kan vid en första anblick te sig udda att placera begreppet sublimitet i 

en pedagogisk kontext, dessutom att skildra sublimitet i förhållande till små barn. Det sublima är 

ett forskningsobjekt som oftare behandlas inom vetenskapliga fält för konst, estetik, kultur, 

litteratur, och på senare år även inom psykologi.  

Utgångspunkten för föreliggande uppsats är dock att ett möte med det sublima kan bli till en av 

de starkaste erfarenheterna i livet, en så kallad ”peak-experience”, som har transcendens- och 

transformationskraft. En sublim erfarenhet kan ha stor verkan på identitetsutveckling, och få en 

människa att bättre förstå vem hon är och var hon hör hemma. Något som verkar så makalöst 

kraftfullt borde utgöra en betydelsefull del av det mänskliga tillståndet, och också vara ett viktigt 

inslag i den egna bildningsresan och livslånga utvecklingen av sitt sanna jag. Små barns 

bildningsprocesser kan gissas vara minst lika intensiva och dynamiska som en vuxens, och det är 

av pedagogiskt intresse att försöka belysa det sublima i relation till ett litet barns tillvaro, och 

undersöka vad sublimitet skulle kunna ha för innebörd för ett barn.  
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Således är syftet med uppsatsen att i dialog med de klassiska texterna om det sublima (Dennis 

1704, Addison 1712, Burke 1757, Kant 1790) och relevant forskning synliggöra och kartlägga 

det sublimas olika aspekter och möjlighetsrum som finns tillgängliga för små barn att erfara. 

Undersökningen utgår från två frågeställningar: 

- Vilken innebörd kan det sublima ha i relation till ett litet barns tillvaro? 

- Var och hur kan det sublima manifestera sig för små barn i deras verklighet? 

En filosofisk studie av dessa frågor kan bidra med insikter om vilken roll sublima erfarenheter 

kan spela i ett barns liv. En sökning vid skrivningstillfället i både svenska och internationella 

databaser har resulterat i noll träffar på ordkombinationen barn och sublimitet, vilket visar på att 

det saknas både svensk och internationell forskning på fältet. Därför kan det vara på sin plats att 

öppna upp för det. 

 

1.3. Det sublima i pedagogisk inramning 

Varför vilja diskutera ett så abstrakt, filosofiskt och mångtydigt begrepp som det sublima med 

hjälp av pedagogiska termer? Är det rimligt att anta att små barn är kapabla av att erfara 

sublimitet? Sedan 1700-talet har det sublima haft sitt hem i det enorma himlavalvet, grandiosa 

bergskedjor och rasande stormhav, och barn brukar sällan vistas i berg och på stormande hav, i 

alla fall inom den formen för liv 2000-talets europeiska storstadsmänniskor är vana vid. Det 

borde betyda att det sublima är en domän som är avstängd från ett barns tillträde.  

Givet att det sublima inte är en kvalitet som finns i naturens landskap, utan är ett 

medvetandetillstånd, ett gensvar från förnuftet som kan framkallas i olika miljöer, är små barn då 

kunskapsmässigt kapabla att uppfatta sublimitet? 

För att besvara frågan, måste det riktas uppmärksamhet mot betydelsen av barndom som begrepp 

och företeelse. Det finns många sätt att definiera vad ett barn är, och det enklaste sättet att göra 

det finns att hitta i en bok av filosofen Gareth Matthews: ”little people”, who, of course, eat less 

and can do less work than ”big people” (Matthews 1996, s. 8). Matthews, som var en av 

grundarna av vid början av 1990-talet tämligen nya vetenskapsfältet ”philosophy of childhood”, 

var själv ingen anhängare av denna simplistiska syn på innebörden av att vara barn. Tvärtom, i 

sin bok The Philosophy of Childhood (1996) granskar han kritiskt den vid början av 1980-talet 
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utbredda synen på barn och barndom som ett universellt, av naturen givet fenomen, som 

transformeras i enighet med allmängiltiga utvecklingsfaser. Barnets egen agens lämnas således 

obeaktad. Naturligtvis är barnets tillgång till att erfara världen begränsad, om bandomen ses på 

det sättet. 

Under 1980-talet började forskare runt om i världen att uttrycka missnöje med det 

otillfredsställande sättet att definiera och närma sig barndomsfenomenet utifrån den 

utvecklingsgrundade synen. Uppfattningen om barn som en given och solid kategori, och 

barndomen som ett förutbestämt och självklart tillstånd blev föremål för kritik. Många 

sociologer, psykologer, lingvister och antropologer började intressera sig för barndomsstudier, 

och genom deras insatser kunde barnets egen agens erkännas (Prout 2005, ss. 1-5). Det nya 

paradigmet försvarade synen på barn som aktiva protagonister i sitt eget liv. Matthews bidrog till 

förändringen av barndomsdiskursen genom sin tes om barnet som jämbördig medmänniska, som i 

likhet med en vuxen är tvungen att handskas med livets stora frågor – barn är de vuxnas ”partners 

in inquiry” (Matthews 1996, s. 14). I sitt livslånga arbete med barns filosoferande utgick 

Matthews från att det abstrakta och komplexa fältet av filosofi är lika öppet och tillgängligt för 

små barn som för vuxna, dock på barnens egna villkor och genom barnspecifika sätt.  

Givet att barn möjligen inte har lika, men har likvärdiga möjligheter att kliva in i existensens 

olika dimensioner, kan det anas att barn också kan ha sublima upplevelser, eventuellt på ett 

särskilt sätt eller från egna källor. Lingvisten och en av dem mest berömda innatisterna Noam 

Chomsky trodde på att alla barn födds med strukturer av mänsklig grammatik inpräntade i 

hjärnan, som aktiveras i en språklig miljö. I enighet med denna tanke kan det ses som möjligt att 

estetisk responsivitet också finns i ledningar som från födseln är inpräglade i barnets neurologi. 

Såvida det är möjligt för ett litet barn att erfara något sublimt, knoppas en vidare fråga. Vad 

innebär i så fall ett möte med det sublima för barnet? Och vilken pedagogisk betydelse kan 

kunskapen om detta ha? 

Erika Goble, en samtida forskare som med hjälp av fenomenologisk metod undersöker främst de 

vuxnas erfarenheter av sublimitet, diskuterar dock även de pedagogiska implikationerna av barns 

sublima erfarenheter i ett kapitel av sin bok Visual Phenomenology: Encountering the Sublime 

through Images (2016). Ett enda mäktigt möte med det sublima kan vara transformativt och 

förståelsen av världen kan komma att störas och utmanas, vilket öppnar upp för helt nya och 
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annorlunda ”sätt att vara” (Goble 2016, s. 153). Det har en stor pedagogisk potential. För att 

illustrera sin poäng, presenterar Goble ett exempel på hur konstnären Cynthia Sheppard som barn 

blev kraftfullt berörd av bilderna i en konstbok hennes mamma avsiktligt lämnade på ett bord för 

henne att hitta. Många år senare minns Cynthia effekten av barndomsmötet med boken: 

She had laid it on a table that I was responsible for dusting. From the first moment that I picked it up, that 
book became mine. I looked at it for hours, staring at one picture then the next, feeling wonderment at 

knowing that there is something else, something more to life. I remember sitting in the quiet of the afternoon, 

my mom in the kitchen and I snuggled in a chair, looking at the paintings, thinking, “Who did these? Who 

thinks like this? What does this mean? And how does this fit in the world because this is not at all similar to 

the world that I am living in?” The images were so unusual, their colors so vivid, such a stark contrast to my 

white, Christian, middle class, small town life where nothing much happened. Those pictures were otherwise 

to life as I knew it: they were exciting, strange, and different. And they made me want to find out more. I 

realized that there had to be other books and pictures like that, so I started looking in the local library for 

more things that were different like that. I went in search of them, of this “something else,” of a different kind 

of life. What those pictures revealed became part of the future story I had about my life. That “something” 

was going to be my life (Goble 2016, s. 151-152) 
 

I detta exempel visar Goble att mötet med konstboken ledde in ett barn i en helt ny värld, en värld 

radikalt olik den för barnet trygga, vana och bekanta. Den nya världen är levande, färgstark och 

fängslande, och den förundran flickan känner får henne att föreställa sig möjligheten om en 

annorlunda existens och framtid för sig själv, konstaterar Goble (Goble 2016, s. 151). Och i dessa 

livsförändrande insikter och möjligheter ligger det sublimas pedagogiska betydelse: 

…the book seems to provide the young girl with an impulse for self-discovery: to search other thing of 

difference and work towards a life that she, herself, imagines and desires, rather than merely accepting the 
one that she is prescribed by her immediate life circumstances (Goble 2016, s. 152) 

Barnet fick genom att bläddra i boken chansen att omvärdera sin egen plats i världen, möta sig 

självt på ett djupare sätt och få en aldrig förut begrundad vision om hur framtiden skulle kunna se 

ut. 

Med förståelse för i vilken grad en sådan upplevelse kan påverka ett barns bildningsprocess, 

identitetsutveckling och genom det barnets framtid, kan det ses att en diskussion om barns 

erfarenheter av sublimitet i pedagogisk inramning är av intresse och relevans. 

 

1.4. Disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund till ämnesvalet, en syftesformulering och en redogörelse för 

den pedagogiska betydelsen undersökningsämnet har. Vidare i kapitel två erbjuds ett resonemang 

om pedagogisk filosofi som vald metod. Teoretiska perspektiv, genomförda avgränsningar och 
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begreppsförklaringar ges i samma kapitel. Det sublima kan definieras som en estetisk kategori, ett 

teoretiskt begrepp, men det kan samtidigt vara upplevelse, en erfarenhet eller en uppfattning om 

en överväldigande idé som förståndet inte kan inrymma. För att ge kropp åt begreppet behövs det 

påvisas hur det sublima verkar och vad det kan betyda för en människa. Det görs i kapitel tre, 

som består av en forskningsöversikt och belyser för studiens ärende relevanta forskningsbidrag, 

både teoretiska och empiriska. Vidare, trots olika meningar om saken, förblir det oklart huruvida 

det sublima är en objektiv kvalitet hos saker och ting, eller ett subjektivt gensvar av ett mänskligt 

medvetande. En förening av båda dessa sätt att se på det sublima, exemplifierat i valet av de 

klassiska texterna om ämnet, ger möjlighet att genomföra en bredare undersökning av ett barns 

tillvaro i relation till sublimitet, att förena den empiriska och den ideella dimensionen tillvaron 

består av. Därför ägnas kapitel fyra åt en reflektion över klassiska texter från 1700-talet som 

belyser sublimitet på två tämligen olika sätt. I samma kapitel relateras innebörden av det sublima, 

så som det förstås i de klassiska texterna, till ett litet barns tillvaro. Gestaltningar av sublimitet 

sökes till slut i barnens vardag så som den kan se ut i Sverige på 2000-talet – och redovisas som 

det sublimas manifestationer och möjlighetsrum i kapitel fem. I kapitel sex diskuteras studiens 

slutsatser och deras implikationer för pedagogisk praktik. 
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KAPITEL 2. METOD, TEORETISKA PERSPEKTIV OCH AVGRÄNSNINGAR 

De metodologiska förutsättningarna för att genomföra en studie om barns sublima upplevelser 

inom ramen för en magisteruppsats är tämligen begränsade av både ämnets komplexitet och 

uppsatsens tidsram. Det vore vetenskapligt sett exklusivt och fascinerande att kunna göra en 

empirisk underökning om hur och på vilka sätt barn upplever och erfar sublimitet, men 

premisserna för en sådan typ av underökning skulle kunna problematiseras. För det första är en 

sublim upplevelse ofta privat, innerlig, plötslig, oförberedd och individuell, således vore det svårt 

att framkalla den. Antagandet om att det skulle kunna finnas ett universellt stimuli som på ett 

trovärdigt sätt resulterar i en sublim känsla kan därför ifrågasättas. Att forska om ämnet utifrån 

ett samtal med barn om sublimitet är bekymmersamt, eftersom språket har sina begränsningar. Ett 

barn kan ha erfarit fenomenet utan att känna till ordet för det. Därför kan barnet uttrycka sin 

erfarenhet indirekt, genom egna ord eller i sinnebilder, och den vuxne behöver känna och förstå 

barnet väl för att uppfatta vad det exakt är som samtalet handlar om. Barn har många uttryckssätt 

och ”språk”, och en sublim upplevelse kan lika väl uttryckas i en teckning, en ny lek, en ovanlig 

fråga eller ett ändrat beteende, men det krävs en närhet och en närvaro från den vuxne för att 

kunna närma sig barnets upplevelsehorisont. En premiss som diskussionen bygger på är att den 

vuxne själv har en uppfattning om sublimitet och vad den kan stå för.  

Givet de vetenskapliga övervägandena om ämnet i fråga och förutsättningarna för en 

magisteruppsats föll valet på att göra en pedagogisk filosofisk undersökning, som delvis är 

begreppsutredande. 

 

2.1. Pedagogisk filosofi som metod 

En stor del av pedagogisk vetenskaplig forskning ägnar sig åt att lösa empiriska problem och hitta 

de bäst lämpade svaren, metoderna och möjligheterna för diverse praktiska 

utbildningssituationer. Ett vanligt syfte med undersökningar är att fastställa vad som fungerar och 

levererar goda och mätbara resultat (Fullford & Hodgson 2016, s. 6). Kunskapen om det sublima 

i ett litet barns liv kan däremot inte ges en direkt instrumentell betydelse. Snarare handlar denna 

typ av kunskapssökande om att på ett filosofiskt sätt finna mening, förståelse och sammanhang. 

Det är inte nyttoperspektivet som ger ämnet sublimitet dess pedagogiska värde, eftersom – för att 
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låna orden av Fulford & Hodgson (2016) – det pedagogiska är inte enbart det undervisningsbara, 

utan också det transformerande:  

The educational, then, refers not only to what is formally taught or what is deemed valuable to teach, but also 

to experiences and practices that are in some sense transformative (Fulford & Hodgson 2016, s. 28) 

Barns erfarenheter av sublimitet har en stor transformationskraft, och därmed en nära relation till 

bildningsprocessen och identitetsutvecklingen. En filosofisk metod, som söker att i dialog med 

relevanta klassiska texter och med forskningsstöd bidra till en fördjupad förståelse av det 

sublimas aspekter i ett litet barns liv och bildningsprocess, passar studiens syfte och 

frågeställningar.  

Föreliggande studie utgår från klassiska filosofiska texter om det sublima som var skrivna på 

1700-talet. Hur förhåller sig Burke och Kant till frågorna om det sublima? Och hur blir det 

möjligt att med hjälp av deras genomgång av ämnet analysera det sublimas aspekter och uttryck i 

relation till ett litet barns tillvaro? Det analytiska arbetet i föreliggande studie bygger på en 

växling mellan att redogöra för texten och att reflektera kring hur textens idéer kan appliceras på 

ett barns verklighet.  

De filosofiska frågorna studien ställer ska dock inte uppfattas som utpräglat abstrakta och skilda 

från praktiken. Det är viktigt att ha i åtanke att alla teoretiska frågor filosofin reser föds i empirin 

– mänskliga erfarenheter, interaktioner och upplevelser av fenomen. På samma sätt grundas den 

dagliga tillvaron – och pedagogisk verksamhet som en del av den – på filosofiska antaganden och 

ställningstaganden (Fulford & Hodgson 2016, s. 47). Det skulle kunna sägas att filosofi och det 

levda livet definierar varandra.   

Undersökningen av studiens frågeställningar bedrivs genom en filosofisk metod, och 

kännetecknas således av forskarens förförståelse. Eftersom undersökningen riktas in på att genom 

tolkning finna mening och betydelse, präglas själva tolkningen av undersökarens egna livs- och 

yrkeserfarenheter. I detta fall färgas analysen av mina egna föreställningar om sublimitet och 

betydelsen av den i en (liten) människas liv, min erfarenhet som förskolepedagog samt mina 

intryck och observationer från förskolepraktiken.  

Jag har under arbetets gång genomfört flera läsningar av de klassiska filosofiska texterna om det 

sublima. Under de första läsningarna försökte jag mejsla ut det mest väsentliga för hur de tidiga 

filosoferna såg på sublimitet. I den vidare läsningen strävade jag efter att, för det första, se dessa 
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centrala aspekter av det sublima genom hur ett litet barn kan tänkas uppleva och uppfatta dem, 

och för det andra, tänka i vilka sammanhang det skulle kunna vara möjligt. 

För att kunna ge exempel på olika aspekter av det sublima har jag använt mig av skönlitterära 

illustrationer. Dessa illustrationer, ibland fiktiva, ibland biografiska, bör inte ses som några bevis 

på resonemanget de presenteras i. Förhoppningsvis kan de bidra med en djupare förståelse och 

fler infallsvinklar på ett komplext fenomen. Eftersom det sublima förmodligen hade levt ett långt 

liv i skönlitteratur innan det trädde in i de vetenskapliga texterna, finns det ett praktiskt värde i att 

ta del av skönlitterära skildringar. Det är dock viktigt att hålla i åtanke att dessa skildringar 

belyser ett enskilt fenomen och enskilda erfarenheter som sker i en särskild kontext. Men trots att 

dessa skildringar visar på olikheter och det unika för varje fall, kan de samtidigt synliggöra 

möjliga likheter. 

Min avsikt har varit att kunna bidra med givande reflektioner och meningsfulla slutledningar 

angående materialet och studiens frågeställningar. Dessa bör betraktas som möjliga 

konstruktioner – och inga fasta sanningar – av hur pedagoger skulle kunna se på innebörden av 

sublima upplevelser när de placeras i landskapet av tidig barndom.  

 

2.2. Teoretiska perspektiv och avgränsningar 

Nedan motiveras studiens teoretiska perspektiv och avgränsningar som har genomförts för att 

undersöka studiens frågeställningar. Vissa för resonemanget betydelsefulla begrepp ges en 

förklaring, medan andra begrepp som används i texten kan förstås inom sin kontext och inte 

behöver förklaras explicit. 

Synen på subjektet som ligger till grund för föreliggande studien kan inte enbart konstateras, utan 

kräver en egen diskussion. De två valda filosofiska ingångarna till undersökningen antyder om en 

viss subjektsyn. Burkes antagande om det sublima som ett objektivt och sinnligt fenomen kan 

kopplas till en syn på människan som präglade upplysningstiden med dess idéer om att säker 

kunskap kan nås genom ett empiriskt utforskande av världen. För Burke kunde det sublima 

erfaras på lika sätt av alla människor, eftersom både fenomenet självt och människornas sinnen 

antogs av honom vara allmängiltiga. Således är det en realistisk och essentialistisk ställning inom 

ontologi och epistemologi. Kant ansåg människan vara en enhet av både kropp och förnuft och 
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sökte förena den empiriska och rationalistiska traditionen. Han argumenterar för att det sublimas 

enda källa är en människas inre moral och förnuft samt att människans inre dispositioner och 

omdöme är avgörande för möjligheten att erfara sublimitet. Det kan således påstås att Kant utgick 

från en kognitiv konstruktivistisk subjektsyn. Vore det rätt att i så fall konstatera att föreliggande 

studie utgår från en modernistisk subjektuppfattning, där människan är en autonom och 

självständig aktör? Förmodligen skulle ett sådant ställningstagande riskera förbise att människan 

ständigt befinner sig i en särskild sociokulturell kontext. Hur förhåller sig i så fall sublima 

erfarenheter till sociala konstruktioner av verkligheten? Antagligen skulle det vara lika 

problematiskt att hävda att sublima upplevelser är enbart socialt konstruerade. Det skulle utöver 

det locka till kvantitativa mätningar av vilka kulturer och samhällen är ”bättre” grogrunder för 

sublima upplevelser. Eftersom en sådan upplevelse dessutom är högst personlig och ofta 

motsägelsefullt, kan den ofta ske trots – och inte tack vare – normer som kulturer och samhällen 

konstruerar. Ibland kan olika sociala konstruktioner interagera simultant – vilken av dem blir då 

avgörande? Krig är exempelvis något som i de flesta kulturer uppfattas som något skadligt och 

förstörande. Samtidigt som det är just i krig en människa kan uppleva sublimiteten i att handla i 

skärningspunkten mellan liv och död samt upphöjas av de i många kulturer aktade exempel på 

självuppoffring, mod och själslig styrka.  

Således är frågan om subjektet i relation till fenomenet det sublima komplex, eftersom den 

inbegriper objektiva, subjektiva och intersubjektiva dimensioner. Studien kan sägas utgå från en 

så kallad ”epistemisk holism” (Haglund 2017, s. 78) som föreslås av filosofen Donald Davidson 

(2001). Davidson föreslår en syn människan som relaterar henne till objektiva aspekter av 

verkligheten, tillskriver henne rationalitet samt bejakar hennes egna uppfattningar om kontexten, 

och samtidigt beaktar hur kontexten kan i sin tur påverka henne (Davidson 2001 i Haglund 2017, 

s. 83). Genom att tillämpa en holistisk syn på subjektet i relation till sublimitet affirmeras 

människans, tillvarons och det sublima fenomenets tre viktiga aspekter – objektivitet, 

subjektivitet och den sociokulturella kontexten. 

I fråga om vilka avgränsningar föreliggande studie bygger på är det första att det sublima 

diskuteras inom ramen för tidig barndom. Det är en tid i många barns liv som kan upplevas 

mycket intensivt. Spädbarnsåren då föräldrarna tar hand om det lilla barnet är förbi. Barnet börjar 

lämna sitt hem och möter omvärlden för första gången på en ny, i början främmande arena, 

förskolan. Förskolan är en speciell utbildningsform, den kombinerar lärande med omsorg, och 
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opererar i skärningsfältet mellan det för människor privata och det för samhällsmedborgare 

offentliga. Förskolan har ett fostransuppdrag som består i att vidareföra samhällets sociala och 

kulturella föreställningar och normer till barnen. Barnen själva är i början i viss mening en tabula 

rasa – de är för nya på samhällsarenan för att ha hunnit socialiseras, och därför blir deras första 

möten med världen genuina och okonstlade. Gilbert Chesterton kallade det för ”the objectivity of 

innocence” (Chesterton 2012, s. 6). Väl medveten om att ett barns tillvaro kan se olika ut 

beroende på tid och kultur, vill jag specificera att den sociala kontexten för studiens resonemang 

är den svenska förskolans miljö så som den kan, men inte nödvändigtvis behöver, se ut på 2000-

talet. Det kan givetvis finnas variationer i hur olika förskolornas vardag ser ut, samtidigt som det 

finns likheter. Föreliggande studie bygger på min personliga åtta års långa erfarenhet av arbete i 

både innerstads- och förortsförskolor. 

För det andra bygger studiens forskningskapitel på internationell forskning, eftersom svensk 

forskning om ämnet saknas. Det bör tilläggas att eftersom sublimitet är ett mångfacetterat 

fenomen kan dess olika aspekter bäst fångas upp med hjälp av ett interdisciplinärt angreppssätt, 

och således har kontributioner från olika vetenskapsfält varit behjälpliga i arbetet. 

Den tredje avgränsningen berör valet av de klassiska texterna som utgör grunden för 

undersökningen av studiens frågeställningar. Sublimitet kan definieras som en subjektupplevelse 

likväl som den kan anses vara en kvalitet i något som existerar bortom och oberoende av 

subjektet. Det sublima kan ses som något som kan erfaras sinnligt och sensuellt, samtidigt som 

det skulle kunna påstås utgöra ett medvetandetillstånd, orsakat av förnuftets respons mot ett 

objekt i världen. Det är svårt att helhjärtat ansluta sig till vare sig den ena eller den andra 

hållningen. Samtidigt som vikten av inre dispositioner för möjligheten att uppfatta (eller inte 

uppfatta) något som sublimt kan lätt erkännas, är det inte möjligt att förneka dem av betraktaren 

oberoende storslagna och nästintill gudomliga kvalitéer som vissa objekt i världen tycks inneha. 

Därför är en kombination av klassiska teoretiker som fångar upp de olika aspekterna av 

sublimitet mest passande för studiens syfte och utgörs således av John Dennis (1704) och Joseph 

Addison (1712) som var först ute med att sätta fingret på det sublimas dualitet, Edmund Burke 

(1757) som ansåg det sublima vara en immanent kvalitet i verklighetens olika objekt samt en 

högst sinnlig upplevelse, och Immanuel Kant (1790) som ej trodde på sublima ting, utan sökte 

källan till sublimitet i det mänskliga förnuftet och en människas inre dispositioner. 
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Vidare finns det skäl att göra vissa begreppsavgränsningar. Vissa ord och begrepp är närliggande 

och besläktade med begreppet det sublima. Ett exempel på ett familjebegrepp är ordet ”awe” på 

engelska, som i min uppfattning saknar en direkt motsvarighet på svenska, men kan beskrivas 

genom en blandning av skräck, beundran, vördnad, bävan och förundran. Gränsen som separerar 

”awe” och det sublima är flytande, och har varit objekt för dispyter inom forskningsvärlden – 

exempelvis definieras det sublima som ”a threat-based variant of awe” enligt vissa forskare 

(Gordon et al 2017). Oxford English Dictionary beskriver begreppet ”awe” som en blandning av 

beundran och fasa – och samma mix har genom historien tillskrivits det som är sublimt. Även 

Burke, en av de teoretiker som gjort det mest betydelsefulla bidraget till undersökningen av 

sublima fenomen, säger att ”häpnad, beundran, vördnad och respekt” – som vi också finner i 

känslan av ”awe” – är följder av det sublima. Eftersom det engelska ordet ”awe” och begreppet 

det sublima är närliggande, och den ena tycks innehålla varierande proportioner av den andra i 

sig, kan dessa ibland användas synonymt. Jag kommer därför att använda mig av begreppen 

”awe” och den svenska synonymraden förundran, fruktan, bävan och vördnad i min studie, dock 

främst i diskussion av tidigare forskning. Som en direkt översättning av ”awe” till svenska 

kommer jag att använda mig av svenska ordet ”förundran”, trots att jag är medveten om att det 

finns vissa nyansskillnader och översättningen inte är helt tillfredställande. Men med grund i att 

det saknas en direkt enordig motsvarighet av allt ”awe” inbegriper i det svenska språket, får vi 

dra gränsen där.  

Ett annat begrepp som används i texten och som det finns behov att tydliggöra är begreppet 

andlighet. Oftast associeras andlighet till religion, men i det sekulära Sverige kan det ibland räcka 

med att delta i en yogapraktik för att kallas andlig. I texten syftar begreppet andlighet på den 

mänskliga strävan efter något högre än den materiella världen, på ett meningssökande inre liv. 

Det inre livet, som i föreliggande text ibland benämns som själslivet, är landskapet där varje 

människas bildningsresa fortlöper. Trots att ordet själ i Västvärldens vetenskapstraditioner sedan 

Humes kritik av metafysik närapå har blivit kontaminerat och sällan används i vetenskapliga 

texter, bör pedagoger och pedagogikforskare hålla i åtanke att det mänskliga livet sträcker sig 

bortom institutionella gränser och om ambitionen är att bejaka hela människan behövs det forskas 

i det som händer i dem obevakade marginalerna. Dessutom använde Kant själv ordet själ i sin 

behandling av det sublima, och att utelämna det ordet eftersom det kan te sig displacerat i en 

vetenskaplig text vore att missa något väsentligt.  
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En tredje begreppsavgränsning rör orden sinne och sinnen. Ordet sinnen i texten syftar på ett 

perceptionssystem genom vilket en människa erfar den empiriska dimensionen av livet. Ordet 

sinne används synonymt med orden medvetande och förstånd. Kant använde sig av både ordet 

sinne och ordet medvetande när han syftade på en människas inre läggning och omdöme. 

Slutligen finns det skäl att sätta föreliggande studie inom ramarna för bildningsdiskursen. När 

diskursen om utbildning kretsar kring begrepp som nytta, kompetens och effektivitet, gör 

bildningsdiskursen helt andra värden gällande. Begreppet bildning skulle enkelt kunna uttryckas 

som en människas resa mot ”det sanna självet”, där ens livshändelser och livserfarenheter formar 

banorna för hur resan löper. Den resan är obevakad och fri, och även om den kan observeras i ett 

klassrum, kan den inte bestämmas och bevakas där. I en del av Högskoleverkets rapportserie från 

2006 med titeln Bildning och Filosofi diskuteras begreppet bildning av filosoferna Marcia 

Cavalcante Schuback och Hans Ruin, båda verksamma vid Södertörns högskola: 

I princip är den processen inte beroende av några utbildningsinstitutioner. Den är heller inte förutsägbar och 

leder snarare till att utveckla individuella olikheter än att bidra till att skapa likhet. Vi kan inte på förhand med 

säkerhet uttala oss vare sig om bildningsprocessens mål och karaktär, eller om dess slutliga resultat, eftersom 
den just är processuell, preliminär och temporär. (Cavalcante Schuback & Hans Ruin 2006, s. 8) 

 

Om ett möte med det sublima innebär ett möte med det okända och fördolda, och har förmågan 

att vidga våra horisonter och få en människa att se både världen och sig själv på ett nytt sätt, är 

sådana möten en given del av bildningsresan. Eftersom mer än 80 % av svenska barn i 

förskoleåldern vistas i förskolan dagligen, har förskolepedagoger en ypperlig möjlighet att vittna 

många barns danande och bilda kunskap om det. 

 

2.3.  Studiens etiska överväganden och trovärdighet 

Eftersom detta är en teoretisk filosofisk studie grundar den sig inte i verkligheten på samma 

direkta sätt som en empirisk studie gör, och kan därför inte komma att skada några verkliga 

människor eller verksamheter. I resonemanget lyfts inga faktiskt existerande personer eller 

platser. Däremot finns det risk av att pedagoger så som jag beskriver deras förhållningssätt och 

tänkbara handlingar inte känner igen sig i bilden jag skapar, eller har en annan uppfattning om 

hur förskolans verksamhet kan se ut. Därför understryks det att resonemanget som förs är 

sprunget ur min egen förståelse av förskolans praktik, ur mina observationer och funderingar, och 

kan därför inte generaliseras och påstås vara giltigt för många.  
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Innebär faktumet att studien bygger på subjektiva uppfattningar att studiens trovärdighet är 

otillförlitlig? Svaret ligger i karaktären en filosofisk studie har, och i det som skiljer den från en 

empirisk sådan. Filosofisk argumentation behöver ofta exemplifieras och de fiktiva exempel jag 

illustrerar resonemanget med kan givetvis inte gälla samtliga barn, pedagoger och verksamheter. 

Men även om dessa exempel är fiktiva, är de med det inte orealistiska. De kan ses som 

tankeexperiment och konstruktioner av hur verkligheten kan se ut under vissa omständigheter, av 

hur ett barn kan uppleva sin tillvaro och av hur pedagoger kan bemöta barnet. Om det finns 

åtminstone några pedagoger eller barn som beskrivningen representerar, är studien meningsfull 

och till en viss del trovärdig. Där jag funnit det möjligt att stödja mina personliga intuitiva eller ur 

praktiken födda uppfattningar om förskolans verksamhet, barns upplevelser av sin värld samt 

pedagogernas agerande i vetenskaplig forskning, har jag satt in referenser till relevanta 

forskningsarbeten. 
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KAPITEL 3. FORSKNING OM DET SUBLIMA 

Att vetenskapligt utforska fenomenet det sublima är ett ambitiöst åtagande. Hur fånga upp detta 

mystiska fenomen, ”alla sensationernas supernova” (Roncken 2013, s. 9) i vetenskapliga termer? 

Hur blir det möjligt att på ett vetenskapligt trovärdigt sätt värdera det som Kant ansåg överskrida 

ens kognition vara ”stort bortom all jämförelse” (Kant 2003, s. 104)? Hur rationalisera det som 

enligt Burke är ”den starkaste känslan som sinnet kan uppfatta” (Burke 1995, s. 67)? Nedan följer 

en sammanställning av både teoretisk och empirisk forskning om konceptet det sublima och 

sublima upplevelser, samt upplevelser av förundran och vördnad – ”awe” på engelska – som kan 

ses vara det sublimas gränsupplevelser. 

Det kan stundom vara nästintill frustrerande att ha på känn att hela det mänskliga kulturarvet – 

förstått som en samling i språk eller bild dokumenterade vittnesbörd om upplevelser och 

livserfarenheter – är fyllt av beskrivningar och gestalter av barns och vuxnas möten med det 

sublima. Men eftersom dessa möten inte explicit attribueras med begreppet sublimitet, förstås 

innebörden av dem på ett indirekt sätt, samt har svårare att hitta och systematiskt katalogisera 

dem.  

Givet kravet att närma sig det sublima genom vetenskapliga metoder – logiska eller 

erfarenhetsgrundade slutledningar – kan forskningen om fenomenet delas in i teoretiska, 

begreppsutredande och empiriska undersökningar. Det kan dock inte påstås att dessa former är 

renodlade och oblandade. Oftast överlappar de varandra: relevant bergreppsutredande forskning 

brukar placeras i något praktiskt fält, så som estetik, arkitektur eller psykologi, och empirisk 

forskning bygger på en teoretisk ram som vägleder ”experimenten”. 

Nedan följer en sammanställning av forskning som på olika sätt är relevant för föreliggande 

studiens syfte och frågeställningar. Speciell betydelse ges forskningen som berör frågor om det 

sublimas innebörd, dess verkan och möjlighetsrum. 

 

3.1. Att spåra rysningen: teoretisk forskning om det sublima 

En snabb sökning vid skrivningstillfället i databasen SwePub, som sammanställer alla 

vetenskapliga publikationer i Sverige, ger inga resultat på kombinationen det sublima och barn, 

eller det sublima och pedagogik. De träffar på ordet sublimitet som återfinns leder till andra 
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vetenskapsfält – exempelvis kulturstudier, estetik, litteratur, arkitektur. En ändring till det 

svenska begreppet förundran i sökfältet för pedagogiska vetenskapliga arbeten resulterar i några 

få träffar. Dessa arbeten behandlar fenomenet av förundran inom kontexten för Reggio Emilia- 

eller Waldorf-inspirerad förskolepraktik.  

Sökningen i internationella databaser för engelskspråkig forskning ger inte heller några resultat 

på kombinationen barn och sublimitet. Vidgar vi den konceptuella ramen en aning och söker på 

engelska begreppen ”wonder” och ”awe” som behandlas utifrån pedagogiska perspektiv, finns 

det tämligen mycket forskning tillgänglig. Många av de arbeten som har genomförts diskuterar 

små barns spirituella utveckling med hjälp av dessa begrepp, samt den pedagogiska vikten av att 

möta känslor av förundran, häpnad och vördnad i ett barns vardag. Den andliga utvecklingen 

tangerar på ett direkt sätt diskursen om bildning – en människas tillblivelse, inre utveckling och 

växt. Vi kan jämföra denna tanke med faktumet att i den svenska Läroplanen för förskolan 

(Skolverket 2018) återfinns ordet ”utbildning” 72 gånger, och ”bildning” enbart 1 gång. Den 

engelskspråkiga pedagogiska forskningen som argumenterar för vikten av att rikta 

uppmärksamhet mot ett litet barns spirituella utveckling (Proffitt 1998, Schein 2013, Harris 

2014), poängterar avsaknaden av ett legitimt språk som skulle kunna ge röst åt små barns 

själsliga upplevelser. Samtidigt är vikten av detta ärende stor, eftersom själsliga upplevelser är 

gensvar på den allmänmänskliga längtan efter mening, och starka själsliga upplevelser har 

makten att forma ett barns framtida liv (Harris 2014). Upplevelser av förundran enligt den judiske 

teologen Abraham Heschel (1951) är responsen på det han kallar ”the sublime wonder of living” 

och dessa upplevelser lär ett barn se sig självt som en del av någonting ofantligt större än jaget. 

När utbildningens mål i en utilitaristisk kultur är att genom kunskap och färdigheter ”dominera” 

omvärlden, lär själsliga upplevelser barn att istället ”svara” omvärlden (Proffitt 1998, s. 111) och 

har ett nära samband med meningsskapande. Trots relevansen av argumentet om vikten av att se 

ett barns utveckling holistiskt och göra plats åt diskussionen om andliga erfarenheter inom den 

pedagogiska diskursen, berör de ovannämnda arbeten inte tydligt utsagt just sublimitet, utan 

snarare det sublimas begreppsfamilj. 

Det finns ett fåtal vetenskapliga arbeten som explicit behandlar relationen mellan utbildning och 

det sublima, och diskuterar möjligheten, nackdelar och fördelar av att sätta begreppet i 

utbildningskontext. Dock berör dessa arbeten en annan pedagogisk arena än förskolan och 

handlar snarare om elever som är äldre än förskolebarnen, och kan på ett akademiskt sätt 
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diskutera innebörden och erfarenheten av sublima fenomen. Författaren Francis Ferguson (2006) 

ger sig i kast med att resonera om pedagogisk brukbarhet av sublima upplevelser inom 

utbildningen. Ferguson förhåller sig kritiskt och uttrycker sin oro över en sådan möjlighet. Enligt 

honom är begreppen ”sublimitet” och ”utbildning” så skilda från varandra, att de nästan kan ses 

som varandras motsatser. Det sublima opererar i den fria och ohämmade dimensionen av 

existensen, och utbildning innebär restriktion och begränsningar. I sitt försvar av det sublima som 

det existentiella landskapet av total individuell frihet refererar han till Burkes resonemang om 

motsatsen av allt sublimt – leda och uttråkning. Vad skulle då hända om pedagoger skulle 

bearbeta ett barns sublima upplevelse i undervisningssyfte? Ferguson ansluter sig till Burkes 

tankegång och uttrycker sin skepsis mot att göra en individs upplevelse av det sublima till ett för 

alla elever gemensamt utbildningsmaterial. På grund av en överanalys och noggrann dissektion i 

strålkastljuset av gemensamt lärande skulle en människa ”inte längre kunna beröras av sin 

erfarenhet, utom enbart minnas den som ett faktum” (Ferguson 2006, s.8). Användningen av en 

sublim erfarenhet i utbildningssyften skulle mycket väl kunna gynna majoriteten av eleverna, 

men förmodligen göra personen som “lånat ut” sin erfarenhet, okänslig och omottaglig för den: 

”What everyone knows” faded into ”what I once knew but what others now know for me” (Burke 

1757 i Ferguson 2006). Enligt Fergusons tankegång vore det att föredra att låta ett barn behålla 

sin innerliga och kraftfulla själsupphöjande upplevelse för sig själv. 

Forskaren Jasmin Carson (2006) ser muntrare på det sublimas utbildningsvärde och finner 

definitiva praktiska fördelar med att placera det sublima i utbildningsmiljöer. Hon grundar sina 

argument för att göra det sublima relevant i utbildningssammanhang i diverse fastställda 

utbildningsmål. Eftersom estetik är en vedertagen dimension av all utbildning, finns det skäl att 

genom användning av sublima upplevelser eller en utredning av begreppet fostra elever till 

estetisk sensibilitet, hävdar Carson. Det är en legitim tanke som skulle kunna problematiseras: 

vad förfinar en elevs estetiska känslighet mer – en bild på en skog visad på samlingen, eller en 

fysisk vistelse i skogens rum när eleven överösas med sinnliga intryck? Vidare säger Carson att 

eftersom ett av utbildningsmålen är att berika och expandera en elevs begreppsvärld, tjänar 

introduktionen av begreppet ”sublimitet” sitt syfte i utbildningssammanhang. Det också är en 

logisk tankegång, men översatt till praktiken reser den vissa farhågor. Ifall begreppet ”sublimt” är 

välbekant för elever (eller varför inte missförstått?), finns inte det risk för missanvändning av 

det? Blir inte alltför mycket eller alltför lite plötsligt sublimt – en hamburgare fullt sublim, en 
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pepparkaka semi-sublim och en banan inte sublim alls? Givetvis skulle smaken på en hamburgare 

kunna upplevas som sublimt av ett barn, men i många fall skulle en överbekantskap med ordet 

urholka dess innebörd och leda in de språkorienterade forskarna på fel spår. Det rätta 

tillvägagångssättet att lansera sublimitet i utbildningssammanhang återfinns någonstans i 

spänningsfältet mellan Fergusons och Carsons hållningar. Det kanske bör sökas en väg som 

balanserar de etiska implikationerna av att förvalta en individs sublima upplevelse med nyttan i 

att lyfta fram den i utbildningssammanhang. 

De teoretiska forskningsbidragen om det sublima som publiceras ägnar sig ofta åt 

bergreppsutredande arbete med särskilt fokus på hur begreppet har vuxit fram och hur innebörden 

av begreppet har modifierats genom historien, samt på hur det sublima korrelerar med 

närliggande begrepp. Exempel på sådana begrepp är orden ”awe, ”amazement”, ”wonder” i 

engelska, och ”förundran”, ”häpnad”, ”vördnad” i svenska. Meningen med var och ett av dessa 

ord liksom relationerna dem emellan är ingenting som forskare är helt överens om. Dessa 

begrepp, antingen renodlat teoretiska eller förkroppsligade i sinnliga upplevelser, överlappar ofta 

varandra, och komponenter av den ena återfinns många gånger i den andra. Till det ska tilläggas 

att ordet för det sublima och dess synonymer i olika språk framhäver och lyfter fram olika 

dimensioner av samma begrepp. Det svenska närliggande begreppet ”förundran” uppfattas, till 

exempel, mer positivt i sin natur än det engelska ”awe”, som beroende på kontexten kan 

implicera en simultan upplevelse av fara eller hot, å ena sidan, och beundran och förtjusning, å 

andra sidan.  

Försöket att skapa en slags konceptuell karta över dessa närliggande begrepp samt dra en gräns 

mellan dem är inte helt oproblematiskt. Olika forskare har genom tiderna lagt fram sina egna 

definitonsförslag. Ibland likställs förundran med känslan av det sublima och båda uppfattas som 

något häpnadsväckande som överskrider en människas kognition:  

When experiencing something truly awesome, one cannot understand it, nor will one ever be able to 

understand it. This is what “sublimity” means” (Stone 2006 i Goble 2013) 

Tankegången tycks syfta på att det som är genuint storslaget – ”awesome” – aldrig möjligt att 

fullt ut greppa och förstå. Det motsvarar tämligen bra det kantianska sublima sett som något så 

pass storslaget att det överskrider det mänskliga förnuftet. Samtidigt tycks Kant själv stundom 

behandla sublimitet synonymt med förundran – ”känslan av det ädla sublima är en stilla 

förundran” (Kant 2003, s. 101). Förundran, eller “awe”, tycks ibland beskrivas som sublimitet 
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själv:”a unique feeling commonly referred to as wonderment or reverence or a sense of the 

sublime (Andresen 1999, s. 507). 

Förundran definieras av andra som gensvaret på sublimitet –”wonder is our response to the 

sublime dimension of life” (Merkle 1978, s. 366). Eftersom begreppet ”awe” inte kan tolkas som 

något enhetligt positivt då det härrör från det gamla indo-europeiska ordet ”aghes” som betyder 

smärta och sorg (Goble 2015, s. 11), är det inte helt lätt att göra klara distinktioner mellan ”awe” 

och sublimitetens skräckblandade förtjusning. Förundran är det som föds i en sublim upplevelse, 

påstår vissa forskare, och definierar förundran som ”the feeling of solemn or reverential wonder, 

tinged with latent fear, inspired by what is terribly sublime or majestic in nature” (Halstead & 

Halstead 2004, s. 165). 

Alla dessa exempel på användningen av de olika närliggande begreppen och deras placering i 

relation till varandra visar på att strikta definitioner av dem är svåra att utveckla och slå fast i 

precisa ordalag. Det var dock viktigt att i föreliggande resonemanget påvisa att skildringar av det 

sublimas släktfenomen kan vara viktiga att ha hänsyn till, eftersom beskrivningen av dem kan 

indirekt tala om upplevelser av det sublima. 

En annan stor uppgift som teoretiskt inriktade forskare ägnar sig åt är försöket att beskriva de 

olika aspekter och effekter av det sublima, med andra ord försöka förtydliga vad det sublimas 

innersta natur är. 

Eftersom enbart en språkbehandling av vad som kan ses vara sublimt har sina begränsningar, är 

det rimligt att samtidigt ställa frågan om det sublimas verkan, för att på ett induktivt sätt försöka 

definiera fenomenet genom dess delar. Forskare har diskuterat vad som utgör det sublimas olika 

sidor och effekter, och det förefaller sig att många är överens i frågan.  

För det första, anses det sublima ha en inneboende tvåfaldighet, ett motsatsförhållande av det som 

Burke kallade ”awe and terror”. Detta motsatsförhållande i ett möte med det sublima kan yttra sig 

i att den klassiska känslan av att vilja fly och samtidigt stanna, vända bort blicken men inte låta 

bli att titta. 

För det andra, är det sublima enligt de flesta forskare någonting så storslaget och magnifikt att 

förnuftet kan fullt inte greppa storheten och ackommodera den. Det sublima försätter människan i 
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ett tillstånd av transcendens, då jagets kognitiva och emotionella gränser inte längre inrymmer det 

hon ställs inför.  

Sammantaget kan det påstås att det sublima, så som fenomenet behandlas inom teoretisk 

forskning, består av tre huvuddrag: det har en inre paradox av attraktion och bävan, det är 

transcendent och det är transformativt. 

En forskare som opererar i skärningspunkten mellan teori och empiri är Goble (2008, 2013, 2015, 

2016) som har skrivit en rad artiklar samt en avhandling i vilka hon undersöker sublimitet. 

Hennes fenomenologiska metod kan ses som en hybrid av teoretisk och empirisk forskning. De 

vetenskapliga texterna grundar sig i olika personers berättelser om sina sublima upplevelser, men 

hämtar också näring från prosa, dikter, målningar, bilder och filmer som gestaltar sublimitet eller 

anses ha sublima kvalitéer. Detta tillvägagångssätt ger ett rikt material för vidare teoretiska 

resonemang om det sublima, som ursprungligen bygger på empiriska bidrag, men fördjupas 

genom en konstnära analys. 

I sin artikel ”The Experience of Encountering the Sublime” (2014) ställer hon frågan om det 

sublimas beskaffenhet. Är det en känsla? I motsats från alla andra känslor, befinner dock sig inte 

det sublima i kroppen, konstaterar hon. Kroppen tycks inte kunna inrymma det sublima, resonerar 

Goble: “Rarely do we say I feel sublime. Nor do we say, I sublime the ocean, as we would say I 

love the ocean (Goble 2015, s. 3). Men om det sublima inte är en känsla, utan en kvalitet i ett av 

den yttre världens objekt, varför framkallar samma objekt sällan en likadan respons från två olika 

människor? Det verkar som att det är främst konstobjekt som talar olika till olika människor. 

Goble skildrar hur en ung man tittar på en målning av Hieronymus Bosch. Han är förtrollad men 

kan inte ange exakt vad det är han känner när han tittar på målningen. Han säger att han ”får se en 

glimt av himlen och helvetet” (Goble 2015, s. 3). Dessa motsägelsefulla kvalitéer i det sublima är 

något som Goble tar fasta på och utvecklar vidare. En av deltagarna i Gobles studie uttrycker 

följande om sin sublima upplevelse på en musikkonsert: 

I cry, helpless. I can’t move. Breathing hurts. I feel like my lungs will burst. I can’t contain that much beauty, 

but I have no defense against it. That music: it has healed and hurt me at the same time” (Goble 2015) 
 

Med grund i det som studiens deltagare skildrar i sin upplevelse av sublim musik resonerar Goble 

om det sublimas paradoxala tvåfaldighet. Den som upplever sublimitet kan känna fascination och 

skräck, njutning och smärta, fasa och förundran, bävan och tröst – allt på samma gång. 
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Forskaren i filosofi och estetik Tom Cochrane (2012) reflekterar över dualismen i en sublim 

erfarenhet i sin artikel ”The emotional experience of the sublime”. Han skriver att det ofta är 

fallet att en människa känner sig sårbar och obetydlig i sällskap av ett sublimt fenomen. 

Paradoxalt nog gör de överväldigande proportionerna av fenomenet att sinnet börjar mäta sig med 

fenomenets storslagenhet och genom det tänka högre om sig självt. Det är en del av tjusningen 

med det sublima – ”it reinforces the subject’s perception of it’s own powers”, skriver Cochrane 

(Cochrane 2012, s. 138).  

Associationen med de olika typerna av spänningssökande människor (och äventyrsletande barn) 

ligger nära till hands när vid funderingen över hur en känsla av sårbarhet kan resultera i en 

ökning av ens andliga krafter. Cochrane säger att vid konfrontation med det som ter sig 

fasansfullt, finns det chanser till att skräcken transformeras till glädje när den som ställs inför 

något kraftfullt och överväldigande kommer ut på andra sidan, efter att ha stått emot eller 

övervunnit sin rädsla. En renande, förädlande och katarsisliknande aspekt av ett möte med det 

sublima blir påtaglig. Storslagna objekt kan göra sinnet storslaget.  

Idén om den transformerande verkan av ett möte med det förundransvärda återfinns hos 

psykologens Jeffry Andresen (1999) artikel ”Awe and Transforming of Awarenesses”. Han 

hänvisar psykiatrikern H.S. Sullivan (1953) som skrev att en människa kan genom strid höja 

själsstyrkan och få en djupare förståelse för existensen: 

 …within a great struggle man can create or discover a sense of agency and get through it, and so from then 
on know more about life on the far side of it” (Sullivan 1953 i Andresen 1999, s. 520) 

 

År 2003 skrev psykologerna Dacher Keltner och Jonathan Haidt en artikel i vilken de mejslade ut 

ett konceptuellt sätt att närma sig ”awe”-upplevelser, som sedan dess har blivit en sorts milstolpe 

och utgångspunkt i flera teoretiska undersökningar samt agerat som teoretisk utgångspunkt i ett 

flertal empiriska studier om ”awe”-effekter. Forskarna föreslog en definition på det som skulle 

kunna klassificeras som ”awe experiences”, nämligen att alla dessa bör innefatta två villkor: 

”perceived vastness” och ”need for accomodation” (Keltner & Haidt 2003). Det första villkoret 

här skulle kunna associeras till den kantianska förståelsen av det sublima som något ”stort bortom 

all jämförelse”, och det andra villkoret tar tanken till den piagetanska idén om behovet av att 

omforma mentala strukturer för att skapa ny kunskap. Keltner & Haidt (2003) förtydligar att det 

som uppfattas som oerhört stort skulle kunna vara både fysiskt (som Grand Canyon) och 
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konceptuellt (som en komplex idé, eller närvaro av en person av enorm auktoritet och prestige). 

En sådan erfarenhet väcker behovet av ackommodation hos den som erfar ”awe”, eftersom den 

stör den vedertagna uppfattningen av verkligheten. Detta kan framkalla en förändring av mentala 

strukturer för att kunna förstå verkligheten på nytt, för att få världen att samstämmas med 

objektet som framkallar ”awe”, konstaterar Keltener & Haidt. 

En viktig betydelse av detta år 2003 introducerade sättet att konceptualisera mänskliga 

erfarenheter av sublimitet och förundran ligger i skiftningen från att ha sett dessa erfarenheter 

som enbart emotionella till att börja betrakta dem som tillstånd av förändrat medvetande och ett 

villkor för kunskapsförändring. Det kan liknas vid Kants ärende när han söker sig förena det 

sublimas empiri (undersökt av Burke) med det mänskliga medvetandet. 

Detta koncept blev av betydelse även för vidare empiriska studier om ”awe”-upplevelser och bjöd 

in förundran i labbet. Som undersökningspremisser för en empirisk studie kan variabler som 1) 

uppfattningen av något som oerhört stort och 2) den efterföljande förändringen i sättet att tänka 

fångas i empiriska mätningar. 

 

3.2. Att räkna hårstråna i det hårresande: empirisk forskning om det sublima 

Givet allt som teoretikerna har kommit fram till om det sublimas natur och verkan är 

nyfikenheten för att studera fenomenet empiriskt fullt förståelig. De studier som har genomförts i 

syfte att fastställa effekterna av yttersta sensationer återfinns inom det psykologiska fältet. Det 

har utförts empiriska studier av upplevelsen och effekterna av det till det sublima meningsmässigt 

närliggande fenomenet av ”awe”. Det är värt att notera att trots många århundranden av 

fascination för förundran från filosofer och poeter, och vidare från kultur- och estetikintresserade 

forskare, har inte psykologer börjat närma sig fenomenet förrän än tidigt på 2000-talet (Allen 

2018). Trots det stigande intresset finns det fortfarande tämligen få empiriska studier om de olika 

fenomen från ”awe”-familjen, och anledningen till det ligger i att innerliga upplevelser som 

saknar vedertagna definitioner är naturligtvis svåra att fånga upp i objektiva och mätbara 

kategorier. 

I artikeln ”Awe Exands People’s Perception of Time, Alters Decision Making and Enhances 

Well-Being” (Rudd et al 2012) undersöks dock hypotesen att känslor av förundran har en 
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gynnsam verkan på en människas livskvalitet. En bra livskvalitet kännetecknades enligt 

forskargruppen av känslan av att ha tillräckligt med tid, känslan av generositet och känslan av 

lycka. I studien prövas hypotesen om det positiva förhållandet mellan ”awe”-upplevelser och en 

människas uppfattning om tid i en kultur av konstant tidspress och stress. Stress definieras i 

studien som en känsla av att tiden inte räcker till. Enligt forskarnas förväntning, skulle en ”awe”-

upplevelse bidra till en ändrad, mer generös, tidsuppfattning. De som har förundrats skulle ha 

närmare till ett evighetsperspektiv på livet och slippa stress och dåligt välmående. I 

sammanhanget är det värt att notera att de olika definitionerna av det sublima ibland refererar till 

en känsla av tidlöshet, av att få en glimt av evigheten: ”in recognizinig the sublime, we seem to 

be grasping at infinity” (Payne Knight 1805 i Goble 2008). I denna multimodala empiriska studie 

testades samtidigt relationen mellan en ”awe”-erfarenhet och den hos deltagarna efterkommande 

upplevda generositet mot andra, samt upplevda lyckokänsla. 

Under studiens gång utfördes tre experiment. I ett av dem fick en grupp deltagare se en 

videosekvens som skulle förmedla en känsla av förundran. Videosekvensen erbjöd vyer av 

magnifika naturföreteelser som exempelvis stora vattenfall, eller enorma djur som valar. Ibland 

kunde sekvensen bestå i en skildring av hur en astronaut rör sig i den mörka rymden. 

Efter att ha sett sekvenserna ombads deltagarna svara på frågor om sin tidsuppfattning för 

stunden, och mycket riktigt, visade resultaten att deltagarna hade upplevt att tiden plötsligt 

”expanderades”.  

I det andra experimentet fick deltagarna, efter att ha tagit del av liknande material som hade som 

mål att framkalla förundran, svara på frågor om hur villiga de var att donera pengar till 

välgörenhet eller lägga pengar på en upplevelse istället för materiella ting, vilket skulle 

synliggöra förundrans verkan på en människas generositet samt indikera ett högre välmående. 

Hypoteserna som lades fram i början av artikeln styrktes också genom detta experiment – 

människor som upplevt förundran var mer villiga att donera sina pengar till välgörenhet och 

kände en större lust att söka sig vidare till erfarenheter som kunde ge dem ännu mer av en 

förundranskänsla. 

En liknande empirisk studie undersökte relationen mellan det som skulle kunna kallas sublimt 

och det som benämns som förundran, eller ”awe” (Gordon et al 2017). I ingressen till 

studieredovisningen framfördes kritik mot den allmänt förgivettagna positiva effekten av det som 
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forskare brukar kalla ”awe”. Kritiken riktades mot dem enbart positiva för välbefinnandet 

effekterna av ”awe”-känslan. Hypotesen studien prövade gjorde en klar distinktion mellan positiv 

”awe” och den mörkare sidan av ”awe”, som benämndes som ”the sublime”. Enligt forskarna i 

studien hade det sublima inte alls samma positiva effekt på en människans välbefinnande som 

känslan av ”awe” hade. Tvärtom, det sublima förefaller oftare injaga känslor av fara, hot, ångest 

och kontrollförlust. Det sublima definierades i studien som förundrans svårmodiga syskon – 

uttryckt på engelska som ”a threat-based variant of awe”. Genom fem olika empiriska experiment 

gjordes försök att fastställa skillnaden mellan känslorna av förundran och sublimitet, samt att 

kartlägga källorna till dem båda, och slutligen att beskriva de motsatta effekterna på 

välbefinnandet som dessa två känslor ingav. Experimenten baserade sig oftast på att deltagarna 

fick ta del av stimuli som skulle inge antingen en positiv känsla av förundran, eller den mörkare 

”hot-baserade” varianten av den. Vidare fångades deltagarnas emotionella respons genom 

enkätundersökningar och självskattningar om det upplevda välbefinnandet. Materialet i studien 

utgjordes återigen av videosekvenser, denna gång av kontrasterande sorter, exempelvis som en 

videosekvens av en solbelyst Paris sett från Eiffeltornet, alternativt naturkatastrofer som tornados 

och orkaner. De båda videosekvenserna ackompanjerades av antingen upplyftande eller ominös 

musik. 

Det visade sig att storslagna naturfenomen, men också religiösa arrangemang med större 

sannolikhet uppfattades som det mörkare sublima, och oftare framkallade känslor av förlorad 

kontroll och otrygghet hos deltagarna. Studien visade att sublima upplevelser tenderar att aktivera 

det sympatiska nervsystemet (kroppen är i stress), då upplevelser av förundran aktiverar det 

parasympatiska (kroppen är i vila). 

Sammantaget påstår dessa psykologiska studier att förundran (”awe”) är en positiv känsla som 

kopplas till ett förbättrat välbefinnande och upplevd bättre livskvalitet, och det sublima (”threat 

based-awe”), den mörka varianten av förundran, sätter kroppen och psyket i stress, och därför har 

ingen alls positiv effekt på det mänskliga medvetandet och tillvaron. 

Vad kan sägas om empiriska undersökningar av förundran och det sublima som bedrivs i labb-

förhållanden? I de empiriska studierna beskrivna ovan skulle många premisser och antaganden, 

och därmed slutsatser, kunna ifrågasättas. Ett sådant problematiskt antagande är att det finns ett 

universellt ”material” som med vetenskaplig säkerhet framkallar känslan av förundran hos de 
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flesta människor. Från en tämligen ny vetenskapsgren vid namnet neuroestetik har det framförts 

kritik mot sådana experiment med grund i att upplevelser av förundran och sublima erfarenheter 

studeras i laboratorielokaler: 

For example, lab-based studies with artificial stimuli allow great experimental control but lack ecological 

validity, so they should be complimented by studies of people in genuinely aestethic situations (Pearce et al 

2016) 

Separationen av subjektet och den estetiska erfarenheten skulle kunna undvikas genom att avstå 

från att studera dessa upplevelser isolerat, och istället studera dessa när de utspelar sig spontant 

och därmed genuint – i museer, konserthallar och på live-föreställningar, framhåller forskare som 

representerar den neurovetenskapliga grenen (Pearce et al 2016).  

En vidare kritik mot dessa artificiellt konstruerade tester skulle kunna vara att de fokuserar den 

omedelbara effekten av det sublima, men inte den långvariga. En videosekvens på hur Jorden 

snurrar i rymden skulle definitivt kunna injaga en känsla av kontrollförlust och bävan, och säkert 

även existentiell hopplöshet. Dock skulle en människa som fylldes av fruktan inför den tomma 

och gränslösa rymden kunna, sporrad av känslorna, förändra sitt liv och leva mer medvetet. Det 

är givetvis tråkigt att uppleva livets och de materiella tingens förgänglighet, men insikten om det 

kan få en människa att göra det bästa av sin framtid. I den empiriska forskningen om sublima 

upplevelser och deras effekt ligger tyngdpunkten på den omedelbara effekten, och därför förbises 

just ackommodationen av den nya kunskapen som storslagna fenomen stimulerar. Det skulle 

kunna visa sig att den omedelbara ”negativa” effekten av ett möte med något som stör den 

vanliga verklighetsordningen och omskakar världsbilden kan på sikt omvandlas till något 

positivt. En sådan fördröjd transformation av en människas identitet och liv kan liknas vid en 

katarsisprocess, fast utsträckt i tiden. Det är en viktig effekt av det sublima som inte låter sig 

fångas under empiriska tester utförda i laboratorieliknande förhållanden. Ibland kan strävan att 

kvantifiera mänskliga upplevelser leda in forskare på fel spår. 
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KAPITEL 4. DET SUBLIMA I KLASSISKA TEXTER 

Sedan 1700-talet har det sublima som begrepp och estetisk erfarenhet genom en debatt i 

filosofiska kretsar blivit skild från begreppet ”skönhet”. Det sköna ansågs vara en upplevelse av 

det som är vackert, som skänker betraktaren harmonisk njutning och vällust. Det sublima 

förknippades emellertid med ett annat, inte helt fristående, men ändå distinkt tillstånd – en 

själslig upphöjdhet, beundran och likaså njutning, men ackompanjerat av skräck och fasa (Eco 

2005). Ett slags behaglig rysning, en skräckblandad förtjusning. De första som satte fingret på det 

paradoxala i ett sublimt tillstånd var engelsmännen John Dennis (1704) och Joseph Addison 

(1712). Deras tankar följdes av de några år senare publicerade reflektionerna om sublimitet av 

Edmund Burke (1757), och längre fram av Immanuels Kants (1790). 

 

4.1. Skräckblandad förtjusning: John Dennis (1704) och Joseph Addison (1712) 

Under 1700-talet ansågs det sublimas hemvist vara den otämjda naturens olika grandiosa objekt. 

Drivna av upplysningstidens tro på människans förnuft och förmåga, fanns det de som var villiga 

att söka empiriskt bevis för idén om naturens sublimitet. Det sublima var det som förmodades 

finnas virvlande i den fria alpinska luften. Dennis (1657-1734), kritiker och författare, och 

Addison (1672-1719), essäist och poet, var två äventyrare som begav sig ut i Alperna i jakt på 

den rysningsframkallade storslagenheten.  

Beskrivningen av Dennis och Addisons färd genom Alperna återfinns i deras brev, dagböcker och 

fältanteckningar. Båda var överens om dualismen i det sublima, som enligt dem inte bara är 

själsupphöjande, utan samtidigt skräckinjagande.  

Dennis talade om en känsla av ”enthusiastic terror”, som inte var sedvanlig skräck, utan en typ av 

förädlad skräck blandad med förundran och häpnad (Dennis 1704 i Ashfield & de Bolla 1996). 

Fasansfulla sublima fenomen har förmågan att väcka beundran lika mycket som att skada, och 

som en sann man av upplysningstidens ideal försöker Dennis att rationellt katalogisera källorna 

till sublimitet: 

gods, demons, hell, spirits and souls of men, miracles, prodigies, enchantments, witchcrafts, thunder, raging 

seas, torrents, earthquakes, volcanoes, monsters, serpents, lions, tigers, fire, war (Dennis 1704 i Ashfield & de 

Bolla 1996, s. 38) 
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Alla dessa fenomen och väsen kan på en och samma gång skrämma och hänföra, skänka 

simultana känslor av aktning och rädsla, eftersom det som är förskräckligt inbegriper också en 

tveklös storhet. Den sublima känslan av ”delightful horror” och ”terrible joy” (Nicolson 1997, s. 

279) kan dock bara upplevas i relativ säkerhet från den hotande kraften.  

Det viktiga i Dennisons (1704) lista är att, förutom naturfenomen, listar han väsen som hör till 

den osynliga metafysiska världen, så som andar, demoner och gudar. Eftersom dessa inte går att 

se med blotta ögat, lever de i fantasins rike. Dennis skriver att en flammande fantasi kan förhöja 

möjligheten att uppleva sublimitet, eftersom ju starkare fantasiförmågan är, desto mer närvarande 

är alla fenomen för oss – ”the things are more present to us... there is no difference between the 

images and the things themselves” (Dennis 1704 i Ashfield & de Bolla 1996, s. 39). I sitt 

resonemang refererar Dennis till poeter, men förutom poeter, har också barn en kraftfull 

inbillningsförmåga och blossande fantasi. Genom sin fantasi kan barnen röra sig fritt i 

gränslandet mellan det verkliga och imaginära, vilket gör att en lek kan upplevas som något lika 

påtagligt som en verklig företeelse. Eftersom barn ofta navigerar i två världar samtidigt – i lekens 

stundom riskfyllda fantasivärld och i den fysiska världen tryggad av närvarande vuxna – kan det 

ses som att de varje dag möter fara och färdas genom äventyrets terränger samtidigt som de 

behåller känslan av säkerhet som de vuxnas närvaro och omsorg ger dem.  

Addison redogjorde för sin erfarenhet av att korsa Alperna i engelska tidningen ”The Spectator” 

år 1712. Han skriver om en känsla av skräckblandad förtjusning vid åsynen av något kolossalt 

och fasansfullt som observeras dock från ett säkert avstånd: 

We consider them at the same time as Dreadful and Harmless; so that the more frightful appearance they 

make, the greater is the Pleasure we receive from the Sense of our own Safety. In short, we look upon the 

Terrors… with the same Curiosity and Satisfaction that we survey a Dead Monster (Addison 1712 i Ashfield 

& de Bolla 1996, s. 36) 

Det skulle kunna sägas att känslan Addison beskriver, nämligen att iaktta något hiskeligt med 

känslan av skräckblandad förtjusning, en upptäckarlust ihop med tillfredställelsen från ens egen 

säkerhet, är något som ofta hör till barndomens strövtåg. Alla som har varit barn och lekt ute i de 

fria, på platser utan den ständiga övervakningen som är en del av förskolemiljöer, kan minnas 

tillbaka på känslan av att peta något stort och rysligt med en pinne. Den känslan kan relateras till 

den skräckblandade förtjusningen som både Dennis och Addison skildrar. Fast för att erfara 
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samma känsla som vuxna män söker sig finna i farliga vandringar genom Alperna behöver barn 

bara peta med en pinne på en död katt.  

Förskolebarn brukar sällan få peta på döda katter, men den skräckblandade förtjusningen kan 

upplevas av dem på fler sätt. Den välbekanta leken ”Björnen sover” implicerar en känsla av risk 

och fara som upplevs simultant med ett förtjusande pirr i magen: under ramsans gång cirklar 

barnen runt ett sovande odjur som när som helst kan vakna till liv och fånga sitt byte. Vågar jag 

komma närmare? Vad är ett säkert avstånd? När är det dags att fly för livet? Samtidigt tycks 

barnen ha mycket roligt och många håller sig för att inte bli fulla i skratt.  

 

4.2. Den starkaste känslan som sinnet kan uppfatta: Edmund Burke (1757) 

Den korta redogörelsen för bidraget Dennis och Addison gjorde till utforskandet av det sublima 

får tjäna som ingress till den djupare undersökningen av storslagna, upphöjda och 

rysningsframkallande företeelser som den irländsk-brittiske filosofen Edmund Burke (1729-

1797) utförde. I Burkes berömda ordaval är det sublima en känsla av ”awe and terror”. Eftersom 

självbevarelsedriften är emotionen som enligt Burke är djupast rotad i människan, utgör allt som 

kittlar självbevarelsedriften en källa till sublima upplevelser.    

Burkes kontribution till ämnet var att, för det första, genomföra en gedigen kartläggning av alla 

tänkbara källor till det sublima, som för honom är ”den starkaste känslan som sinnet kan 

uppfatta” (Burke 1995, s. 67). För det andra, var Burke först med att göra en explicit distinktion 

mellan det sköna och det sublima som helt skilda estetiska kategorier och även varandras 

motsatser. Detta gjorde han i en ett traktat med titeln Filosofisk undersökning om ursprunget till 

våra begrepp om det Sublima och det Sköna (1757/1995). 

Burke tyckts vara renodlad empirist, eftersom han baserar sitt resonemang på antagandet om att 

den sublima upplevelsen är en produkt av sinnlig erfarenhet. Han säger explicit att ”förståndets 

inflytande över våra känslor är långt mindre än vad man vanligen hävdar” (Burke 1995, s. 76). 

Burke utgår från att sinnenas utformning är i princip densamma för alla människor, vilket betyder 

att yttre föremål upplevs på samma vis av oss alla. Det är spontant svårt att hålla med Burke om 

den ståndpunkten, när vi pedagoger vet om att barn, så som alla människor, har sina egna 

smakpreferenser och omdömen, och därför omöjligt kan förväntas reagera på ett likadant sätt på 

ett och samma objekt. Alla som har försökt få en hel barngrupp förundras över ett vackert moln 
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skulle kunna motbevisa Burke på en minut. Trots att alla barn börjar med att titta vartåt fingret 

pekar, slutar det oftast med att någon fäster sig vid en förbiflygande fågel, ett flygplan som tar sig 

genom molnet eller rent av återgår till att gräva sin grop i sanden, medan några få lyckas hålla 

blicken kvar vid själva molnet. Men vidare förklarar Burke att det trots allt finns en variation i 

hur människor reagerar på samma föremål, och det beror på att sensibiliteten varierar från person 

till person. Reaktionen på samma föremål är sinnligt samma, men det finns gradskillnader i hur 

stark reaktionen är, säger Burke. Det skulle kunna förklara varför anblicken av det vackra molnet 

engagerar barn på olika sätt, om vi väljer att gå i Burkes spår. (Här skulle det kunna hävdas att 

själva molnet i sig inte kan vara vackert, utan det estetiska omdömet om molnet beror på tidigare 

erfarenheter och uppfattningar. Enligt Burkes syn är dock både skönhet och sublimitet objektiva 

kvalitéer som föremål har.) Vissa människor föds helt enkelt med en naturligt större sensibilitet, 

medan andra har ett medfött flegmatiskt temperament och går genom livet ”avtrubbade” och 

”oförfinade” (Burke 1995, s. 46). Pedagoger skulle förmodligen dra sig för att kalla ett barn 

”avtrubbat”, men idén om att barn är olika sensoriskt mottagliga och kan ha varierande grader av 

känslighet i sitt sensoriska nervsystem finns där trots allt, och uppenbarar sig i den nya diskursen 

om högkänsliga människor som på engelska bär förkortningen HSP/HSC och står för ”highly 

sensitive person” och ”highly sensitive child”. Det räknas med att sannolikt tjugo procent av 

befolkningen är högkänsliga, nämligen mycket mer mottagliga för sinnesintryck samt kan 

producera mer ”finstämda” omdömen (Aron 2013), och en diskurs om det högkänsliga barnet har 

börjat utvecklas (Rosenshein 2013, Williams 2015).  

Förutom den naturliga sensibiliteten talar Burke om vissa andra dispositioner för att erfara 

sublimitet: en viss fräschör i sinnena, en okunnighet om saker och ting, och – mest av allt – en 

genuin nyfikenhet. Den finns ingenting annat som enligt Burke dödar möjligheten att möta det 

sublima mer än nära bekantskap med och kunskap om världen, eftersom dessa enbart frambringar 

leda och ointresse. Burke använder barndomen som en metafor för sinnlig fräschör, ett tillstånd 

då ”sinnen är känsliga” och vi vaknar till att ”varje föremål omkring oss har nyhetens glans” 

(Burke 1995, s. 48). När han diskuterar nyfikenhet som premiss för sublima upplevelser, nämner 

han roade och förtjusta barn som ”jagar ivrigt” och drivs av nyfikenheten i sina ådror (Burke 

1995, s. 55). Sett utifrån Burkes tankegång om nyfikenhet och sinnligt friskhet skulle det kunna 

sägas att barndomen är ett självfallet tillstånd för sublima upplevelser. Barndomen tycks inkapsla 
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det som krävs – en nyfikenhet som grund i allt utforskande, en ren och glänsande blick på 

världen, obetyngd av kunskap och erfarenhet.  

Utöver dispositioner till att erfara sublimitet diskuterar Burke även innebörden av fenomenet. 

Vilken betydelse kan det sublimas aspekter få om vi relaterar dem till små barn? Som sagt 

tidigare är allt som kittlar självbevarelsedriften enligt Burke sublimt. Skräck – det är ”källan till 

allt sublimt” (Burke 1995, s. 67). Men vid sidan om skräcken bör det finnas plats för häpnad och 

förundran. En viss beundran bör finnas med i känsloblandningen, och det finns inget som bidrar 

till beundran mer än okunnighet (Burke 1995, s. 97). 

Okunnighet gör att föremål och fenomen får ännu starkare drag av sublim storslagenhet, 

vidsträckthet och oändlighet. Kunskap och kännedom låter de mest slående orsakerna knappast 

påverka en människa alls. Hur kan vi då tänka om barn och sublima upplevelser utifrån Burkes 

resonemang? Vi vet att barn lär sig mycket varje dag, men detta lärande innebär samtidigt ett 

initialt möte med något radikalt nytt, en konfrontation med det okända. Innan saker så 

småningom blir klara för barn, är de först plötsliga och oklara. Dessa rum i skärningspunkten 

mellan det plötsliga och obekanta som genom upprepade erfarenheter förvandlas till det vanliga 

och bekanta kan vi se som rum för barns sublima upplevelser.  

Plötslighet är, så som Burke resonerar, också en viktig aspekt av det sublima. Han uttrycker det 

poetiskt och får oss att se en gotisk bild av sublimiteten i det oväntade och överraskande när han 

skriver om ”ett stort urverks slag på natten, när den omgivande tystnaden hindrar sinnet att upptas 

av annat” (Burke 1995, s. 128). Som vi kan gissa utifrån gestaltningen är natten en källa till allt 

som är sublimt, enligt Burke. Natten är sublim eftersom den är mörk och dunkel, och därmed 

oklar och ändlös. Då starkt och ständigt ljus gör konturer skarpa och föremål tydliga, finns det 

ingen sublimitet i ljuset. Om inte det är ett ”ljus som kommer och går”, för det är mer 

skräckinjagande än fullständigt mörker (Burke 1995, s. 129).  

Det dunkla är ännu en källa till allt sublimt. Burke ger ett exempel på fruktan som växer sig stark 

om natten hos de som tror på spöken, och utvecklar föreställningar om det övernaturliga som 

grogrund för sublima upplevelser genom att referera till religiösa trosföreställningar. Det är ingen 

slump att alla tempel hyser mörker, och att druiderna utförde sina riter i den mörkaste skogen - 

allt ”mörkt, osäkert, förvirrat, förfärligt är sublimt till det yttersta!”, proklamerar filosofen (Burke 

1995, s. 94).  
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Dunkelhet, natt och mörker är sublima eftersom de är suggestiva. Det som är otydligt, vagt och 

fantasieggande påverkar mycket starkare än klara, tydliga och bekanta fenomen. Burke gör en 

intressant jämförelse mellan en målning och en dikt utifrån de båda verkens immanenta potential 

till att inge en sublim känsla. En målning är distinkt och tydlig, därför skulle skräcken i den vara 

löjlig, må tavlan vara fylld med hur många spöken och vålnader som helst. Men en dikt är en 

annan sak. En dikt låter fantasin lockas genom förmedla suggestiva gestalter av något storslaget 

som samtidigt, och till skillnad från en målning, är oklara, och därför har ”skaldekonsten i allt sitt 

dunkel ett både vidare och starkare välde över passionerna än någon annan konstart”, säger Burke 

(Burke 1995, s. 97).  

Om vi föreställer oss ett barn som har gått vilse i en mörk skog om natten känns det föga 

sannolikt att det barnet skulle kunna erfara skogen, natten och sin situation som sublim, om inte 

barnet är extremt tryggt i sin ensamhet så som Macaulay Culkins rollfigur i filmen ”Home alone” 

var. I de flesta fall skulle barnet gråta och vara skräckslaget, och därför oförmöget att märka de 

glimmande stjärnorna, månen, de höga granarna och nattens gripande ljud. Om den mörka 

skogen och nattens fasor å andra sidan framkallar gåshud, men upplevs från ett tryggt avstånd, så 

som de gör när barnet lyssnar på Hans och Gretas äventyr och ryser behagligt i frökens trygga 

famn, kan sinnevärldens sublimitet bli påtagligare.  

En annan källa till det sublima som Burke listar är det som är starkt och kraftfullt, eftersom styrka 

och kraft förknippas med våld och skräck, plundring och förstörelse – med andra ord, retar 

självbevarelsedriften. Men Burke gör en nyansering av starka och kraftfulla fenomen och 

föremål, eftersom inte allt som är stort och starkt har intentionen och förmågan att såra, säger 

han. Det innebär att stor och storslagen inte heller är samma sak. Han illustrerar sin poäng genom 

att jämföra oxen och tjuren. Båda är stora och starka, men oxens vilja är underkastad människan, 

vilket gör honom tam, harmlös och icke-sublim, medan tjuren är vildsint och otämjbar, och därför 

ett sublimt och majestätiskt djur (Burke 1995, s. 105). På samma sätt är hundar och vargar ofta 

lika stora och starka, men en hund kommer aldrig trots all sin styrka och kraft att kunna injaga 

skräck, påpekar Burke. Vid åtanke på hur ett litet barn skulle kunna uppfatta en stor hund, kan 

Burke inte riktigt ges rätt i att hundar aldrig injagar sublim skräck. För ett barn som inte har haft 

erfarenhet av hundar behöver det inte finnas någon större skillnad mellan den tama hunden och 

den fasansfulla vargen i ”Rödluvan” – båda upplevs som stora och farliga. Fantasin och 
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obekantskap gör saker rysligare. När det Burke påstår relateras till en förskolemiljö där barn ofta 

ses leka, blir det möjligt att förstå poängen i hans resonemang. Det tycks förekomma oftare att 

barn i sina lekar låtsas vara tigrar, dinosaurier, hajar och lejon. Mindre frekvent leker barn 

”fromma” djur, exempelvis höns, betande kossor och hästar. Två typer av hästar verkar dock leda 

förskoletrenden – My Little Pony och enhörningar. Vilken av dem skulle kunna överväldiga ett 

barn mer? My Little Pony är givetvis ytterst gullig, men helt ofarlig. Enhörningen, å andra sidan, 

har en egen vilja, kraft och överjordisk styrka – den låter sig inte tämjas. Enhörningens hem är 

bland stjärnorna: 

Menar du att enhörningen ska tjäna dig? Menar du att du kan göra ett förbund med honom, att du må hava 

honom till en träl evinnerliga? Ska du draga Leviathan med en krok?” (Citat från Jobs Bok i Bibeln i Burke 

1995, s. 104-105) 

Således kan styrka och kraft utgöra källor till sublimitet i ett barns tillvaro, om de framkallar en 

för ett barn pirrig känsla och samtidigt uppfattas som storslagna.  

Ytterligare en källa till det sublima i Burkes text är allt det som är svårt och komplext, eftersom 

”svårigheter är en källa till storhet” (Burke 1995, s. 119). När en uppgift har krävt långt arbete 

och stor ansträngning, är tanken på den sublim. Burke nämner Stonehenge som inger ett 

storslaget intryck, eftersom den för våra tankar till kraften som krävdes för att slutföra uppgiften. 

Eftersom människor byggde Stonehenge på tiden då inga moderna tekniska medel fanns till hjälp, 

kan vi beundra kraften som krävdes för att slutföra arbetet samt människans gränslösa förmåga. 

Här får Burkes resonemang om storslagenhet i ett svårt och komplicerat arbete en pedagogisk 

innebörd. Pedagoger finns där för att hjälpa barnen att överkomma svårigheter. Det ligger ofta ett 

pedagogiskt dilemma i hur mycket vuxna bör hjälpa barnet med en uppgift. Balansgången är svår 

– det ska inte vara för lätt, eftersom barnet inte får en chans att lära sig något nytt, men det ska 

inte heller vara så svårt att barnet ger upp och tappar lusten och självförtroendet. Avvägningen 

görs oftast med hänsyn till det specifika fallet, men det kan finnas ett värde i att inte leverera 

alltför enkla lösningar när ett barn tampas med en svår uppgift. En ärligt överkommen utmaning 

kan vara källa till sublima tankar och känslor gentemot sin egen förmåga för ett litet barn. Likaså 

skulle ett exempel på hur en annan person har utfört något som är oerhört komplext kunna inge 

barnet känslan av sublim beundran.  
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4.3. Stort bortom all jämförelse: Immanuel Kant (1790) 

Den tyska filosofen Immanuel Kant (1724-1804) lade fram sin behandling av det sköna och det 

sublima i sin bok Kritik av omdömeskraften (1790/2003). Han, liksom Burke, skiljer dessa två 

kategorier åt. En annan sak som både Burke och Kant delar är deras aktning för stjärnhimlen. 

Burke skriver att ”stjärnhimlen är en aldrig sinande källa till storhet” (Burke 1995, s. 120). Några 

år senare sätter Kant dessa ord på pappret: ”Två saker fyller mig med förundran, stjärnhimlen 

över mig och den moraliska lagen inom mig” (Kant 2003, s. 159). 

Förutom det var det inte mycket annat som Burke och Kant skulle hålla med varandra om i sin 

diskussion av det sublimas ursprung och natur. Båda har gått ur den jordiska tiden för länge 

sedan, men om de idag sitter uppe bland stjärnorna och avnjuter varandras sällskap, håller de med 

största säkerhet på att dividera om frågan huruvida det sublima är ett sinnligt fenomen eller det 

mänskliga förnuftets respons. Till skillnad från Burke ansåg Kant att känslan av det sublima inte 

uppkommer från sinnena, utan från förnuftets omdöme gentemot ett fenomen.  

Det sublima är det ”som är absolut stort” (Kant 2003, s. 104), stort bortom alla jämförelser. Det 

är motsatsen till det sköna, eftersom det sköna grundar sig i föremålets form. Det sublima 

däremot finns i det formlösa, eftersom enbart det som saknar form kan vara stort och obegränsat. 

I ett sublimt ögonblick känner sinnet sig upphöjt samtidigt som det sker en ”ögonblicklig 

hämning av livskrafterna” som paradoxalt nog omedelbart följs av en ”utgjutning av dem” (Kant 

2003, s. 101).  

Redan i början av sin text klargör Kant att det sublima inte kan inneslutas i en sinnlig form, 

eftersom det är absolut stort, och därför vore det fel att kalla ett föremål eller ett fenomen för 

sublimt. Det sublima är ett sinnestillstånd hos en människa, som framkallas av förnuftet och 

människans inre idéer och moral. En stormande ocean, säger Kant, kan inte kallas sublim, hur 

magnifik och grandios den än är. ”För att finna oceanen sublim måste man betrakta den som 

diktaren gör”, framför Kant (Kant 2003, s. 128) 

Betrakta ett föremål som diktaren gör. Se världen som en poet. Vad är det som Kant syftar på när 

han säger det? Det förefaller att han diskuterar en disposition för att i sitt omdöme kunna uppfatta 

sublimitet. En poet i kantiansk mening är dock inte den som är ytterst sensuell och känslig för 

intryck. Det poetiska sinnelaget har en helt annan beskaffenhet – den är andlig, och inbegriper en 

ädel moralisk karaktär. Här föregår Kant tanken som den österrikiske författaren Stefan Zweig 



36 
 

(1881-1942) uttryckte i sin novell Hjärtats oro nästan ett halvt sekel senare om skillnaden mellan 

ömma sentimentala hjärtan och modiga hjärtan som är fulla av genuint medlidande. Zweig 

skriver: 

There are two kinds of pity. One, the weak and sentimental kind, which is really no more than the heart's 

impatience to be rid as quickly as possible of the painful emotion aroused by the sight of another's 

unhappiness, that pity which is not compassion, but only an instinctive desire to fortify one's own soul against 

the sufferings of another; and the other, the only one at counts, the unsentimental but creative kind, which 

knows what it is about and is determined to hold out, in patience and forbearance, to the very limit of its 

strength and even beyond (Zweig 2018, s. 171) 

 

Att vara sentimental och öm är ingenting som kan likställas med ”sinnets skönhet” (Kant 2003, s. 

131) som den sanna poeten hyser, eftersom sentimentalitet är ett passivt sinnelag. Det verkligt 

ädla sinnet är det som grundar sig i sublima moraliska föreställningar, resonerar Kant. Exempel 

på sådana idéer som en människa bör besitta för att kunna uppfatta sublimitet är värdighet, 

pliktkänsla och ”förmåga att motstå det onda” (Kant 2003, s. 131).  

Enligt Kant finns det således en grundläggande moralisk disposition för att kunna uppfatta 

sublimitet. Burke talade om en naturlig känslighet i sinnena som disposition för alla sublima 

upplevelser, men det som Kant åberopar är en människas inre kultur och moral. Han konstaterar 

att människor som är ”outvecklade” och saknar anlag för moraliska idéer är oförmögna till att 

finna föremål och fenomen sublima. Det ska dock inte uppfattas som en nietzscheansk idé om att 

sublima upplevelser är förunnade en slags övermänniska av oklanderlig karaktär och skyhög 

moral. Kant syftar på att människan ska sträva efter en inre kultivering, och genom 

självdisciplinering och moraliska omdömen förädla sitt sinne och sin själ. Den pedagogiska 

betydelsen av Kants idéer ligger just i den kantianska emfasen på moral och moralisk 

(själv)fostran. Översatt till en förskolepraktik betyder Kants idé om den moraliska dispositionen 

för att uppfatta sublimitet att förskolepedagoger bär äran och ansvaret av att hjälpa ett barn 

kultivera sin moral, reglera sina känslor och rannsaka sitt omdöme i strävan efter att bli en 

moraliskt handlande människa. Ett storsint, generöst och osjälviskt barn skulle således ha större 

chanser att förundras över saker och ting i världen, eftersom barnet är bekant och känner igen 

moraliska kvalitéer i både andra människors handlingar och verklighetsfenomen. 

Det har hittills diskuterats dispositioner för sublima upplevelser, men vad är det sublimas 

innebörd enligt Kant? För det första skiljer Kant på två typer av det sublima – det matematiskt 

sublima respektive det dynamiskt sublima. Det matematiskt sublima är det som definieras av sin 
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oändliga storhet, och det dynamiskt sublima – av sin kolossala kraft. Båda sätter sinnet i rörelse 

och får det att känna sig upphöjt. 

Det matematiskt sublima är det som är stort bortom all jämförelse. Det kan handla om ett fysiskt 

fenomen, men likaså ett koncept. Vi kan känna oss hänförda av ett landskap lika mycket som vi 

tjusas av storheten i en komplex idé. Enligt Kant är det dock inte landskapet eller teorin i sig som 

är sublimt, utan förnuftet som utifrån en människas immanenta idéer och föreställningar 

frambringar en sublim känslostämning. Eftersom det sublima är oändligt och obegränsat, i 

motsats till det sköna som är begränsat genom sin vackra form, kan inte sublimitet upptäckas i 

konst. Inga byggnader, inga pelare, inga målningar kan väcka den sublima sinnesstämningen, 

eftersom de har en form, en storlek och ett ändamål, säger Kant. Är det verkligen så, kan man 

undra?  

Den italienske regissören Dario Argento gjorde en film ”La Sindrome di Stendhal” (1996) som 

skildrar hur den unga kvinnan Anna påverkas av en målning under sitt besök på ett museum, blir 

yr och faller medvetslös på golvet. Den överväldigande effekten ett konstföremål som upplevs 

högst signifikant kan ha på en människa beskrivs inom psykiatrin som Stendhal syndromet, och 

kännetecknas av plötslig yrsel, rusande hjärtslag, avsvimning och även hallucinationer. 

Syndromet fick sitt namn efter den franske författaren Stendhal (1783-1842) som beskrev det 

som hade hänt honom vid ett besök i Santa-Croce-basilikan i Florens:  

 I was in a sort of ecstasy, from the idea of being in Florence, close to the great men whose tombs I had seen. 
Absorbed in the contemplation of sublime beauty … I reached the point where one encounters celestial 

sensations … Everything spoke so vividly to my soul. Ah, if I could only forget. I had palpitations of the 

heart, what in Berlin they call ‘nerves’. Life was drained from me. I walked with the fear of falling. (Stendhal 

i Chatzichristodoulou 2016, s. 197) 

Dario Argento hade själv som barn drabbats av Stendhal syndromet när han tillsammans med 

sina föräldrar reste i Grekland, och en dag ”blev mycket sjuk” när han klättrade i Panteonens 

stentrappor. Han hamnade i trans och gick vilse och försvann från sina föräldrar i flera timmar 

(Baldasarre 1999, s. 13). Barndomsupplevelsen var så stark och oförglömlig att den inspirerade 

Argento att skapa ett filmverk. Kant ansåg inte att konstverk och arkitektur kan resultera i 

sublima medvetandetillstånd, men skildringar av Stendhal syndromet kan peka på att konstverk 

kan ha den effekten. 

Det dynamiskt sublima, som ofta inspireras av naturen, är i kantiansk mening det som 

överväldigar med sin kolossala kraft: 



38 
 

Djärvt överhängande och hotfulla klippor, åskmoln som tornar upp sig på himlavalvet och drar fram med blixt 

och dunder, vulkaner med all sin förintande kraft, orkaner som i sina spår lämnar blott ödeläggelse, den 

gränslöse oceanen i upprört tillstånd, en mäktig flod som bildar ett högt vattenfall – allt detta får vår förmåga 

till motstånd att i jämförelse med deras makt framstå som liten och ynklig (Kant 2003, s. 118)  

I landskapet Kant målar upp befinner sig människan inför den hotfulla men magnifika kraften 

som må få henne verka liten och bräcklig, men trots kraftens uppenbara överlägsenhet reagerar 

hon med motstånd, eftersom – och det är en viktig poäng för Kant – den mänskliga själen är det 

som är genuint överlägset naturen och omnipotent. 

Ett möte med ett ofantligt stort och kraftfullt objekt höjer själsstyrkan i oss själva, och 

frambringar en för Kant ädel vilja till motstånd, viljan att mäta sig med naturens krafter. Själen 

växer sig lika stor som det storslagna objektet, jagets gränser expanderas och överskrids, och 

därför kallar Kant det sublimas etik för ”transcendental etik”. 

Viljan till motstånd och mod en människa visar på när hon utsätts för fara är för Kant beviset på 

att det sublima inte finns i något sinnligt ting eller objekt i naturen. Det genuint sublima är 

människans förnuft, hennes inre moral.  

Därför ser Kant kriget som något sublimt, eftersom det är under krig en människa kan hävda sitt 

mod och visa sin oförstörbara själsstyrka. Det är krigaren som är föremål för den största beundran 

och högaktningen genom alla tider, eftersom krigaren är den som ”inte känner fruktan” och ”inte 

viker sig undan för faran” (Kant 2003, s. 120). Vem är då motsatstypen för krigaren? Det tycks 

för Kant vara ”köpmannen” – en nyttodriven människa som saknar föreställningar om högre 

moraliska idéer och enbart handlar utifrån egenintresse. 

Det är inte bara mod och motstånd som Kant bedömer som sublimt i människan, utan också 

motståndets motsatsförhållande – underkastelse. Att vika sig inför något som är större och 

starkare och att med ödmjukhet underkasta sig ett upphöjt ideal är i Kants mening två skilda 

saker. Samvete och ödmjukhet kan, om vi tolkar vad Kant uttrycker i följande stycke, medföra en 

sublim sinnesstämning: ”att underkasta sig självkritikens smärta i syfte att mer och mer upphäva 

dess orsak” (Kant 2003, s. 121). Därför finns det för Kant en väsentlig skillnad mellan 

vidskepelse och religion. Det första innebär enbart underkastelse, oftast för självbevarelse, det 

andra inbegriper en underkastelse grundad i högaktning, oftast inför en andligt nobel idé. 

När Kants resonemang begrundas utifrån ett pedagogiskt perspektiv, finns det två problem att 

diskutera. Det första är krigsleken och dess implikationer – något som inte är välkommet på den 



39 
 

av vuxna bevakade lekarenan för barn. (”Man får inte leka vålder”, sa en liten pojke på förskolan 

till mig en dag.) Det andra är motstånd och underkastelse dikotomin, som finns införlivat i varje 

form av utbildningsprocess, där en strävan efter disciplinering och krav på lydnad möts ofta av ett 

barns egen motståndsvilja. 

Vanligtvis brukar förskolepedagoger ha lite tolerans mot krigslekar och lekar som bygger på 

konflikt, ofta kan dessa lekar förbjudas helt (Hangaard Rasmussen 1993, Sinkkonen 1999). En 

rimlig anledning till det kan finnas i faktumet att det i den svenska verkligheten finns 

förskolebarns som flytt till Sverige från krig och som har direkta upplevelser av krigets fasor. 

Pedagoger kan utifrån omtanke och välmening akta sig för att göra dessa barn påminda om 

smärtsamma erfarenheter. Att möta lidande så nära som vissa barn har gjort är en djupt 

existentiell erfarenhet som kan komma att forma dem, och därför kan det vara svårt att veta hur 

en pedagog ska möta dessa barn. Samtidigt som det finns en vilja att skona barnen från tragiska 

minnen, kan det vara viktigt att hålla i åtanke att barn bearbetar existentiella erfarenheter genom 

sin lek (Jensen 2013, s. 179). Vuxna är vana vid att hantera existentiella frågor genom språk, 

samtal och meningsutbyte, medan barn spontant kan göra samma sak i leken. Utifrån det 

perspektivet kan det övervägas att en krigslek kan vara en form för att bearbeta tunga 

livserfarenheter och skapa mening. 

I en annan mening som relaterar till kantiansk moralisk utveckling, kan det finnas ett pedagogiskt 

värde i att försöka se vilka fantasibilder som ligger bakom krigslek. En lek som framstår som 

våldsam och aggressiv kan vara i en själslig träning av att stå för högre ideal, vara modig, offra 

sig för ett nobelt syfte och försvara de sina från det som hotar dem, eller, i enklare ord, att ”leka 

det goda mot det onda” (Lindqvist 1996, s. 56). Däremot finns det visst tvivel om inte sådana 

kantianska ideal blir missplacerade och tomma på mening i en samtida västvärldskontext. 

Samhället idag är mångfaldigt och består av olika grupper. Vilka är ”de sina” i så fall, och vilka 

kan vi identifiera oss med? Frågan om vad en nation innebär debatteras flitigt i politiska 

sammanhang. Samhället är också byggt på individualistiska ideal där ens egen identitet är 

perspektivet en människa betraktar världen utifrån. Det postmoderna tillståndet i västvärlden har 

dekonstruerat alla metanarrativ och stora idéer (Lyotard 1989), så på vilket sätt skulle ett barn 

helhjärtat kunna tro på en idé som är större än jaget? Vad finns det att offra sig för om människan 

hela tiden hänvisas till sig själv?  
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Trots tvivel om huruvida dagens samhälle andligt sett är en bra grogrund för kantianska idéer om 

det sublima i en människas ädla karaktär och hennes tro på högre idéer än den egna 

självbevarelsen – varför tjusas så många barn av ett modigt stridande, medan pedagogerna gång 

på gång plockar bort pinnar ur deras händer och ”berövar dem det förtrollade svärdet” 

(Sinkkonen 1999, s. 74)? Kan det betyda att det fortfarande finns en inre längtan hos barn att 

ansluta sig till ett större och övergripande moraliskt narrativ? Kan Hulken och Batman vara 

allegoriska gestalter och samtidens kulturella metaforer för mod och rättvisesökande?   

Förhållandet mellan motstånd och motståndets antites i Kants tankegång kan också begrundas 

utifrån ett pedagogiskt perspektiv. I den samtida svenska demokratiska kulturen som bygger på 

idealet om individens frihet värderas inte det som kan associeras till diktatur och lydnad högt, 

utan kan till och med frambringa en beröringsrädsla. Det som förknippas med demokrati och 

frihet kan tvärtom komma att hedras. Motstånd, eller bångstyrighet börjar tolkas som det lilla 

barnets rätt till att framhålla sig själv och sina intressen, som bör respekteras på gränsen till 

beundras (Dolk 2013). Lydnad, som en egenskap som ofta kopplas till diktaturer, anses vara 

oönskat i pedagogiska sammanhang. Lydnad kan ofta ses som följd av disciplinering, och 

disciplinering i sin tur bedöms av vissa forskare inom pedagogik som ett problematiskt 

utbildningsinslag (Englund & Engström 2011, Biesta 2011). Av pedagogiska inriktningar så som 

Reggio Emilia sammanlänkas disciplin och lydnad med den nazistiska perioden i världshistorien. 

Den positiva bedömningen av motståndsyttringar i den samtida svenska demokratidiskursen som 

influerar pedagogiken är således tämligen tydlig, och Foucault-inspirerade kring makt kretsande 

perspektiv är vedertagna ansatser inom pedagogisk forskning. ”Foucault är Gud i den svenska 

universitetsvärlden, inte profet, utan Gud fader själv”, konstaterade universitetslektorn Pernilla 

Ouis vid ett tillfälle (Andersson 2012, s. 9). Det finns givetvis en väsentlig skillnad mellan 

disciplinerad lydnad och den kantianska underkastelsen, men poängen är just att dessa kan 

komma att blandas ihop. För Kant var ödmjukhet vägen till moralisk förbättring. Det som kan 

uppenbara sig eller tolkas av pedagoger som lydnad kan i själva verket vara en yttring av ett 

barns vördnad och beundran för en vuxen eller ett annat barn, som i avfärdandet av allt som 

påminner om maktunderkastelse kan komma att förbises. Cochrane (2012) gör i sin artikel om 

den emotionella upplevelsen av det sublima en inventering av de olika modellerna för sublima 

erfarenheter. Han beskriver något som heter ”admiration model” som innebär en sublim beundran 

och en vilja till identifikation med personen som vi förundras över (Cochrane 2012, s. 138-144). 
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Det skulle kunna vara möjligt att ett barns frivilliga lydnad egentligen handlar om att barnet 

genuint högaktar en vuxen eller en kamrat. I så fall vore det spännande för en pedagog att få veta 

– vad är det som ger barnet gåshud? Vilka kvalitéer i den andre är för barnet beundransvärda och 

lockande? Vad är det som talar till det lilla barnets moral på ett så fängslande sätt? 

 

4.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det sägas att mycket av det som de tidiga engelska filosoferna Dennis 

och Addison, och senare Burke, skildrar som sublimt, återfinns i hur barn brukar uppleva världen 

och världens fenomen. Nyfikenhet, fräschör i sinnena och en okunskap om världen listas av 

Burke som viktiga dispositioner till sublima upplevelser, och alla tre är väsentliga inslag i den 

tidiga barndomen. Det är dock problematiskt att hålla med Burke i hans påstående att våra sinnen 

är utformade på ett likadant sätt vilket gör att sublima kvalitéer i fenomen framkallar samma 

respons. När sublimitet beskrivs som en känsla av skräckblandad förtjusning, rädsla blandad med 

beundran, kan vi lätt se att dessa motstridiga, men simultana känslor upplevs ofta av barn i deras 

lek och möten i vardagen. Kant kritiserar den burkeanska tesen av ett objektivt sinnligt gensvar 

genom att hävda att människor uppfattar sublimitet olika och i varierande situationer på grund av 

att varje människas medvetande och inre stämning är utformade på sitt eget sätt. 

När Burke således söker sublimitet i den yttre världen och dess fenomen, påstår Kant att inga 

fenomen är sublima i sig, utan det är människans moral och förnuft som är sublima. Både Burke 

och Kant är överens om att en sublim känsla är den starkaste känslan som en människa kan 

uppleva. Kant påstår att den har en transcendent och transformerande verkan. 

Givet att små barn har dispositioner till att i sin vardag sinnligt uppleva och kognitivt uppfatta 

sublimitet, och att det sublimas innebörd utifrån både Burke och Kant kan synliggöras i ett barns 

tillvaro, är det dags att ställa frågan om vilka möjlighetsrum för sublima upplevelser det finns. 

Var och hur kan det storslagna och själsupphöjande manifestera sig för små barn? 
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KAPITEL 5. DET SUBLIMAS MÖJLIGHETSRUM I ETT LITET BARNS TILLVARO 

Enligt Dennis och Addison är det sublima en känsla som kan beskrivas som ”enthusiastic terror”, 

”delightful horror” och ”terrible joy”. Burke påstod att det sublima är ”awe and terror”, och allt 

som inger en känsla av rädsla blandad med beundran är en källa till det. Kant fann sublimitet i 

sinnestillståndet av en moralisk människa. Det sublima var något stort och kraftfullt och hade 

förmågan att framkalla det mest ädla i en människas själ. Hur och var kan barn i så fall erfara det 

som får dem att känna skräckblandad förtjusning samtidigt som de känner sig trygga? Vilka 

fenomen i världen kan uppenbara sig som oerhört stora och kraftfulla för dem? Vad kan 

frambringa ett barns beundran samt fylla barnet med respekt? Vilka arenor, platser som barn ofta 

vistas på, aktiviteter dem erbjuds, lekar de väljer och företeelser de möter kan erfaras och 

uppfattas som storslagna, förtrollande, själsupphöjande och hänförande trots ett visst mått av 

fruktan? Vad kan få ett litet barn att kliva ur jagets gränser och byta det vana sättet att se på 

världen mot ett äventyr i det sublimas mark? 

 

5.1. Skogen 

Förskolebarn kan erbjudas skogsutflykter, och små barn kan ibland följa med familjen på äventyr 

till fjällen, eller promenera och ha picknick i skogen. För vuxna är det en tämligen bekant och 

kontrollerad situation, matsäcken är packad, stigarna är kända och telefonen har täckning. Men är 

upplevelsen av skogen lika för små barn? En av många skillnader mellan ett barn och en vuxen är 

deras storlek. Barn brukar oftast vara mycket mindre, och det förändrar världens proportioner på 

ett drastiskt sätt. Små barn rör sig i en värld av jättar som tar hand om dem, talar med dem 

uppifrån och kan lyfta upp dem för att plocka ner ett löv som barnen själva inte når. Skogen 

måste således uppfattas av barn som en plats med skyhöga berg, vida sjöar och enorma gamla 

träd som vinglar i luften. Skogen är ofta mörk och bebodd av varelser som inte träffas på i staden. 

Och inte bara djur, utan troll och häxor också. Sagor lär små barn att skogen är en plats där de ska 

akta sig. Det är en farlig plats där barn kan gå vilse, som Hans och Greta gjorde. Den franske 

filosofen Bachelad beskriver skogen i sin bok ”Rummets poetik” som en mystisk gränslös värld 

som en sjunker in i, där mycket är beslöjat för ögonen. Skogen som sagorna talar om är ofta 

gammal, unga skira lövskogar uppfattas sällan lika dramatiska som en murrig och mörk urskog. 

Bachelard beskriver skogen som ”ett före-mej” för ett barn: 
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I en skog som jag känner till, gick min farfar vilse. Man har berättat det för mig, jag har aldrig glömt det. Det var i ett 

förflutet då jag inte levde. Mina äldsta minnen är hundra år och lite till (Bachelard 2000, s. 224). 

Denna mörka, eviga urskog, en ofta förekommande arena i barnlitteraturen, är en plats där 

fantasin kan flöda. Burke säger att det sublima bor i det suggestiva, det dunkla och det som får 

fantasin att blossa, och i så fall skulle skogen kunna vara en grogrund för föreställningar om 

övernaturliga ting. Förskolepedagoger brukar ofta peka på stora mossiga stenar i skogen och 

viska att dessa är troll, som förvandlas till stenar som spricker i solljuset.  

En annan sublim dimension av skogen är närvaron av för småbarn väldiga och kolossala objekt. 

Kant säger att enorma objekt i naturen kan framkalla en sublim känsla eftersom de väcker lusten i 

människan att mäta sig med dem. De väcker viljan till motstånd. Ett litet barn kan först 

överväldigas av en stor sten, som även kan vara ett troll, och kanske känna en rysning längs 

ryggraden. Samtidigt tar nyfikenheten och viljan att möta en utmaning över, och i nästa minut 

försöker barnet klättra upp på stenens topp – och vad brukar förskolepedagoger säga då? 

Ståendes på toppen, med eller utan fröknarnas välsignelse, efter att ha övervunnit sina rädslor, 

efter att ha mätt sina krafter mot något så mycket större och äldre än en själv, svävar andan högt.  

Carson (2006) konstaterar i sin artikel om sublimitetens relevans för utbildning att 

utomhuspedagogik är en given kontext att erfara det sublima. Spännande och gripande aktiviteter 

i en skogsmiljö ger fler rysningar samtidigt som de är entusiasmväckande. Skulle det kunna 

betyda att Ur-och-Skur förskolor är rikare på sublima upplevelser än andra? Eller händer istället 

det som Burke varnade för, nämligen att en nära bekantskap förhindrar möjligheterna att 

förundras och få gåshud, och den trolska skogen blir en lika vanlig plats som ens egen bakgård?  

En gång när jag och min kollega vistades med en barngrupp i skogen upptäckte vi att en flicka 

var borta från gruppen. Rädslan att inte hitta henne tog snabbt över och vi sprang och ropade 

hennes namn, men förgäves. Till slut hittade vi henne under grenarna av en stor gran, där hon satt 

tyst på marken – hon ville aldrig svara på våra rop. Det som följde var en liten men tydlig 

uppläxning, och en påminnelse om hur viktigt det är at aldrig gömma sig för fröknarna. Men vad 

var det egentligen som gjorde att flickan hade gömt sig och inte svarade oss? Vi kan aldrig riktigt 

veta, men det finns en möjlighet att hon blev trollbunden av mellanrummet i skogens träd, och 

kanske levde hon just då i sin egen fantasitillvaro av sagoväsen och troll. Tänk om det är så att 

många gånger ett barn går vilse eller gömmer sig handlar det om att barnet egentligen vandrar 

och upptäcker världen på sina egna villkor? Att världen greppar tag om barnet så starkt att det blir 
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svårt att skaka av sig förtrollningen? Ibland tycks skogen tala direkt till det arketypiska 

människosinnet, som fascineras av naturens mysterium och svarar på det med en känsla av både 

bävan och förundran (Untea 2020, s. 18). Om flickan som gömt sig hade upplevt skogens 

sublimitet, kan jag som pedagog undra om vetskapen om det kan användas pedagogiskt. Vad 

innebär en pedagogisk närvaro när ett barn berörs av något så starkt att det framkallar ett sublimt 

medvetandetillstånd? Många gånger kan upplevelsen passera obemärkt, men när en pedagog 

märker att ett barns själ tycks höjas högt, kan det bidra till att pedagogen själv får insikt om något 

tidigare hemligt. Kanske kan det röra sig om två bildningsprocesser som sker i samma rum. Men 

tangerar de varandra? Jag undrar. 

 

5.2. Ett hemligt ställe 

En mardröm för en vuxen är att barnet förvinner. Barn, antingen ovetandes om det eller i sin fulla 

ignorans av de vuxnas farhågor, tycks vara förtjusta i att hitta hemliga gömställen. Historien om 

hur ett barn hittar ett alldeles eget hemligt ställe som ingen får veta om och som barnet ofta 

rymmer till, är gammal som världen. Berättelsen om Den hemliga trädgården (1912) är exempel 

på sådan. Den lilla och ensamma föräldralösa flickan Mary kommer att bo med sin morbror i 

hans dystra slott, men tyvärr gillar hon inte människor och de gillar aldrig henne, som hon själv 

berättar. Mary upptäcker så småningom en hemlig trädgård som står låst. Hon lyckas hitta 

nyckeln till den och snart blir den hemliga trädgården hennes tillflykt, hennes alldeles egna värld 

där hon är skyddad av trädgårdsmuren, och inte en själ vet var hon finns. Hon odlar växter och 

blommor i trädgården, och så småningom blir den torra övergivna trädgården till en blommande 

oas. Hur många år Mary än levde, skulle hon aldrig glömma den morgonen när hennes trädgård 

först hade börjat blomma, berättar boken. Genom kultiveringen av den hemliga trädgården sker 

också kultiveringen av Mary själv – från att ha varit tyrannisk, bångstyrig och självisk ”som en 

liten gris” (Burnett 2002, s. 9) blir hon till en snäll och omhändertagande vän. Mary förändras 

fysiskt och får en större aptit för gröt, men också för livet. Hon förändras själsligt – hennes ”själ 

växer sig sakta stark” (Burnett 2002, s. 150). Marys personlighetsförändring skulle kunna förstås 

som en yttring av ett barns bildningsprocess – en förädling av karaktären genom ett djupt 

engagemang i den gamla trädgården som Mary tar hand om. Genom att väcka trädgården till liv 

väcks Mary till liv själv, får vänner och utvecklar kärleksrelationer. Om vi utvecklar Burkes 
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tanke om att det sublima kan finnas i en svår uppgift kan vi ge möjlighet till att det fanns något 

sublimt för Mary i hennes hemliga trädgård. Kant skulle nog ansluta sig till denna tanke – utan att 

ha kallat själva trädgården sublim, hur vacker den än blev, skulle han kunna säga att det sublima 

finns i Marys ansträngning och försök att återuppliva den torra och mossiga platsen.  

Hur kan vi förstå ett barns längtan efter ett eget hemligt ställe? Forskaren inom landskapsdesign 

Paul Roncken skriver i sin artikel ”Children and Sublime landscapes” (2013) att en ensam 

vistelse i en omgivning som berör är på ett existentiellt sätt mycket viktigt för ett barn. Alla ljud, 

rörelser, dofter talar direkt till barnet, och alla sensationer och fenomen kan utforskas av barnet 

omedelbart och oförmedlat av de vuxna. På ett hemligt ställe kan barnet tolka världen på sitt 

personliga vis – ”a personal, unarguable interpretation” (Roncken 2013, s. 1). Roncken 

framhåller betydelsen av en hemlig och avskild plats för ett barn. När barnet befinner sig i sitt 

hemliga gömställe kan det vara en uppfinnare och utforskare av världens alla hemligheter, att på 

ett fritt sätt förundras över världen, bilda sina egna uppfattningar och utveckla sin själ.  

Den nederländske barndomsforskaren Martinus Langeveld uppmanar pedagoger att inte begå 

misstaget av att se världen som en enda stor utbildningsinstitution eller skola, utan rikta 

uppmärksamheten mot världen utanför skolan, där mycket finns att lära sig (Langeveld 1984). 

Han påpekar att barnets alldeles egna hemliga ställe kan vara en domän fri från institutionell 

systematisering och ordning, som dock ofta ges företräde i pedagogisk forskning. Ett hemligt 

ställe är en plats av stillhet och frid, där barnet är försjunket i ett drömlikt tillstånd. Det är ett 

ställe att se världen ifrån utan att bli sedd själv. Det hemliga stället står för en relation med 

världen som är personlig och odelad. Så fort barnet återvänder tillbaka till den vana tillvaron störs 

denna direkta relation till verkligheten: ”The others constantly remind us that a spoon is to be 

used only as a spoon. It is not a boat” (Langeveld 1984, s. 7). 

Forskare (Sturm et al 2008) som har studerat barnlitteratur där berättelsen kretsar kring ett barns 

hemliga ställe har kommit fram till att ett hemligt ställe kan ge möjlighet till transformation. En 

plats som ingen annan vet om kan erbjuda ett barn möjligheter att förändra sin tillvaro på egna 

villkor och utan styrning från vuxna. Det är något sublimt med dessa platser. Som Mary säger, är 

”det som att sitta i någon sorts tempel” (Burnett 2002, s. 174). Det kan förstås hända att barnets 

hemliga ställe observeras av den vuxnes hemliga öga. Men det finns således skäl att hålla ögat 

hemligt. 



46 
 

5.3. Natten 

Natten listas av Burke som en av det sublimas arenor. Allt som är mörkt, suggestivt, frambringar 

syner och eggar föreställningar om övernaturliga ting och väsen är för Burke sublimt. Natten talar 

direkt till sinnena trots att det är så lite som är sinnligt tillgängligt. Hos ett barn som ligger vaket 

under täcket, är synen och hörseln skärpta. Hör barnet något röra sig under sängen? Ser barnet 

något fladdra förbi på väggen i ljuset av nattlampan som lämnats tänt? Figurerna från 

godnattsagan som lästes vid läggningen är lika levande som de som läste sagan för en. Dessa 

figurer kanske finns med i sovrummet? Natten är mystikens och magins hemvist, och ett litet 

barns föreställningsförmåga och en naturlig fallenhet att förtrollas kan ge upphov till känslor av 

förundran blandad med rysningar. Den ryska författaren och dramaturgen Evgeny Shvartz (1896-

1958) skildrar i sina dagböcker hur kvällsmörkret upplevdes av honom som barn: 

Jag lekte i matsalen på kvällen, ensam. Mor och barnflickan har gått iväg till några bekanta, och jag hoppas 

att de kommer tillbaka innan jag lägger mig. Fotogenlampan upplyser bara bordet. Rummets vrår är 
halvmörka. I salen bredvid är det nattsvart. Det är riktigt tyst, men total tystnad existerar inte för mig. Ibland 

ropar någon mitt namn med en liten röst. Mörkret, som jag har förstått, är lika komplext som tystnaden. Det 

består av många små glimtar som fladdrar och rör sig. Alla dessa kännetecken av tystnaden och mörkret 

känner jag konstant omkring mig. Dörröppningen till salen gör mig ängslig. Sätter jag mig med ansiktet mot 

den ser jag mörker, sätter jag mig med ryggen mot den känner jag mörkret mot axlarna. Men det upplysta 

bordet avleder och tröstar mig (Shvartz 2014, s. 32) 

I denna skildring av ett litet barns upplevelse av natten finns ett motsatsförhållande av ljus och 

mörker: fotogenlampan som lyser upp bordet och symboliserar trygghet, och mörkret som står 

vid tröskeln till salen och hotar med att välla in i rummet så fort lampan slocknar. Tystnaden talar 

till pojken, han hör pipiga röster ropa hans namn. Samtidigt som han vet att de vuxna kommer 

tillbaka och att han befinner sig i sitt eget trygga hem, kan han inte låta bli att känna en vindpust 

längs ryggraden. 

Men natten behöver inte alltid enbart vara källan till kalla kårar som hålls på tryggt avstånd av en 

tänd lampa eller nallebjörnen som vakar över barnet. Det är på natten stjärnorna träder fram, och 

det stjärnbelysta himlavalvet glimmar magiskt och den som blickar uppåt kan känna sig som en 

väldigt liten del av något ofantligt mycket större. Stjärnhimlen är sedan mänsklighetens vagga en 

aldrig sinande källa till förundran, och både Burke och Kant nämner den som något som 

definitivt kan framkalla sublima känslor. Det är dock svårt att beskåda natthimlen mitt inne i 

staden där samlingen av ljus och damm beslöjar stjärnorna. Men ute i naturen är natten och 

stjärnorna magnifika, och har potential att väcka ett barns funderingar över världen och ens egen 

plats i den. Dessa frågor kan handla om idéer som är svåra för ett barn att greppa – evighet och 
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Universum är exempel på sådana. Vad betyder det att Jorden har funnits i miljarder år, att 

Universum är oändligt, och att barnet själv är en av miljoner barn på en planet, som i sin tur är 

endast en av många som roterar runt Solen? Alla dessa föreställningar skulle Kant kunna kalla för 

”matematiskt sublima”, eftersom deras storhet ej går att mäta och förstå på ett rationellt sätt. Ett 

ett litet barn kan bli hänfört av dessa idéer som sipprar ner från den stjärnbeströdda natthimlen. 

En sådan hänförelse är av stor vikt för ett barns andliga utveckling, om andlighet uppfattas som 

barnets förståelse av sin relation till något mycket större än det egna jaget (Harris 2014). 

Upptäckter av det slaget skulle kunna stanna i ett barns minne för hela livet och påverka ett barns 

identitetsutveckling. Insikten om den egna ringheten i det världsalltet kombinerat med vetskapen 

om att självet ändå är en meningsfull del av det stora och komplexa kan frambringa en sublim 

känsla. Var mer finns denna tvåfaldighet att hitta? 

 

5.4. Gudstjänst och kyrkan 

Den svenska förskolan är en mångkulturell arena där olika världsbilder och trosuppfattningar 

möts. Ett barn kan växa upp i en familj där ingen tror på Gud, samtidigt som ett annat barn i 

samma barngrupp kan fostras under djupt religiösa villkor. Denna omständighet gör det svårt för 

förskolepedagoger att ta ställning till andlighet, då det även inom personalgruppen kan finnas en 

variation av trosuppfattningar och övertygelser. En sådan mångfald brukar i praktiken utmynna i 

ett tämligen relativistiskt förhållningssätt som förutsätter ett deskriptivt uppräknande av de olika 

religionerna och gudarna, och däremellan hamnar också Jultomten. Det tycks förefalla sig så att 

barn sällan just på förskolor får se vad det innebär att vara djupt troende, trots att exempel på djup 

tro skulle kunna ha ett stort pedagogiskt värde, då alla religioner bygger på moraliska 

föreställningar och en etik. Det finns dock andra rum för små barn att se och känna en tillhörighet 

till ett större sammanhang, ett som inte enbart är materiellt och fysiskt, utan har en andlig 

karaktär och förutsätter moraliska idéer. Det sublima beskrivs som något så storartat att jaget i 

jämförelse med det blir oerhört litet, men det behöver inte inge ångest, oro och kontrollförlust, 

utan kan upplevas som en själsupphöjande känsla. Det är exempelvis i kyrkor ett barn kan få 

möjlighet att uppleva sig själv som den lilla, men meningsfulla delen av något storslaget och 

vackert, på ett liknande sätt som när ett barn tittar upp mot stjärnorna i natthimlen. Religiösa 

ceremonier, förutom att de kan upplevas som estetiskt tilltalande, kan inge en känsla av 
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själsfrändskap och släktskap med människor som inte tillhör ens närmsta krets. Med ett sådant 

transcendalt synsätt vidgas gränserna av den vana världen. En närvaro vid en religiös ceremoni 

eller gudstjänst skulle kunna påverka ett litet barn starkt. Psykologen Kirk Schneider (2009) 

skildrar en händelse som tyder på det i sin bok Awekaning to Awe: profound stories of personal 

transformation. Schneider intervjuade en man som berättade om hur berörd han blev som barn 

under en katolsk mässa. Det var en av de många mässorna han hade besökt, så som alla andra 

katolska barn som gick till kyrkan av ren vana och längtade enbart efter att få gå därifrån när 

mässan var slut. Men en gång hände något ovanligt. Under en mässa kände den lille pojken en 

plötslig förundran och vördnad, och något talade till honom på ett direkt och kompromisslöst sätt 

– ”it sturred my soul”, säger den vuxne mannen många år senare (Schneider 2009, s. 35). Där och 

då bestämde barnet sig att bli en altarpojke, och efter det tog han sina kyrkliga sysslor på största 

allvar: att klä sig i långa rockar, recitera bön på latin, tända ljus och bränna rökelser. Det skulle 

kunna tolkas som ett typiskt exempel på en av de många fascinationerna små barn brukar få för 

saker och ting, som de senare byter mot en ny. Men mannen förklarar att det han tror hände när 

han som barn var i kyrkan bottnade i något djupare: ”now I realize that what I have been doing is 

searching for the ultimate, spiritual wave to ride” (Schneider 2009, s. 36). 

Många som tänker tillbaka på sin barndom skulle kunna minnas en längtan att ansluta sig till 

något stort och genuint gott, och inte för egennyttans skull, inte för att få beröm i ord eller 

belönas med en kaka, utan för sakens egen skull. Beviset för osjälviskheten i ett barns längtan 

efter godhet, dygd och andlighet kan finnas i att denna längtan ofta kan hållas hemlig från 

omvärlden, och delas sällan i direkta ordalag med vuxna eller kamrater.  

 

5.5. Hjältedåd 

Givet att ett litet barn kan känna längtan efter att leva ett innerligt själsliv kan pedagoger 

reflektera över vad lek som imiterar konflikter kan stå för. Dessa lek kan tolkas som en 

pojkkultur influerad av superhjältar. Ibland tolkar förskolepedagoger en sådan lek som tecken på 

att barnen som leker bråklekar av olika anledningar är oförmögna att engagera sig i en ”finare” 

fantasi-lek. Det kan ses som en brist i barnens kapacitet och förmågor. Lekar som går ut på kraft 

och fart kan ofta störa ordningen, och pedagoger tvekar sällan inför att stoppa en sådan lek, ta 

bort eventuella ”vapen”, samt föreslå en lugnare aktivitet. Men lekar som handlar om strid och 
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superhjältar kan också stå för en högre mening: ”superhjältar är 2000-talets ersättare för gudar 

och överlägsna varelser som en gång i tiden gick på jorden” (Pompe i Watson 2001, s. 682). 

Berättelser om hjältar och deras dåd kan ge barnen det som i en engelskspråkig artikel benämns 

som ”models of greatness through ages” (Huck et al 1987, s. 314).  Leken av den typen skulle 

kunna tyda på barnens innerliga längtan efter att vara en del av de ljusa, rättvisa och goda 

krafterna. Superhjältar, krigare, poliser som jagar tjuvar kan vara gestalter av barnens moraliska 

idéer om vad som är gott och ont, rätt och fel. Det som i det svenska samhället idag anses strida 

mot den pedagogiskt korrekta, det som tolkas som tecken på patriarkala normer eller viljan till 

dominans och övertag, kan ibland visa sig var en utövning av själsstyrka i striden mellan mörka 

och ljusa krafter som människan är dömd att delta i så länge hon lever. Att känna igen det 

sublima i en persons beundransvärda moraliska handling kan motivera barnet att agera i enlighet 

med de högsta impulserna och motiven.  

Ur ett psykoanalytiskt perspektiv presenterat i artikeln av psykoterapeuten Frank Haronian ”The 

repression of the sublime” (1972) står begreppet sublimitet sammantaget för ”en människans 

impulser, instinkter, drifter, längtan till att bli någonting mer, någonting bättre än vad hon redan 

är” (Haronian 1972, s. 1). Enligt Haronian relateras det sublima till treenigheten av det som är 

gott, sant och vackert. Det mänskliga sublima handlar om idealet av osjälviskhet, självuppoffring 

och rättvisa, och i var och en av oss finns en inneboende sublim strävan till att ansluta oss till ett 

syfte, ett mål eller ett ideal som vi ser som mycket större och viktigare än den egna existensen, 

resonerar Haronian. Såvida barn också kan ha en inre längtan efter sublima ideal, finns det skäl 

att tro att ett pedagogiskt arbete med den existentiella längtan efter det goda skulle vara mer 

komplext än den vanligen introducerade förskolediskursen om ”att vara en bra kompis”. Att vara 

en bra kompis är ett förhållningssätt som snarare rör det sociala samspelet och sociala 

överenskommelser, än själens längtan efter det som är gott. Det är moraliskt svårt att vara allas 

vän, eftersom ibland behöver vi välja sida. Handlar det istället om konceptet ”vi är vänner som 

går på samma avdelning”, rör vi oss i det sociala mer än i det moraliska. Vissa skulle 

argumentera för att förskolepedagoger inte ska engagera sig i ett barns själ, att det finns 

terapeuter, psykologer och föräldrar som har ansvaret för att göra det. Hur en pedagog ser på 

barnets andliga utveckling och relationen pedagogen intar till den beror på ens pedagogisk 

grundsyn. Det finns troligen ett humanistiskt värde i att betrakta barnet holistiskt, och se de olika 

delarna av den mänskliga beskaffenheten som lika viktiga. 
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Men var finns i dag exempel på hjältedåd för barn? Givet viljan att barn ska bekanta sig med det 

som Kant skulle säga är sublimt i oss själva – andlighet, mod, osjälviskhet och viljan att offra sig 

själv för ett högre syfte – var finns dessa möjlighetsrum? Det är inte helt lätt. Att privilegiera och 

favorisera hjältefiguren är inte en populär position att inta i en jämlikhetsdiskurs, eftersom det 

uppmärksammar unika, nästintill gudomliga eller övernaturliga, förmågor av enstaka individer 

(Halpin 2010). Gestalten av en arketypisk hjälte, en människa som är överlägsen vanliga dödliga, 

kan ses som ett hot mot demokratiska idéer, vilket historien också har lärt oss. Av tidigare 

feministiskt inriktade forskare har den arketypiska hjältefiguren – som enligt några av dem 

alldeles för ofta bär mustasch, är framfusig och självsäker – klandrats för att stötta det patriarkala 

narrativet och ska därför dekonstrueras (Hourihan 1997). Med grund i sociala och pedagogiska 

jämlikhetsamål har ett flertal kvinnliga superhjältar introducerats inom barnkulturen de senaste 

åren: Super Starka Silver Sara, Anna och Elsa i Frost-filmerna är några exempel. Pippi 

Långstrump är givetvis en kär gammal vän. 

Dock kan hjältefiguren fortfarande bli föremål för dispyter, eftersom den har makt att framkalla 

sublim beundran: “the idea of the hero would not be so emotionally disturbing or so politically 

dangerous were it not so potent” (Hughes-Hallett 2004, s. 4). Hjälten och hjältedåd underhåller 

samtidigt som de ställer krav på oss genom att vara sinnebilder av en moraliskt excellent 

människa. Hjälten högaktas för sina ypperliga kvalitéer och nobla bedrifter. Men innebär det att 

hjälten själv är osårbar och skottsäker? Vissa hjältar tycks verkligen aldrig ta skada, skyddade av 

sina latexdräkt och superkrafter, men kan deras handlingar klassas som hjältedåd när de inte 

kostar hjältarna något? För Kant var det sublima i en människas handling starkt förknippat med 

självuppoffring. Därför skulle det kunna tänkas att det finns mindre hjältemod i att hjälpa andra 

när det genomförs lätt, enkelt och smärtfritt. En sann hjälte i Kants tankespår är således en person 

som är redo avstå från egennytta och kanske även ta skada, för att kunna hjälpa den som behöver 

hjälp. Kryptoniten gjorde Superman mänsklig, och Christoffer Reeves ridningsolycka och hans 

efterföljande engagemang i välgörenhet påvisade att även den sårbare kan leva ett hjältemodigt 

liv genom att inte ge upp, att sträva efter ett högre syfte, att dagligen konfrontera sitt eget öde. 

När en pedagog ser på hjältefiguren ur det perspektivet och tar in sårbarhet i ekvationen, framstår 

hjältefiguren som mindre problematisk i relation till jämlikhetsidén och mer potent i relation till 

moralisk fostran. Plötsligt blir berättelser om hjältemod till det sublimas möjlighetsrum. Och 

därefter expanderas möjlighetsrummet, eftersom livet sällan är enkelt och de flesta människor 
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ställs dagligen inför prövningar av olika karaktär. Verkligheten inrymmer lika många hjältar som 

den fiktiva fantasivärlden. Det kan med lite god vilja hittas många exempel på hur människor 

strävar efter sina mål och drömmar trots dåliga förutsättningar och i motvind, och detta är mod. 

Dagligen hjälper någon en annan, trots att det inte finns något att vinna på det, utan ibland även 

ett pris att betala, och detta är osjälviskhet. 

Små barn, i min erfarenhet både pojkar och flickor, kan ofta tjusas av brandmän. Kan det tänkas 

vara så att barn intuitivt uppfattar faran brandmannen utsätts för i sitt dagliga arbete samtidigt 

som de ser brandmannens strävan att försvara en annans människas liv? Yrket är närapå en 

sinnebild av romantikens idé om hur människan strider mot naturen, i detta fall eld och lågor, för 

att skydda och försvara en medmänniska och bevisa sin själs omnipotens i relation till en hotfull 

kraft. 

Hjältedåd och hjältefiguren som inspirerar genom exceptionellt mod, osjälviskhet och själsstyrka 

kan utgöra en pedagogiskt viktig resurs till moralisk utveckling. Pedagogens dilemma ligger i att 

introducera heroiska, sublima historier och karaktärer utan att samtidigt lämna dessa utan kritisk 

granskning. Kants uppmaning till personlig förädling innebär inte strävan efter att bli en 

överlägsen, moraliskt excellent och omnipotent övermänniska, utan snarare talar till den inre 

hjälten som var och en av oss har i sig. Historier och exempel på hjältedåd kan ge barn möjlighet 

att inkorporera hjältelika moraliska kvalitéer och utveckla högre tankar om sig själv samt genom 

högre förväntningar på sin egen person övervinna svårigheter och kunna hjälpa andra att göra det.   

Det finns ett trovärdigt sätt att upptäckta den genuina kantianska hjälten, som ibland gömmer sig 

bland personer som bara har mycket makt. Där det talas om hjältedåd, sök efter Kryptoniten. 

 

5.6. Berättelser och sagor 

Vilken litteratur som finns tillgänglig för dagens barn är svårt att uttala sig exakt om. Det beror 

nog på var vi söker. Bibliotekets utbud på barnavdelningen är större än förskolans, men det som 

både bibliotekets barnavdelning eller förskolans bokskåp har att erbjuda är avgränsat utifrån vad 

som anses vara lämpligt, och nyttigt, för barn. Det finns en utbredd föreställning inom 

förskollärardiskursen att barnlitteraturen ska vara pedagogisk. Med det menas oftast två villkor – 

att böckerna i en viss mening bör vara terapeutiska, det vill säga kunna vara behjälpliga för barn i 



52 
 

de olika situationerna ett barn möter. För det andra, bör de vara anpassade till barnens ålder. Det 

finns en mångfald av barnböcker i förskolan som handlar om hur det känns att få ett syskon, att 

bråka, att flytta, att gå till tandläkaren, att börja skolan, till och med om hur det är att passera 

genom säkerhetskontrollen på flygplatsen. Det finns också böcker med en sensmoral och en 

tämligen transparant poäng om vad som är rätt och eftersträvansvärt. Det finns ett stort värde i 

den typen av böcker också, eftersom de ibland behandlar för barn existentiella situationer: 

föräldrarseparation, död och vänskap för att ta några exempel. Men de är trots allt anpassade. 

Ibland brukar berättelser och sagor revideras i förskolan utifrån pedagogiska syften. Astrid 

Lindgrens ”Alla vi barn i Bullerbyn” kan läsas högt med löpande modifikation av sysslorna som 

barnen i berättelsen engagerar sig i, och plötsligt är det pojkarna som stannar hemma för att diska 

och städa, och flickorna står på gården och sågar ved. Eller sången ”I ett hus vid skogens slut” 

sjungs på samlingen med emfas på att jägaren vill fånga haren, och inte skjuta den (på kvällen 

kommer förskolebarnen hem till föräldrarna som tittar på G.W. Perssons jaktprogram på TV och 

verkligheten återtar sina vanliga former). Vissa böcker är rent av portade från förskolans 

lässtunder, eftersom de anses vara för svåra, för otidsenliga, för problematiska att hantera. Kvar 

står de ”trygga” böckerna. Burke hade höga tankar om skaldekonsten och berättelser, eftersom 

deras poetiska språk, deras lyriska ofullständighet, avsaknad av klara och därmed 

fantasihämmande slut, ger möjlighet till att det sublima uppenbarar sig för den som lyssnar. Men 

hur mycket sublimitet finns det i historier med trygga händelseförlopp och klara poäng? Låt oss 

påminnas om vad Kant sade om verk med tydliga former och klara syften – de är icke-sublima. 

Vad skulle hända om en pedagog läste den grymmare varianten av Hans och Greta-sagan, där 

barnens egen mor skickar iväg dem till skogen för att bli av med dem? Tål det tas upp att en mor 

kan välja bort sina barn, eller känns det som att pedagogen kliver in i en moralisk domän, där vad 

som är rätt och fel varierar från familj till familj? I sagan vandrar de stackars barnen och går vilse 

och utsätts för fara när en elak häxa vill äta upp dem. Samtidigt får de förtjust bryta av en bit av 

sirapsknäcket från taket på häxans hus, och sedan får de flyga på en vit svans breda rygg över en 

väldig sjö. I berättelsen finns kombinationen av ”awe and terror”, skräck och förtjusning, ett 

motsatsförhållande av attraktion och rädsla, som enligt både Burke och Kant skulle kunna väcka 

det sublima.  

Roncken (2013) behandlar frågan om barnböcker som har genomgått det han kallar för ”pre-

conceptualization” (Roncken 2013, s. 2) av vuxna, och representerar det som vuxna anser vara 



53 
 

passande och lärorikt för barn, i motsats till böcker som vuxna själva skulle kunna intressera sig 

för. Barn, säger han, lär sig det som finns i marginalerna, och inte det som skrivs fram explicit: 

”They learn not so much due to what is offered, but despite what is offered” (Roncken 2013, s. 3) 

Att utveckla sina egna föreställningar om världen på ett fritt sätt är varje barns rätt. Något som är 

omformat för att passa ett barn bättre, modifierat utifrån en annans föreställningar om vad som är 

rätt och fel, eller rent av förkortat och förenklat, lämnar barnet med ett smalare utrymme för 

personligt utforskande. Sagor och berättelser som är anpassade för barn är trygga pedagogiska 

verktyg, men lämnar föga utrymme till att fantisera fritt, trollbindas och känna det som Keats 

kallade för ”elevation of the soul”. Trots trenden av barnanpassade böcker på förskolor finns det 

givetvis andra typer av böcker samtidigt tillgängliga. Exempelvis finns det berättelser som talar 

till ett barn indirekt, poetiskt, greppar tag om det och kan leda in i en sublim sinnesstämning. 

Tove Jansson (1914-2001), författaren som har vänt sig till både barn och vuxna, skrev boken 

Den farliga resan (2009) i rim, och i den finns ett stycke som inspirerar syner om fara och 

lockelse, tjusning och bävan – allt det sublima på en och samma plats: 

Inunder himlens röda moln flög tysta fåglar kring 

det var så lugnt vid havets strand, man hörde ingenting. 

I sanden såg hon djupa spår av något väldigt djur 

kanske en brontosaurus eller – nej! En katt på lur?! 

Jag går genast hem igen 

jag springer! skrek Susanna. 

Men jag har likasom på känn 

att jag vill hellre stanna. 
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KAPITEL 6. SLUTDISKUSSION 

Låt oss börja slutdiskussionen med att föreställa oss hur ett litet förskolebarns dag skulle kunna se 

ut och upplevas av barnet självt. 

Det är tidig morgon och barnet väcks, eftersom det är snart dags att gå till förskolan. Det är 

fortfarande mörkt, och det som barnet drömt om på natten stannar kvar i rummet ett tag till. 

Resterna av drömmen smälter samman med verkligheten, och det kan under morgonstunden vara 

svårt att skilja på verklighet och magi. Snart står barnet på förskolegården och ska vinka hej då 

till sin mamma. Det känns som att säga adjö för evigt, men vi kommer väl att ses igen? Förnuftet 

kämpar mot känslorna, och plötsligt upplevs kärleken mer brännande och intensiv än vanligt. I 

frökens trygga famn kommer lugnet över barnet, och det är snart dags att ta bussen till skogen. I 

skogen glimmar snön, i snön syns mystiska spår. Det tycks skymta en björn bakom busken – bara 

tanken på hur kolossalt stor och stark björnen är får knäna att börja darra, men samtidigt drivs 

barnet av nyfikenhet och dras till busken där björnen står. Men nej, det var ju vargen från 

Rödluvan! Den stora stygga vargen går till attack mot bästa vännen, och barnet – fast just där och 

då den kantianska krigaren – hoppar fram och skyddar vänskapen med livet som insats. 

Träden är ofantligt höga och det stilla mörka rummet under deras snötäckta grenar bjuder en in. 

Det är med skräckblandad förtjusning barnet gömmer sig i det dunkla rummet under grenarna av 

en jättelik tall. Plötsligt ramlar snötäcket från trädkronan – och i nästa sekund blir skogens rum 

tyst och stilla. Den stora mossiga stenen tycks vara den fördolda Pomperipossa– bäst att springa 

iväg. När barnet rusar nerför backen känns det överväldigande hur snabbt benen kan bära en.  

Att bestiga toppen av ett berg där barnen ska äta mellanmål och få svindel av utsikten kan fylla 

ett barns medvetande med motstridiga känslor av ringhet och allsmäktighet. Efter lunchen måste 

gruppen hinna ta bussen tillbaka. Det kan kännas nästintill omöjligt att kämpa med hela kroppen 

mot vindens styrka och pulsa genom den höga snön, men inte är man den som ger sig. 

Tillbaka på förskolan är det dags för mat och vila, och fröken läser en bok. Den kanske handlar 

om något som skrämmer barnet, då är det mysigt att kura ihop sig med en vän. Kanske handlar 

boken om någon som är så stark och snäll att barnet fylls av längtan att bli lika modig och skydda 

andra. Vore fint att hinna leka hjälte innan hämtningen. När alla strider i leken är över och det 

goda har segrat, är det dags att gå ut på gården. Det har redan hunnit bli mörkt. På kvällen fylls 

alla vrår av fladdrande skuggor och magiska gestalter från sagor barnet hört. Kläderna sätts på 
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lite extra långsamt när barnet försiktigt kikar omkring. Eftersom belysningen på gården är svag 

känns det rysligt att gå nerför trappan och kliva ut i mörkret. En stund står barnet där på tröskeln 

som skiljer husets varma ljusa inre från mörkret som väller över gården. Fötterna svajar till på 

tröskelns runda trä. Lampan ovanför trappan flimrar en stund och ljuset dallrar. Kommer mörkret 

att äta upp lampan? Tack och lov kommer fröken och hämtar ner en. Om en stund är rädslan 

glömd och leken är i full gång. Plötsligt mitt i leken kommer mamma in på gården och kramar en, 

och hjärtat nästan brister av glädjen och anden svävar högt bland kvällens första stjärnor. Dags att 

gå hem. 

Som vi kan se i den imaginära gestaltningen av ett barns dag finns det många aspekter av 

tillvaron som skulle kunna listas av de klassiska 1700-talsfilosoferna som sublima.  

Det sublima kan av små barn upplevas på ett burkeanskt sätt: sinnligt och emotionellt genom 

känslan av skräckblandad förtjusning, en behaglig rysning, en pirrande spänning. Enligt Burke 

finns sublimitet där nyfikenhet kämpar mot självbevarelsedriften, där suggestiva gestalter från 

sagor, dikter och berättelser vävs in i verkligheten genom fantasi och inbillningsförmåga.  

Det sublima kan av små barn erfaras på det kantianska viset: som ett medvetandetillstånd 

framkallat av andens vilja att försvara det som är gott och rättvist, att inte vika sig inför större 

krafter utan göra motstånd, att övervinna de svåraste utmaningarna. Kant ansåg sublimitet finnas 

där människans själ och moral möter det som hotar förstöra inte enbart den fysiska kroppen själv, 

men också den mänskliga värdigheten samt det som är genuint sant och gott.  

Burke och hans föregångare Dennis och Addison skulle kunna säga att det sublima finns 

immanent närvarande i den sinnliga dimensionen av ett barns dag. Kant skulle kunna säga att den 

sublima känslan kan framkallas i ett litet barn i mötena med det fysiskt och moraliskt stora och 

kraftfulla. 

Genom sin poetiska och nyanserade gestaltning av sinnevärldens sensationer skulle Burke kunna 

inspirera pedagoger till en djupare estetisk fostran av små barn. Burke påminner oss om den 

sensuella, tilltalande, behagliga, men ibland också rysningsframkallande och kittlande 

dimensionen av livet. Kant, genom sin aldrig sinande aktning för den ridderliga själen, skulle 

kunna vara en pedagogisk inspiration till moralisk fostran. Hans idéer gör viktiga etiska ideal och 
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värden gällande, och riddare – trots det historiska avståndet – är fortfarande en fascination för 

många små barn. 

Det finns således många möjlighetsrum där det sublima vistas, redo att upptäckas av ett litet barn 

på ett emotionellt och sinnligt samt kognitivt och själsligt sätt.  Både de klassiska texterna och 

forskningen om det sublimas innebörd och betydelse visar på att sublimitet verkar på flera plan. 

Källor till sublima erfarenheter finns ute i världen: magnifika naturfenomen och fascinerande 

konstobjekt kan komma i samspel med människans sinnen samt förstånd, och resultera i en 

sublim upplevelse. Vissa objekt tycks innefatta en storslagenhet som framkallar ett kraftfullt 

gensvar. För ett litet barn, som är en varelse tämligen ny i världen, mångdubblas antalet föremål 

och fenomen som väcker häpnad, vördnad och berör barnet djupt. Ett sådant gensvar, eller 

avsaknaden av det, kan naturligtvis bero på den sociokulturella kontexten barnet växer upp i och 

på barnets tidigare kunskap. Människans uppfattningar om saker och ting, hennes specifika 

estetiska och moraliska omdöme spelar en stor roll i relation till möjligheten av sublima 

upplevelser. Sublimitet behöver således inte begränsas till fysiska och sinnliga objekt, utan kan 

även upptäckas i den ideella dimensionen av världen. Ett barn kan tjusas av en överväldigande 

komplex och storslagen idé, en ansträngning, en heroisk handling.     

Innebär dessa i tillvaron ständigt närvarande aspekter av sublimitet att barnen garanterat erfar det 

sublima dagligen? Förmodligen inte. Det sublima verkar vara trolskt och oförklarligt – ibland 

finns alla premisser för en sublim erfarenhet på plats, men ingenting händer. En annan gång hör 

barnet favoritsången som talar direkt till själen när familjen handlar bananer på Ica – och världen 

stannar, och anden svävar. Det sublima är oberäkneligt. Det tycks finnas immanent i många 

aspekter av livet men trots det förblir ett mystiskt fenomen som inte kan framkallas på begär, inte 

fullt greppas, inte styras eller kontrolleras. Sublima upplevelser finns tillgängliga i ett flertal 

möjlighetsrum, men dessa rum bjuder in på eget bevåg. Trots existensen av möjlighetsrum ges 

inga löften om att få tillträde. 

Vad betyder det för pedagogens uppgift? Om förväntan var att det sublima skulle kunna 

operationaliseras och användas pedagogiskt i ett utbildningssammanhang kan slutsatsen om 

sublimitetens oreglerbara natur vara en besvikelse. Det finns inga svar och metoder som kan på 

ett trovärdigt och effektivt sätt göra bruk av små barns sublima erfarenheter. Även om sådana 

metoder fanns, skulle det ställa pedagoger inför ett etiskt dilemma: har en lärare rätt att disponera 
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över ett enskilt barns väldiga innerliga upplevelse för att gynna majoritetens lärande? Ett sådant 

förfogande kräver en respektfull och ödmjuk hantering. Den allmänna bästa vägs emot det 

enskilda barnets bästa. Utbildningsdiskursen tangerar bildningsdiskursen, och beröringen är långt 

ifrån alltid konfliktfri. 

Betyder det att det är lönlöst att söka kunskap om små barns sublima erfarenheter? Tvärtom. Att 

få mer kunskap om det kan hjälpa pedagoger få insikt om fenomen som kraftfullt påverkar barn, 

hjälper dem skapa mening i tillvaron, formar deras personligheter, inspirerar deras val i nuet och 

framtiden. En sådan kunskap måhända saknar metodologi, men skapar en viktig medvetenhet. 

Den existerande medvetenheten möjliggör klokare pedagogiska handlingar. En klok handling 

behöver inte alltid manifestera sig distinkt och för alla synligt. Den kan ibland innebära att en 

pedagog känner igen det som drabbar ett litet barn, och kanske bara håller barnet i knät.  

Som pedagoger kan vi finna glädje av att få inblick i ett barns bildningsprocess, och förskolan är 

en plats med många möjligheter till det. Majoriteten av små barn spenderar ett flertal timmar i 

förskolan varje dag, flera dagar i veckan. Deras sublima upplevelser, om de upptäcks av 

pedagogen, har en dubbel verkan. För ett litet barn kan en sublim upplevelse ge möjlighet att visa 

sig själv och världen att handlingar och kvalitéer som främst associeras med vuxna – 

ansvarstagande, mod, komplexa uppgifter, svåra utmaningar, djupt moraliskt omdöme – är lika 

tillgängliga för barnet självt. Den vuxne, genom att vittna ett barns upplevelse av sublimitet, 

skulle kunna göras påmind om hur estetiskt tilldragande verkligheten fortfarande är, trots att 

sinnena hos den vuxne har med tiden vant sig och berörs inte lika lätt.  

Tanken om att försöka knyta samman barnets och den vuxnes bildningsprocesser är lockande. 

Men behövs det verkligen? Dessa processer av fördjupad förståelse av livet och sig själv är 

meningsfulla trots att de inte öppet interagerar, även om vi är vana vid direkt interaktion inom 

utbildningssammanhang. Det kanske kan ibland räcka med att vi kan ge världen ett gensvar 

istället för att försöka erövra den. Och kanske även, oavsett ålder, känna igen oss i varandra. 
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